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ABSTRAKT
Tato bakalářská práce se věnuje zprostředkováním tématu smrti v mateřské škole metodou
práce s knihou. Cílem této práce bylo zmapovat, zda s tématem smrti v mateřské škole
pracují a případně, jakým způsobem; vytvořit seznam vhodné a osvědčené literatury pro
děti k práci s tématem smrti v mateřské škole; navrhnout, realizovat a reflektovat tři lekce
k tématu smrti pomocí metody práce s knihou ve vybrané mateřské škole.
Teoretická část se zabývá vhledy do tématu smrti, jakým způsobem děti k smrti přistupují,
charakteristikou předškolního dítěte, kognitivnímu vývoji zaměřenému k tématu smrti.
Dále v teoretické části vysvětluji pojem čtenářská negramotnost, zabývám metodou práce s
knihou a čtenářskými strategiemi v mateřské škole, které následně využívám v praktické
části.
Praktická část obsahuje výsledky dotazníkového šetření 107 učiteli mateřských škol, které
bylo zaměřeno na otázky, zda a případně jakým způsobem respondenti pracují s tématem
smrti na téma smrti v mateřské škole. 53,3 % respondentů uvedlo, že s tématem smrti
v mateřské škole nepracuje a téměř čtvrtina respondentů uvedla jako důvod to, že děti
v tomto věku smrt nechápou a tedy s tématem není vhodné pracovat v mateřské škole.
Pokud s tématem učitelé pracují, upřednostňují povídání v menším počtu dětí a při tématu
„Dušiček“. Druhá část obsahuje knihy pro děti vydané po roce 1989 doporučené
respondenty v dotazníku, které téma smrti pomáhají dětem předškolního věku
zprostředkovat. Třetí část obsahuje návrh dle konstruktivistického modelu E-U-R, realizaci
a reflexi tří lekcí, které se zaměřily na zprostředkování tématu smrti dětem ve vybrané
mateřské škole skrze dvě knihy (naučnou i příběhovou).

KLÍČOVÁ SLOVA
smrt, mateřská škola, literatura pro děti, práce s knihou

ABSTRACT
This bachelor thesis will convey a research theme of death and its presence as a theme in
the kindergarten and amongst its pedagogues and their explanations of it. The goal of this
thesis is to map the death-related themes present in kindergarten and the way their presence
manifests there. We also strive to create a list of appropriate and qualified literature for
children to go along with it and which can be used to work with the idea of death in
kindergarten. Using this we are going to create, realise and reflect three lessons containing
death-related themes where we would use „work with a book“ method in selected
kindergarten.
Theoretical part of this thesis will concentrate on the death-theme and ways in which
children approach said theme – this will be done through characteristics of pre-school child
and through their cognitive evolution towards the death-theme. Further on in the practical
part of the thesis we will explain the term „reader’s pre-literacy” through the work with a
book method and read strategies used in kindergarten.
First part of the practical part of the thesis is covering results of a questionnaire with 107
respondents – kindergarten teachers. The questionnaire was targeted on questions related to
the death-theme being present in the kindergarten and how is said theme being worked
with in this specific area. 53,3 % respondents agreed that the death-related themes are not
present in the kindergarten at all and another quarter of respondents had said that children
in this age do not understand death as it is and that it shouldn’t be covered at all. If the
pedagogues had decided to work with this theme, it usually was in a smaller group of
children and related to the „Dusicky“ day. The second part of the practical part of the
thesis contains a list of literature published after 1989, recommended by the respondents,
which in their opinion helps children understand death-related themes better. The third part
contains a proposition of, according to the constructivist model E-U-R, three lectures, their
realization and later reflection. Said lectures will try to convey death-related themes to
children through two books – one educational and the second story-based.
KEYWORDS
death, kindergarten, literature for children, working with book
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Úvod
Problematice smrti jsem se rozhodla věnovat z toho důvodu, že mi toto téma přišlo v životě
důležité a měla jsem pocit, že toto téma se celkově v dnešní společnosti opomíjí.
Myslím si, že pomocí práce s knihou lze otevřít témata, která by se bez této pomoci
otvírala velice těžce a my třeba nevíme, jakým způsobem jednotlivá témata zprostředkovat
dětem, ale i dospělým, a sdílet je s nimi.
Teoretická část se bude věnovat tématům, které se vztahují k praktické části. Znamená to,
že bude obsahovat nejdříve pohled na téma smrti, dětským pojetím smrti, motivikou smrti
v dětské literatuře, dále metodou práce s knihou a jednotlivými čtenářskými dovednostmi
a strategiemi, které se vztahují k pojmu čtenářské gramotnosti a pregramotnosti. Na konci
teoretické části bude charakteristika dětí předškolního věku, hlavně z hlediska kognitivního
vývoje, ve vztahu k tématu této bakalářské práce.
V praktické části se budu věnovat otázce, jak s tématem smrti pracují pedagogové
v mateřských školách. Tyto informace budu získávat z dotazníků pro respondenty
z mateřských škol. Tyto informace vyhodnotím a vytvořím z nich seznam vhodné literatury
pro práci s tématem smrti. Zároveň vytvořím tři lekce, které budou s tématem smrti
pracovat. Lekce poté sama zrealizuji ve vybrané mateřské škole a následně jednotlivé lekce
i zreflektuji.
Smrt je součástí našeho života, a proto si myslím, že je vhodné, aby se i děti v mateřské
škole s tímto tématem seznámily a pozitivním způsobem k tomuto tématu přistupovaly,
zároveň bych si přála, aby si děti vytvořily kladný vztah k četbě knih.
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I. Teoretická část
1 Cíle
Vzhledem k volbě tématu práce, jsem si vytyčila několik cílů:
a) Zjistit, jakým způsobem pedagogové zprostředkovávají téma smrti dětem
předškolního věku.
b) Vytvořit seznam vhodné literatury pro děti předškolního věku práci s tímto
tématem.
c) Navrhnout lekce s využitím metody práce s knihou, které by děti s touto
problematikou vhodně seznámily.
d) Lekce zrealizovat v mateřské škole a reflektovat je.
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2 Smrt
Smrt je v lidském životě od pradávna, každého se tento pojem někdy dotkne. Někoho dříve
a někoho později. Avšak ne všichni si ji uvědomují.
Ve starověkých kulturách lidé pojem smrti často personifikovali, aby ji dokázali pochopit.
Proto byla jednotlivá božstva na jednu stranu laskavá, ale na straně odvrácené zase
pomstychtivá. V době bližší současnosti společenství stvořily symbolické postavy,
například Smrtku s kosou, která znázorňovala ohromnou krutost smrti. Přestože díky
moderní vědě jsou popsány tělesné procesy smrti, je pro mnoho lidí smysl smrti stále
mimo jejich dosah pochopení. V historii smrti nepanuje skoro žádná shoda o tom, co
znamená smrt a také co představuje. Jednotlivá společenství měla vlastní způsoby, rituály,
které souvisely se smrtí, ale také se životem. (Kerrigan, 2008)
Život a smrt jsou spolu oboustranně propojeny, existují společně a ne po sobě. Smrt se
pořád ozývá pod povrchem života a má veliký vliv na prožívání a chování. (Yalom, 2006)
Podle jednoho filozofického směru – stoiků je smrt ta nejdůležitější událost v lidském
životě. (Yalom, 2006) Bez smrti by nebylo života a naopak.

2.1 Koncept smrti
Skrze všechny výzkumy bylo zjištěno, popsáno a definováno několik složek konceptu
smrti.
Definování jednotlivých složek smrti:


Nevyhnutelnost – smrt se nevyhýbá ničemu, co je živé.



Univerzalita – týká se to všeho, co je živé.



Nevratnost – není způsob, jak se vrátit zpátky do života, když někdo umře.



Nefunkčnost – konec činnosti všech orgánů v těle (tělesné, duševní).
Posmrtnost – týká se náboženských představ, co se děje s člověkem po

smrti.
(Žaloudíková, 2015)
Každý člověk si v průběhu života vytváří vlastní pojetí, co to vlastně smrt znamená. Toto
téma nás provází celý život. Cicirelli, (2001 in Loučka 2007) tuto skutečnost nazývá
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subjektivním konceptem smrti. Každý koncept smrti se však skládá nejen z individuálního
pojetí, ale také ze složek, které jsou pro všechny lidi stejné, tato skutečnost se nazývá dle
Cicirelli (2001 in Loučka 2007) objektivním konceptem smrti. Nejdříve se jedinci se smrtí
seznamují v dětství a porozumí nejdříve skutečné podstatě smrti, později v průběhu života
se toto pojetí rozšíří o osobní stanoviska, například z pohledu náboženství. (Loučka, 2007)

2.2 Truchlení
Pokud se mluví o smrti, mělo by se také mluvit o truchlení, které úzce se smrtí souvisí.
Proces truchlení je při ztrátě milovaného člověka nepostradatelný. Je radikálním zážitkem
smrti, který zatřese pochopením sebe sama i celého světa. Je třeba reagovat na změny,
které se pojí s pocity ztráty. Když zemře někdo nám blízký, tak tím zjišťujeme, co je to
smrt. Je nutné přestat brát proces truchlení jako něco negativního – slabost. Je to
psychologický proces důležitý pro zdraví člověka. Je to schopnost vyrovnat se se ztrátou,
nemusí jít pouze o smrt blízké osoby, ale i o jiné druhy ztrát, kterých se zažije za lidský
život dostatečně. Truchlící se skrze ztrátu změnil, vlastní sebeprožívání se změnilo. Svět
vnímá jinak, stejně tak i svět přistupuje k truchlícímu. (Kast, 2015)
Každé úmrtí se dotkne všech členů rodiny, ale jinak, neboť to každý i jinak vnímá, a to z
důvodů odlišných fází tělesného, emocionálního a rozumového vývoje člověka. Jakým
způsobem bude dítě truchlit, záleží na více okolnostech: vztah zemřelého k dítěti, důvody
smrti, způsob komunikace v rodině, vývojové stádium dítěte apod. (Coloroso, 2008)
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3 Charakteristika dítěte předškolního věku ve vztahu k tématu práce
Podle Langmeiera a Krejčířové (2006) je dítě předškolního věku od svého narození (může
tam být zahrnuto i prenatální období) po vstup do základní školy. Jejich pojetí je velice
široké a má význam z hlediska plánování sociálních a výchovných postupů pro dítě
předtím, než začne chodit do základního vzdělávání. Jinak řečeno, předškolní období je
dobou, kdy je dítě v mateřské škole a mateřská škola pomáhá v jeho rozvoji. Přesto se
autoři v publikaci zmiňují, že jejich pojetí má právě pro své široké ohraničení takové
nebezpečí, srovnávat vývojově nestejné jedince.
Podle Vágnerové (2005) je dítě předškolního věku v období mezi 3. až 6. – 7. rokem jeho
života. Konec tohoto období není ukončen pouze fyzickým vývojem, ale právě nástupem
do základního vzdělávání. Podle Čačka (1994) se předškolním věkem míní období mezi 4.
až 6. rokem života dítěte. V tomto období se podle něj dítě rozvíjí a začíná ovládat svoje
tělo.
Toto období je dále charakteristické tím, že dítě upevňuje vlastní místo ve světě.
V poznávání světa dítě provází jeho intuice a fantazie. Naopak, co dítě předškolního věku
postrádá, je logické myšlení. Všechno dětské chování se odvíjí od jeho egocentrického
chápání světa, což ho ovlivňuje jak v komunikaci, tak i v přemýšlení. Období předškolního
věku je možné také označovat obdobím iniciativy – dítě potřebuje tvořit a zvládat věci
samostatně (Vágnerová, 2005).

3.1 Kognitivní vývoj u dítěte předškolního věku
3.1.1 Chápání času
Děti předškolního věku jsou upnuté na přítomný okamžik (prezentismus) a vnímání času
se rozvíjí postupně. Dokážou rozlišit délku trvání – delší, kratší. Ale pojmy, které zahrnují
minulost a budoucnost, nejsou v tomto věku konkrétní. Pro členění času dokážou použít
maximálně dny v týdnu, pro delší členění dokážou vyjmenovat měsíce, zčásti znají obsah,
ale ve svých představách je nepoužijí. (Vágnerová, 2005)
3.1.2 Chápání smrti
V Langmeierovi a Krejčířové (2006) se autoři tohoto tématu dotýkají, jmenují studii, která
proběhla v roce 2003, a ukázala, že už čtyřleté dítě má relativně rozpracované pojetí smrti,
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a také jeho schopnost dokázat použít jej na lidi, zvířata a rostliny, ale nedokáže to na
neživých předmětech. Zpravidla je toto pochopení smrti – nevratnost, konečnost,
univerzálnost – dosaženo až kolem šesti let. Ve starších literaturách je uveden i pozdější
věk, kdy je možno chápat smrt.
Říčan (2014) píše, že předškolní děti o tématu smrti často přemýšlí. Berou ji jako záhadu,
ale také se jí i bojí.
V období dětství se tedy různí psychologové sjednotili s názory ohledně momentů
dětského uvědomění smrti. Hlavní momenty jsou dva. Jedním z nich je období mezi 3–5
rokem věku dítěte (v tomto období si uvědomuje osobní pojetí sebe samo) a druhé mezi
10–11 lety, tzv. prepubertou. (Kubeczková, 2013)
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4 Dětské pojetí smrti
Děti předškolního věku nemají ze smrti strach, neboť ještě nechápou, co to ta smrt je, ale
už o ní přemítají. Až teprve v době, kdy se dětem začne měnit pojetí času, mění se
i porozumění smrti. Děti ji poznávají skrze to, jak poznávají i svět kolem sebe:
pozorováním. Registrují, že smrt se nejčastěji objevuje u lidí starých nebo nemocných. Do
dětského pojetí smrti se promítá několik faktorů, které toto pojetí ovlivňuje. Je to věk
dítěte, jakým způsobem probíhá komunikace v rodině, kulturní prostředí a síla víry
(Žaloudíková, 2015)
Dětský přístup k otázce umírání a smrti se diferencuje u dětí s ohledem na následující
okolnosti:


Jedná se o dítě, které je zdravé a jeho rozvoj probíhá v harmonii a v rámci mezí bez
komplikací.



Jedná se o dítě, které má nějaké zřetelné postižení, kdy je jeho stav dlouhodobého
trvání, ale neohrožuje ho na životě.



Jedná se o dítě, kterému zemřela milovaná osoba.



Jedná se o dítě, které je samo ve stavu, kdy umírá. (Galvas In Šulová, 2016)

Představy, které si daný jedinec o smrti a umírání tvoří, závisí na věku, úrovni duševních
schopností, úrovni zdraví, vývojovému stavu, současnému stavu prožívání (emoce), na
vyrovnanosti a spokojenosti s vlastním životem, zkušenostech, které již má se smrtí, jaké
už má představy a stanoviska o smrti, která jsou mu předkládána společností, jakým
způsobem je smrt prezentována v médiích. (Galvas In Šulová, 2016)
V tomto věku dítě (předškolní období) obvykle nebere smrt osobně, protože ho nenapadne,
že by mohlo zemřít, pokládá se za nesmrtelné. (Galvas In Šulová, 2016)

4.1 Vývoj dětského pojetí smrti
V každém vývojovém stádiu je smrt chápána jinak. V raném období děti berou smrt jako
skutečnost, která lze změnit a zpravidla stačí jen jednoduchá formulace a vysvětlení
situace, která se stala. V kontextu s tím, na základě vývojového stádia egocentrismu, si
často mohou myslet, že smrt milované osoby zapříčinily samy. (Goldman, 2015)
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Kojenci (děti do prvního roku života) jsou zaujati přítomností, ale vnímají prostor, ve
kterém jsou, stejně jako lidi v něm a reagují na jejich přítomnost či nepřítomnost a stejně
na jakoukoli změnu. Reagují pláčem, změnami návyků kdy jedí či ustavičným nebo
nepokojným spánkem. Kojenec je velmi těsně napojen na matku, a proto když matka
truchlí, tak reaguje na její emoce. (Coloroso, 2008) Pro dítě v tomto věku odloučení
znamená silnou analogii smrti. Říčan (1989, in Galvas, in Šulová, 2016) předpokládá, že
tento děs (strach ze samoty a opuštěnosti) se v pozdějším vývoji zabuduje do strachu ze
smrti, jak jej znají dospělí.
Batolata (1–3 roky) ještě nemají představu smrti. Podle Galvase (in Šulová, 2016) pojem
smrti nechápou a nerozlišují mezi živým a mrtvým. Tyto děti truchlí v krátkých časových
úsecích. Potřebují neustálé opatrování a laskavé zacházení. (Coloroso, 2008)
Děti v předškolním období (3–6/7 let) začínají postupně rozlišovat mezi živým a mrtvým.
Mrtvé si dítě spojuje s nepohyblivostí a spánkem. Vidí tedy smrt jako dočasnou, jako
spánek. (Galvas, in Šulová, 2016). Když se jim řekne o úmrtí, vezmou to na vědomí, ale
stejně budou později čekat, že se daná osoba opět objeví. Prožívání emocí a formulace
jejich prožitku – jak se cítí a co prožívají, se bude od sebe lišit, neboť děti nejsou ještě
schopny slovně uchopit vlastní emoce. Pocit bezpečí hledají ve známém prostředí, v
rodině. (Coloroso, 2008)
Z výzkumů, které dělala Marie Nagy v roce 1948, vyplynulo, že děti do 5 let považují smrt
za něco, co se dá zvrátit, a není to na dlouho. Berou to jako snění, ze kterého se lze
vzbudit. Nebožtík v tomto stavu normálně dýchá, vnímá a cítí, ačkoliv leží v rakvi. (Galvas
In Šulová, 2016)
Už od věku okolo čtyř let se začíná rozvíjet pochopení smrti, že živé organismy mají
začátek a konec a ve středu toho je život. Předtím, než děti zažijí smrt někoho blízkého –
příbuzného či kamaráda – je lepší, když poznají realitu smrti z běžných okolností.
Například tím, že zažijí střídání ročních období či smrt mazlíčka. Tím, že si s nimi o těchto
věcech dospělý povídají a odpovídají na jejich otázky, je připraví na neodvratitelnou smrt
blízkých lidí. (Coloroso, 2008) Dítě v tomto věku však nebere smrt ještě osobně – netýká
se ho, nenapadne ho, že by mohlo samo zemřít. Považuje se více méně za nesmrtelné
(Galvas, in Šulová, 2016).

14

Děti do šesti let berou smrt jako něco přechodného, něco, co se dá změnit. Nechápou, že je
smrt něco konečného, co se už nedá změnit. Nechápou smrt v jejím pravém rozměru. Ve
svých představách spojují smrt se zvláštními znameními, určitými situacemi i vlastními
zážitky. (Coloroso, 2008)
O smrti začínají děti přemýšlet jako o něčem nezvratném až s nástupem do základní školy.
Tím, že se děti ptají na smrt či smutek, je možno vidět, že se vyvíjí a začínají přemýšlet o
tom, odkud pocházíme a kam jdeme. A to, že se ptají, je zcela přirozené. (Rogge, 2005)
Může se u nich projevit kolem šestého roku třeba i strach, že by matka mohla zemřít, a tak
dítě opustit. Mimo stáří si již dítě spojuje smrt s nemocí a nemocnicí. Nejčastěji je však pro
něj smrt výsledkem zabití nebo agrese (Galvas, in Šulová, 2016).
Předškolák na smrt reaguje vyrovnaně, protože bere smrt buď jako odvratitelný konečný
stav, nebo že lze smrt ovládat a smrtí se cítění nemění, čili mrtví cítí jako živí. Rodiče patří
u dítěte mezi osoby hlavního významu. Pokud by předškolák jednoho z nich případně oba
ztratil, naruší to jeho pocit bezpečí a poté se zintenzivní spojení s pozůstalým rodičem či
jinou pro něho zásadní osobou. (Galvas in Šulová, 2016)
Z vývojové stránky má tento jev umírání a smrti dvě hlediska: sociokulturní a
ontogenetický.
-

Sociokulturní hledisko ukazuje, v jakém prostředí se jedinec vyskytoval – zvyky,
obyčeje, tabu nebo také literární stránky – pohádky, legendy, poezie, umělecká díla.

-

Ontogenetické hledisko zase ukazuje celkový osobnostní vývoj jedince a souvisí
s věkem, emocionálním, kognitivním vývojem, ale také s tím, jaké zkušenosti
v průběhu života nasbírá. (Galvas in Šulová, 2016)

4.2 Jak mluvit s dětmi o smrti
Mluvit s dětmi o smrti je těžké a zároveň citlivé. Dospělý člověk mnohdy neví, co má říct.
Ať je to dospělý nebo odborník, tak se otázkám od dětí vyhýbá právě proto, že neví, co má
říct a jakým způsobem. (Goldman, 2015)
Někteří dospělí nemusí odpovídat na dětské otázky vůbec a tímto způsobem mohou dětem
přivodit nepříjemné myšlenky a pocity. Ale pokud budou dospělí na tyto otázky reagovat a
považovat je za důležité, mohou dát dětem pocit jistoty a bezpečí. Každému dítěti je třeba
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odpovídat tak, jak je vhodné z hlediska jeho věku a také toho, v jakém vývojovém
porozumění smrti je. V průběhu dospívání je nutné stejnému dítěti odpovídat na otázky,
které se vzhledem k věku i porozuměním tématu smrti proměňují. Zároveň aby zůstala
zachována reciproční důvěra, je třeba říkat pravdu tak, aby ji dítě pochopilo. Tedy mluvit
srozumitelným, snadným způsobem. Je také potřeba, aby si dospělí uvědomili, že každá
otázka nemusí mít odpověď a nějaké věci mohou být zahaleny tajemstvím. (Goldman,
2015)
V komunikaci s dítětem je nejzásadnější uznávat jeho hodnotový žebříček a víru. Je třeba
začít rozhovor otevřenou otázkou, díky které dítě může vyjádřit to, co je pro něj důležité,
protože každý jsme jiný, stejně tak je tomu s ohledem na víru a vyznání. Není vůbec
chybou uznat, že dospělý nezná na každou otázku o smyslu života a smrti či Bohu
odpověď. Zároveň je v pořádku, pokud vyslovíme naději v to, že se dítě se zemřelým
znovu setká. Často si děti představují, že se se svými milovanými setkají v nebi, je pro ně i
uklidňující, pokud o tom mluví či to i zpodobní na obrázku. (Goldman, 2015)
V kurikulech mnoha rozvinutých zemí je však již výchova ke smrti (tzv. thanatoedukace)
včleněna – podle různých typů a stupňů škol, mateřské školy nevyjímaje (Galvas, in
Šulová, 2016).
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5 Smrt v literatuře pro děti předškolního věku
Matějček (1992) doporučuje, abychom děti seznamovali se skutečností smrti
prostřednictvím pohádek, což považuje za ideální formu poučení.
V této kapitole však jen stručně uvedu motivy smrti v literatuře pro děti předškolního věku,
zejména v žánrech lidové slovesnosti a v dětských žánrech knih vydaných před rokem
1989 – především proto, že na toto téma bylo napsáno a obhájeno již několik prací,
konkrétně například:


Kráčmarová, Barbora. Recepce motivu smrti v dětské literatuře (diplomová práce).
PedF UPOL, Olomouc, 2011 – teoretická část práce otevírá téma tabuizace smrti,
podobu smrti ve folklorních textech či význam biblioterapie pro dítě; empirická
část práce se zabývá hlavně recepcí díla Astrid Lindgrenové Bratři Lví srdce, a to u
žáků základní školy.



Létalová, Tereza. Téma smrti ve slovinské literatuře pro děti a mládež (diplomová
práce). FF MU, Brno, 2013 – práce se věnuje velmi specifickému tématu, kterým je
slovinská literatura pro děti a mládež, s užším zaměřením na literaturu vydanou po
2. světové válce. Podnětná je kapitola věnované smrti ve světové próze – ale
s důrazem na děti staršího školního věku a tzv. young adults literaturu.



Šiková, Marcela. Smrt v literatuře pro děti a mládež, Problematika prostoru
(diplomová práce). PedF UK, Praha, 2009 – práce se zabývá problematikou
prostoru v dílech švédské autorky Astrid Lindgrenové a české spisovatelky Ivy
Procházkové.



Tabarková, Lea. Téma smrt v literatuře pro děti a mládež (bakalářská práce). PdF
UJEP, Ústí nad Labem, 2011 – autorka se v práci zabývá analýzou vybraných děl
anglicky píšících autorů, největší prostor věnuje také analýze díla Bratři Lví srdce
Astrid Lindgrenové.

Kromě výše uvedených závěrečných prací se odborně zobrazení tématu smrti v české a
světové próze pro děti a mládež věnovala Milena Šubrtová (2007). Kromě kapitoly o
výchově k umírání jsou jen ve stručnosti připomenuta díla lidové slovesnosti (zejména
baladické příběhy, pohádky a pověsti, případně dětské lidové písně, např. Osiřelo dítě),
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s důrazem na literaturu pro děti a mládež od konce 19. století do počátku 21. století. Kromě
světové literatury (přeložené do českého jazyka – např. Endeho Nekonečný příběh či díla
A. Lindgrenové – Mio, můj Mio a Bratři Lví srdce) jsou zastoupeny i analýzy česky psané
literatury, zejména prózy (za všechny jmenujme porovnání knihy J. Karafiáta Broučci
s dílem J. Maršíčka Noví Broučci). V knize Broučci je důležité poselství, a to, že jedinou
věcí na světě, ve které musíme být poslušní, je právě smrt.
Publikace, z které jsem rovněž čerpala, je monografie Olgy Kubeczkové Smrt a dítě.
Existenciální motivika v české literatuře pro děti a mládež (2013). Autorka v ní pečlivě
analyzuje vybraná díla, jakými uměleckými prostředky autoři dílo realizují a jakých účinků
mohou dosáhnout na své adresáty. Kromě děl literární slovesnosti autorka pečlivě
analyzuje i díla současných autorů – viz kapitola 4.1.3.
Jak je patrné z výše uvedené analýzy dostupné literatury k tématu, většina prací se zabývá
tématem a motivem smrti v dětské literatuře se zaměřením na staršího recipienta, tedy
čtenáře mladšího či staršího školního věku – jako kdyby se téma smrti nedalo skrze
literaturu dětem předškolního věku zprostředkovat. Ale jak bylo ukázáno v předchozí
kapitole věnované vývoji dětského pojetí smrti – děti se s konceptem smrti setkávají
v podstatě od narození a je možné s ním postupně pracovat již v mateřské škole.
Výjimkou je bakalářská práce Zuzany Marešové (obhájená na PedF UK v roce 2017), která
se zabývala pojetím smrti přímo u předškolních dětí. Autorka se v ní věnovala pojetím
smrti a jeho budování skrze biologický koncept – tedy jednoduchého poznání funkcí
lidského těla. Součástí práce však nebylo zprostředkování tohoto tématu skrze dětskou
literaturu.

5.1 Charakteristika literatury pro děti a mládež
Tvorba, která je určena pro děti a mládež, by měla být uzpůsobena pro danou skupinu tím,
že chápe dětského čtenáře, jedná se o tzv. intencionální literaturu pro děti a mládež, tedy
tvorbu, která je adresovaná přímo dětem – bývá určena i vnějšími atributy jako je edice,
nakladatelství, ilustrace atd. Je tedy mentálně blízká nedospělým recipientům a respektuje
jejich vývojová specifika, potřeby. Usiluje o přístupnost, přitažlivost i podnětnost ve
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vztahu k určitému věku. Nedílnou součástí literatury pro děti jsou ilustrace, které mohou
být i nadřazenou složkou, nebo minimálně rovnocennou. (Peterka, 2007).
V širším pojetí (Peterka, 2007) zahrnuje literatura pro děti i literární texty, které nebyly
původně určeny dětem, ale druhotně se staly součástí dětské četby a vzdělanosti. Tuto
neintencionální literaturu pro děti reprezentují zejména báje, pohádky, pověsti, bajky.
Literatura pro děti dle Peterky (2007) si vybírá nejčastěji témata dětství, rodiny, přátelství a
přírody. Téma smrti, jak vidíme, v nich rozhodně nedominuje.
Motivy smrti je možné vykládat jako součást existenciální motiviky. Toto pojmenování je
možné rozumět jakým způsobem znázornit nejen smrt, ale i život. Existencionální
motivikou se myslí představy o životě, smrti, ohrožení, o hledání smyslu bytí či podpoření
hodnot života. Pohled na smrt v literatuře i jiných uměleckých oblastech vede k přemýšlení
o významu života o skutečné představě o konci, který následuje po životě. (Kubeczková,
2013)

5.2 Lidová slovesnost
S motivikou smrti se v publikacích lidové slovesnosti setkáme nejednou, protože téma
smrti patřilo neoddělitelně k životu. Smrt se zobrazovala podle představ, které plynuly
z víry v nadpřirozené bytosti, později slučované s křesťanským pojetím a rituály spojenými
se smrtí a pohřbíváním. Na dětského čtenáře se záměrně obracelo pohádkové vyprávění.
Skrze pohádky se dětskému čtenáři zprostředkovávala smrt symbolicky. Dle Peterky
(2007) nebyly lidové pohádky původně určeny dětem, ale dospělým, a šířeny převážně
ústně. Odrážely archaické obřady zasvěcení, spojené s bolestnou zkouškou dospělosti,
s představou dočasné symbolické smrti a znovuzrození. Folklorní podání pohádek byla
dotvářena v literární díla prostřednictvím klasických adaptací (u nás Erben, Němcová aj.).
Například Erbenova Zlatovláska či Němcové zpracování Pohádky o kohoutkovi a slepičce,
ve které pomoc kohoutkovi přichází pozdě.
A jak uvádí Peterka (2007), rozmanitá folklorní podání pohádek a pověstí, pověrečných
a pohádkových motivů přetvořil Erben v Kytici z pověstí národních (1853), jejíž obsah,
témata a motivy odkazují ke smrti téměř v každé baladě. Stejně tak se setkáváme
s tématem smrti v lidové poezii druhotně určené dětem – například Osiřelo dítě; Byl jeden
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domeček. V publikaci Byl jeden domeček je popsán koloběh života – zrození, umírání.
Podrobnou analýzu obou děl nabízí Kubeczková (2013) – ta dobře upozorňuje na fakt, že
emotivní výpověď je poměrně chudá (páni jsou na hřbitovně zakopáni), avšak
koresponduje to s názory psychologů, že povědomí smrti se u dětí předčtenářů teprve
vytváří. Smrt sama o sobě tak vyslovena není, ale je zviditelněn řád a souvislosti, včetně
vyšší spravedlnosti – rovnost všech živých ve smrti.
V nejstarších lidových pohádkách je obraz života a smrti tvořen podle určitých principů,
symbolem, který zprostředkovává cestu člověka ke štěstí, uskutečnění vyšších záměrů,
k očekávanému chování hrdiny, pro které byl vyvolen. V těchto pohádkách se také
objevují motivy z mýtů, které dávají možnost vykládat pohádku jako názorný příklad
lidské zkušenosti. Pohádky dále zobrazují, jak lidé, kteří žili v dřívějších dobách, rozuměli
přírodním zákonitostem. V pohádkách se tedy ukazuje v různých obměnách, jak funguje
život. Zobrazují to, jak generace dávno před námi rozuměly přírodním zákonitostem
(Kubeczková, 2013)
Výhodou pohádky dle Kubeczkové (2013) je, že umožňuje nahlížet na existencialitu
výrazně symbolicky – klade otázky a dává na ně odpovědi, které jsou zdánlivě zahaleny do
fantazijního hávu. V podstatě každý konec pohádky se dotýká smrti: „a jestli ještě
neumřeli, žijí dodnes …. A žili spolu šťastně, až do smrti“. S tématem smrti pracují
v podstatě všechny lidové pohádky (živá a mrtvá voda, smrtí potrestaná macecha či různá
podoba zla v mnohých pohádkách apod.).
V novelistických pohádkách je příběh zbavený od fantazijních pomůcek a na život a smrt
se nazírá v prostředí vesnice. V těchto pohádkách se objevuje stará žena, mnohdy zvaná
Smrtkou, která je spravedlivá, a která se neohlíží na společenskou důležitost. (Kubeczková,
2013)
Kubeczková (2013) dále uvádí, že v novelistických pohádkách určených přímo pro děti do
popředí vstupuje téma poslušnosti – kdo splní to, co se od něj žádá, ve zkoušce obstojí, je
zachráněn – hrozba je zažehnána. Kdo však neposlechne, stane se exemplárním příkladem
i nejvyššího trestu – smrti. Dítě zde není vedeno k porozumění smrti, ale k poslušnosti,
jasné morálce (např. v pohádce O neposlušných kůzlátkách).
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5.3 Smrt v dětské literatuře pro děti 20. století
Tímto tématem se podrobně zabývá ve svém díle Šubrtová (2007) a Kubeczková (2013).
Níže vybírám jen příklady děl, která jsou využitelná pro děti předškolního věku.
Kniha, která dětem vhodně přibližuje téma života a smrti, popisuje pohřeb babičky a
zdařile pomáhá dětem proniknout do složitého tématu, je Princezna z třešňového království
Markéty Zinnerové, která poprvé vyšla v roce 1975. Autorka psaní této knihy pojala jako
terapii, když jí zemřela dcera. (Kubeczková, 2013) I přes svou pohádkovost má kniha řadu
realistických rysů a vysvětlení smrtelnosti, respektive rytmu života, vyhovuje dětskému
čtenáři. Včetně ilustrací, které připomínají kresbu dítěte předškolního věku a jsou velmi
citlivé – jak ilustrace Oty Janečka, tak Mariny Richterové. Jak zmiňuje Kubeczková
(2013), autorce se podařilo svým dílem přiblížit téma smrti dětskému čtenáři v představách
odpovídajících současnému psychologickému poznání.
Dalšími autory, kteří se tématem ve svých dílech zabývali, je například D. Mrázková, H.
Doskočilová, autor publikující pod pseudonymem Vhrsti či M. Rezková.
Hana Doskočilová svou knihu Dva dědečci z Dlouhé Míle (první vydání z roku 1978)
určila dětem od 5 let. Dva dědečci se odlišují svým přístupem k životu. Zatímco u dědy
Skřivánka převažuje po celý život pozitivní, optimistický, smířlivý a radostný přístup,
u dědy Hroudy je to pesimismus, konfliktnost, bolestínství a věčná nespokojenost. Jejich
přístup k životu se projeví i na hrobech – hrob dědy Hroudy je sežehnut sluncem, včetně
trávy. Ale hrob dědy Skřivánka zdobí rozkvetlá divizna, která září do všech stran, jako
svícen. Dítě tak vede k pochopení, že se na svět kolem sebe můžeme dívat rozdílně, jednak
je nenásilně směřuje k sympatizování s optimismem dědy Skřivánka, který je přirozený
i u dítěte. Kniha je psána zdařile, bez zbytečného moralizování a didaktizování, vhodná pro
děti předškolního věku, ačkoliv staví na náročnějších myšlenkových operacích, jako je
porozumění ironii či dvojsmyslu. Zdařilé jsou i humoristické ilustrace Františka Skály,
které znázorňují rozdílné reakce obou hrdinů (Kubeczková, 2013)
Další autorkou je výtvarnice a spisovatelka Daisy Mrázková a její existenciálně laděná díla
– proměnlivou povahu života reflektuje například v díle Nádherné úterý (první vydání
knihy z roku 1977), v níž vede rozhovor babičky s Úterým (personifikovaná postava dne) –
přítomnost si zde podává ruku s minulostí i budoucností. Daisy Mrázková poznala dítě
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jako osobnost, které se existencialista bytostně týká – ale vede dítě k hledání a objevování
krásy, která podněcuje k tomu, aby převážil optimismus, životní entuziasmus a radost nad
melancholií (Kubeczková, 2013).
Vhrsti, v knize Prázdniny v nebi (poprvé vyšla v roce 2008), vypráví příběh chlapce
Štěpána, který se ve snu dostává po žebříku do nebe, kde se setkává se zemřelými
prarodiči, po kterých velmi truchlí; ti se o něj v nebi starají stejně dobře jako na zemi;
Štěpán zde nachází také kamaráda, anděla Vítka. Kniha není tak o smrti, jako spíše
o dobrodružství, které lze prožít v nebi, jež je vykresleno dost realisticky. Celý příběh je
pojat jako dobrodružný výlet, nejsou kladeny žádné znepokojivé otázky (Kubeczková,
2013). Vhrsti je zároveň autorem knih Už se nebojím tmy; Chci být dospělý.
Další knihou je Dobrý svět A. Ježkové (poprvé vydána v roce 2012 v nakladatelství
Albatros), která vypráví o sounáležitosti mezi generacemi na venkově, o smrti psa
i rozloučení s ním, o důležitosti sdílení svých emocí s nejbližšími.
Dílo M. Rezkové (Babočky) jsou součástí praktické části práce v kapitole 10.1.3. Knížka
Babočky vypráví o barevných motýlech, kteří všude poletují a dělají kolem sebe radost.
Uprostřed knihy se dozvíme, že Babočky jsou babičky a dědečkové, kteří se, když přijde
jejich čas, proměňují v kouzelné motýly a zpestřují dětem prázdniny. Knížka má
celostránkové ilustrace a vybízí ke spoluúčasti dítěte s dospělým.
Ještě zmíním knihu od P. Pawlaka Kostík hledá přátele (první vydání v roce 2018), která
vypráví o mimořádném přátelství mezi kostrou (Kostíkem) a osamělou holčičkou
Rozárkou, prolíná se zde svět živých a mrtvých a autor ukazuje, že oba světy mohou být
krásné a potřebné.

6 Práce s knihou
6.1 Čtenářská gramotnost
Pojem čtenářská gramotnost do České republiky přišel ze zahraničí v 90. letech století
minulého v souvislosti s mezinárodními průzkumy. (Kropáčková, Wildová, Kucharská,
2014)
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Čtenářskou gramotnost je možné charakterizovat jako jednu z nejdůležitějších gramotností.
Je to proto, že umožňuje přístup ke vzdělání, k jinému získávání nových vědomostí,
dovedností, znalostí a zkušeností. (Tomášková, 2015)
„Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi,
dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů
v různých individuálních i sociálních kontextech.“ (Tomášková, 2015, s. 9)
V čtenářské gramotnosti se podle metodické příručky Výzkumného ústavu pedagogického
(2011) propojuje několik rovin a žádnou z nich nelze vynechat:
•

Vztah k četbě

Pozitivní vztah ke čtení je klíčovou podmínkou čtenářské gramotnosti. Čtenář by
měl mít pozitivní prožitek z toho, že může číst a také vůbec mít potřebu číst.
•

Doslovné porozumění

Na základě vlastních zkušeností dokázat dekódovat text a prohlubovat své poznání.
•

Posuzování a hodnocení

Dokázat hodnotit přečtené texty za pomoci kritického myšlení a vyvozovat z nich
závěry.
•

Metakognice

Dovednost hodnotit závěry svého čtení, dokázat vyhodnotit své pochopení čteného
textu a úmyslně volit takové metody, které by zvýšily pochopení čteného textu.
•

Sdílení

Dokázat předat své zážitky, pochopení a představy, které získal z četby s jiným
čtenářům.
•

Aplikace

Dokáže použít získané informace v dalším svém rozvoji a konání.
Prostřednictvím čtení se rozvíjí celá lidská osobnost. Vztah k četbě je budován již od
nejútlejšího věku, kdy rodiče svým pozitivním přístupem ke čtení ovlivňují svoje potomky.

23

Zároveň se díky společnému čtení vytváří pouto mezi rodičem a jeho dítětem.
(Tomášková, 2015)
Čtenářskou gramotnost tedy chápeme jako schopnost porozumět psanému i čtenému textu,
přemýšlet o něm (Tomášková, 2015, s. 10), dokázat jeho obsah předat ostatním, překonat
těžkosti spojené se čtením a také použít osvojené informace k dosažení vlastních cílů.
Proto je důležité děti motivovat k četbě, vytvořit jim podnětné prostředí pro čtení,
vysvětlovat důležitost čtení. V případě, že budou děti vyrůstat v prostředí, které je
čtenářsky podnětné, budou mít vztah ke čtení pozitivní. (Tomášková, 2015)

6.2 Čtenářská pregramotnost
V předškolním období děti ještě neumí souvisle číst, proto se nemluví o čtenářské
gramotnosti, ale o čtenářské pregramotnost1. V tomto období se pouze rozvíjí schopnosti,
dovednosti a vědomosti, které budou později při čtení používat. (Tomášková, 2015)
Za čtenářskou pregramotnost považují Kucharská (2014, in Kropáčková, Wildová a
Kucharská, 2014, s. 493) „soubor postupně se rozvíjejících předpokladů pro čtení a psaní
u dětí v široké době před nástupem do školy. Jedná se o komplex schopností, dovedností,
postojů a hodnot potřebných pro zahájení a úspěšné rozvíjení čtenářské gramotnosti i
jejímu užívání v různých individuálních a sociálních kontextech.“

6.3 Čtenářské dovednosti a čtenářské strategie
Pojmy čtenářská dovednost a čtenářské strategie spolu úzce souvisí. Dovednost je
schopnost, kdy člověk dokáže dělat určité činnosti. Dovednosti se rozvíjejí pomocí
cíleného učení nebo samovolně třeba na základě hry. Za čtenářskou dovednost se dají
považovat všechny naučené postupy, které vedou k porozumění a využití čtených textů,
využívané zcela samovolně. (Rybárová, 2016) Čtenářské strategie jsou způsoby, jakými
lze odkrýt smysl jednotlivých textů. Na základě využívání těchto strategií se rozvine
čtenářská dovednost, potřebná pro další lidské působení. (Rybárová, 2016)
Je mnoho autorů, kteří se zabývali popsáním jednotlivých strategiím vhodným k využití u
četby. Mohu jmenovat J. Hyplovou, L Whitcroft, či L. Robb, které se zaobíraly členěním
1

Ačkoliv Tomášková (2015) používá pojem předčtenářská gramotnost, na základě textu Kropáčkové,
Wildové a Kucharské (2014) ji dále označuji jako čtenářskou pregramotnost, neboť se jedná o gramotnost
v preprimárním vzdělávání a tento termín je výstižnější zejména z důvodu vývojových hledisek.
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strategií. G. E. Tompkinsonová (2006 in Rybárová 2016, s. 50) popisuje osm strategií,
z kterých je mnoho použitelných v mateřské škole. Jsou to: „předvídání, propojování
informací, vizualizaci, kladení otázek, identifikaci hlavních myšlenek, vytváření shrnování,
kontrolování a hodnocení.“
Rybárová (2016) vybrala na základě toho, jakým způsobem se děti předškolního věku učí
poznávat svět kolem sebe, několik čtenářských strategií, které je možné rozvíjet již u dětí
předškolního. Jsou to strategie: předvídání, shrnování, hledání souvislostí (propojování),
usuzování a vizualizaci. Tyto strategie jsou vhodné, protože primárně pomáhají pochopit
text, a zároveň není potřeba, aby čtenář již uměl číst a psát. Tyto strategie je možné se
naučit na jednotlivých aktivitách s knihou (textem i ilustrací).
Předvídání
Strategii předvídání je možné někdy zaměnit za strategii usuzování. Strategii předvídání
využiji, když na základě svých zkušeností vydedukuji, jakým způsobem bude text
pokračovat. Tuto strategii je vhodné využít jako úvod k práci s textem.
Shrnování
V této strategii se čtenář učí, aby dokázal předčtený text přeříkat vlastními slovy
a zestručnit, co se v textu dozvěděl, co je tam za nejdůležitější informace. Tuto znalost je
možné využít ve vyšším věku při čtení a následnému počítání matematických úloh.
Hledání souvislostí (propojování)
Strategii na hledání souvislostí využijeme na propojení představ, které již čtenáři znají
(znalosti), s daným tématem nebo situací. Tuto strategii je možné využít na začátku lekce
(ve fázi evokace), kdy je možné zjistit, jaké znalosti již čtenáři k tématu mají, ale rovněž
v průběhu čtení. Je nadmíru žádoucí, abychom tuto strategii používali i v průběhu čtení –
když si děti propojují to, o čem je jim čteno, s vlastními znalostmi a zážitky, snadněji
porozumí textu a lépe si ho i zapamatují. Strategie hledání souvislostí může být dále
rozvíjena na úrovni text – text neboli porovnávání jednotlivých textů například
z obsahového hlediska (porovnávání pohádek), anebo na úrovni dítě – svět, kdy
propojujeme informace z okolního světa se znalostmi, které už děti mají.
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Usuzování
V této strategii nejde jen o využití vlastních zkušeností, ale pracuje se tam zároveň
s informacemi z textu. Na základě zkušenosti spolu s informací čtenář vyvodí, co se
v následujícím okamžiku stane. Tato strategie se dá využít nejen při čtení textů, ale
například při dívání se na film či seriál.
Vizualizace
Tato strategie má u čtenářů vyvolávat představy, které nám pomáhají pochopit text a
zapamatovat si ho. Ale u malých dětí mnohdy ještě chybí, a tím je práce s touto strategií
ztížena. Proto u dětí v předškolním věku je vhodné jednotlivé představy zprostředkovat
skrze poznání lidských smyslů – hmatu, čichu, sluchu, zraku a chuti. Tato strategie je
velice důležitá právě pro pochopení a představy, které se tvoří skrze daný text. (Rybárová,
2016)

6.4 Práce s knihou v mateřské škole
Čtení knih je i pro nejmladší děti velice důležité, rozvíjí totiž dětskou imaginaci, paměť,
řeč i myšlení. Dále rozšiřuje slovní zásobu, jak aktivní, tak i pasivní, zároveň rozvíjí
vyjadřování a komunikaci dětí. (Tomášková, 2015) Práce s knihou tyto dovednosti ještě
posiluje. Z konstruktivistického učení potom vychází tzv. třífázový model učení E-U-R.
Tato metoda je pojmenována podle prvních písmen jednotlivých slov: Evocation
(evokace), Understanding (chápání významu informací) a Reflection (reflexe):


Evokace (v mateřské škole je vhodnou metodou brainstorming, zjistit, co z daného
tématu již vědí, a následně na to navázat).



Pochopení (tato část je spojena s prací s textem, pozorováním, kdy využíváme
jednotlivé strategie pro porozumění textu – viz předchozí kapitola).



Reflexe (kdy se zhodnotí a shrne, vše, co se dělo, a k jakému nová poznání jsme
došli). (Rybárová, 2016)

První zájem o knihu u dětí, především u těch malých, ale stejně i u předškolních dětí,
vzbudí výtvarná stránka. Což znamená ilustrace, estetický vzhled, velikost či celková
úprava publikace. Proto je vhodnější využít pro práci s knihou jednotlivé publikace, a ne
pouze z papírové kopie. (Gebhartová, 2002)
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Povídání si nad knihou je nejlepší způsob, jak děti zaujmout tématem knihy. Je dobré
pracovat s menší skupinou dětí, díky tomu se mohou méně stydět a kladou otázky a více se
zapojí do aktivit spojené s knihou. Nemělo by jít o výklad, kdy učitel přednáší o knize, ale
o vyprávění, o poznámky knize, odpovědi na otázky aj. (Gebhartová, 2002)
Při práci s knihou se děti učí trpělivosti a soustředění, neboť tam jsou aktivity, které
pomáhají tyto vlastnosti rozvíjet. A právě mateřská škola společně s rodiči by měla
vytvářet podmínky, které by vedly děti k pozitivnímu vztahu ke knihám a četbě. A aby
vedla svým působením k všestrannému rozvoji a připravovala na školní prostředí.
(Tomášková, 2015)
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II. PRAKTICKÁ ČÁST
1

Cíle praktické části

Vzhledem k volbě tématu práce jsem si vytyčila několik cílů:
•

Zjistit, jakým způsobem pedagogové zprostředkovávají téma smrti dětem

předškolního věku.
•

Vytvořit seznam vhodné literatury pro děti předškolního věku práci s tímto

tématem.
•

Navrhnout lekce s využitím metody práce s knihou, které by děti s touto

problematikou vhodně seznámily.
•

Lekce zrealizovat v mateřské škole a reflektovat je.
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2

Design výzkumu

Pro naplnění prvních dvou cílů jsem volila kvantitativní design výzkumu.
Stanovila jsem si následující hypotézy, které budu ověřovat prostřednictvím dotazníku pro
pedagogy mateřských škol:
•

Většina respondentů s tématem smrti v mateřské škole nepracuje.

•

Většina respondentů si myslí, že děti předškolního věku nejsou schopné

téma smrti chápat.
•

Většina respondentů, kteří s tématem nepracují, si myslí, že téma smrti je

má probírat v rodině, nikoliv v mateřské škole.
•

Většina respondentů, kteří s tématem pracují, pracují s tématem v době

Dušiček, tj. 2. listopadu (Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech
věrných zemřelých, Svátek zesnulých, Památka zesnulých).
Pro naplnění dalších dvou cílů jsem navrhla, realizovala a reflektovala svou činnost
v mateřské škole, kdy jsem dětem zprostředkovala téma smrti skrze dětskou knihu a
témata, která kniha nabízela.
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3

Metody sběru dat

Pro naplnění prvních dvou cílů jsem uskutečnila online dotazníkové šetření, které
probíhalo v období 20. 2. – 10. 3. 2019. Zveřejněn byl na sociální síti facebook, ve skupině
pro učitele mateřských škol.
Dotazník celkově obsahoval 13 otázek a skládal se ze 4 otevřených otázek, 4 uzavřených
otázek a z 5 uzavřených otázek s možností otázku doplnit.
Dotazníkového šetření se celkem účastnilo 107 respondentů. Jejich charakteristika je
uvedena v následující kapitole.
Pro naplnění zbývajících dvou cílů jsem volila návrh, realizaci a reflexi lekcí k tématu
smrti ve vybrané mateřské škole. Jako metodu sběru dat jsem využila pozorování dětí
(nestandardizované zúčastněné pozorování).
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4

Charakteristika výzkumného vzorku

V charakteristice výzkumného vzorku kvantitativního šetření vycházím z identifikačních
otázek online dotazníkového šetření, v nichž jsme zjišťovala, jakého vzdělání respondenti
jsou, jak dlouho v mateřské škole pracují, v jakém zařízení pracují, s kolika dětmi denně
pracují a jestli jsou děti rozděleny podle věku nebo ne.
Respondenti, kteří odpovídali, byli nejčastěji absolventy střední pedagogické školy
(46,7 %), poté absolventi bakalářského studijního programu (33,6 %), magisterského
studijního programu (12,2 %) a nakonec absolventi vyšší odborné školy (7,5 %). Lze tedy
říci, že respondenti byli zastoupeni s různým druhem vzdělání.
Nejčastěji zastoupená délka praxe byla do dvou let (22,4 %) nebo nad dvacet let (22,4 %),
následovala praxe mezi 3-5 lety (18,7 %), 6-8let (12,2 %), 9-11let (4,7 %), 12-14let
(10,3 %) a 15-20let (9,3 %).
Respondenti nejčastěji odpověděli, že pracují ve státním zařízení (86 %), procentuálně
méně jich pracuje v soukromém zařízení (13,1 %) a jeden respondent pracoval v
rehabilitačním stacionáři a integrační mateřské škole (0,9 %).
Z dotazníku vyplynulo, že zde byli zastoupeni stejně respondenti, kteří pracovali
v homogenních třídách (48,6 %), stejně jako respondenti kteří pracovali v heterogenních
třídách (47,7 %), zbývající 3,7 % měli na pracovišti zastoupené obě varianty.
14 % respondentů uvedlo, že mají v MŠ specializaci (lesní, ekologická, integrační, tradice,
školka podporující zdraví, zdravá MŠ, prvky Montessori, specializace na výtvarnou
výchovu).
V praktické části, v níž jsem realizovala jednotlivé lekce, jsem oslovila ke spolupráci státní
MŠ sídlící na Praze 3. Ve třídě mají 25 dětí, kdy jednotlivé třídy jsou smíšené, v provozu
jsou 3 třídy. Lekce jsem realizovala se smíšenou skupinou dětí: věk dětí byl od 4 do 6 let, 6
chlapců a 3 dívky.
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4.1 Vlastní výzkumné šetření
4.1.1 Vyhodnocení dotazníků
Celý dotazník jsem strukturovala podle toho, jakým způsobem bude respondent odpovídat.
Chtěla jsem roztřídit respondenty podle toho, zda pracují, nebo nepracují s tématem smrti,
a podle toho i přizpůsobila následné otázky.
V první otázce jsem se ptala, jak si respondenti myslí, že děti chápou smrt. Jednotlivé
odpovědi jsem roztřídila podle obsahové analýzy, bohužel několik respondentů na otázku
neodpovědělo (2,8 %).
•

nechápou (24,3 %)

•

jako odchod do nebe či spánek (12,1 %)

•

přirozeně, jako součást života (10,3 %)

•

abstraktní pojem (9,4 %)

•

jako odchod jinam (7,6 %)

•

chápou ji podle zkušeností a přístupu rodiny (6,5 %)

•

je to individuální (6,5 %)

•

pro mladší děti nepochopitelné, starší již chápou (4,7 %)

•

smrt není konečná, lze se vrátit zpět do života (3,7 %)

•

nerozumí, protože se s nimi o tom nemluví „ochrana“ (2,8 %)

•

obtížně (2,8 %)

•

chápou, že člověk umře, že není (1,9 %)

•

nevím (1,9 %)

•

buď to neřeší, nebo jsou hysterické (0,9 %)

•

nijak to emotivně neprožívají (0,9 %)

•

jako smutnou událost (0,9 %)
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Z této otázky jsem zjistila, že skoro čtvrtina respondentů si myslí, že děti toto téma
nepochopí, což však dle odborné literatury není pravda (viz kapitola 4 dětské pojetí smrti).
V následující, druhé, otázce jsem chtěla zjistit, pro jak staré děti si myslí respondenti, že je
vhodné probírat téma smrti. V této otázce jsem dala na výběr z šesti možností (a-f), kdy
poslední možnost (f) byla taková, že mohl respondent jinou možnost, která nebyla
v nabídce a byla tedy vyhodnocena na základě obsahové analýzy
•

vhodné pro děti od 3 let (22,4 %)

•

vhodné pro děti od 6 let (17,8 %)

•

vhodné pro děti od 4 let (15,9 %)

•

vhodné pro děti od 5 let (15,9 %)

•

není vhodné pro děti od 3 do 6 let (12,1 %)

•

individuálně (4,7 %)

•

pouze když dítě samo toto téma otevře (3,7 %)

•

kdykoli, jen uzpůsobené věku dětí (2,8 %)

•

téma pro rodiče (1,9 %)

•

záleží podle skupiny dětí a situace (1,9 %)

•

vhodné pro děti předškolního věku (0,9 %)

Z odpovědí jsem zjistila, že polovina respondentů si myslí, že s tématem smrti je možné
pracovat s dětmi od 4 let. Dále více jak pětina respondentů odpovídala, že téma smrti je
vhodné pro děti od 3 let (22,4 %). V odborné literatuře se dozvídáme, že s tématem smrti je
možné seznámit každé dítě, jen jiným způsobem, který je uzpůsoben jeho možnostem.
Ve třetí otázce jsem chtěla zjistit, zda pedagogové pracují s tématem smrti. Na výběr bylo
ze dvou možností: Ano/Ne.
•

Ano (46,7 %)

•

Ne (53,3 %)
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Z odpovědí vyplývá, že ve více jak polovině případů (53,3 %) respondenti s tématem smrti
v mateřských školách nepracují.
Čtvrtá otázka je již rozdělena podle odpovědí předešlé otázky. Respondentů, kteří
v předchozí otázce odpověděli „ne“, jsem se ptala, z jakého důvodu s tímto tématem
nepracují, z této skupiny na otázku nezodpovědělo 3,5 % respondentů. Tato otázka byla
otevřená, výpovědi níže jsou tedy strukturovány na základě provedené obsahové analýzy
jednotlivých odpovědí.
•

Děti smrti ještě nechápou (19,3 %)

•

Toto téma je v kompetenci rodiny (17,6 %)

•

Nebyla příležitost se tímto tématem zabývat (8,8 %)

•

Téma není vhodné vzhledem k věku (8,8 %)

•

Je to citlivé a smutné téma (8,8 %)

•

Pouze zmíním okrajově při jiném tématu (7 %)

•

Nenapadlo mě toto téma otevírat (5,3 %)

•

Není cílené pouze v reakci na danou situaci (5,3 %)

•

Nemáme to v ŠVP (5,3 %)

•

Pouze o svátcích (Dušičky, Svátek všech svatých (3,5 %)

•

Nechci se tímto tématem zabývat (1,7 %)

•

Stresující téma pro děti (1,7 %)

•

Nevím, jak s tímto tématem pracovat (1,7 %)

•

Rodiče si to nepřejí, téma smrt je tabu (1,7 %)

Z odpovědí jsem zjistila, že s tématem smrti respondenti nepracují nejčastěji z důvodu, že
děti smrt ještě nechápou (19,3 %), nebo naopak že je dané téma vhodné probírat v rodině
(17,6 %). Celkově se dá říct, že mnoho respondentů toto téma ani otevírat nechce.
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Respondentů, kteří v předchozí otázce odpověděli „ano“, jsem se ptala, jak s tímto
tématem pracují, co se jim osvědčilo, opět neopověděla 2 % respondentů. Tato otázka byla
opět otevřená – odpovědi níže vznikly na základě obsahové analýzy jednotlivých položek.
•

Povídání v menším počtu (30 %)

•

K tématu Dušiček (18 %)

•

Citlivé rozhovory ke smrti mazlíčků (10 %)

•

K tématům dušiček a lidskému tělu (10 %)

•

Reakce na zájem dětí (8 %)

•

Publikace (8 %)

•

Příběh (4 %)

•

Přirozený přístup (4 %)

•

Komunikace s rodiči mimo jiné (2 %)

•

Otvírám, když se stane mimořádná událost (2 %)

•

Nacítění na dítě a rodiče (2 %)

Nejvíce se respondenti shodli na tom, že se jim osvědčilo pracovat s dětmi v menším počtu
(30 %) nebo vést citlivý rozhovor (10 %). V menším počtu dětí se lépe reaguje na pocity a
reakce dětí.
Respondentů, kteří odpověděli, že s tématem smrti pracovali, jsem se ptala, jakým
způsobem toto téma otvírají. V této otázce jsem dala na výběr z pěti možností, kdy
poslední možnost byla taková, že mohl respondent jinou možnost, která nebyla v nabídce.
•

prostřednictvím zkušenosti, se kterou přijdou děti (66 %)

•

prostřednictvím literárního příběhu (14 %)

•

prostřednictvím vymyšleného příběhu (12 %)

•

podle situace (4 %)

•

2.11. Dušičky (2 %)
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•

Všechny z výše uvedených variant (2 %)

Respondenti se ve většině odpovědí shodli (66 %), že je nejlepší dané téma otevřít na
základě zkušeností, se kterou přijdou samotné děti. 26 % respondentů se shodlo, že dané
téma otevírají na základě příběhu, buď literárního, nebo vymyšleného.
Poslední otázku, kterou jsem položila pouze respondentům, kteří odpověděli, že pracovali
s tématem smrti, jaké tituly použili a případně jaké by doporučili. Z této otázky jsem
vytvořila seznam literatury, kterou je možné k zprostředkování tohoto tématu využít. Je
součástí této práce.
4.1.2 Vyhodnocení hypotéz
Na základě dat z online dotazníkového šetření jsem vyhodnotila stanové hypotézy takto:
•

Většina respondentů s tématem smrti v mateřské škole nepracuje.

Tato hypotéza se potvrdila. 53,3 % respondentů uvedlo, že s tématem smrti v mateřské
škole nepracuje.
•

Většina respondentů si myslí, že děti předškolního věku nejsou schopné

téma smrti chápat.
Tato hypotéza se nepotvrdila. Pouze 24,3 % respondentů uvedlo, že děti nejsou schopné
pochopit smrt.
•

Většina respondentů, kteří s tématem nepracují, si myslí, že téma smrti je

má probírat v rodině, nikoliv v mateřské škole.
Tato hypotéza se také nepotvrdila. Pouze 19,3 % respondentů uvedlo, že je téma smrti
vhodné probírat v rodině.
•

Většina respondentů, kteří s tématem pracují, pracují s tématem v době

Dušiček 2. listopadu (Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech
věrných zemřelých, Svátek zesnulých, Památka zesnulých).
Tato hypotéza se nepotvrdila. Ačkoliv s tématem smrti v období Dušiček respondenti
pracují, tuto možnost označilo pouze 18 % z nich.
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4.1.3 Seznam současné literatury vhodné k práci s tématem smrti pro děti
předškolního věku
Dalším výstupem z dotazníku je tento seznam literatury pro děti předškolního věku,
z otázky pro respondenty, kteří s tématem smrti pracovali.
Nejprve uvádím název knihy, poté její stručnou anotaci, která vznikla na základě pročtení
daných knih, a v závěru uvádím její přesnou citace. Knihy jsou řazeny abecedně podle
názvu.
Anna a Anička
Knížka, která má celostránkové barevné ilustrace, vypráví o narození malé Aničky. Dále
vypráví o tom, co prožila se svou babičkou Annou a nakonec o babiččině smrti a Aniččině
vyrovnávání s ní.
ŠPINKOVÁ, Martina. Anna a Anička: o životě na začátku a na konci. V Praze: Cesta
domů, 2014. Bludiště (Cesta domů). ISBN 978-80-904516-9-8.
Anton a Jonatán
Knížka o chlapci Jonatánovi a jeho plyšovém medvídkovi Antonovi. Anton vzpomíná na
svého kamaráda Jonatána, předtím než ho srazilo auto a medvídek Anton zůstal sám.
GAARDER, Jostein. Anton a Jonatán. Ilustroval Akın DÜZAKIN. V Praze: Albatros,
2014. ISBN 978-80-00-03698-4.
Auto z pralesa
Knížka krátkých povídek, která ukazuje, že pochopit svět lze z obyčejných věcí kolem nás.
Stačí se jen pozorně dívat. Kniha vede k nejpodstatnějším otázkám lidské existence, tématu
smrti je věnována povídka Javorový list, který prožije v přírodě všechna roční období a
nakonec shoří v ohni.
MRÁZKOVÁ, Daisy. Auto z pralesa. 3. vydání, v Baobabu 1. vydání. Praha: Baobab,
2016. ISBN 978-80-7515-035-6.
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Babočky
Knížka vypráví o barevných motýlech, kteří všude poletují a dělají kolem sebe radost.
Uprostřed knihy se dozvíme, že Babočky jsou babičky a dědečkové, kteří, když přijde
jejich čas, se proměňují v kouzelné motýly a zpestřují dětem prázdniny. Knížka má
celostránkové ilustrace a vybízí ke spoluúčasti dítěte s dospělým.
REZKOVÁ, Milada. Babočky. Ilustroval Lukáš URBÁNEK. V Praze: Raketa v produkci
nakl. Labyrint, 2010. ISBN 978-80-86803-19-7.
Coco
Knížka vypráví o dvanáctiletém klukovi Miguelovi, který se chce stát hudebníkem, ale
brání mu v tom rodinný zákaz provozovat hudbu. Příběh se odehrává v předvečer svátku
zesnulých. Kniha vznikla podle stejnojmenného animovaného filmu.
CERVANTES, Angela. Coco: pohádkový román. Přeložil Lucie BÍŠKOVÁ. V Praze:
Egmont Publishing, 2018. Disney - Pixar (Egmont). ISBN 978-80-252-4117-2.
Děvčátko s kosou
Knížka je o dceři pana Smrtky, který jí pošle do světa, aby se tam naučila všechno
podstatné o životě. Děvčátko se společně s tatínkovou kosou učí o čem všem život je,
každou situací roste, dospívá a mění svůj pohled na věc.
STAVARIČ, Michael. Děvčátko s kosou. Ilustroval Dorothee SCHWAB, přeložil
Michaela ŠKULTÉTY. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0805-1.
Děvčátko se sirkami
Pohádka odehrávající se v předvečer nového roku o malé, chudé holčičce, na okraji
společnosti, která uhoří, když se v zimě chtěla ohřát sirkami. V posledním okamžiku vidí
babičku, která si ji bere s sebou na onen svět. Ráno už kolemjdoucí najdou mrtvou
holčičku schoulenou u zdi. Tento dojemný příběh lze nahlížet jako pohádku o krutosti
světa vzbuzující soucit s trpícími bytostmi.
ANDERSEN, Hans Christian. Kreslené pohádky. Ilustroval Émilie DECROCK, ilustroval
Guillaume TAVERNIER, ilustroval Sophie de LA VILLEFROMOIT, ilustroval Marie-
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Laure ASCIACH, ilustroval Karen LABORIE. V Praze: CooBoo, 2009. ISBN 978-80-0002546-9.
Já som Smrť
V této knize se snaží autorka přiblížit téma smrti. Smrt je znázorněna holčičkou, která jezdí
na růžovém kole. Kniha nedává odpovědi, jen se snaží ukázat téma, které se všech týká.
SCHNEIDER, Marine a Elisabeth HELLAND LARSEN. Já som Smrť. Knižná dielňa,
2016. ISBN 978-80-970776-7-9.
Jediný den
Příběh o divočákovi a lišákovi, kteří se spřátelí s jepicí. Jako každá jiná jepice má jen
jediný den na život, proto se celý život a veškeré jeho štěstí musí vejít do jediného dne.
V knížce se objevuje téma přátelství, ztráty a síly k životu.
BALTSCHEIT, Martin. Jediný den. Ilustroval Wiebke RAUERS, přeložila Eva
KADLECOVÁ. Brno: CPress, 2017. ISBN 978-80-264-1563-3.
Je smrt jako duha?
Knížka pomáhá dětem přiblížit téma umírání a smrti skrz vyprávění o holčičce, která má
starou babičku a pokládá si otázky ohledně smrti. V knížce se objevuje i povídání holčičky
společně se smrtí.
KNOX, Jeanette Bresson Ladegaard. Je smrt jako duha?. Ilustrovala Adriana SKÁLOVÁ,
přeložila Kateřina KOLÍNSKÁ. V Praze: Cesta domů, 2017. Bludiště (Cesta domů). ISBN
978-80-88126-31-7.
Kačka, smrť a tulipán
Vyprávění o přátelství mezi kachnou a smrtí. Knížka ukazuje, že smrt je přirozeným
zakončením života.
ERLBRUCH, Wolf. Kačka, smrť a tulipán. Občianske združenie Slniečkovo, 2013. ISBN
978-80-89314-26-3.
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Kamzíkův velký skok
Příběh o kamzíkovi, kterému zemře starší bráška. Díky maminčině pomoci se malému
kamzíkovi podaří vyrovnat se s bráškovou smrtí a přeskočí propast strachu směrem do
budoucnosti.
RUŠAR, Daniel. Kamzíkův velký skok. Ilustroval Ľuboslav PAĽO. Praha: Portál, 2016.
ISBN 978-80-262-1009-2.
Když dinosaurům někdo umře
Příběh o rodině dinosaurů, kteří zažívají velmi podobné situace a události, jako lidé.
Pomáhá ukázat dětem témata, o kterých se moc nemluví.
BROWN, Laurene Krasny a Marc Tolon BROWN. Když Dinosaurům někdo umře: malá
knížka o velkých starostech pro malé i velké. V Praze: Cesta domů, 2010. ISBN 978-80904516-0-5.
Myši patří do nebe
Příběh o myšce Šupito, která se dostane do zvířecího nebe. A nejdříve nechápe, nerozumí,
co se stalo a jak to v nebi chodí. Autorka se snaží přiblížit motiv smrti čtenáři takovou
formou, aby se ho nezalekl.
PROCHÁZKOVÁ, Iva. Myši patří do nebe: ale jenom na skok. Praha: Albatros, 2006.
ISBN 80-00-01558-7.
Návštěva malé smrti
Příběh v knížce vypráví o malé smrti, která je nešťastná, protože ji nemá nikdo rád a mají
z ní strach. Až jednou si přijde pro holčičku Evelínu, která má z jejího příchodu radost.
CROWTHER, Kitty. Návštěva malé smrti. Praha: Baobab, 2013. ISBN 978-80-87060-674.
O smrti smrťoucí
Naučná knížka přibližuje dětem, že je život konečný a lidé časem zemřou. Celá knížka je
plná ilustrací, odpovídá na otázky, které se mohou každému někdy v hlavě objevit.
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STALFELT, Pernilla. O smrti smrťoucí. Přeložila Dagmar HARTLOVÁ. Praha: Cesta
domů, 2016. Bludiště (Cesta domů). ISBN 978-80-88126-10-2.
Počkej, milá smrti
Děj knihy vypráví školačka Anna, celou knihu provází stará lidová píseň, která přibližuje
pravdu o smrti. Knížka vychází z reálných zážitků autorky. Je příběhem o tom, jak se její
děti vyrovnávaly se smrtí mazlíčka. Dále knížka obsahuje otázky, které mohou pomoci
udržet dětem pozornost.
SUŠKOVÁ, Kateřina. Počkej, milá smrti. V Řevnicích: Arbor vitae, 2013. ISBN 978-807467-062-6.
Princezna z třešňového království
Příběh o holčičce Pavlínce a pejskovi, kteří chtějí dětem přiblížit tajemství smrti a
znovuzrození v příštích generacích.
ZINNEROVÁ, Markéta. Princezna z třešňového království. 3. upr. vyd. Ilustroval Marina
RICHTEROVÁ. Praha: Albatros, 2001. ISBN 80-00-00982-X.
Smrt a jiné vrcholy mého života
Knížka vypráví příběh o chlapci Martinovi, který se nad postelí babičky, setkává se Smrtí.
Tím se otvírají rozhovory se smrtí, a jestli má vůbec smysl toužit, snažit se a milovat, když
všechno končí smrtí?
NIEDLICH, Sebastian. Smrt a jiné vrcholy mého života. Přeložila Olga KOLEČKOVÁ.
Praha: Ikar, 2015. ISBN 978-80-249-3135-7.
Tajemství ostrova za prkennou ohradou
Knížka vypráví příběh o třech přátelích a neštěstí, které je poznamenalo na celý život. Před
smrtí, která přináší vykoupení, vyplouvají vzpomínky na léta her, kdy přátelství mezi
kluky bylo utvrzováno krví. Jedná se o příběh přátelství, pocitu viny a smíření.
ČECH, Pavel. Tajemství ostrova za prkennou ohradou. Vyd. 2. Havlíčkův Brod: Petrkov,
2013. ISBN 978-80-87595-16-9.
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4.2 Návrhy lekcí, jejich realizace a reflexe
Jednotlivé lekce jsem plánovala tak, abych každou lekci začala motivací (evokací), který
danou lekci s knihou otevřel nebo znovu otevřel. V průběhu lekce jsou dětem pokládány
otázky pro udržení pozornosti, stejně jako aktivity, které práci s knihou doprovází a jejichž
úkolem je udržet pozornost dětí a zprostředkovat jim zážitkově probírané téma, čímž
dochází k jeho prožitku a upevnění. Dvě lekce jsem vytvořila na jedinou publikaci, kdy
jsem ji rozdělila na dvě části. Nakonec jsem se rozhodla vytvořit ještě jednu lekci podle
jiné publikace, které téma smrti zprostředkovává dětem skrze reálný příběh jedné rodiny.
4.2.1 Lekce 1 a 2: Práce s knihou „Když dinosaurům někdo umře“
Autoři: Laurie Krasny Brown a Marc Tolon Brown
Nakladatelství: Cesta domů
Anotace knihy:
Kniha je o rodině dinosaurů, která řeší otázky ohledně smrti a umírání a všeho, co se kolem
toho děje. Je tam mnoho otázek, na které čtenáři najdou odpovědi, a inspirace, jak nějaké
ze složitých situací řešit.
Začátek knihy je o tom, co to znamená být naživu. Dále se v knížce zabývají tím, proč
umíráme, jaký je k tomu důvod. Je zde i kapitola o tom, co znamená být mrtvý a jak se
vlastně cítíme, když se setkáme se smrtí. V knížce také ukazují, jak je důležité mít kolem
sebe kamarády, kteří mohou pomoci s vyrovnáním ze ztráty někoho blízkého. Závěr knihy
se zabývá rozloučením a způsoby, jak se se zemřelým rozloučit.
Cíl:
•

Dítě vytvoří podobu smrti dle vlastní fantazie.

•

Dítě posiluje své prosociální chování ve vztahu k ostatním dětem ve třídě,

rozvíjí svou sociální citlivost.
•

Dítě dokáže z přebalu knihy odhadnout, o čem asi bude (čtenářská

strategie).
•

Dítě odhaduje z ilustrací, co jak bude text pokračovat.

42

•

Dítě popíše, co vidí na obrázku, co se na něm děje.

•

Dítě dokáže rozlišit způsoby uctívání zemřelých v různých kulturách.

•

Dítě si uvědomuje existenci ostatních kultur a národností.

•

Dítě si uvědomuje konečnost života a způsoby, které k tomuto konci mohou

vést.
•

Dítě si vytváří postoje k životu, světu, pozitivní vztahy ke kultuře a umění.

•

Dítě si rozvíjí své základní kulturně společenské postoje.

•

Dítě si rozvíjí prosociálních dovedností.

•

Dítě dokáže popsat svoje pocity, jak se cítí.

Pomůcky (pro lekci 1 a 2):
•

Knížka

•

Papíry A4

•

Pastelky

•

Semínka (slunečnice)

•

Květináčky

•

Zahradní substrát

Lekce 1
Úvod:
•

Organizace: v kroužku

•

Evokace: ukázání přebalu knihy a otázka na děti „O čem tato kniha může

být?“
•

Děti budou říkat svoje nápady

•

Přerušované čtení průběžnými otázkami, které se vztahují k tématu

Lekci jsem vedla ve smíšené třídě, bylo devět dětí – 6 chlapců a 3 dívek. Na začátku lekce
jsme řešili, o čem nebo o kom daná kniha bude.
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Děti odpovídaly: „o žábě, o králících“ Pak jednoho chlapečka napadl dinosaurus. Pak
povídal, že nejsou jen zelení, ale třeba i hnědí. A jiného chlapečka napadl dinosaurus Rex.
Chlapce napadala jednotlivá zvířátka, dívky jen poslouchaly.
„Co to vlastně je, být živý?
Každá bytost se jednou narodí, pak nějaký čas žije a nakonec její život skončí. Říkáme, že
umře.“
•

Přerušení četby a otázka na děti, kde je možné ještě zažít, nějaký koloběh,

který by fungoval stejně jako lidský život.
•

Děti formou brainstormingu říkají vše, co je k tématu napadne.

•

Pomohu jim svými příklady:

•

Roční období (jaro, léto, podzim, zima – probouzení přírody)

•

den (ráno, dopoledne, odpoledne, večer, noc)

•

spánek (usínání, spánek, probuzení)

•

květina (semínko, květ, plod)

•

strom (semínko, stromeček - semenáček, strom)

•

člověk (miminko, dítě, dospělý, stařeček)

Když jsem přerušila četbu a chtěla vědět, kde je možné zažít jiný koloběh života, tak právě
jeden mladší chlapeček doplnil větu, kterou jsem přečetla „a přijde si pro něj smrt“.
Děti nejdříve nechápaly, co po nich chci, ale po uvedení příkladu je začaly napadat nápady
„miminko“, to potom doplnily k člověku. Další byl strom, veverka, den – tam je tma a
zapadá slunce. Jiný chlapeček k tomuto dodal, že „na jedný straně zeměkoule je tma a na
druhý svítí to slunce.“ A další chlapeček dodal, „že je to veliká koule“ „a kdyby na ní
někdo stoupl, tak by se zabil“ dodal druhý.
„Když žiješ, má tvé tělo plno práce.“
•

Otázka na děti: Co všechno vaše tělo dělá, když jste naživu?

•

Mluvíš, díváš se kolem sebe, raduješ se, dýcháš, posloucháš, přemýšlíš, …
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Pak jsem pokračovala v četbě dál a přerušila na další zvídavou otázku, co se všechno dá
dělat, když jsme naživu?
Děti odpovídaly: „skákat na trampolíně, lézt, houpat se na houpačce, chytat zvířata,
dýchat, koupat se v bazéně.“ V této otázce se už zapojily i dívky. Celkově děti napadaly
činnosti velice praktické. Z jejich výroků je patrné, že vycházeli ze svých vlastních
zkušeností (léto, horko, pobyt venku) a otázka je oslovila, takže se nadšeně zapojily
všechny děti.
„Dýcháš, hýbeš se, jíš, díváš se, posloucháš, dotýkáš se, cítíš vůně, rosteš, mluvíš, hraješ
si, přemýšlíš a vnímáš. Je to krása! Žiješ s ostatními na světě.“
Proč ale umíráme? Jak se to stane?
„Umírání patří k životu každé živé bytosti. Smrt přichází různě. Někdy jsme na ni trochu
připraveni, třeba když někdo umírá po dlouhé nemoci.
Jindy nás ale smrt úplně zaskočí“
•

V průběhu čtení si popisujeme, co vidíme na ilustracích, které text

doprovází
„Někdo může zemřít při nehodě. I když se doktoři a sestřičky snaží zraněnému pomoci co
nejrychleji, někdy se ho zachránit nepodaří.“
•

Připomínat důležitost dávat kolem sebe pozor

•

Proč si myslí, že dochází k nehodám?

K ilustraci znázorňující nehodu kluci přemýšleli nad tím, jestli je tam „zlodějský auto“
nebo ne, potom přišli na to, že se jedná o sanitku s majákem. Trochu byly zmatení tím, jak
daná sanitka vypadala, což je způsobeno ilustracemi, které jsou z amerického prostředí,
proto některé ilustrace neodpovídají jejich zkušenostem z reálného života. „Když nabouráš
v autě, tak můžeš…“ A na otázku, proč jsou nehody, odpovídali různě: „že na dálnici jezdí
rychle, že je člověk nepozornej, že jezdí rychle, když se nerozhlédneme.“
„Ve válce to je ještě jinak: lidé spolu bojují a zabíjejí se navzájem. Jindy za smrt může
veliká chudoba, nenávist nebo drogy. Je moc těžké tomu rozumět.
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Někdy se člověk sám zabije, protože je zoufalý. Ztratí naději, že se jeho trápení může
vyřešit. Tomu říkáme sebevražda. Každá smrt způsobí druhým lidem smutek. Většina z nás
žije dlouho. Děti, mámy a tátové“
Někdy, když jsem se ptala, co tam vidí, odpovídali, že neví. Ale při popisování obrázku
rodiny dokázali jednotlivé členy rodiny poznat a popsat. Pak v jednu chvíli si mysleli, že
tam dítě hraje na telefonu hry, ale jiný řekl, že čte. Společně se poté shodli, že „má knížku
a čte písanku.“
•

Aktivita, hra: chytač a zachránce

•

Jedno z dětí ostatní chytá (chytač) a další z dětí naopak ty děti, které jsou

chyceny, zachraňuje (zachránce). Ostatní před chytačem chodí, ale když je chytí,
sednou si na zem a čekají na záchranu.
•

Je třeba zdůraznit bezpečnost, když budou kolem chodit. Je to hra rychlé

chůze.
Aktivita na zachraňování nefungovala tak, jak jsem si myslela. Chytač byl úspěšnější,
chlapeček, co chtěl zachraňovat, byl takový zasněný a spíše jen pozoroval, co se děje.
Ostatní děti radili, co má dělat. Děti dokázaly dodržet pravidlo, aby neběhaly. Hru bych
organizovala tak, že bych dala více dětí jako zachránců.
„Co to znamená, být mrtvý?
Když někdo umře, jeho tělo přestane fungovat. Nehýbá se.
•

S dětmi si předvedeme, jak to může vypadat.

Při aktivitě, při které měli ukázat, jak se nehýbou, předvedení mrtvého, předváděli i
obličejové grimasy, a celkově se dokázali na chvíli nehýbat a ztuhnout. Z této aktivity bylo
zřejmé, že si děti neuvědomily, že předvádí, jak leží mrtvola. Ačkoliv měly na obličeji
grimasy, tak to braly jako hru.
„Srdce i dech se zastaví. Mozek také nepracuje. Mrtví už nevidí, neslyší, necítí dotyky ani
vůně, nejí, nehraje si a nemyslí. Když je někdo mrtvý, vypadá to, jako by spal. Ale nespí. A
nemůže se probudit.“
•

Co jsme se dozvěděli? Jak poznáme, že je někdo mrtvý?
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•

Příklady, abych jim pomohla:

•

Nebuší mu srdíčko

•

Nedýchá

•

Nemrká

•

Nehýbe se

•

Nemůže kýchat

Na otázku jak poznají, že je člověk mrtvý, odpovídali především kluci. „Nedýchá, nebije
srdce, když někoho střelí do srdce, tak je to blbý, protože umře.“
Jak nám je, když se setkáme se smrtí?
„Když ti umře kamarád nebo někdo jiný, koho máš rád, může ti být hrozně. Je tak těžké
tomu uvěřit! Jak je možné, že už ho nikdy neuvidíš?“
Při setkání se smrtí se můžeme cítit špatně. Když jsme četli o tom, že nám může zemřít
kamarád, tak chlapeček řekl „tak si můžeme najít nového kamaráda.“
Pak chlapeček v průběhu čtení o tom jak je někdo po smrti řekl, že „už to nejde vrátit
zpátky.“
„Možná nebudeš moci usnout nebo se ti budou nějakou dobu zdát divné sny. Když ti umře
někdo nejmilejší, nejde to vlastně pochopit.
Jsi smutný a opuštěný, úplně to bolí. Těžko se dá vypovědět, jak ti je. Pokud se ale někomu
svěříš, většinou to pomůže.
Když ti umře někdo blízký, můžeš dostat strach. Třeba že už nic nebude jako dřív. Nebo
máš starosti. Napadá tě, že umřeš také. Nebál ses. A najednou se bojíš.
Když ztratíš někoho milého, koho jsi měl moc rád, je přirozené se zlobit. Vztek je ale
potřeba ze sebe dostat ven, jinak bys mohl odradit lidi, kteří tě chtějí a můžou utěšit.
Možná potřebuješ být sám…a jindy zase pomůže být s těmi, kteří tě mají rádi. Nikde není
předepsáno, jak se máš cítit, když ti někdo umře. Každý to prožívá jinak a to je tak dobře.“
•

Aktivita kreslení podoby smrti.
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Spolu s dětmi si na jeden papír nakreslíme, jak by mohla taková smrt vypadat. Děti začnou
říkat své nápady a já se je snažím nakreslit na papír. Nebo děti budou pracovat ve
skupinkách, rozhodnu se podle situace.
Lekci jsem zakončila tím, aby mi nakreslily to, jak si smrt představují. Jeden chlapeček
hned začal říkat „Je s kosou, je hnusná, slizká. Jiný chlapeček zase, že je to kostra“.
Každé dítě nakreslilo, jak si smrt představuje, pouze jeden chlapec kreslit nechtěl a další že
nic nakreslit neumí. Žádné z dětí jsem do kreslení nenutila, pouze jim tuto aktivitu nabídla
a pouze opakovala nabídku.
Mnoho dětí jako smrt nakreslilo kostru (je velice pravděpodobné, že to bude ovlivněné
diskuzí před kreslením), jeden nakreslil dinosaura (nejspíš v souvislosti s knihou), jedna
holčička nakreslila ducha, který měl barevnou čepici a bambulemi a jeden chlapec
nakreslil barevný strom na kopci (měl představovat strom života).
Reflexe na lekci 1
Myslím si, že bych celou lekci měla udělat živější (dynamika lekce), ale děti byly pozorné
a ocenily to, že tam byly i pohybové aktivity. V závěru mi řekly, že je to bavilo, že se jim
to líbilo. Když jsem chtěla vědět, co tak odpovídaly, že všechno. V této školce nejsou
zvyklé pracovat s knihou či textem a proto byl zájem podpořený absencí této aktivity.
Kniha je z jiného prostředí, proto děti občas neporozuměly ilustracím, problematická se
ukázala například ilustrace dinosaurů (nevypadají jako dinosauři – považovaly je za žáby)
nebo ilustrace složek integrovaného záchranného systému.
Lekce 2
Úvod:
•

Organizace: v kroužku

•

Nejdříve si s dětmi zopakujeme, co jsme se dozvěděli a dělali v minulé

lekci, abychom mohli na ni navázat
Druhou lekci jsme zahájili zopakováním a shrnutím, o čem jsme si povídali v lekci první.
Chlapeček řekl, že jsme si povídali „o kostrách“, „o koloběhu života“ „že máš v sobě
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jídlo“ – tím asi myslel to, jak jsme si povídali, co všechno můžeme dělat, když jsme na
živu.
„Kamarádi jsou moc důležití
Když umře někdo z rodiny, tvůj život to změní. Určitě tě potěší, když se tví kamarádi
nezmění a budou tě mít rádi jako předtím.
Děti reagovaly na přečtený text: „mě umřel děda“, jiný „mě umřela babička“ „mě taky
babička“, „želvička“.
„Kamarádi si někdy nevědí rady s tím, co ti říct a jak tě potěšit.“
•

Co bys udělal/a abys potěšil svého kamaráda

•

Příklady, abych jim pomohla:

•

Objala ho

•

Nakreslila obrázek

•

Dala malinkatý dáreček

A pak přišla otázka, jak by děti potěšily (udělaly radost) svého kamaráda Odpovědi dětí
byly následující: „hrál bych si s ním, dal bych mu dárek, taky bych mu dal dárek,
nakreslila obrázek.“
Na ilustraci u kapitoly o kamarádech jsou na stěně obrázky stromu v jednotlivých ročních
obdobích, děti na to reagovaly: „je tam koloběh“ přírody – „jaro, léto, podzim, zima“.
„Opakuje se to tam“, „mění se to“.
Rozloučení
„Je dobré si rozmyslet, jak se rozloučíme s tím, koho jsme měli moc rádi. Loučení je
důležitý čas: můžeme vyslovit a dát najevo, jak moc jsme zemřelého měli rádi.
Kamarádi a rodina ti určitě rádi pomohou vyprovodit toho, na kom ti tak záleželo. Pohřeb
je obřad, kterým se loučíme s tím, kdo nám umřel.“
Když jsem se ptala, jestli byli na pohřbu, tak jedna holčička byla, ostatní děti nebyly. Jeden
z chlapců dodal, že však už byl na hřbitově: „byl jsem na hřbitově, byly tam hroby a nesmí
se tam řvát“. Té holčičky jsem se zeptala, jak to na tom pohřbu vypadalo a ona řekla:
„byla tam taková krabička a tam na ní bylo něco napsáno.“ Víc k tomu neřekla. Na pocity
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z této absolvované situace jsem se jí už nedoptávala, ale bylo patrné, že ze zážitku trauma
nemá. Jiný chlapeček říkal „byl jsem na hřbitově kde je prababička“.
„Rodiče ti poradí, jestli máš jít na pohřeb. Neboj se jich zeptat na všechno, co tě trápí a
zajímá.
Když přijdeme na pohřeb, potěšíme tím ty, kterým někdo zemřel. Jsme smutní jako oni, ale
také máme jako oni hezké vzpomínky.
I když nepůjdeš na pohřeb, můžeš pomáhat doma připravit hostinu nebo třeba můžeš složit
malou básničku na rozloučenou. Můžeš se s někým obejmout, pohladit ho a potěšit.“
•

Chtěl bys jít na pohřeb? Myslíš, že by se ti tam líbilo?

Na základě obrázku si povídáme, jak může probíhat pohřeb a jak se můžou loučit. „Je tam
hudba, nosí mu kytičku, zpívají, nesou krabičku, hrobeček.“ Jednotlivé odpovědi jsou v
reakci na doprovodnou ilustraci. A jelikož jsme si povídali na zahradě pod stromem, hned
mi děti ukázaly hrobeček, který udělaly mrtvému broučkovi.
Jak se rozloučit
„Způsobů, jak se loučit se zemřelým, je mnoho.
Někde rodiny zapálí nad hrobem vonné tyčinky a hluboce se klaní. Někteří u hrobu zpívají
a společně se modlí. Stojí v kruhu a nechají jedno místo volné na počest zemřelého.
Jiné rodiny truchlí přesně předepsaný čas – týden největšího smutku. Sedí na prosté
dřevěné lavici u hořící svíce, celý týden nevaří a návštěvy jim přinášejí jídlo.
Některé rodiny pohřbí zemřelého do země v rakvi. Jiné nechají tělo spálit. Říká se tomu
kremace.
Mnoho rodin vzpomíná na zemřelého ještě dlouho potom, co umřel. Modlí se nebo
pořádají různé vzpomínkové slavnosti.“
•

Za podpory ilustrací jsem se dětí ptala, jak to mají jiné kultury a jak to mají

doma?
•

Chodí na hřbitov, dávat květiny nebo zapálit svíčku

•

Kdy vzpomínáme na ty, kteří tu již nejsou? (2.11.)

•

Vzpomínáte na někoho, kdo tu už s vámi není?
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•

Můj příklad:

•

Moje zvířátko – morčátko, prarodiče

Myslí na ty, kteří tu nejsou: „chodíme tam na svátek mrtvých“ „zapalujeme svíčku“. Když
jsme si říkaly o jiných druhů pohřbů, tak byly zaujaté a sledovaly jak to teda je. „Tohle je
pohár, tam se dává popel, když se spálí“ „popel je fakt pidimidi“, „tam se člověk nevejde“
Co je po smrti?
„Smrti a umírání je velmi těžké porozumět. Nejen pro děti. Ani dospělí tomu nerozumějí.
Nikdo nevíme, co přijde po smrti, ale téměř každý si to nějak představujeme.
Také o tom někdy přemýšlíš? Neboj se zeptat rodičů, babičky, dědy nebo prostě někoho,
komu důvěřuješ.“
•

Otázka na děti, co si představují, že bude, až nebudeme na světě?

•

Moje příklady:

•

v nebi

•

rozkvetlá louka,

•

bude vzkříšení

•

reinkarnace – znovuzrození

•

Aktivita – nakreslení představy, jak to vypadá tam, kam půjdeme po našem

životě (tuto aktivitu jsme nakonec vynechali), níže uvádím jen autentické výroky
dětí na položenou otázku:
Co si děti myslí, že bude po smrti: „Když budeš hodný, půjdeš do nebe, když budeš zlej, tak
zase do pekla.“ „v nebi“ „vypadá to tam jako ve večerníčku, s hvězdičkama a
spirálkama“, jako je to v Andělu Páně – domek a nejsou tam lidi a jsou tam andělé.“
„Budeme teda pořád žít a umírat? „Můžeš se narodit třeba jako brouček“ „když se
narodíš tak si můžeš pamatovat, co bylo v minulých životech. S maminkou jsme našli sedm
mrtvol (vos) a mohli jsme je pohřbít.“
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Jak nezapomenout
„Když ti někdo blízký umře, neztratíš ho úplně – máš vzpomínky. V nich vlastně zůstává
s tebou dál. A je mnoho, mnoho způsobů jak vzpomínat.
Nemůžeš ale vzpomínat pořád. Někdy budeš mít plnou hlavu hraní, kamarádů, učení.
Neznamená to, že jsi zapomněl na toho, koho jsi měl rád; jenom teď děláš něco jiného.
Žiješ dál svůj život, a to je dobře!“
•

Jak můžeme vzpomínat na toho, kdo tu už s námi není?

•

Moje příklady:

•

Prohlížení fotek s ním

•

Vytvořit si album z obrázků

•

Zapálit svíčku

•

Pojmenovat po něm plyšáčka, zvířátko

•

Povídat si o něm

Jak si můžete vzpomínat? Děti uváděly, že můžeme „chodit na hřbitov, „hafíka jsem
dostala od dědy“ (dívka vzpomínala na dárek do dědečka, který je již po smrti) „něco
namalovat“ „zasadit mu rostlinku“.
•

Aktivita

•

Proces zasazení semínka do hlíny.

•

Děti se po skončení lekcí mohou starat o semínka a sledovat, jakým

způsobem probíhá koloběh života.
U aktivity sázení jsme společně zjistili, jak se má sázet „dát hlínu, pak udělat ďůlek a pak
dát zase hlínu“ „dát doprostředka“ „aby semínko nevypadlo“, budeme to muset zalívat“
Některé děti po skončení lekce sazeničku ozdobily kvítky. Když jsem se ptala, jestli je
dobré mluvit o smrti, tak holčička řekla „není, je to smutný“, jiný chlapeček naopak dodal,
že „se má protože na ně vzpomínáme a vážíme.“

52

Reflexe na lekci 2
Děti celkově k oběma lekcím přistupovali se zájmem, několik dětí se neúčastnilo, ale
většina ano. Největší úspěch z druhé lekce bylo sázení, to byly všechny děti zaujaté.
A i v jejich z hodnocení se nejvíce ozývalo, že „sázení bylo nejlepší“. Ale také několik dětí
prohlásilo, že je to bavilo všechno. Lekce bych připravila po kratších úsecích a živěji.
4.2.2 Lekce 3: Práce s knihou „Počkej, milá smrti“
Počkej milá smrti
Autorka: Kateřina Sušková
Nakladatelství: Arbor vitae
Anotace knihy:
Děj knihy vypráví školačka Anna, celou knihou provází stará lidová píseň, která přibližuje
pravdu o smrti. Knížka vychází z reálných zážitků autorky. Je příběhem o tom, jak se její
děti vyrovnávaly se smrtí domácího mazlíčka. Dále kniha obsahuje otázky, které mohou
pomoci udržet dětskou pozornost, a knihu doprovází autorčiny citlivé ilustrace a úkoly,
které pomáhají dětem udržet pozornost, rozvíjet paměť a představivost.
Cíl:
•

Dítě dokáže popsat, co se v textu dozvědělo.

•

Dítě popíše, co vidí na obrázku, co se na něm děje.

•

Dítě si rozvíjí svou sociální citlivost.

•

Dítě si rozvíjí prosociální dovednosti.

•

Dítě si rozvíjí časovou souslednost.

•

Dítě si buduje pozitivní vztahy ke kultuře a umění.

Pomůcky:
•

Knížka

Lekce
Úvod:
•

organizace: v kroužku

•

přerušované čtení průběžnými otázkami, které se vztahují k tématu

•

Evokace: usuzování na základě přebalu knihy, o čem bude celá kniha
Na začátku lekce jsme řešili, o čem nebo o kom daná kniha bude.
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Děti odpovídaly: „o létacích kočičkách, o rybičce, o krávě, o zajícovi, o krokodýlovi, o
housence“
Dnes se do povídání zapojily i dívky, možná z toho důvodu, že už mě znaly.
„Ahoj! Jmenuji se Anna. Bydlím ve městě, ale radši bych bydlela na venkově, kde jsme
bydleli dřív. Než musela máma do práce, já do školy a moje sestřička Eliška do školky.
Často ale jezdíme navštívit náš starý dům, my a náš pes Matěj.“
Začala jsem číst a v průběhu jeden chlapec radostně zareagoval „jé pejsek“, když uviděl
ilustraci, na které byl i pes.
•

Aktivita: pohybová aktivita – děti si hrají na zvířátka a chodí po čtyřech

Přerušila jsem četbu a zahájila aktivitu hry na zvířátka – tato aktivita byla veselá, bylo tam
mnoho druhů zvířat od kočičky přes pejska, ale také housenka. Volba této aktivity se
ukázala jako funkční.
„Máma si v autě ráda zpívá smutný písně. Říká, že to se v ní asi ozývají hlasy předků,
našich praprababiček a prapradědečků. Nevím proč, ale některý ty starý písně se mi líbí, i
když je mi při nich smutno. Třeba ta, co se jmenuje „Počkej, milá smrti“.“
•

Co se děje na obrázku, co tam můžeme vidět?

Děti správně popisovaly situaci na obrázku: „nějaký písmenka, pejsek, pejsánka, auto,
silnici, domeček, sedačky, děti v zrcátku“
•

Máte nějakou píseň, kterou máte moc rádi, ale je vám při ní smutno?

„Mám rád písničku Pec nám spadla, já mám ráda tvinkl, tvinkl, já mám rád písničku nic
(tento chlapeček měl občas předvádivou náladu), já mám rád písničku Já mám koně, mám
rád písničku Prší, prší“ děti uváděly básně či písně, které mají rády, ale nejspíše ne ty, při
kterých je jim smutno.
•

Co vidí děti na druhé ilustraci, co je tam stejné a naopak jiné než na ilustraci první?
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Děti odpovídaly, co vidí na obrázku: „„Luka, pán a má rejč, a zasaďuje, domeček, to je
věž, to je rozhledna, kopeček, duch, vítr. Uplně stejnej je domeček, jen tady je blíž a tam
daleko“.
Poté jsem jim přečetla píseň z knihy:
„Ponáhli, ponáhli pane hospodáři, neber nic na cestu, dyť půjdeš na hody, ach na hody, na
věčné, nikdy nekonečné. Počkej, milá smrti, mám já co činiti, mám moc drobných dítek,
ženu a příbytek, mám jich opatřiti. Počkej, milá smrti, až pošlu pro kněze, co jsem v mládí
činil, na oči mi leze. Ať leze, jak leze, já počkat nemůžu, nemůžeš-li umřít, já tobě pomůžu.
Zabodla ho v srdce, převelice těžce, už mu vtipný rozum, už mu sloužit nechce. Ó Bože, ó
Bože, už je se mnou veta, poslední hodinu, mám mít z tohoto světa.“
•

Imaginace: co vidí na obrázku

Pak jsem navázala opět na knižní ilustraci a děti říkaly, co na ní vidí: „nějaká lampička,
anděly, nic tam nevidíme, vidím tam jenom nějaký andílky a vodu, mě to připadá jak
v Betlémě, tohle je lampička,“
Pospěš a nemeškej, milý hospodáři, ty půjdeš na hody k nebeskému otci.“
•

Zpěv písně a jaké mají z ní pocity? Jaká je smutná, veselá a proč?

•

Navzájem zpíváme písničky (melodie) a jaký máme z nich dojem

Zazpívám písničku a děti mi říkají, jaká ta písnička byla: „smutná, smutná, že tam zůstaneš
navždy, ne můžeš se vrátit, ale nebudeš mít stejnou rodinu“. Pak jsme si zpívaly písničky,
přidalo se i několik dětí. Zpívali jsme nebo spíš broukali melodie – Koulelo se koulelo
„smutná byla, smutný, bylo to Koulelo se koulelo“, další jsem vybroukala zase já, melodii
z pohádky Tři oříšky pro Popelku a ta byla dětmi opět označena, že je „smutná, jo
smutná“, Další melodie byla označena za „veselou“, pak klučina a společně jsme zpívali
Pec nám spadla, o které děti řekly, že byla „veselá“ a chlapeček, co ji vybral, pak řekl „já
jsem schválně vybral veselou“.
•

U další ilustrace jsem se dětí ptala, co je tam možno vidět?
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Děti říkaly „kolotoč, dort, mléčná dráha, vypadá to jako planety, planeta Země, to nebude
dort, vesmír, Mars, Slunce.“ Z odpovědí je možné poznat, že se zajímají i o svět mimo naší
planetu.
•

Ilustrace ke koloběhu života – lidský život, děti vypráví příběh, co se na

jednotlivých obrázcích děje – fantazie.
Na následující dvojstraně byl nakreslený koloběh života a já jsem chtěla, aby mi děti řekly,
co tam teda je: Nejdříve se nemohly zorientovat, ale už za chvíli věděly „mrak kouká dólu,
to není mrak, to je nějaká holka, kouká z mráčku, kouká na Zem, na ty lidi na kominíky, na
pani a pána jak se našli, mají se rádi, to mimi šlo dolů, jak chodí do školy a jak se to dítě
našlo, další miminko, stará paní, už umřela, odchází ta duše, jde do nebe, na mráček, tam
bude chvíli a zase se narodí, ale jinam.“
„Ta písnička, o níž jsem vám vyprávěla, je zvláštní. Hezky zní a docela se mi líbí, ačkoliv si
neumím představit, jak smrt vypadá. Máma říká, že to je právě to tajemství, a že smrt patří
k životu. Říkala to, i když jsem jednou přijela domů, a můj kocourek Kubíček tam nebyl. To
bylo strašný, nevědět kde je. Máma mě držela za ruku a říkala, že je v nemocnici pro
zvířátka, protože dostal velkou ránu do hlavy. Že tam dostává léky, aby ho hlava nebolela.
A že musíme být statečný, protože se možná nevrátí. Že jediný, co můžeme dělat, je myslet
na něj a modlit se.
•

Otázka na děti, jak by myslely na kocourka?

•

Znáte nějakou modlitbičku? Když ano, můžeme se ji společně naučit.

Přerušení četby otázkou a odpovědi dětí: „ten kocourek umře“ jiná dívka říkala, „mám
taky kocourka“ „jedla bych jeho konzervy, aby byl zdraví, chudáček, nepamatuju se“
Jeden chlapeček povídal o tatínkovi, že umřel, že pil alkohol a že už není a maminka ta
utekla.“ Chlapeček bydlí u strejdy a je tam moc rád, je spokojený. Na chlapci nebyly vidět
žádné známky traumatu spojeného se smrtí tatínka, mluvil o tom přirozeně.
Na otázku, jestli znají modlitbu, na mě děti koukaly a vrtěly hlavami, že neznají.
„Čekaly jsme několik dní. Nedalo se to vydržet.
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•

Otázka na děti: Stalo se vám někdy, že jste na něco čekaly a nemohly jste to

vydržet?
Chlapeček reagoval na otázku vzpomínkou, že „jsem byl miminko a Filip čekal, že až budu
s nimi“ (byla to situace, než se chlapec dostal do rodiny, kde nyní žije), ostatní děti vrtěly
hlavami, že takový pocit nezažily.
„Táta říkal neboj, všechno bude dobrý. Ale stejně jsem se ptala mámy, jestli už ví něco o
kocourkovi. A máma nevěděla, ale vyprávěla všechno možný. Třeba že každou zimu
všechno vypadá mrtvý, a mnoho zvířat opravdu zimu nepřežije. Třeba motýli, nebo i slabší
srnky. Já mám zimu ráda, ovšem je pravda, že někdy je smutný, když je všechno jen černý,
šedý a bílý. Ale když už jsme z té zimy unavení, najednou je tu zas jaro. Vrací se teplo,
barvy, vůně, listy, tráva a brouci. Začíná nový život. Když nějaký zvíře nebo člověk umře,
narodí se místo něj jiný. Ten, kdo umřel, daruje svoji sílu ostatním živým bytostem na
Zemi.
•

Aktivita na koloběh života zimní spánek a jarní buzení

•

Koloběh přírody

Další čtení úryvku a následné povídání nad ilustrací spojenou s otázkou, jak poznají, že ten
strom není mrtvý. Děti odpovídaly: „protože si s ním povídáme, že mu neteče smůla, to je
jaro, léto podzim a zima, koloběh, brouček spí, na podzim si dělají pelíšky a v zimě spí.“
Předtím, než začnu číst předposlední úryvek, jsem se dětí zeptala, co je na ilustraci vedle
textu. Odpovědi dětí: „ony tam brečej, tam je ten kocourek, tohle je maminka s dětičkama,
tady operujou kočičku, kočička spinká pod stromem, kořenem, a to poslední je sopka.“
„Ale potom zavolal pan doktor, veterinář, že musí Kubíčka uspat navždycky, protože ho
nedokáže vyléčit. Nechtěla jsem to, ale máma mi vysvětlila, že by ho bolela hlavička pořád,
a to jsem nechtěla. Brečela jsem, že ho chci ještě vidět, máma však řekla ne, ať si ho radši
pamatuju zdravýho a veselýho. Že z jeho tělíčka bude teď potrava pro jiný zvířátka nebo
rostliny a dušička poletí k nebi. Hlavní je, že už ho nic nebolí. To je pravda, ale stejně jsem
nevěděla, co si mám myslet a co mám dělat. Mně to vadilo moc, že už ho nepohladím. Byla
jsem tak smutná, že to skoro bolelo. Moje sestřička taky. Máma nám řekla, jen ať se

57

vypláčeme, že nám to pomůže. A brečela taky. Ale pak jsem si představila Kubíčka jako
kočičího andělíčka v nebi.
Po přečtení úryvku se dětí zeptám znovu a sleduji, jestli se odpovědi po poslechnutí úryvku
promění. Popisy dětí: „tady pláčou, to volal pan doktor, tam ho uspaly, pod stromem ho
pohřbili, a tam je ta dušička.“ Popis ilustrací se po přečtení textu konkretizoval, nejvíce to
bylo znát u ilustrace, o které si myslely, že je sopka. Po přečtení úryvku tam uviděly
kocourkovu dušičku.
„Musí to tam vypadat legračně, jestli jsou tam s ním i psí a lidský, a třeba i krokodýlí
andílci. Možná trochu jako Vánoce v zoo? Nevím, možná to tam vypadá úplně jinak, ale
určitě hezky. A jednou se tam všichni sejdeme, doufám. Zajímalo by mě, jestli tam potkám
taky svoji prababičku Marii, která už nežije. Máma nám nakreslila, jak si to představuje. A
napsala a nakreslila celou tuhle knížku, prý abychom nezapomněly. Hrobeček nemáme, ale
udělala nám z keramiky sochu kocourka Kubíčka jako pomníček. Eliška mu nakreslila
domeček. Pořád na něj vzpomínáme, ale už to tolik nebolí. Už víme, že smrt nemůže
počkat, že prostě přijde, jak se to vypráví ve starých pohádkách a zpívá v té písničce. A
občas mu zamáváme a koukáme přitom do nebe, kam jinam. Ahóóój!
•

Jak myslíte, že může vypadat kočičí andělíček? Myslíte, že je jen jedno místo, kde

jsou všechny živé bytosti? Jak to tedy v nebi vypadá, jak si ho představujete?
Přečetla jsem poslední úryvek a v průběhu děti komentují ilustraci „dortík umřel, žížalka“
a proto jsem se ještě doptala co je teda na posledním obrázku: „lítací housenka, je to nebe,
v nebi je hezky, jsou tam dušičky, Pán Bůh, a moje Medynka (pejsek) a hraje si tam
s jinými pejsky, jsou tam duchové, nebe pro všechny.“
Děti odpovídaly ve shodě s přečteným textem, že je jen jedno nebe pro všechny bytosti.
•

Zhodnocení lekce s dětmi:

•

Co je zaujalo

•

Co jim nebylo jasné

•

Co se jim na povídání líbilo?
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Reflexe na lekci 3
Tato kniha byla pro děti určitě lépe srozumitelná než ta, kterou jsem využila v minulých
dvou lekcích. Prostřednictvím překrásných ilustrací se děti zapojily. Lekce byla sice delší,
ale děti vydržely, předpokládám, že to bylo právě díky pro ně srozumitelnému příběhu,
ilustracím a otázkám k nim. Celou lekci děti hodnotily pozitivně, líbila se jim až na znění
písničky.
Také ke mně přistupovaly přátelštěji a vzaly mě mezi sebe, kluci i holky, což mohlo být
dáno tím, že mě už znaly, ztratily ostych, a do plnění úkolů se proto lépe zapojovaly.
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5

Diskuze

V empirické části jsem vzhledem k tématu práce jako metodu sběru dat zvolila dotazník,
kde byly otázky uzavřené, ale i otevřené, které umožňují jít v tématu více do hloubky.
Dotazník jsem si zvolila proto, abych mohla získat co nejvíce odpovědí a názorů k danému
tématu. Uvědomila jsem si, že zpětně bych některé otázky podrobněji specifikovala a
některé naopak naformulovala jako uzavřené pro lepší vyhodnocení. Na druhou stranu mi
poskytly tyto otevřené otázky celou řadu zajímavých odpovědí, z nichž by bylo možné
čerpat pro další, hlubší výzkum, zejména kvalitativní. Velmi si cením především typů na
osvědčené knihy, které mi respondenty dotazníku doporučeny. Byly obsaženy i tituly, které
jsem sama či v odborné literatuře nenašla.
Dirbáková (2016) upozorňuje, že všechny učitelky v jejím výzkumu se s tématem smrti ze
strany dětí setkaly – děti nepřicházely s otázkou smrti jako takovou, ale spíše s tím, že jim
umřelo dítě či reagovaly v kresbách na nějakou pohádku (klasicky kresba smrtky).
Výzkum Dirbákové (2016) ukázal, že učitelky se domnívají, že o smrti se s dítětem mají
bavit zejména rodiče – ale v mém dotazníkovém šetření se ukázalo, že to si myslí je
17,6 % respondentek.
Zjišťovala jsem také, zda v mateřské škole respondenti tedy pracují. Ukázalo se, že více
jak polovina respondentů mého dotazníku (53,3 %) s tématem smrti v mateřských školách
nepracuje, zejména z důvodu, že děti smrt ještě nechápou (což značí o neznalosti
respondentů o kognitivním vývoji dítěte předškolního věku v této tematice). Podobně
Dirbáková (2016) uvádí, že většina učitelek se sice k probírání tématu staví kladně, ale
neví si rady, jak jej uchopit – proto jej nezařazují, nebo jen krátce vysvětlí a jdou dále.
Zařazení tématu smrti do třídního vzdělávacího programu považovaly za nesmyslné –
vycházely by převážně ze situace, která by nastala. Respondenti mého výzkumu
preferovali povídání k tématu v menším počtu dětí a jeho vhodnost v době svátku Dušiček,
reakci na zájem dětí uvedlo jen 8 % z nich.
V praktické části jsem se snažila dodržet vždy třífázový model učení (E – U – R). Původně
jsem chtěla volit nezúčastněné pozorování, abych mohla veškeré činnosti a reakce dětí
řádně reflektovat. Situace v mateřské škole se ale změnila, proto jsem všechny aktivity
realizovala sama a musela nakonec volit metodu zúčastněného pozorování. Na druhou
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stranu to pro mě bylo obrovsky přínosné. Když jsem si jednotlivé lekce pro práci
s tématem smrti připravovala, byla jsem napjatá, zda to bude všechno fungovat a hlavně,
zda vše proběhne bez zásadních problémů a reakce dětí. Děti byly opravdu úžasné, protože
bylo v praxi vidět, co se píše v odborných publikacích – tedy děti smrt v tomto věku neřeší
jako problém, nemají z ní trauma. Už sice rozlišují mezi živým a mrtvým, ale vnímají ji
jako dočasnou (Galvas, in Šulová, 2016).
Když měly za úkol nakreslit, jak si představují smrt, ukázalo se, že nejčastěji kreslily – po
vzoru pohádek (viz kapitola 5), že si ji představují jako jedince s kosou, případně kostru
nebo ducha. Toto pojetí smrti dítětem odpovídá novelistickým pohádkám, v nichž je
Smrtka nejčastěji zobrazována jako žena s kosou (Kubeczková, 2013).
Do všech aktivit se děti nadšeně zapojovaly – zejména když mě více poznaly. Podle jejich
názoru je bavilo vše, co jsme společně realizovali, a mně to přineslo radost a uspokojení
z dobře odvedené práce.
Co vidím jako největší problém a zároveň výzvu, je změna myšlení učitelů, aby se s tímto
tématem nebáli pracovat, protože dětem mohou pomoci, ale nikoli ublížit. A současný trh
s knihami (viz kapitola 4.1.3) nabízí celou řadu kvalitních publikací, ověřených učiteli
v praxi, která jim usnadní vhodné zprostředkování tématu.
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6

Závěr

Ve své práci na téma Motiv smrti v mateřské škole zprostředkované skrze dětskou
literaturu jsem si kladla tři cíle. První cíl, který jsem si stanovila pro tuto bakalářskou
práci, byl zmapovat, zda a případně jakým způsobem respondenti (učitelé) pracují
s tématem smrti v mateřské škole. K naplnění tohoto cíle jsem realizovala dotazníkové
šetření. Dotazník byl zveřejněn na sociální síti facebook.com, ve skupině pro učitele
mateřských škol. Dotazníkového šetření se účastnilo 107 respondentů. Respondenti, kteří
odpovídali, byli nejčastěji absolventy střední pedagogické školy (46,7 %), poté absolventi
bakalářského studijního programu (33,6 %), magisterského studijního programu (12,2 %)
a nakonec absolventi vyšší odborné školy (7,5 %). Lze tedy říci, že respondenti byli
zastoupeni s různým druhem vzdělání. 53,3 % respondentů uvedlo, že s tématem smrti
v mateřské škole nepracuje a téměř čtvrtina respondentů uvedla jako důvod to, že děti
v tomto věku smrt nechápou, a tedy s tématem není vhodné pracovat v mateřské škole.
Pokud s tématem učitelé pracují, upřednostňují povídání v menším počtu dětí a při tématu
„Dušiček“. První cíl jsem tedy splnila.
Druhým cílem bylo vytvořit na základě odpovědí jednotlivých respondentů seznam vhodné
literatury pro děti předškolního věku k práci s tímto tématem. Vytvořila jsem seznam knih,
kdy nejprve uvádím název knihy, poté její stručnou anotaci, která vznikla na základě
pročtení daných knih, a v závěru uvádím její přesnou citaci. Knihy jsou řazeny abecedně
podle názvu. Druhý cíl jsem tedy také splnila.
Třetím cílem bylo navrhnout lekce dle konstruktivistického modelu E-U-R, které by se
zaměřily na zprostředkování tématu smrti dětem ve vybrané mateřské škole skrze dvě
knihy (naučnou i příběhovou), realizovat je ve vybrané mateřské škole a reflektovat. Děti
celkově k lekcím k první knize (naučná) přistupovaly se zájmem, několik dětí se sice
neúčastnilo, ale většina ano. Největší úspěch z druhé lekce bylo sázení (pro pochopení
koloběhu života), to byly všechny děti zaujaté. A i v jejich z hodnocení se nejvíce ozývalo,
že „sázení bylo nejlepší“. Ale také několik dětí prohlásilo, že je to bavilo všechno. Lekce
bych příště připravila po kratších úsecích (tedy rozdělila je do více dnů) a živěji, s větším
množstvím prožitkových aktivit. Lekce k druhé knize (příběhová) byla lépe srozumitelná
než ty předchozí dvě. Prostřednictvím překrásných ilustrací se děti s nadšením do všech
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aktivit zapojily. Ačkoliv byla lekce poměrně dlouhá, děti vydržely při realizaci.
Předpokládám, že to bylo právě díky pro ně srozumitelnému příběhu, ilustracím a otázkám
k nim. Celou lekci děti hodnotily pozitivně, líbila se jim až na znění písničky uvedené
přímo v textu knihy Počkej, milá smrti. Proto si myslím, že jsem splnila i třetí a poslední
cíl.
Cenné pro mě bylo i seznámení s odbornou literaturou na dané téma. Uvědomila jsem si to,
co píše např. Kubeczková (2013): současný knižní trh trpí zahlcením kýčovou produkcí – a
kýč vychází z premisy šťastného, harmonického dětství, které není narušováno žádným
zásadním problémem, zlo nefunguje jako zlo, hrdina mnohdy neprochází strastiplnou
cestou, scény smrti nejsou součástí těchto kýčovitých děl již vůbec. Zlo není potrestáno,
mnohdy se ztrácí smysl výpovědí i jejich potenciál psychologické účinnosti. Současný
knižní trh však nabízí celou řadu opravdu kvalitních knih včetně obrazového materiálu.
Zprostředkování tématu dětem vychází z nejnovějších psychologických výzkumů
a učitelům umožňuje téma dětem vhodně přiblížit tak, aby jej pochopily dle jejich
vývojového stupně.
Tato práce by mohla být inspirací pro učitelky mateřských škol, jak téma smrti
zprostředkovat dětem v mateřské škole skrze knihu a následné aktivity k ní, a nejen pro ně.
Mohla by být užitečná i pro jiné odborníky, které toto téma z hlediska dětí předškolního
věku zajímá.
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Seznam příloh

Příloha 1 – Dotazník
1. Jak podle Vás děti předškolního věku (3-6 let) chápou smrt?
Otevřená otázka
2. S jak starými dětmi si myslíte, že je možné toto téma v mateřské škole otevřít?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vhodné pro děti od 3 let
Vhodné pro děti od 4 let
Vhodné pro děti od 5 let
Vhodné pro děti od 6 let
Není vhodné pro děti od 3 - 6let
Jiná odpověď

3. Pracujete s dětmi s tématem smrti?
a) Ano
b) Ne
4. Odpovědi ano: Pokud ano, jak s tímto tématem pracujete? Co se Vám osvědčilo?
Otevřená otázka
4. Odpovědi ne: Pokud ne, proč?
Otevřená otázka
5. Odpovědi ano: Jaké tituly jste použil/a? A jaké byste doporučila učitelkám a učitelům?
Otevřená otázka
6. Kolik let pracujete jako učitel/ka MŠ?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

0-2
3-5
6-8
9-11
12-14
15-17
18-20
Víc jak dvacet let

7. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
a)
b)
c)
d)
e)

SŠ pedagogické
VOŠ pedagogické
VŠ bakalářské
VŠ magisterské
jiné

8. V jakém zařízení pracujete?
a) Ano
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b) Ne
c) Jiné
9. Jsou v MŠ, kde pracujete, děti rozděleny podle věku
a) Ano
b) Ne
c) jiné
10. Kolik dětí máte obvykle ve třídách?
a)
b)
c)
d)
e)

Méně než 15
16-19
20-24
25 – 28
Víc než 28

11. Má MŠ, kde pracujete nějakou specializaci?
a) Ano
b) Ne
12. odpovědi ano: Pokud ano, jakou?
Otevřená otázka
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