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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku kooperace dětí předškolního věku při zadané 

úkolové hře. Práce se tedy zabývá významným aspektem sociálního vývoje – fenoménem 

kooperace, kterému je však věnována větší pozornost až od mladšího školního věku. 

Hlavním cílem práce je proto zmapovat počátky kooperace u dětí na konci docházky do 

mateřských škol a pomocí standardní hrové úkolové situace zjistit, jak děti před nástupem 

do školy spolupracují. Prostřednictvím metody zúčastněného pozorování třiceti šesti párů 

dětí při zadaném konstruktivním úkolu bylo zjištěno, že je již v tomto věku možné 

identifikovat některé dětmi používané strategie kooperace. Pozorované strategie byly 

následně analyzovány a porovnány na základě genderu, nadání a dosaženého věku dětí. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on the issue of cooperation of preschool children with a given 

task game. The thesis therefore deals with an important aspect of social development -  

the phenomenon of cooperation, which is paid more attention to from younger school age.  

The primary aim of the thesis will be to map the beginnings of cooperation in children at the 

end of their kindergarten attendance and to find out how preschool children cooperate via  

a standard game task situation. Based on participative observation of thirty six pairs of 

children with a constructive task assigned, it was found, that some cooperation strategies can 

be identified in children of this age already. The observed strategies were analyzed and 

compared on the basis of gender, talent and achieved age of the children. 
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Úvod  

Fenoménu kooperace se dostává od mladšího školního věku, nejen v odborné literatuře, ale 

i v mnohých výzkumech, velké pozornosti. S pokračujícím vývojem dítěte dochází 

k obohacování a rozšiřování socializačního procesu – zvyšuje se popularita skupinových 

her, týmové spolupráce či zaznamenáváme počátek prvních skupinových identit  

(Thorová, 2015). Záměrem této bakalářské práce je však obrátit zájem k počátkům 

kooperace u dětí předškolního věku na konci docházky do mateřských škol. Hlavním cílem, 

který byl tak pro tuto práci vytknut, je zmapovat a identifikovat úroveň kooperace u dětí 

před vstupem do dalšího stupně vzdělávání – základní školy.  

 

V teoretické části práce si kladu za cíl stručně vymezit předškolní věk s akcentem na sociální 

vývoj. Za důležité považuji seznámení s kritickými body procesu socializace, také to, jaké 

sociální role a kontroly si může dítě během předškolního věku osvojit. Další kapitola 

teoretické části je věnována hře, která pro dítě v průběhu předškolních let představuje hlavní 

činnost, prostřednictvím které dochází k pokroku ve všech oblastech vývoje, především 

podporuje rozvoj sociálních vztahů. Navazující část pojednává o kooperaci, která 

reprezentuje jednu z významných interpersonálních interakcí probíhající mezi jedinci 

(Šulová in Mertin, Gillernová, 2015). V poslední části se zabývám faktory, které mohou 

kooperaci v předškolním věku ovlivňovat, a to zejména věk, gender, osobnostní 

charakteristiky dítěte, úroveň kognitivních schopností či nadání, z nichž působení některých 

bude částečně ověřováno v empirické části.  

 

Úkolem empirické části práce je realizovat kvalitativní výzkum a následně zodpovědět 

výzkumné otázky, které byly pro účely této práce stanoveny následující:  

 

 1. Jaké projevy kooperace (strategie) identifikujeme u pěti a šesti letých dětí při 

zadané úkolové situaci? 
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2. Jaké projevy kooperace (strategie) jsou charakteristické pro děvčata, chlapce  

a smíšené dvojice?  

3. Lze identifikovat některé odlišnosti v projevech kooperace (strategiích) dětí 

seskupených dle dosaženého věku nebo nadání? 

 

Hlavní metodou pro získání informací o dané problematice se stalo zúčastněné pozorování. 

Děti účastnící se výzkumu byly rozřazeny do tří typů dvojic: chlapeckých, dívčích  

a smíšených. Následně byly páry pozorovány při plnění zadané úkolové konstruktivní hry – 

společné stavby mostu z dřevěných kostek. Celkem byla sebrána data od třiceti šesti párů 

dvojic dětí v rozmezí věku pěti a šesti let. Doplňkovou metodou byly zvoleny krátké 

strukturované rozhovory sloužící k doplnění obrazu o tom, jak je fenomén spolupráce 

v příslušných mateřských školách rozvíjen pedagogy v průběhu každodenních činností.  
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1 Sociální vývoj dítěte předškolního věku  

,,Každá vývojová etapa se vyznačuje určitými typickými změnami, ale k vývoji lidského 

jedince též patří individuální diferenciace, která pak specifikuje vývoj každého z nás.‘‘ 

(Mertin, Gillernová, 2015, s. 129) V předškolním období se v životě jedince odehrávají 

výrazné změny ve všech oblastech jeho vývoje: kognitivní, motorické, emocionální  

i sociální. Matějček upozorňuje na dva významné milníky, které tuto fázi života determinují. 

Na jeho začátku stojí první společenská emancipace a na jeho konci vstup do školy 

(Matějček in Šulová, Zaouche-Gaudron, 2003). Dle E. H. Eriksona (1965) je klíčovou 

charakteristikou dítěte předškolního věku iniciativa. Dítě pociťuje potřebu stvrdit si své 

kvality, je zvídavé, rádo se pouští do nových činností či touží po uznání.  

 

1.1 Proces socializace v rámci rodinného systému 

Předškolní věk je kritickou dobou pro rozvoj socializace, ve které hrají důležitou úlohu 

dospělí, bez kterých by jedinec všechny nároky začlenění do společnosti nezvládl. 

Socializace je komplexním a kontinuálním procesem hrajícím významnou roli v průběhu 

celého života jedince. V předškolním věku o něm lze najít zmínky jako o sociální reaktivitě, 

kdy se dítě intenzivně seznamuje a postupně si zvnitřňuje žádoucí sociální normy a začíná 

si osvojovat sociální role nejen uvnitř, ale i vně rodiny (Šulová in Mertin, Gillernová, 2015). 

Typickým projevem dítěte předškolního věku je, že se postupně začíná odpoutávat od své 

rodiny, zpravidla také vstupuje do první instituce a osvojuje si dovednosti, které mu následně 

budou usnadňovat život ve společnosti (Hartl, 2010, Šulová, Zaouche-Gaudron, 2003). 

Rodina reprezentuje nejdůležitější instituci, ve které dochází k primární socializaci. 

Zkušenosti, které jedinec v rodině získává, se dále projevují v interakcích s vrstevníky  

i jinými dospělými osobami (Vágnerová, 2012). Zásadním aspektem, díky kterému může 

socializace započít i v širším sociálním okolí, je stabilní rodinné zázemí a uspokojení 

potřeby jistoty a bezpečí (Šulová, 2010). Prostřednictvím rodičů má dítě možnost osvojit si 

nejen rozmanité modely chování, ale i příslušné kulturní normy dané společnosti 

(Morgensternová in Šulová, Zaouche-Gaudron, 2003). Rodiče také poskytují dítěti zpětnou 

emoční reakci, která tvoří základ emočního vývoje a podporuje rozvoj sociálních emocí jako 

je empatie, altruismus či reciprocita (Langmeier, Krejčířová, 2006). Rodina nepodmiňuje 
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pouze postoje dítěte ke společnosti, ale také vztah k sobě samému. Rodičovské role 

představují pro dítě významné vzory, kterým by se rádo podobalo. Identifikace s emočně 

významnou autoritou tak přispívá k rozvoji sebepojetí jedince, dále také k rozlišování 

pozitivních či negativních vlastností i projevů chování (Vágnerová, 2012). 

 

Vztahy se sourozenci tvoří další neopomenutelný socializační vliv, který napomáhá 

porozumět pocitům, pohnutkám a potřebám druhých. Sourozence mnohdy spojuje silné 

citové pouto a to, do jaké míry je jejich vztah důvěrný či ambivalentní, úzce souvisí 

s chováním rodičů k ostatním členům rodiny, které děti často bez větší míry kritičnosti 

přebírají a přijímají za své. V každodenních interakcích se sourozenci mezi sebou učí 

vyjednávat, dělit se, spolupracovat či soupeřit, ať už o přízeň rodičů nebo hračky. Díky 

sourozencům dostává jedinec možnost vyzkoušet si různé sociální role. Starší sourozenci 

jsou častěji vedeni k pomoci a péči o mladší. V situacích ohrožení mohou zaujímat roli 

ochránců a být sourozenci oporou a spojencem (Vágnerová, 2012). Mohou se také stát 

vzorem a představovat zdroj zkušeností, ke kterému mladší sourozenci vzhlíží.  Mladší jsou 

motivováni k opakování a reprodukci chování starších, díky čemuž dochází k rozvoji 

zralejších vzorců myšlení a rychlejšímu postupu do dalších vývojových stadií (Šulová, 

2010). L. Šulová (2010) uvádí jako obousměrně obohacující i vztahy s prarodiči, které dětem 

usnadňují pochopení kontinuity života.  

 

1.2 Sociální expanze mimo rodinu a role předškoláka 

Pokud má dítě stabilní rodinné zázemí, je rodiči bezpodmínečně přijímáno, osvojí si 

rodinnou identitu a získá konstantní povědomí o tom, jaké v rodině zastává místo, je nejlépe 

připraveno k překročení hranic domova a schopno započít navazovat vztahy i mimo okruh 

jeho nejbližších (Matějček, 2005). V průběhu této sociální expanze se tak dítě učí novým 

sociálním rolím a adaptuje se na nová prostředí (Vágnerová, 2012). 
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1.2.1 Role žáka mateřské školy  

Jednou z rolí, kterou může dítě v tomto věku disponovat, je institucionálně vymezená role 

žáka mateřské školy. Mateřská škola představuje citově příznivé prostředí, které dítěti 

zajištuje styk s vrstevníky. Tím je předcházeno společenské izolaci, ke které by mohlo dojít, 

kdyby dítě i nadále setrvávalo pouze v rodině (Matějček, 2005). Se vstupem do nové 

instituce vzniká potřeba přizpůsobit se jejímu řádu, což vyžaduje určitou míru zralosti. 

Většina dětí kolem čtvrtého až pátého roku tyto nároky zvládne a dokáže strávit několik 

hodin denně mimo dosah rodinných příslušníků. Do života dítěte vstupuje i další významná 

autorita a tou jsou učitelé. Mezi pedagogem a dítětem často vznikají osobní afektivní vztahy, 

kdy předškolák zaujímá k učiteli kladný citový postoj, získává k němu důvěru a respektuje 

jej (Vágnerová, 2012). Mateřská škola poskytuje dítěti rozsáhlou nabídku aktivit 

nejrůznějších typů a forem, prostřednictvím kterých má dítě možnost rozvíjet nové či 

zdokonalovat již osvojené dovednosti, rozšiřovat své poznatky a zkušenosti v kognitivních, 

sociálních a dalších oblastech. Pomocí her či přímým pedagogickým vedením tak dochází  

u předškoláků k rozšiřování jejich poznatků o světě (Šulová in Mertin, Gillernová, 2015). 

 

1.2.2 Role vrstevníka 

Role vrstevníka představuje další pozici, kterou je možné získat v rámci styků s cizími dětmi 

ať už ve školce či na hřišti. Navazováním vztahů si dítě uspokojuje potřebu kontaktu 

s vrstevníky a rozšiřuje si svou sociální síť. Vrstevníci se stávají zásadní skupinou, díky níž 

dochází k diferenciaci myšlení, rozvoji společenské obratnosti i emoční inteligence. Oproti 

sourozeneckým vztahům jsou vrstevnické vztahy častěji symetrické, děti se nacházejí  

v přibližně stejné vývojové etapě, což poskytuje možnost k srovnávání s ostatními. Dětský 

kolektiv je prostředím, kde se dítě učí nejen se prosadit, zvládat konkurenci a soupeřit, ale  

i místem, kde se rozvíjí schopnost spolupráce (Vágnerová, 2012). V kontaktu s druhými 

dětmi jedinec zakouší nadřazené i podřazené role a modifikuje rozmanité formy svého 

jednání v závislosti na zpětné vazbě, kterou mu vrstevníci poskytují. I při sociálních 

interakcích s druhými dětmi se akceleruje schopnost jedince nahlížet na odlišné potřeby  

a záměry jiných lidí, učí se tak toleranci, projevovat solidaritu i oplácet emoční reakci 

(Šulová, 2010). 
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1.2.3 Role kamaráda 

Dítě postupem času získává představu o tom, že s někým se mu hraje lépe, s někým hůře, 

někdo je mu více či méně sympatický. Sociální roli, kterou si tak může osvojit je role 

kamaráda. Přátelství v tomto věku mají často krátkodobý a proměnlivý charakter, to však 

nemění nic na jejich významu a důležitosti pro rozvoj prosociálních citů a dovedností 

(Mertin, Gillernová, 2015). Pro předškolní věk je typickým příkladem kamarádství dyadický 

vztah. V páru dokáží děti lépe spolupracovat a dochází k rozvoji komunikace, která je ze 

začátku spíše egocentricky zaměřena, v průběhu předškolního věku však začíná být vedena 

i s ohledem na komunikačního partnera. Kontakt s vrstevníky a navazování prvních 

kamarádství představuje faktor, díky kterému dochází k inhibici egocentrismu, který je pro 

toto období výlučným znakem (Vágnerová, 2012). Skutečnost, že si předškolní děti snáze 

dokáží hrát v páru, tvoří jeden z důvodů, proč se v empirické části práce věnuji kooperaci 

dětí ve dvojici při zadané úkolové situaci.  

 

Oproti sourozenci si dítě do určité míry vybírá kamaráda samo. Pro děti v tomto věku je 

charakteristické uzavírání nestabilních stejnopohlavních přátelství, v kterých je akcentována 

společná činnost více než osobností charakteristiky jedince. Dalším významným činitelem 

podmiňujícím vznik přátelství mezi dětmi je fyzická blízkost a s tím související možnost 

kontaktu (Vágnerová, 2012). Dle Selmanovi (1990) koncepce vývoje kamarádství děti 

předškolního věku navazují převážně jednostranná či momentálně nediferenciovaná 

přátelství, ve kterých se odráží právě jejich egocentrické zaměření. Pro děti je podstatné to, 

co vyžadují ony samy a určují kamarády například dle toho, jaké vlastní předměty.  

 

1.3 Vývoj sociálních kontrol 

Kromě rozvoje prosociálních vlastností, které jedinci pomáhají zařadit se do určité 

společnosti, dochází v tomto období k vývoji morálních citů, sociálních kontrol a jejich 

pozvolné interiorizaci. S přibývajícím věkem dítěte se úměrně zvyšuje i vnější sociální tlak, 

kterému musí jedinec přizpůsobit své chování a podřídit se tak společensky přijatelným 

normám. Předškolák má již osvojeny představy o žádoucím či nežádoucím chování, přesto 
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je v jeho vývoji v tomto věku typické porušování a experimentace s příkazy a pokyny  

od autorit (Šulová, 2010). Sociálně žádoucí vzorce chování si jedinec osvojuje v průběhu 

interakcí s druhými osobami, které reagují na jeho chování a poskytují mu zpětnou vazbu 

prostřednictvím odměn či trestů. Ocenění a pochvala potvrzují hodnotu dítěte, které je 

následně motivováno toto chování opakovat a tím dochází k posílení daného vzorce jednání. 

Odmítnutím či trestem dochází naopak k oslabení a omezení určitého typu jednání.  Postupně 

dochází k zvnitřnění morálně etických principů a jejich přijetí je za své. K jejich upevňování 

také přispívá identifikace s osobně významnou autoritou, stejně efektivní může být  

i nápodoba, při které si dítě osvojuje vyspělejší formy chování jeho pozorováním u druhých 

(Vágnerová, 2012, Slaměník, Výrost, 2008). 

 

1.4 Další oblasti ovlivňující sociální vývoj  

Sociální vývoj jedince neprobíhá samostatně či odděleně od ostatních oblastí, nýbrž jak již 

bylo zmíněno výše, postupuje paralelně s vývojem motorickým, emocionálním  

i kognitivním. Vzájemná provázanost těchto oblastí se odráží v pokroku sociálních projevů 

dítěte, které si rozvíjí rozmanité sociální city. Děti předškolního věku se stávají stále více 

kompetentní v tom, jak své pocity ovládat, i jak je sdělovat druhým. Díky kontaktům s lidmi 

na různých úrovních – s vrstevníky, rodiči, prarodiči atd. se vyvíjí emočně diferenciované 

vztahy, či narůstá schopnost empatie. Díky rozvoji sociálních kontrol jsou děti schopny 

prožívat také pocity hrdosti a viny (Šulová, 2010). Velmi důležitý je rozvoj kognice a vznik 

nových kognitivních dovedností. V předškolním věku dítě vstupuje do stadia 

předoperačního myšlení. Setkáváme se s takzvanou centrací – tendencí setrvávat u jedné 

nápadné vlastnosti objektu a neschopností brát v úvahu i méně výrazné znaky či aspekty 

dané situace. Myšlení je do velké míry vázáno na konkrétní smyslové zkušenosti, dítě se 

tedy nejčastěji řídí dle toho, co vidí, slyší a vnímá. I do této oblasti vývoje se promítá značné 

egocentrické zaměření, které se projevuje především jako ulpívání na subjektivním pohledu 

a malá míra přizpůsobivosti pro možnou pluralitu názorů (Piaget, 1997, Vágnerová, 2012). 

Další oblastí, ve které dochází k soustavnému zlepšování je řeč. Kromě rozšiřování slovní 

zásoby se řeč stává významným dorozumívacím nástrojem, který dle L. Šulové (Šulová in 
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Mertin, Gillernová, 2015) zastává důležitou funkci v procesu začleňování jedince do 

skupiny.  
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2 Hra jako hlavní činnost dětí předškolního věku 

E. H. Erikson (1965) považuje za nejnápadnější projev této vývojové etapy aktivitu dítěte,  

u kterého narůstá potřeba objevovat a zkoumat okolní svět. Za nejtypičtější druh činnosti 

pokládá hru, prostřednictvím které lze tuto potřebu uspokojovat a kultivovat celou osobnost. 

Dětská hra se stává nejvýraznější a nejčastější aktivitou, které je věnována podstatná část 

dne. Hra není omezena pouze na období předškolní a lze ji hojně pozorovat i u dětí mladších 

či dospělých. V každé fázi má však jiné projevy, četnost i funkce. Lze ji tedy označit  

za fenomén, který provází člověka celý život. Za hru lze považovat psychickou či fyzickou 

činnost, která se dle S. Millarové (1978) neobjevuje pouze u člověka, ale i některých druhů 

zvířat. J. Huizinga (2000) ji proklamuje za starší než samotnou lidskou kulturu, jejímž 

prostřednictvím je možné poznávat nejen okolní svět, ale i sebe samého. E. Berne (2011) 

vyzdvihuje a pojmenovává tři základní významy her: 

1.  Historický význam. Hry jsou přenášeny z generace na generaci a při tomto 

transgeneračním přenosu může docházet k herním obměnám či úplnému vymizení 

některých her nebo herních prvků.  

2. Kulturní význam. Různé národy, rodiny, společenské vrstvy preferují určité druhy 

her, nebo jejich různé varianty.  

3. Sociální význam. Hra představuje prostředek pro společenský styk a stává  

se spojovacím článkem mezi zábavou a důvěrným vztahem. 

 

2.1 Vybrané teorie hry 

Zodpovězením otázky: ,,Proč si dítě hraje?‘‘ se zabývala již řada autorů. Primárním 

důvodem hry dle H. Spencera (Spencer in Koťátková, 2005) je uvolňování energie, kterou 

dítě potřebuje vybít. S. Hall (Hall in Koťátková, 2005) je naopak příznivcem rekapitulačních 

teorií, které nahlížejí na hru dětí jako na reprodukci vývoje lidstva. V dětské hře se 

znovuzpřítomňují pozůstatky prehistorického vývoje člověka. Obliba šplhání či hra s vodou 

je tak vysvětlována prizmatem vzpomínek na předky. Známou teorií je i teorie přípravného 

cvičení K. Groose (Groos in Koťátková, 2005). Hra zde má funkci nácviku a zdokonalování 

se v rozličných dovednostech a činnostech, které ovlivňují současný a následně i budoucí 
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život jedince (Opravilová, 2004). Autoři mohou vycházet ze dvou teoretických pohledů 

navrhnutých Flitnerem (Flitner in Langmeier, Krejčířová, 2006). První pohled vnímá hru 

jako podpůrný prvek přispívající k osvojování a zdokonalování schopností nezbytných pro 

život. Díky hře lze lépe překonávat sociální nároky společnosti či je jejím prostřednictvím 

možné obnovovat síly a uvolňovat napětí. Druhé teoretické východisko vidí smysl hry  

ve hře samotné. Hra je jednou ze základních potřeb člověka a v různých obměnách se 

vyskytuje ve všech kulturách a společnostech. Je projevem bytostné svobody člověka  

a souvisí s jeho tvůrčími a fantazijními schopnostmi (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

 

Souhrnně lze říci, že dětská hra představuje neopomenutelnou potřebu dítěte v každém věku, 

kterou postupně začínají doplňovat výchovně vzdělávací činnosti ve škole a další aktivity. 

Hra podporuje psychický a intelektuální vývoj, socializaci, rozvoj mnohých dovedností, 

podněcuje fantazii a v neposlední řadě poskytuje dítěti pozitivní emocionální prožitky či plní 

abreaktivní funkci. Hra dítěti pomáhá odžít si určité obavy a strachy a zpracovávat náročné 

situace v bezpečném prostředí rodiny či v mateřské škole. Hra vede k seberealizaci  

a podněcuje sebeutváření jedince (Koťátková, 2005). Duplniský (2001) spatřuje její největší 

potenciál jako v prostředku k lepšímu poznání vnitřního stavu dítěte. Proto je důležité 

poskytovat dítěti prostor pro spontánní hru, díky které je možné zaznamenat jeho 

predispozice, osobní preference i prvopočátky zájmů (Šulová in Mertin, Gillernová, 2015). 

 

2.2 Znaky hry dle R. Cailloise  

Jedním z autorů, který je často citován v souvislosti s psychologií hry a jejích typů, je 

francouzský spisovatel a sociolog R. Caillois, který ve svém díle Hry a Lidé (1998) rozřazuje 

hry do čtyř skupin. První skupinu zastupují hry agonální – soupeřivé, druhou skupinu tvoří 

hry aleatorické založené na náhodě a štěstí, třetí skupinou jsou hry mimikrické vycházející 

z principu nápodoby, předstírání a iluzí. Poslední skupinu představují hry vertigonální, do 

které spadají hry vyvolávající u hráčů závrať. Toto rozlišení je přínosné svou 

aplikovatelností na jedince v průběhu celého jeho vývoje a také tím, že mimo jiné obsahuje 

i herní patologii. Caillois reflektuje nejdříve hry bez pravidel, jejichž základem je čistá 
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hravost, a jejich postupnou proměnu ve hry s pravidly. Autor vymezuje hru jako činnost, 

která je ve své pravé podstatě primárně činností:  

1. svobodnou, kterou nelze nařídit, protože v tom okamžiku by ztratila svou 

spontaneitu a tvořivost. Hra tak vychází zcela z vnitřní motivace člověka, kterou lze 

podporovat a vytvářet prostor pro její průběh.  

2. vydělenou z každodenního života. Hra se odehrává v předem ohraničených 

podmínkách, času a prostoru. Jedinec si ji sám vybírá, řídí, rozhoduje o jejím průběhu a má 

možnost jí kdykoliv přerušit či opustit.   

3. neproduktivní, ze které nevzniká majetek, ani jiné nové hodnoty a prostředky. 

Důležitější, než výsledek hry je její průběh a obsah.  

4. podřízenou pravidlům, která jsou přijímána dobrovolně a v průběhu hry jsou 

nadřazena běžným zákonům fungujících a platných v běžném životě. 

5. fiktivní a iluzivní vzhledem k realitě.  

 

Dalším důležitým prvkem hry je dle E. Suchánkové (2014) fantazie. Ve hře je možné 

cokoliv a objevuje se v ní i prvek vážnosti, kdy je fiktivní situace během hry dětmi prožívána 

jako skutečná.  

 

2.3 Hra v předškolním věku 

Dítě ve hře uplatňuje rozmanité poznávací procesy jako je paměť, myšlení, pozornost a další. 

Prostřednictvím hry dochází k rozvoji kognice. Postupem času a jejím opakováním se hra 

stává stále rozvinutější, organizovanější a propracovanější. Někteří autoři vyvozují její 

úzkou souvislost s intelektuálním vývojem, kdy hra anticipuje rozumovou úroveň jedince. 

Zastáncem tohoto přístupu je například J. Piaget (2014), který hru v životě jedince omezil 

pouze na dobu od jeho narození do 12 let. V životě dospělých se tak hra prakticky vytrácí. 

Je možné uvažovat nad tím, že Piaget úlohu hry v jedincově životě do značné míry podcenil, 

nicméně poukazuje na její provázanost s ontogenetickým vývojem. V době předškolní mluví 

o výskytu hry symbolické. Symbolické období hry je srovnatelné s předoperačním stádiem 
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myšlení. Autor považuje toto období za vrchol dětské hry. Ve hře dítěte se často objevuje 

určitý symbol či předmět, který má zástupnou funkci a vystupuje jako něco jiného. Pro tento 

typ hry je potřeba určitá dávka fantazie a projikují se do ní i specifické formy myšlení 

charakteristické pro tento věk jako je egocentrismus a magičnost. Dítě si prostřednictvím 

hry upevňuje vlastní zkušenost, uspokojuje intelektuální i citové potřeby, které mu 

napomáhají lépe porozumět okolnímu světu. Postupným přibližováním se předstíraného 

k jeho originálu dochází k oblibě a výskytu her konstrukčních, které přecházejí dle Piageta 

v pracovní či vážnou činnost. Dále vyčleňuje hru s pravidly, která se rozvíjí spíše pod vlivem 

působení druhých (Piaget, Inhelder, 2014). 

 

Hra poskytuje dítěti možnost prožít radost i uspokojení. Z tohoto důvodu je patrná tendence 

k jejímu opakování, díky kterému může dítě rozšiřovat své dosavadní zkušenosti bez 

tíživosti reálných situací a zlepšovat své schopnosti a dovednosti v různých oblastech. Hrát 

si, je možné pouze v případě, kdy se dítě necítí ohroženo, což je také podporováno možností 

ze hry kdykoliv vystoupit. Dítě ve své hře uplatňuje nejen svou fantazii a fiktivní příběhy, 

ale využívá i námětů z každodenního života. Typickými hrami dětí předškolního věku jsou 

hry na paní učitelku, na rodinu či domácí mazlíčky. Pomocí hry pak děti zrcadlí vlastní 

zkušenosti a prožitky, své myšlenky i nenaplněná přání. Hra je také významným 

komunikačním prostředkem, díky kterému si dítě zdokonaluje řečové schopnosti i schopnost 

naslouchat (Koťátková 2005, Suchánková, 2014, Langmeier, Krejčířová, 2006). Ve 

starší observační studii sociální hry předškolních dětí M. B. Parentové (1933), ve které byly 

děti pozorovány během volné hry, se jako nejspolečenštější typ hry ukázala hra na 

domácnost. Studie také prokázala, že předškolní děti nejčastěji tvoří stejnopohlavní skupiny 

po dvou a následnou tendenci zvyšování velikosti skupin s věkem. V předškolním věku dále 

nabývají na oblibě hry slovní v podobě hádanek a vtipů rozvíjející smysl pro jazyk  

i humor, hry námětové, dramatické, hudební, pohybové a díky zdokonalování motorických 

schopností hry konstruktivní a kresba. Konstruktivní hry se také proměňují v závislosti na 

věku. Dítě je s postupujícím věkem kompetentní stavět čím dál rozsáhlejší  

a propracovanější stavby (Koťátková, 2005, Suchánková, 2014). Ve výše zmíněné studii 

sociální hry si hru s kostkami volili častěji chlapci a tato hra obsáhla všechny druhy sociální 
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angažovanosti od hry samostatné až po organizovanou spolupráci (Parent, 1933). Tyto hry 

podporují rozvoj strukturovaného myšlení, přesnosti, soustředění a prostorové orientace. Ve 

skupinové konstruktivní hře se dle Koťátkové (2005) také mohou rozvíjet prosociální 

schopnosti a komunikace. Dítě se snaží s ostatními sdílet své úmysly a záměry, učí se 

hodnotit, verbalizovat své myšlenky, přijímat a zpracovávat komentáře druhých. 

V empirické části práce bude využita konstruktivní hra k pozorování projevů kooperace 

různých dvojic dětí.  

 

I současné předškolní vzdělávání reflektuje důležitost hry a považuje ji za hlavní metodu, 

dle které probíhají vzdělávací činnosti. S. Koťátková (2005) upozorňuje na to, že 

v mateřských školách by měla být zachována rovnováha mezi hrou volnou, jinak také 

spontánní, a hrou řízenou, ve které jsou naplňovány rozličné pedagogické cíle. Hra spontánní 

je vnitřně motivovaná, zcela vychází ze zájmů a potřeb dítěte, kdy jen ono samo určuje, kdy, 

jakým způsobem a případně s kým nebo čím si bude hrát. Dalším typem hry jsou hry řízené, 

do kterých pedagog více či méně zasahuje svým jednáním a regulací. Zde můžeme rozlišit 

hry navozené, kdy se pedagog angažuje ve výběru hry pro dítě. Nabízí mu různé činnosti, 

konkrétní typy her a k jejich realizaci děti vhodnými metodami motivuje. Dalším typem jsou 

hry vedené pedagogem, ty mohou nabývat vícero variant. Jedná se o hry, do kterých pedagog 

vnáší a zavádí pravidla a jejich dodržování následně kontroluje, či hry přímo didaktické, 

které jsou pedagogem směrovány k naplnění dříve stanovených konkrétních edukačních cílů 

(Suchánková, 2014). 

 

V závěru kapitoly uvádím stručný přehled možného členění základních druhů a typů her, se 

kterými jsem se setkala v literatuře: 
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Tabulka 1 Členění her dle dostupné odborné literatury 

Podle formálních aspektů 

Hry individuální Hry párové, skupinové, kolektivní 

(sociální, kooperativní) 

Hry volné, spontánní Hry navozené, řízené 

Hry bez pravidel Hry s pravidly 

Podle obsahového zaměření: 

Hry námětové 

Hry konstruktivní 

Hry pohybové 

Hry hudební 

Hry dramatické 

Podle možné aplikovatelnosti v průběhu celého vývoje: 

Hry agonální – soupeřivé 

Hry aleatorické – náhoda 

Hry mimikrické – nápodoba 

Hry vertigonální – závrať 

Zdroj: Autorka 

 

V empirické části se zabývám kooperativním hrovým úkolem, který má konstruktivní 

charakter.  
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3 Kooperace a její projevy při hře 

3.1 Vymezení pojmu 

Kooperace, jejíž synonymem jsou pojmy spolupráce, součinnost či spolupůsobení 

představují souhrnně jev, o který projevuje zájem mnoho vědních oborů. Hartl definuje 

spolupráci jako: ,,Společnou činnost jedinců nebo větších společenstev na vzájemně 

stanovených cílech, případně dohodnutými metodami, namísto činností nezávislých nebo 

navzájem soupeřících, kdy je výsledek jednoho závislý a podmíněný úspěchem druhého.‘‘ 

(Hartl, 2010, s. 545) Z psychologických disciplín se touto problematikou zabývá nejvíce 

psychologie sociální. Nejcennějším zdrojem, ze kterého se generují poznatky o spolupráci, 

představuje skupinová dynamika. Ta poskytuje vhled do sociálních skupin a podává 

informace o jejich vzniku, fungování, strukturaci, vlivu, jaký má skupina na výkon jedince, 

jaké jsou vztahy mezi jednotlivými skupinami navzájem, či se zájem obrací na jedince uvnitř 

skupiny (Kasíková, 2001). 

 

3.2 Teoreticko-výzkumný základ kooperace 

Na kooperaci může být nahlíženo různými způsoby a lze ji klasifikovat a třídit dle více 

hledisek, Kasíková (2001) uvádí dělení dle:  

1. počtu osob účastnících se spolupráce, která může začínat dyadickými vztahy na 

základě kooperace dvou partnerů například v manželství, až po mezinárodní 

spolupráci mezi státy. Kooperace není regulována počtem osob či velikostí skupin, 

mezi kterými dochází k organizovaným interakcím. 

2. cílů a hodnot spolupráce. Může se jednat o prosociální kooperaci opírající se  

o pozitivní, etické, hodnotové cíle, nebo naopak o asociální typ kooperace, kdy se 

skupina identifikuje a ztotožňuje s protispolečenskými cíli. Jedná se například  

o součinnost gangů, zločineckých skupin.  

3. časového hlediska. Rozlišujeme spolupráci situační – krátkodobou s pomíjivým 

charakterem, a trvalou kooperaci, která je facilitována dlouhodobými společnými 

cíli.  
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Z klasifikací můžeme vyzdvihnout i typologii kooperace dle Nissbeta (Nissbet in Kasíková, 

2001), který vyčleňuje pět základních vývojových charakteristik kooperace, které z důvodu 

lepší přehlednosti uvádím v následující tabulce (viz tabulka 2). 

 

Tabulka 2 Základní vývojové charakteristiky kooperace dle Nissbeta 

1. Automaticky probíhající 

kooperace 

Neuvědomovaná spolupráce mezi jedinci, která 

vzniká na základě ohrožení života. 

2. Kooperace diktovaná tradicí Spolupráce vymezená tradicemi. Objevuje se 

a předává v rodině, v rámci vesnic, v minulosti 

například v podobě cechu. 

3. Smluvně vázaná kooperace Objevuje se v otevřených společnostech. Je 

založena na dobrovolné ochotě účastníků 

vstupovat do kooperativních činností, které jsou 

vymezeny smlouvou. Jedinec je tak přesně 

obeznámen, co se od něj očekává, jak dlouho 

bude spolupráce trvat, případně, jak z ní 

vystoupit. 

4. Centrálně řízená kooperace Typická pro větší instituce jako armádu, školské 

organizace, velké průmyslové firmy, ve kterých 

je očekávána určitá míra kooperace, bez které by 

funkčnost těchto institucí nebyla možná. 

5. Spontánní kooperace Přirozená forma spolupráce založená na 

dobrovolnosti. Není určována tradicí, smlouvou 

ani centrálně řízena. Nejčastěji v rodině, mezi 

přáteli, manželi, spolupracovníky a tak dále.  

Zdroj: Autorka 

 



23 

 

Jaro Křikohlavý (1974) rozčlenil definice spolupráce do tří skupin. Dle něj se můžeme 

v literatuře setkat s těmito třemi typy definic, které nahlížejí na kooperaci různými způsoby:  

1. Kooperace představující do určité míry vědomě řízené chování, které je podřízeno 

dosažením určitého cíle. Tyto přístupy zdůrazňují důležitost vzájemně sdíleného 

zájmu, cíle a jim podřízených aktivit. Na kooperaci je nahlíženo jako na samostatný 

jev. 

2. Do druhé skupiny lze zařadit autory, kteří definují spolupráci ve vztahu k takzvaným 

nenulovým hrám. Kooperace tedy vzniká, pokud jejím prostřednictvím mohou 

jedinci zvýšit vzájemný prospěch či si zajistit společnou výhru. 

3. Nejrozšířenějším typem definic je kooperace, která je stavěna do protikladu ke 

kompetici a konfliktu.   

 

Spolupráce, soutěž a konflikt tvoří základní typy interpersonálních interakcí mezi jedinci.  

Dle Křikohlavého (2002) se jedinec rodí s určitými predispozicemi pro kompetici a tyto 

schopnosti soupeřit a soutěžit s ostatními jsou u jedinců podporovány od raného dětství. 

Výsledkem kompetice je stav, kdy jeden či méně jedinců maximalizují svůj zisk na úkor 

ostatních, kteří se stávají o něco chudšími. Je zde tedy zřejmá tendence uspokojit své vlastní 

zájmy bez ohledu na druhé. Soutěž a soupeření často motivují u dětí samotní učitelé, kteří 

podněcují tento typ chování stanovováním různých výzev: ,,Kdo nejrychleji vypočítá 

příklad.‘‘, ,,Kdo nejrychleji doběhne na určité místo.‘‘ Učitelé kladou značný důraz na 

výkony dětí v různých oblastech, to vede k srovnávání jedince s ostatními žáky učiteli  

i samotnými dětmi (Nakonečný, 2009). Naopak konečným stavem kooperace je zisk všech 

nebo většiny interagujících jedinců, kteří společně dosáhnou cíle, prostřednictvím kterého 

něco získávají. Spolupráce tak přináší největší společný zisk (Grzelak in Křikohlavý, 2002). 

Podmínkou vzniku kooperace je akcentace společného cíle všech zúčastněných osob, který 

se stává důležitější než jakékoliv osobní cíle. V těchto situacích se tak uplatňují mechanismy 

jedince, které upozaďují vlastní ego (Lewisová in Kasíková 2001).  
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Kromě rozsáhlé teoretické báze poznatků o kooperaci máme i řadu výzkumů zkoumajících 

tento jev. Například D. F. Hay v roce 1979 pozoroval kooperativní interakce mezi dětmi  

a jejich rodiči. Studie zjistila, že se tyto tendence u dětí projevují již v první polovině druhého 

roku (Hay, 1979). Další observační analýzy, založené na pozorování dětí ve volné hře  

a snahy identifikovat kooperační tendence prokázaly, že kooperace se objevuje v každé 

skupině dětí, v každém věku. Interakce mezi dětmi se objevuje poměrně brzy a s postupem 

věku jedinců se začíná objevovat čím dál četněji. Studie se snažila prokázat, že kooperativní 

hra nepředstavuje vrcholný výsledek sociální angažovanosti, ale že se vyvíjí v každé skupině 

na vlastním kontinuu a ovlivňuje ji více faktorů (Garnier, Latour, 1994). K. R. Olson a E. S. 

Spelke (2008) se snažily prokázat tři tendence objevující se u dospělých, kteří mají rozvinuté 

široké kooperační sítě, které vznikají na základě zkušeností a učení. Jde o tendence jednat 

ve prospěch blízkých (příbuzných, přátel), tendence odměňovat více ty, kteří v minulosti 

nabídli pomoc nám (reciprocita), a tendence odměňovat více ty, o nichž víme, že pomohli 

někomu jinému (nepřímá reciprocita). Ve studiích u malých dětí byly prokázány všechny 

tyto tři principy kooperativního chování, které mají vliv na úsudek.  

 

Jednou ze studií zabývající se kooperací u dětí předškolního věku je studie T.-Ch. 

Rabinowitche a A. N. Meltzoffa (2017), kteří považují spolupráci za schopnost, která je 

podmíněna dosaženou úrovní sociálně-kognitivního vývoje a závislou na motivaci a ochotě 

interagovat s druhým. Autoři se opírají o výzkumy prokazující, že sdílené synchronní 

interakce, např. sdílené hudební zážitky – skupinový zpěv, tanec, zlepšují sociální chování, 

prosociální schopnosti, empatii, pocit sociálního začlenění u dětí školních i předškolních. 

Tato studie zkoumá vliv synchronizace na sociální chování mezi neznámými vrstevníky. 

Přesněji, zda synchronizované zážitky párů čtyřletých dětí, které se nikdy předtím nesetkaly, 

budou zvyšovat následné kooperativní chování. Děti byly rozřazeny do dyád dle stejného 

pohlaví a byly rozlišovány tři experimentální skupiny: synchronní skupina – páry se 

zážitkem synchronního pohybu, asynchronní skupina – páry se zkušeností s asynchronním 

pohybem, a skupina bez předchozí zkušenosti s jakýmkoliv pohybem. Kooperace mezi 

dětmi byla poté ověřována dvěma typy úkolů zaměřenými na tento fenomén. Z výsledků 

vyplynulo, že synchronní zážitek zvyšuje následné kooperativní chování dvojic dětí. Děti se 



25 

 

synchronním zážitkem potřebovaly k dokončení dvou společných úkolů kratší interval než 

ostatní dvě skupiny, což naznačuje lepší spolupráci mezi dětmi.  

 

Další empirickou studií zabývající fenoménem kooperace u předškolních dětí je studie  

G. B. Ramani (2012), která kladla akcent na řešení kooperativních problémů. Autorka ve 

své práci předkládá zjištění teoretiků a vědců, kteří se shodují na tom, že sdílené aktivity 

s vrstevníky poskytují příležitosti k rozvoji komunikačních, interaktivních, sociálních  

i emočních dovedností. Dále, že tyto kooperativní interakce podněcují kognitivní vývoj dětí. 

Pokud totiž děti řeší problémy společně, je pro jejich úspěšnou součinnost nezbytné, aby si 

vzájemně porozuměly. Musí tak mezi sebou účinně verbálně či neverbálně komunikovat, 

aby spolupráci zahájily, stanovily si společné cíle, pravidla interakcí a rozvinuly mezi sebou 

diskuzi ke komunikování svých názorů. Četné studie prokazují vznik dovedností pro úspěšné 

řešení problémů ve spolupráci již v útlém věku. V průběhu předškolních let se kooperativní 

řešení problémů významně rozvíjí a děti v tomto věku pociťují již větší radost i prospěch ze 

vzájemné práce s vrstevníkem než děti mladší. Při společné hře je tak zapotřebí koordinovat 

své chování tak, aby interakce s druhým byla nejen zahájena, ale následně i udržována  

a problémy byly řešeny tak, aby bylo kongruentního cíle úspěšně dosaženo. Existují určité 

náležitosti, které mohou společenskou hru mezi dětmi předškolního věku usnadňovat. Pokud 

děti mají možnost cíl úkolu samy kontrolovat, mohou si volit herní aktivity dle jejich zájmů 

a řešit problematiku, která je jim již známá, mají posléze větší tendenci mezi sebou 

komunikovat a zvyšuje se jejich motivace ke splnění úkolu i pravděpodobnost úspěšné 

vzájemné spolupráce. 

 

 Cílem této studie bylo prozkoumat spolupráci u čtyřletých a pětiletých dětí. Děti byly 

rozřazeny do dyád se známým vrstevníkem stejného věku i pohlaví a byly požádány, aby 

společně postavily dům. Zadaný úkol pak dvojice plnila v jedné ze dvou situací. První 

skupina dvojic byla pozorována při hrové situaci, ve které byla páru ponechána větší 

iniciativa a kontrola nad interakcemi. Děti měly možnost stanovovat si vlastní společné cíle 

a strategie k jejich dosažení – jak bude stavba domu vypadat, kdy bude hotová. Ve druhé 

skupině dvojic byla stavba více řízena experimentátorem. V této strukturované situaci děti 
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dostaly přímou instrukci, aby na úkolu spolupracovaly a dostaly konkrétní pokyn, jak má 

budova vypadat. Prostor pro hru byl v této situaci prakticky vynechán. Následné analýzy 

stavebních výkonů dětí a jejich spolupráce na zadaném úkolu ukázaly, že na kooperaci mají 

vliv dva faktory: věk a situace, ve které děti úkol plnily. Bylo zjištěno, že starší děti 

předškolního věku a dvojice, které plnily úkol v herní situaci, stavěly složitější  

a komplexnější stavby, vykazovaly vyšší míru kooperace a dialogů než děti mladší a dvojice 

ve strukturované situaci. Dyády v hrové situaci také více využívaly observačního učení – 

pozorování a napodobování než dyády ve strukturovanější situaci (Ramani, 2012). 

 

3.3 Kooperace v předškolním věku 

S postupujícím věkem dítěte dochází k proměně preferencí různých typů her, k jejich 

obsahovým změnám a narůstá potřeba do ní začleňovat i další hráče. Koťátková (2014) 

uvádí, že se tato potřeba zřetelně zvyšuje po pátém roce. Spoluhráč pro dítě v tomto období 

začíná dosahovat vyššího statusu než samotná hračka a největší hrozbou a trestem se pro dítě 

stává vyloučení z určité skupiny a odmítnutí druhými spoluhráči. Millarová (1978), 

Langmeier, Krejčířová (2006) mluví v předškolním věku o hře asociativní či sdružující, kdy 

si děti dokáží hrát společně, jsou schopny domluvit se na námětu i obsahu hry, ale posléze 

si každý realizuje svou vlastní variantu dle vlastních pravidel. Dalším typem hry rozvíjející 

se v tomto věku je hra kooperativní, která je realizována ve vzájemné a organizované 

spolupráci mezi hráči. Kooperace jako preference určité sociální orientace není v žádném 

věku snadným procesem a děti předškolního věku, které se s ní seznamují, se ji převážně učí 

formou nejjednoduššího učícího modelu – pokusem a omylem. Postupně se tak krystalizují 

vhodné strategie, vylučují nefunkční postupy a dochází k rozvoji rozmanitých sociálních 

dovedností, které se stanou užitečnými i pro následné začleňování do společnosti 

(Koťátková, 2014). Ve skupinových činnostech se kromě pokusů o spolupráci objevuje 

potřeba soupeření. Ta se u každého jedince projevuje v jiné míře, v předškolním věku však 

pozorujeme její obecný nárůst. Jedinec se skrze ni snaží upoutat pozornost či vylepšit své 

postavení v rámci skupiny. Soutěživosti jsou děti schopny od té chvíle, kdy dokáží 

konfrontovat a porovnávat své výsledky s druhými. Poté se u nich začne projevovat tendence 

a potřeba prosadit se, být lepší než ostatní nebo se ostatním alespoň vyrovnat. Jelikož je 
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kompetice od raného dětství podněcována okolím, je důležité věnovat pozornost právě 

spolupráci a soustavně ji rozvíjet například tím, že budou jedincům nabízeny činnosti, ve 

kterých bude výhodnější používat strategie kooperace. Pokud jsou děti podrobeny dobrému 

vedení, dochází k rychlému nárůstu empatických dovedností. Pro děti předškolního věku je 

příznačné, že se i bez okolních vlivů a tlaků rády předhánějí a závodí, kdo dál, kdo výš, proto 

je nemyslitelné tuto tendenci u dětí potlačovat, ale je důležitým úkolem pedagogů, 

vychovatelů a dalších najít mezi spoluprací a kompeticí rovnováhu (Říčan, 2004, Lagmeier, 

Krejčířová, 2006, Vágnerová, 2012).  

 

Příkladem kooperativní hry je hra sociální, která podporuje rozvoj prosociálních vlastností 

a napomáhá upevňovat vztahy mezi dětmi. Tento druh hry je vhodným zdrojem k získávání 

sociálních zkušeností, také poskytuje možnost zakoušet nové sociální role, kdy se dítě ve hře 

stává někým jiným a přejímá jeho osobnost, pocity i touhy. Rozvíjí tak kompetence 

k porozumění příčinám a motivům jednání druhých lidí. Skupinová hra poskytuje jedinci 

zpětnou vazbu i o jeho vlastním chování. Díky reakcím ostatních se dozvídá něco o sobě 

samém a formuje tak své sebepojetí. Děti se ve hrách vyžadujících spolupráci učí regulovat 

své chování v podobě dodržování smluvených pravidel, upevňovat cit pro spravedlnost, 

zajímat se a vcítit se do druhého, řešit konflikty, naslouchat, argumentovat, přistoupit na 

kompromis, poučit se, utužovat a prohlubovat vztahy s ostatními či s nimi uzavírat první 

kamarádství (Koťátková 2005, 2014, Suchánková, 2014, Langmeier, Krejčířová, 2006). 

 

3.4 Kooperace v předškolním vzdělávání 

Mateřská škola zastává roli vhodné instituce, která nabízí a zprostředkovává dítěti nespočet 

situací a možností ke hře, k navazování vztahů s vrstevníky a upevňování vhodných strategií 

ke spolupráci. Facilitačně zde fungují pedagogové, kteří vytvářejí bezpečné třídní klima, 

nabízejí aktivity podporující spolupráci, případně poskytují pomoc při řešení konfliktů 

(Koťátková, 2014). Důvodem úsilí současných pedagogů o rozvoj kooperace již  

u předškolních dětí je, aby byly následně připraveny na kolaborativní učení ve škole  

a později v pracovním životě (Rabinowitch, Meltzoff, 2017). Rámcový vzdělávací program 
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pro předškolní vzdělávání (2018) reflektuje důležitost kompetence spolupráce a zahrnuje 

oblast ,,Dítě a ten druhý‘‘. V této oblasti je kladen důraz na utváření vztahů jak k dospělým, 

tak k dětem, dále se zaměřuje na rozvoj sociálních dovedností. Vzdělávací nabídka apeluje 

na učitele, aby zařazovali do běžného hracího procesu aktivity sociální podporující 

sbližování dětí, kooperativní činnosti ve dvojicích i větších skupinách, jejíž dílčí výstupy by 

měly vést ke zvýšení povědomí dětí o tom, co je to ohleduplnost, respekt a osvojování si 

dovedností, jak vhodně řešit konflikty (Koťátková 2014). 

 

3.5 Faktory ovlivňující kooperaci při hře 

Existuje řada výzkumů, které prokazují, že s postupujícím věkem jedince dochází 

k zesilování zájmu o hrové partnery a následnému četnějšímu výskytu kooperativního 

chování mezi dětmi (Koťátková 2014). Millarová (1978) vytvořila čtyři na sebe navazující 

etapy hry, jejichž výchozím bodem je míra potřeby spoluhráče. Jedná se o tyto etapy:  

1. samostatná hra: Nejcharakterističtější typ hry pro děti kolem dvou let. Dítě si hraje 

samo, nemá potřebu přibrat do své hry někoho dalšího, případně pozoruje hru 

ostatních.  

2. paralelní hra: Děti si dokážou hrát v blízkosti jeden druhého, ale nedochází mezi 

nimi ke kooperativním akcím, hrají si nezávisle na sobě. Objevuje se typicky okolo 

třetího roku dítěte.  

3. sdružující hra: Před čtvrtým rokem lze mezi dětmi ve hře pozorovat interaktivní  

tendence a chování. Spoluhráči jsou schopni domluvit se na společném námětu hry, 

ale poté dochází k její vlastní realizaci u každého hráče.  

4. kooperativní hra: Podmínkou pro tento typ hry je spolupráce dětí, rozdělení rolí, 

stanovování a dodržování smluvených pravidel, kterého začínají být jedinci schopny 

kolem pátého roku. 

 

Smith (1978) ve své longitudinální studii sociální participace u předškolních dětí prokázal, 

že s postupujícím věkem dochází ke zvyšování frekvence výskytu skupinových her  

a snižování her osamělých. V paralelní hře však nebyla zaznamenána výrazná změna ve 
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výskytu. Tento typ hry se tak objevuje u dětí ve věku od dvou do pěti let, dominantní je však 

pouze pro děti kolem druhého a třetího roku, poté přechází do skupinových her. Můžeme 

tedy konstatovat, že věk dítěte je faktorem ovlivňující kooperaci při hře.  

 

Jedním z možných hledisek členění her může být jejich rozlišování dle pohlaví. Hry tak lze 

klasifikovat na dívčí a chlapecké. Dívky častěji volí hry námětové, častěji si hrají na 

maminku, na kuchařku, hrají si s panenkami, zajímají je více hry zaměřené na komunikaci. 

U chlapců dominují hry se stavebnicemi, dopravními prostředky a konstruktivní hry. Výběr 

her a hraček dětí na základě pohlaví je částečně utvářen genderovými stereotypy společnosti, 

kterým jsou děti vystavovány od narození. Dospělí jedinci učí děti, jaké vlastnosti a jaké 

činnosti jsou vhodné pro dané pohlaví (Hill in Suchánková, 2014). Genderové stereotypy 

a společensko-kulturní kontext jsou tak rovněž faktorem, který se může promítat do 

kooperačních aktivit dětí při hře.  

 

Dalším z činitelů, který může ovlivňovat kooperaci jsou osobnostní charakteristiky dítěte 

a úroveň kognitivních schopností. V předškolním věku dochází k zdokonalování 

verbálních schopností, dovednosti vyjadřovat se, řeč se stává stále rozvinutější a dítě 

si osvojuje gramatická pravidla daného jazyka. Rozvojem prochází i mnohé exekutivní  

a autoregulační funkce, které umožňují kontrolu a usměrňování psychických procesů. Vývoj 

je zřetelný i u pozornosti a paměti. Myšlení je u předškolních dětí stále málo flexibilní  

a silně vázáno na subjektivní pohled a vlastní činnost (Vágnerová, 2012). Podmínkou pro 

vznik kooperativní hry je schopnost komunikace, seberegulace, tolerance vzdálenějšího cíle 

či oddálené odměny a v neposlední řadě upozadění egocentrického pohledu na svět 

(Suchánková, 2014). Tyto kompetence by měl mít předškolák již spolehlivě osvojeny a měl 

by tak být schopný kooperace. Vliv může mít i typ temperamentu dítěte, na který je 

pohlíženo jako na vrozenou sadu určitých dispozic, které ovlivňují fyziologické procesy  

a projevují se v chování a prožívání jedince (Blatný, 2010). Buss a Plomin (2015) 

upozorňují, že temperamentové vlastnosti se objevují již kolem prvního roku života  

a zůstávají v jeho průběhu poměrně stabilními složkami, které je možno kultivovat pouze 

v omezené míře. Zároveň jedinec prostřednictvím svého temperamentu modifikuje 
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prostředí, vstupuje do určitých sociálních interakcí a sám si vybírá své sociální okolí. Vlivem 

okolních sociálních tlaků působících na jedince dochází také k zesilování či naopak k útlumu 

určitých osobnostních rysů. To, jaké má dítě vlastnosti může ovlivňovat intenzitu potřeby 

vyhledávat společnost, zapojovat se do skupinových činností a také to, jak se v nich bude 

jedinec projevovat, či jak bude v určitých situacích reagovat. 

 

Specifické oblasti, ve kterých může být shledán pokrok oproti ostatním dětem, odkazují 

k zájmům nebo latentnímu nadání. Pro dítě předškolního věku, které inklinuje k určité 

oblasti, je příznačná vysoká kreativita. U dítěte se objevuje vysoká míra fantazie, řada 

neobvyklých nápadů, které se v preferované oblasti projevují při hře, kresbě  

i v intelektuálních aktivitách, které vedou dítě k hlubšímu poznání dané oblasti. To může mít 

rovněž vliv na míru a charakter kooperace (Hříbková in Mertin, Gillernová, 2015). 
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4 Empirická část 

4.1 Cíle a výzkumné otázky 

Hlavním zájmem praktické části bakalářské práce je prozkoumat počátky spolupráce  

u předškolních dětí na konci docházky do mateřských škol. Po vstupu do dalšího stupně 

vzdělávání nabývá kooperace mezi dětmi stále většího významu. Fenoménu spolupráce 

v mladším školním věku je v literatuře věnován vyšší zájem než kooperativním strategiím 

ve věku předškolním. Proto je záměrem této práce probádat, jak vypadá spolupráce u dětí 

před vstupem do základních škol. Ústředními cíli, které byly pro tuto práci stanoveny tak 

jsou:  

1. Zjištění, jak děti před nástupem do školy spolupracují. 

2. Identifikace případných dětmi používaných strategií kooperace. 

3. Analýza a porovnání strategií na základě genderu, nadání a věku.  

 

S cíli zároveň korespondují i základní výzkumné otázky:  

1. Jaké projevy (strategie) kooperace identifikujeme u pěti a šesti letých dětí při zadané 

úkolové situaci? 

2. Jaké projevy (strategie) kooperace jsou charakteristické pro děvčata, chlapce  

a smíšené dvojice?  

3. Lze identifikovat některé odlišnosti v projevech (strategiích) kooperace dětí 

seskupených dle dosaženého věku nebo nadání? 

 

Výše stanovené cíle a výzkumné otázky byly ověřovány prostřednictvím standardní hrové 

úkolové situace, která byla zadávána dvojícím dětí docházejících do předškolních tříd 

různých mateřských škol. 
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4.2 Výzkumný vzorek 

Empirické části se účastnily děti mateřských škol před začátkem povinné školní docházky 

ve věku pěti a šesti let. Šlo o děti předškolního věku, které navštěvovaly homogenní 

předškolní či heterogenní třídy vybraných mateřských škol. Výběr dětí probíhal následovně: 

Nejdříve byl pedagogům předškolních tříd předán list, který obsahoval stručné vymezení 

výrazných charakteristik dítěte v předškolním věku v několika oblastech: intelektu, pohybu 

a umění. (viz příloha 1) Charakteristiky sytící jednotlivé oblasti se často objevují v popisech 

nadaných dětí předškolního věku. List sloužil k tomu, aby učitelům usnadnil výběr 

vhodných kandidátů, kteří se poté zúčastnili pozorování. Následně byli pedagogové 

požádáni o vyplnění dotazníku ,,Škály charakteristik nadání‘‘ (viz příloha 2) pro děti, které 

jimi byly předvybrány. Účelem bylo, aby se s dětmi relativně snadno komunikovalo, 

nicméně na základě vyhodnocení dotazníku dle Havigerové (2013) a uvedeného postupu 

v knize ,,Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku‘‘ se ukázalo, že se výzkumné části 

účastnila široká škála dětí od ,,průměrných‘‘ až po ,,velmi nadané‘‘. Stručný přehled 

výsledků dotazníku je uveden v tabulce 3.  

 

Tabulka 3 Výsledky screeningového dotazníku ,,Škály charakteristik nadání‘‘ 

Mateřská škola průměrný výsledek potenciálně nadaní 

č. 1 8 6 

č. 2 11 5 

č. 3 17 1 

č. 4 10 4 

č. 5 7 3 

celkem 53 19 

 Zdroj: Autorka 
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Výzkumné části se celkem zúčastnilo 72 dětí, z toho 32 dívek a 40 chlapců z pěti mateřských 

škol, které byly osloveny a následně s výzkumem souhlasily. Průměrný věk dětí byl 6,1 let, 

u dívek byl průměrný věk 6 let a u chlapců 6,2. Nejmladšímu zúčastněnému bylo 5 let a 4 

měsíce, nejstaršímu 6 let a 7 měsíců. Zaznamenaný věk všech dětí dle roku a měsíce, kterého 

děti dosahovaly v době plnění empirického výzkumu je uveden v tabulce 4.  

 

Tabulka 4 Věk dětí účastnících se výzkumu 

Zdroj: Autorka 

 

4.2.1 Charakteristika jednotlivých mateřských škol 

Výzkumu bylo ochotno se účastnit celkem pět mateřských škol nacházejících se v Praze.  

 

Mateřská škola č. 1 

Jedná se o menší dvoutřídní mateřskou školu s kapacitou 48 dětí, kde jsou děti rozřazeny dle 

věku do příslušných tříd. Součástí výzkumu se stala druhá třída, která je určena především 

pro děti předškolní, nacházejí se v ní však i děti mladší či děti s odkladem školní docházky. 

Vzdělávací program nese název: ,,Děti – je nám dobře na světě‘‘ a akcentuje především tyto 

metodologické postupy: kooperativní, námětovou hru či prožitkové učení. Hlavními cíli, 

které mateřská škola považuje za nejdůležitější, jsou všestranná kultivace a rozvoj zdravé 

osobnosti dítěte. Důvodem je garantovat a zajistit co nejvyšší možnou míru připravenosti na 

následné zvládnutí všech nároků povinné školní docházky. Předškolákům jsou nabízeny 

různorodé aktivity jako grafomotorická cvičení, dramatická výchova, týdenní kurzy 

v přírodě, návštěva divadel a různých akcí pořádaných příslušnou městskou částí města 

Prahy. Školka úzce spolupracuje se základní školou, která se nachází v její bezprostřední 
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blízkosti a děti tam dochází na keramiku či navštěvují tělocvičnu. Mají tak možnost seznámit 

se s prostředím školy a postupně se na něj adaptovat.  

 

Mateřská škola č. 2 

Mateřská škola se nachází v centru Prahy a poskytuje možnost denní docházky pro děti již 

od dvou let. Součástí školy jsou čtyři homogenní třídy, kam jsou děti rozřazeny dle 

příslušného věku. Mateřská škola spadá pod Mateřskou školu č. 1, se kterou sdílí vzdělávací 

plán, jehož název je uveden výše. Děti mají možnost navštěvovat zájmové kroužky, 

v nabídce je zobcová flétna, angličtina pro nejmenší, taneční či logopedický kroužek. Škola 

nabízí dětem časté vycházky do přírody, do botanické zahrady, divadelní představení  

a návštěvy galerií. 

 

Mateřská škola č. 3 

Pěti třídní mateřská škola se rozkládá v klidné části Prahy. Škola je tak oproštěna od rušných 

komunikací a nabízí dětem velkou zahradu s hřištěm a procházky do nedalekého lesoparku. 

Třídy jsou zde homogenně uspořádány pro děti od 3 do 7 let. Vzdělávací program s názvem 

,,Školka pro život‘‘ zohledňuje všechny vzdělávací oblasti: biologickou, psychologickou, 

interpersonální, sociálně-kulturní a v neposlední řadě environmentální. Jak proklamuje 

vzdělávací program, škola je zaměřena na aktivní rozvoj dítěte a poskytuje mu v maximální 

možné míře mnohostranné a přiměřené podněty, které jeho rozvoj umožnují a stojí tak jako 

kvalitní doplněk vzdělávání v rodině. Škola mimo jiné nabízí dětem mnoho zájmových 

aktivit a akcí, do kterých patří angličtina, zobcová flétna, plavání, solná jeskyně, výtvarný 

kroužek, tělocvik i individuální logopedická prevence. 

 

Mateřská škola č. 4 

Mateřská škola s kapacitou 125 žáků je rozčleněna do 5 smíšených tříd. V každé třídě se 

snaží o rovnoměrné zastoupení všech dětí. Hlavní zásadou školy je respektování 

individuálních zvláštností a potřeb každého dítěte s ohledem na jeho maximální rozvoj. 
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Hlavním cílem je žáky vést k respektu ostatních, k toleranci a rozvoji přátelství. Škola se 

snaží dětem zajistit podnětné prostředí a pracuje dle modelového projektu: ,,Kurikulum 

zdraví v mateřské škole‘‘, které se snaží vytvářet vhodné podmínky pro tělesnou, duševní  

i společenskou pohodu dítěte. Mateřská škola se hojně opírá o tradice a snaží se je předávat 

dětem, podněcuje rozvoj pohybových dovedností, podporuje vznik vhodných návyků 

zdravého životního stylu a snaží se působit preventivně proti zdraví škodlivým vlivům  

a stresům, které by mohly vést k závislostnímu chování. Dalším ze stěžejních cílů je rozvoj 

komunikace a spolupráce, podpora vlastního vyjádření dítěte a rozvoj samostatnosti. Režim 

dne vychází z potřeb dětí a klade důraz na pobyt v přírodě za každého počasí, správnou 

výživu, spontánní hru a zdravé partnerské vztahy mezi všemi účastníky interakcí.  

 

Mateřská škola č. 5 

Čtyř třídní mateřská škola s kapacitou 65 žáků se řídí vzdělávacím programem ,,Naše 

Praha‘‘. Škola zdůrazňuje, že nedílnou součástí pražského dítěte je městský život a snaží se 

u dětí podporovat pozitivní vztah ke kultuře a historii, zároveň vytvářet a budovat vztah 

k přírodě. Mateřská škola je součástí několika programů: ,,Malý Pražánek‘‘, díky němuž děti 

navštěvují galerie, divadla a kulturní památky, ,,Malá technická univerzita‘‘, který děti 

obohacuje novými znalostmi o tom, jak funguje svět okolo nás a seznamuje děti hravou 

formou s technickými obory. Škola podporuje rozvoj estetického cítění a její hlavní zásadou 

je kladné přijetí každého dítěte. Třídy jsou uspořádány dle dosaženého věku dětí a jedna 

třída je určena pro děti se speciálními vzdělávacími či zdravotními potřebami. Tato třída je 

smíšená a poskytuje dětem komplexní péči i kontakt s intaktními dětmi ostatních tříd.  

 

Metodou zúčastněného pozorování byla sebrána data celkem od 36 párů dvojic z výše 

popsaných mateřských škol, kdy děti byly rozřazovány dle pohlaví do tří typů dvojic: 

chlapeckých, dívčích a smíšených (viz tabulka 5). 
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Tabulka 5 Počet zúčastněných dětí empirické části 

Mateřská 

škola 

Počet 

zúčastněných dětí 

Počet pozorovaných dvojic: 

 chlapecké dívčí smíšené 

č. 1 14 2 4 1 

č. 2 16 4 2 2 

č. 3 18 4 1 4 

č. 4 14 3 2 2 

č. 5 10 2 2 1 

celkem 72 15 11 10 

Zdroj: Autorka 

 

4.3 Použité metody 

K průzkumu strategií kooperací dětí před začátkem školní docházky byl navrhnut a následně 

realizován empirický výzkum, který lze z hlediska metodologie označit jako kvalitativní. 

Jádrem práce byla snaha objevit a identifikovat projevy spolupráce u pěti  

a šestiletých dětí. Ke sběru dat byly použity následující metody:  

 

1) Zúčastněné pozorování 

Zúčastněné pozorování reprezentuje jednu z obvyklých metod, kterou využívají kvalitativní 

výzkumy. Jde o postup, kdy pozorovatel sleduje a zaznamenává právě probíhající činnosti 

přímo v terénu s cílem zpozorovat různé aspekty a procesy sociálního života. Nespornou 

výhodou této metody je, že umožňuje zachytit i informace jiného než písemného či 

verbálního charakteru. Naopak značné úskalí představuje zachycení a vhodný záznam 

poznámek z terénu, jelikož v silách pozorovatele nikdy není možné, aby zapsal úplně vše. 

Nedílnou součástí zúčastněného pozorování je i následná smysluplná interpretace získaných 
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dat. Metodu je vhodné kombinovat také s jinými metodologickými postupy, aby byl získán 

komplexní obraz o určitém jevu (Švaříček, Šedová, 2007). 

 

Ve výzkumné části této práce bylo využito přímého pozorování. V mateřských školách byly 

pozorovány dvojice dětí při plnění zadaného úkolu za účelem identifikace kooperativních 

strategií mezi dětmi. Úkol, který děti plnily, je součástí sady úkolů, které byly vytvořeny pro 

diagnostiku různých schopností dětí předškolního věku v Düsseldorfu v roce 2008. Byly 

vypracovány v Centru pro nadané ve spolupráci s lékaři (Competence Center Begabten-

förderung Düsseldorf, 2008). Z nich byl vybrán úkol, který umožňuje zjistit míru vzájemné 

kooperace dvou dětí při plnění společného úkolu – stavbě mostu, což odkazuje na získanou 

sociální kompetenci dětí. V této práci nebylo cílem s úkolem pracovat jako s diagnostickým 

nástrojem, ale záměrem bylo zjistit, s jakými strategiemi kooperace při plnění tohoto úkolu 

se můžeme setkat u dětí v předškolním věku, tj. na počátku rozvoje tohoto fenoménu. 

Samotné zadání úkolu nebylo složité. Každá dvojice dostala k dispozici krabici 

s dvojbarevnými, tvarově různorodými dřevěnými kostkami a standardní úkol, který byl 

dětem zadáván zněl, že mají společně postavit most z kostek.  

 

2) Rozhovory s dětmi a pedagogy mateřský škol 

Doplňkovou metodou byly zvoleny strukturované rozhovory, v první řadě s dětmi, které 

sloužily jako prostředek k navázání kontaktu, důvěry a motivace k úkolu. Děti byly 

dotazovány na jejich základní údaje a zájmy. Po pozorování byly pomocí otevřených otázek 

motivovány ke krátkému hovoru o reflexi činnosti. Otázky, které byly po dokončení úkolu 

dětem pokládány zněly následovně: ,,Jak se vám pracovalo?‘‘ ,,Byl pro vás úkol lehký nebo 

obtížný, případně co vám dělalo potíže?‘‘ ,,Jak se vám líbí výsledek stavby?‘‘ Dále byly 

realizovány rozhovory s kmenovými učiteli a učitelkami předškolních tříd, ve kterých 

probíhalo výzkumné šetření. Otázky směřovaly k doplnění obrazu, jestli je nějakým 

způsobem, ať už záměrným či nezáměrným, u dětí rozvíjena a podporována schopnost 

vzájemné spolupráce.  
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3) Dotazníková metoda  

Poslední použitou metodou byly dotazníky. Tuto metodu lze označit za kvantitativní a byla 

využita při výběru výzkumného vzorku. V jednotlivých třídách, které se účastnily výzkumu, 

nebyly pozorovány všechny děti předškolního věku, ale pouze ty na základě výběru učitelů. 

Učitelé byli instruováni, aby vybrali děti, které považují za bystré či šikovné. Následně  

u vybraných dětí vyplnili dotazník pro screening nadání, který je složen z 25 položek, které 

mapují chování dítěte ve čtyřech základních oblastech: kognitivní, emocionální oblasti, 

aktivitě a vztahových aspektech (Havigerová, 2013, str. 76). Tato metoda přispívá  

k rozpoznání rozumově nadaných dětí a mohou s ní přímo pracovat učitelé mateřských škol. 

Škála charakteristik nadání byla využita také z toho důvodu, aby následně zjednodušila 

analýzu strategií kooperace na základě nadání dětí.  

 

4.4 Postup při realizaci výzkumu 

Výzkumná část byla realizována od února do dubna 2019. V únoru 2019 proběhlo 

kontaktování pěti vybraných pražských mateřských škol. Během března probíhalo osobní 

setkání s ředitelkami příslušných mateřských škol a představení výzkumu. Díky kladným 

reakcím na představenou bakalářskou práci a její empirickou část mi byl umožněn vstup do 

všech oslovených mateřských škol a mohla začít komunikace s kmenovými učitelkami  

a učiteli vedoucích předškolní či smíšené třídy. Odpovídajícím pedagogům byli předány 

instrukce, na základě kterých vybrali libovolný počet předškolních dětí, které se následně 

účastnily výzkumu. Dále jim byly předány dotazníky škály charakteristik nadání, které 

vyplňovali pouze na jimi předem zvolené děti předškolního věku a informované souhlasy 

pro rodiče vybraných dětí (viz příloha 3). Koncem března proběhl sběr informovaných 

souhlasů, vyplněných dotazníků a bylo provedeno pilotní pozorování. Díky pilotnímu 

pozorování bylo ověřeno, že nejlepším způsobem pro práci s dvojicemi bude práce o samotě, 

kdy daná dvojice nebude rušena okolním děním ve třídě. Klid pro práci se podařilo zajistit 

až na jednu školku ve všech případech. V jedné z mateřských škol nebyla možnost odejít 

s vybranou dvojící do odděleného a ničím nerušeného prostoru. V závislosti na této 

skutečnosti jsem pozorovala, že práce dětí na zadaném úkolu byla ve většině případech 

pozorovaných dvojic kratší než u těch, které pracovaly odděleně od ostatních dětí. Vliv na 
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kvalitu stavby jsem nepozorovala. Dále bylo ověřeno, jak vhodně motivovat jednotlivé 

dvojice k samotnému úkolu, tedy společné stavbě mostu. Po provedeném pilotním 

pozorování jsem po konzultaci s pedagogem každé třídy rozřadila jimi vybrané děti do třech 

typů dvojic: chlapeckých, dívčích a smíšených. S dvojicí jsme se vždy přesunuli na místo, 

kde byla připravená stavebnice dřevěných kostek. Před začátkem úkolu proběhlo krátké 

představení mé osoby. Dále bylo z mé strany požadováno, aby se představila dvojice dětí. 

Jak se jmenují, co rády dělají, s čím nebo s kým si nejraději hrají. Potom byly děti vyzvány 

k zahájení stavby. Ve všech případech byly děti ochotny spolupracovat. Samostatná činnost 

trvala každé dvojici různou dobu, v průměru však kolem 10 minut. Pokud nastala situace, ve 

které si děti začaly z kostek stavět odděleně a nereagovaly tak na mou instrukci, aby společně 

postavily most, byla jim tato skutečnost ještě jednou zopakována. Poté už do stavby dětí 

nebylo nijak zasahováno. S dětmi bylo domluveno, že až budou se stavbou mostu hotovy, 

dají mi pokyn a já si jejich stavbu vyfotím. S každou dvojicí následně proběhla krátká reflexe 

činnosti, při které jsem zjišťovala, jak se jim stavba mostu zdařila, jak se dětem pracovalo, 

zda byl pro dvojici úkol lehký či těžký a zda jim při stavbě dělalo něco potíže. Následovalo 

poděkování dvojici, slovní pochvala a odměna ve formě nálepky. Mým úkolem bylo při 

činnosti dětí zapisovat si do deníku poznámky o jejich interakcích a pozorovaných formách 

spolupráce, jak verbálních, tak neverbálních. Děti byly předem informovány, že si budu 

zapisovat, jak stavějí. Zároveň jsem při pozorování dětí využívala audio nahrávky, pro 

kvalitnější zaznamenání verbální komunikace mezi dětmi, jelikož v mých silách nebylo vždy 

možné vše spolehlivě zapsat. Poslední částí empirického výzkumu byly rozhovory s učiteli 

a učitelkami. Mým zájmem bylo zjistit, jak a zda pedagogové rozvíjejí a podporují 

spolupráci mezi dětmi.  

 

Všechna získaná data prostřednictvím metod zúčastněného pozorování a rozhovorů byla 

následně přepsána do textové formy a obohacena o závěrečné fotografie staveb dětí. Poté 

bylo dalším krokem data anonymizovat, analyzovat a interpretovat. Zvolenou metodou pro 

analýzu sebraných dat se stalo otevřené kódování, které je založeno na důkladném 

procházení textu a hledání shodných či podobných vlastností sledovaného jevu (zde 
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spolupráce), které jsou pak seskupovány a zahrnovány pod jednotlivé kategorie (zde názvy 

různých strategií spolupráce) (Strauss, Corbinová, 1999). 
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5 Popis identifikovaných strategií kooperace 

Cílem této kapitoly bude shrnutí pozorování a prezentace analyzovaných dat. Na základě 

opakovaného čtení a procházení textu zachycujícího stavbu dětí při zadaném úkolu jsem 

pozorovala znaky, které se v průběhu práce dětí při stavbě mostu opakovaly různě často. 

Hlavními identifikátory, díky kterým bylo možné rozlišovat různou kooperaci u dvojic, byla 

intenzita a bohatost verbální komunikace a fyzické zásahy dětí do stavby, které byly 

podstatou pro zdárné dokončení úkolu. Postupně se tak vygenerovaly různé strategie 

kooperace dětí při plnění daného úkolu. Výsledkem je následující rozdělení:  

 

Vyspělá kooperace 

Signifikantním znakem této kooperace je bohatá verbální komunikace mezi dvojicí 

spoluhráčů. Oba z dvojice pochopí instrukci společné stavby mostu a začnou pracovat jako 

tým, ve kterém mají oba členové rovnocenné postavení. Při řešení zadaného úkolu se tento 

typ strategie nejčastěji projevuje tím, že oba z dvojice zasahují do procesu stavby mostu  

s podobnou mírou úsilí. Oba se podílejí na stavbě, přinášejí podněty a nové nápady, které 

nepředkládají hrovému partnerovi jako hotovou věc, ale zajímají se o jeho názor, případně 

vyčkávají na partnerův souhlas, zda je s určitými kroky stavby spokojen i on. V průběhu 

stavby je také možné zaznamenat střídání rolí, kdy jeden z dvojice staví a druhý podává 

kostky a tyto pozice si pravidelně vyměňují. Členové se tak vzájemně doplňují. Jedním 

z dalších charakteristických znaků je i určitá orientace na ,,dobré řešení‘‘. Dvojice volí 

racionální přístup k řešení úkolu a v průběhu jeho plnění udrží instrukci, že se jedná o stavbu 

společného mostu a neobjevují se zde tendence ke stavbě něčeho jiného. Častým jevem, 

prostřednictvím kterého jeden z dvojice projevuje a zjišťuje názor partnera, je kladení 

otázek. Celkově je rozhovor mezi dětmi koncipován jako dialog:  

 

Dítě č. 1: ,,Co kdybychom to udělali tlustější? Co tam máš za kostky?‘‘  

Dítě č. 2: ,,No, víc kostek nemáme. Mám tušení, že to nepůjde. Co to udělat takhle?‘‘  
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Dítě č. 1: ,,No, jo. Tak jo.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Měli bysme ty schody udělat takhle.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Tak jo, jen to dej trošku blíž. Tak, dobrý.‘‘ (Příloha 4, CH, 1, s. 1-2)1 

 

Ve většině případů tato kooperace probíhá bez hádek. U spoluhráčů, avšak probíhá častá 

výměna názorů pramenící především z mnoha nápadů, které oba z dvojice do stavby přináší. 

Tyto rozpory jsou však vždy zakončeny nalezením určitého řešení či kompromisu.  

V neposlední řadě se také setkáváme s oceněním partnera a vyjádřením podpory:  

 

Dítě č. 1: ,,Nebo tam bude takhle průchod?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Né, počkej mám nápad, to jsou takhle dveře. To se takhle odvalí a z druhý strany 

to samý! Chápeš? Vždycky se to odvalí a zhasnou. Ty dveře.‘‘  

Dítě č. 1 : ,,Jo, ty to myslíš jako dveře.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ale most nemá dveře.‘‘  

Dítě č. 2: ,,No, jó, tak já už vim.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Ale vždyť to tady bude protejkat. Vidíš tady to protejká.‘‘  

Dítě č. 2: ,,No právě tady to protýká.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Aha, tudy to má protýkat.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Tak tady ještě dvě kostky a tady musíme udělat to samé, dvě kostky.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Jó, tak to si vymyslel dobře.‘‘ (Příloha 4, CH, 11, s. 33-34) 

 
1 Příloha 4 obsahuje přepis všech pozorovaných dvojic. Písmeno CH, D, S odkazuje na typ dvojice chlapecké, 

dívčí, smíšené. Číslo zaznamenává o kolikátou dvojici se jedná. Strana umožňuje rychlou orientaci v příloze, 

díky níž lze uvedený dialog v souboru vyhledat.  
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Vyspělá kooperace byla nejčastěji pozorována u chlapeckých dvojic, pro které byla tato 

strategie charakteristická. Objevovala se i u dívčích a smíšených dvojic, nikoliv však v tak 

velké míře. Výsledkem stavby dvojic, které zvolily tento typ strategie, byl ve většině 

případech zdařilý most.  

 

 

Obrázek 1 - Vyspělá kooperace 

 

Vzájemně podporující kooperace 

V tomto typu zaznamenané kooperace hraje nevýznamnější roli, jako u předchozí, verbální 

komunikace mezi spoluhráči, bez které by tato strategie nebyla rozpoznatelná. Oba členové 

dvojice vystupují také jako rovnocenní partneři s tím rozdílem, že důraz je zde více kladen 

na vzájemnou verbální podporu a povzbuzování: 

 

Dítě č. 1: ,,To zvládneme!‘‘  

Dítě č. 2: ,,Jojo, takhle to bude super.‘‘ (Příloha 4, CH, 14, s. 44) 

 

V jednání partnerů k sobě navzájem je možné pozorovat mnohé altruistické prvky. 

Spoluhráči vzájemně oceňují své nápady, intenzivněji projevují zaujetí k názorům druhého, 

podporují se ve stavbě a častěji volí slova typu ,,prosím‘‘ a ,,děkuji‘‘:  
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Dítě č. 1: ,,Počkej, já mám nápad. Koukej!‘‘  

Dítě č. 2: ,,Jó, takhle. To si vymyslel dobře.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Jé, tady to teď spadlo.‘‘  

Dítě č. 2: ,,To nevadí.‘‘  

Dítě č. 1: ,,To může to být takhle, né?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Jó, dobrý nápad. No, a ještě potom tady.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No, to je dobře zpevněnej most.‘‘ 

…  

Dítě č. 2: ,,Ale tu střechu si tam vymyslel dobře. Ale kdyby tam chodili v noci, tak to je docela 

dobrej nápad.‘‘  

Dítě č. 1: ,,No právě. Hele, dej tam radši dvě kostky.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Počkej, půjč mi ten trojúhelník, prosím.‘‘ (Příloha 4, CH, 11, s. 34-35)  

 

Spoluhráči citlivěji reagují na nezdar druhého a vykazují větší míru tolerance a pochopení, 

když se druhému ve stavbě něco pokazí:  

 

Dítě č. 1: ,,Jé, mně se to zbořilo.‘‘  

Dítě č. 2: ,,To neva, mně se to taky stalo. To uděláme znova. Teď tam dáme to, pak to a to. 

Mám ti pomoct? Já ti pomůžu.‘‘ (Příloha 4, D, 5, s. 62) 

 

Dvojice věnuje méně pozornosti celkové stavbě a více se zaměřuje na její detaily. Výrazným 

znakem je také vzájemná pomoc, poskytování rad a učení se od sebe navzájem:  
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Dítě č. 1: ,,Mám ti pomoc? Já ti s tím pomůžu. Podívej, když to uděláme takhle až sem, pak 

ještě jednu kostku, tak můžeme až sem a pak takhle. Jo?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Tak snad to půjde. Tak teď zase tuhle kostku. A teď už jenom jednu kostičku.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Nebo takhle vezmem tuhle kostičku.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Jó, to je dobrý. A z čeho si to vzal?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Tady, takhle z toho, takhle to tam dej.‘‘ (Příloha 4, S, 9, s. 116) 

 

Další příklad dialogu, kdy jeden z dvojice pomáhá a snaží se druhému poradit:  

 

Dítě č. 1: ,,Vždycky to něčím podepři, já to třeba podepřu tímhle.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Můžeš mi to, prosím, ukázat?‘‘  

Dítě č. 1: ,,Jo. Já jsem si to podepřela. Dívej, jak to mám. Já to tam když tak udělám. Už jsou 

tam jenom dlouhý.‘‘ (Příloha 4, D 10, s. 76)  

 

Tato strategie se samostatně nevyskytovala. Chápu ji spíše jako variantu kooperace vyspělé, 

výrazně doplněnou o častý výskyt vzájemné verbální podpory. Vyskytla se u všech typů    

dvojic.  
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Obrázek 2 - Vzájemně podporující kooperace 

 

Asymetrická kooperace 

Další rozpoznaná strategie kooperace, která se objevuje u pozorovaných dvojic předškolních 

dětí, zaujímá opačné postavení k vyspělé. Pro asymetrickou kooperaci je typické 

nerovnoměrné rozložení rolí ve dvojici. Jeden z dvojice usiluje o dominantní postavení  

a následně obsazuje roli vedoucího, buď z důvodu vlastní angažovanosti, či z toho důvodu, 

že druhý se do role pomáhajícího postaví sám. Nejcharakterističtějšími projevy pozice 

vedoucího jsou, že je ve stavbě více aktivní, celý průběh stavby řídí, diriguje, má více nápadů 

a často stavbu po druhém spoluhráči přestavuje. Neprojevuje také nikterak vysoký zájem  

o názory druhého partnera a pokud pomáhající sám s nápady přichází opakovaně se setkává 

s nespokojeností dominantnějšího ve stavbě. Ten nápady druhého neakceptuje, vymezuje se 

vůči nim negativně nebo je nebere vůbec v potaz a zcela je ignoruje.  Vedoucí neinklinuje 

k dialogu a lze u něj ve vyšší míře zaznamenat formu komunikace s druhým v podobě 

příkazů a přímých instrukcí, co má druhý dělat či nedělat: 

 

Dítě č. 1: ,,Tak a takhle budou vést ty schody. Tyhle dvojtý schody jsem já vymyslel! To tam 

musíš dát tak. Najdi mi tu kostku!’' (Příloha, CH, 2, s. 5) 
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Příklad pozorovaní, ve kterém jeden z dvojice pouze minimálně reagoval na nápady 

druhého, pokud ano, tak negativně a vše postavené podřízeným ve dvojici bořil, či mu vedl 

ruku, kam může kostku položit:  

 

Dítě č. 1: ,,To teda nevypadá jako most. To vypadá jako spousta domů. To bychom měli 

zbořit, ať to nevypadá jako stříšky.‘‘ … ,,Hele? Nemělo by to být tady nahoře? Aby to 

vypadalo jako velký most.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Ne.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Nooo, neměli bychom zbořit všechny ty domy?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne!‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ale to fakt nevypadá jako most. Fakt!‘‘  

Dítě č. 2: ,,No tak, dám tam ještě jednu kostku.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Můžu? Díky. Tady je ještě jedna kostka. Já musim dát některé kostky pryč.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Nemusíme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Nepřijde ti to jako most? Mně ne. No tak já si vezmu tohle. Můžu to dát sem?‘‘ 

(Příloha 4, S, 6, s. 109-110) 

 

Spolupráce, ve které je jeden z dvojice postaven do podřízené role a zastává pozici 

pomocníka, disponuje v průběhu stavby pouze s omezenými pravomocemi, jejichž rozsah 

určuje dominantnější z páru. Pomocník tak často pouze podává kostky, musí vyčkávat na 

souhlas, zda kostku může na určité místo položit:  

 

Dítě č. 1: ,,Počkej, počkej, já ještě něco udělám.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Hele, co to udělat takhle?‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,Ne, ne, to je blbý! To je moc těžký úkol. Ještě tamhle. Podej to!‘‘  

Dítě č. 2: ,,Tohle?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne, ne, tyhle ne. Podej ty větší.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak a teď co?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Teď ty malý! Ty malý kostičky ještě a dej to i sem.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A teď?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Malý kruhy!‘‘ (Dítě č. 2 podalo něco špatně) ,,Ne, ty malý kruhy!‘‘ (zvýšila hlas). 

Dítě č. 2: ,,Né, takhle to nevypadá dobře.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, ale paní učitelka říkala. Tamhle je ještě jedna, tak to podej. Támhle ten malý 

kruh. Podej ho.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ještě?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady to dej.‘‘ (Příloha 4, D, 1, s. 50) 

 

Při pozorování a následné analýze jsem se setkala s dvěma typy podřízených. Jeden typ byl 

se svou pozicí pomocníka spokojen, sám totiž nevěděl, co dělat a bez vedoucího by byl zcela 

ztracen. Při plnění zadaného úkolu pouze čekal na pokyny či sám vyzval druhého, že bude 

pouze podávat kostky:  

 

Dítě č. 1: ,,Klidně mi můžeš říct, jakou kostku mám vzít a já ti ji dám.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Třeba, počkej. Tak třebas tu červenou dlouhou. Tohle potřebuju třeba tak.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já ti to klidně budu podávat. A teď? Mam vzít tamtu? Já ti to klidně vemu. Já 

nevim, co mám dělat.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já si budu brát sama, abychom to nepokazily spolu. Tohle můžeš dát tam sama 

na druhou stranu.‘‘ (Příloha 4, D, 7, s. 69) 
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V druhém případě pomocník se svou rolí nesouhlasil, měl své nápady, chtěl se na zadaném 

úkolu stavby mostu více podílet, ale nebylo mu to umožněno, případně se dvojice začala 

hádat:  

 

Dítě č. 1: ,,Můžu taky?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak mi sem dej kostičky dvě.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Můžu taky? Můžu tam dát taky jednu?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Udělej tu druhou podle mě!‘‘  

Dítě č. 1: ,,Jistě.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To už stačí! Ne, takový tam nedávej, dej tam menší!‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ty už nejsou. Můžou být takový?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To je moc malý.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A takový?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Taky moc malý. Tomu nerozumíš?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ale já chci taky jednu.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak ale tyhle musej být takhle a pak ještě tak.‘‘ (Příloha 4, D, 11, s. 84) 

 

Tento druh kooperace byl nejčastěji volenou strategií dívčích dvojic. Dále byl její výskyt 

zaznamenán u dvojic smíšených. U chlapeckých párů našel zastoupení pouze v malé míře.  
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Obrázek 3 - Asymetrická kooperace 

 

Verbálně kompetitivní kooperace 

Verbálně kompetitivní kooperace představuje variantu kooperace asymetrické. 

Identifikujícím znakem této strategie je, že členové dvojice nefungují společně jako tým, ale 

započnou vystupovat proti sobě. Pochopí instrukci společné práce, jejíž výsledkem je stavba 

jednoho mostu, ale celou stavbu provázejí nadměrné hádky, nespokojenost s tím, co dělá 

druhý a doprovod tvoří i opakované bourání dosud postaveného a mnohočetné přestavby 

mostu. Důležité je vyzdvihnout, že jednání dvojice směřuje ke spolupráci, jelikož usiluje 

o dosažení stejného cíle – společně postavit most, k rozporu a k soupeření dochází ve složce 

verbální, kdy oba z členů bojují o dominantní pozici vedoucího a ani jeden se jí není ochoten 

vzdát: 

 

Dítě č. 1: ,,No tak takhle to asi nepůjde. Né, co děláš?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Neruš mě. Přestaneš se smát nebo ne? Dej to pryč!‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak já mám nápad!‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já mám taky nápad.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A jak tady budou chodit lidi? Vždyť je to pro ně vysoký. Musíme postavit schody.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Neboř mi to! Teďka je moje řada, uděláme to jinak. Dívej. Takhle budou chodit.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne, tak ne. Ty nevidíš? Ty nemáš oči nebo co?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já vim, jak to dělat. Já to dělám správně. Takhle! To je můj nápad.‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,Takhle to bude.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak, ale ty děláš zámek nebo co?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne, to je takový most.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No, ale ty děláš zámek.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Nedělám. Tady to bude takhle.‘‘ (Příloha 4, D, 10, s. 80-81) 

 

Oba z dvojice si přejí obsadit pozici vedoucího a řídit stavbu. Mezi partnery je příznačná 

tendence k předhánění a snaha ukázat tomu druhému, že jsem lepší, mám více nápadů, umím 

lépe postavit most: 

 

Dítě č. 1: ,,Most, já vim, jak se dělá most. Vezmeš si tohle, tohle a tohle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já taky umim most, tak každej bude stavět most.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, musíme to spojit! … ,,Takovejhle most, ale neexistuje! To bude takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No tak to bude nějak tak a tady bude nějak třeba cesta.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, počkej, přes most je cesta, hele pomáhej mi!‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak stav se mnou.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, to pokračuje jinak. Né, to má pokračovat těma dlouhýma, vždyť to říkám 

takhle!’’ (Křičí.) 

Dítě č. 2: ,,Né, takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, podej mi další tyhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, to bude jinak.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Neneneé, takhle. To se právě že rozvětví a rozjede. Vidíš, teď je to křivovatý.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak tady budou malé.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, nebude. Musíme to udělat takhle.‘‘ 



52 

 

Dítě č. 2: ,,Bude takhle malej.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne, nebude.‘‘ (Příloha 4, S, 1, s. 90) 

 

Tento typ strategie byl volen k splnění úkolu pouze sporadicky a byl zaznamenám u všech 

typů dvojic: chlapeckých, dívčích i smíšených. 

 

 

Obrázek 4 - Verbálně kompetitivní kooperace 

 

,,Metakognitivní‘‘ kooperace 

Hlavním znakem této kooperace je, že dvojice při plnění zadaného úkolu výrazně uplatňuje 

metakognitivní dovednosti jako plánování, domlouvání, teoretické přemýšlení o různých 

variantách a podobách stavby mostu předtím, než aktivně započne jeho stavbu. Jádro 

strategie tvoří řeč. Dvojice teoretizuje nad tím, jak bude most vypadat, jaké budou další 

kroky, jaké kostky budou využívány ke stavbě: 

 

Dítě č. 1: ,,Jo. Tak jak to uděláme?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Porada. Porada.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak budem potřebovat tohle a tyhle kostky.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A co používat i tyhle tyčky?‘‘ (Příloha 4, CH, 5, s. 13) 
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Dalším příkladem ,,metakognitivní‘‘ kooperace, kdy dvojice nejdříve diskutuje postup a až 

následně začíná aktivně stavět: 

 

Dítě č. 1: ,,Hele, co budeme dělat?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Hmm, takže vezmem tuhle dlouhou kostku?‘‘ 

… 

Dítě č. 1: ,,Počkej! A jak tam budou chodit lidi?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tudyma? Uděláme tam schody.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A kde bude asi končit ten most. Tady tak?‘‘ (Příloha 4, CH, 15, s. 46-47) 

 

Tato strategie byla doménou chlapeckých dvojic, u dívčích a smíšených dvojic se 

nevyskytovala.  

 

 

Obrázek 5 - ,,Metakognitivní'' kooperace 

 

Imitující kooperace 

Tato varianta „metakognitivní“ kooperace je založena na nápodobě reálně existujícího 

mostu, kterému se dvojice snaží svou stavbu připodobnit. Byla tak nazvána kooperací 

imitující. Dvojice při stavbě mostu uplatňuje také mnohé metakognitivní funkce jako je 
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plánování a domlouvání se, navíc však v tomto případě samotné stavbě předchází určitý 

předobraz reálného mostu. Dvojice se snaží stavbu koordinovat a realizovat dle reálného 

mostu, který zná. Reálný most tak slouží hrovým partnerům jako předloha: 

 

Dítě č. 1: ,,Budem stavět Karlův most. Jo?’’ 

Dítě č. 2: ,,Nebudem stavět Karlův most, to nepůjde.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ale jojo, jdem postavit Karlův most, tohle budou držáky.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No tak jo. Tak to bude takhle. Nehejbej s tim.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, může na tom být i todle jako na Karlovým mostě? Počkej, teď to bude 

tady jako Karlovým mostu. Počkej, todle dám sem jako na Karlovym mostě, jo?‘‘  

(Příloha 4, CH, 6, s. 17) 

 

V situacích, ve kterých se tento jev vyskytl, se dvojice rozhodla pro stavbu Karlova mostu  

a následně se snažila tak most stylizovat. Hlavním znakem, který byl ve stavbě rozhodující 

o tom, že jde o Karlův most bylo, že most byl doplněn sochami: 

 

Dítě č. 1: ,,Karlův most má sochy. Počkej. Tohle dávej tam. Jako od sebe. Tohle dáme sem. 

Počkej, já vemu sochy. Počkej, tohle budou jako sochy, jo?‘‘  

Dítě č. 2: ,,No tak jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ten bude tady jako plnit přání.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tam je ještě nějaká socha.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Už nemáme žádný sochy.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To nevadí.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady jedna socha, tahle bude plnit to přání. Tadydle to bude takhle ta socha. 

Ještě potřebuju nějaký, jak tam budou vevnitř chodit lidi.‘‘ 

… 
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Dítě č. 1: ,,Vltava. Vltava. Vltava. Tady bude ten meč potopenej. Tady, jak spadl ten meč. 

Paní učitelko, tady to bude ten meč, jak tam spadl do tý vody. Takovej ten, jak chrání tu 

Prahu, jak je pod Karlovým mostem. Ten bude tady.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To můžeme dát sem. A kde budou ty prameny, jak jsou na tom Karlovým mostě?‘‘ 

(Příloha 4, CH, 6, s. 18-19) 

 

Tato spolupráce byla zaznamenána u jedné chlapecké a jedné smíšené dvojice.   

 

 

Obrázek 6 – Imitativní kooperace 

 

Fantazijní kooperace 

Častým projevem fantazijní kooperace je, že se dvojice ponoří do zadaného úkolu, jejímž 

výsledkem je originální stavba mostu. Aktivní práce na zadaném úkolu u všech dvojic, které 

vykazovaly kreativní prvky spolupráce, trvala déle než ostatním dvojicím. Jedním 

z charakteristických znaků je tedy hluboký ponor do činnosti, zaujetí činností a velké 

uplatňování fantazie při stavbě. Základem této strategie je opět verbální komunikace, kdy 

oba či alespoň jeden z dvojice používají různorodá přirovnání a metafory: 
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Dítě č. 1: ,,Řekl bych, že tohle je taková jako propast. To mi něco připomíná.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A co ti to připomíná?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Nohu takovou.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No máš pravdu, vypadá to trochu jako noha.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jé, tohle vypadá jako makronky. Tak sem musíme dát ty hnědý makronky.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Né, sem dej tu makronku.‘‘ (Příloha 4, S, 10, s. 122-123)  

 

Dvojice více projevuje zájem o tvar a materiál jednotlivých kostek. Často se dřevěná 

stavebnice určená ke splnění úkolu mění v jiný typ materiálu a je s ním zacházeno jako 

s kameny, betonem či železem:  

 

Dítě č. 1: ,,Počkat, já vim. Todle budou dlaždice, že jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, beton. Počkat, počkat, víš co ještě? Ještě tam jsou takový jako sítě, která to 

takhle drží, že jo. (Příloha 4, CH, 10, s. 27) 

 

Dalším znakem, který je pozorovatelný u jednoho nebo u obou členů spolupracujícího páru 

je vyšší míra kreativity a tvořivosti, než kterou je možné zaznamenat u jiných dvojic. 

Dvojice diskutuje o tom, pro koho bude most určen, je pro ně důležité rozhodnout, kudy 

budou lidé procházet, jakým způsobem se na most budou dostávat nebo si potřebují ujasnit, 

kde bude protékat voda. Řeší také problémy, jak udělat střechu, aby na procházející nepršelo, 

případně kde si budou moci lidé dát nohy do vody. Dalšími kreativními prvky, které se 

objevují v nápadech dětí je, že místo schodů bude mít most trampolínu či skluzavku:  

 

Dítě č. 1: ,,Kdyby pršelo, tak aby to tam mělo ohrazení, aby na ně nepršelo. Musíme tam dát 

střechy.’' 

Dítě č. 2: ,,Počkej, já mám nápad. Uděláme trampolínu, hop.‘‘ (Příloha 4, CH, 11, s. 33) 
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Dítě č. 1: ,,Tady bude jako voda, tady si můžou sednout a dát si tam nohy. Nohy do vody.‘‘ 

(Příloha 4, D, 5, s. 62) 

 

Dalším příkladem fantazijní kooperace je, že dvojice nezůstane pouze u stavby mostu, ale 

začne dodělávat různé detaily a zdobné prvky. Prvotní stavbou, kterou dvojice dokončí je 

most, kterou následně doplňují o další stavby. U pozorovaných dvojic vykazujících 

fantazijní strategii se objevovala stavba okolí v podobě lodí, bójek či celého města:  

 

Dítě č. 1: ,,Jo, je tam človíček. Človíček, kterej spadne. Aaa.‘‘ (Dělá, že spadl.) ,,Víš, co se 

tam hodí? Hele, takhle se hodí jako bójky. Že je to na moři. Ten most je nad vodou.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, tak jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Bojky. Takhle. To jsou bójky, aby to osvítily, který umí svítit. Víš na co budou?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Na co?‘‘ 

Dítě č. 1:,,Na to, aby ty lodě věděly, že tam nemůžou a tady bude ještě nějakej jinej druh 

bójek. Tadyty bójky jsem jednou viděl a stál jsem na nich.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já taky, ale nestál jsem na nich.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Musíme udělat loď. To se hodí viď?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak jo, musíme první udělat plošinu.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Teď uděláme zábradlí, a ty vlny budou takhle přešpluchovat.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, vono to přeskočí ty lodě až takhle sem.‘‘ 

… 

Dítě č. 1: ,,Víš co by se hodilo? Koukej. Míchačka. Může to být, jako že ten most se ještě 

vyrábí, jo?‘‘ 

… 
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Dítě č. 2: ,,A tady budou doma. Tady budou domy a tady.‘‘  

… 

Dítě č. 1: ,,Dívej, míchačka, domečky, tady továrna a most. Nečekal jsem, že to postavíme 

takhle dobře. Stačí jenom myslet. A je to.‘‘ (Příloha 4, CH, 10, s. 28-30) 

 

 

Obrázek 7 - Fantazijní kooperace 

 

Za jeden z fantazijních prvků lze také považovat to, že se mezi dětmi rozvine hra s mostem. 

Děti si z prstů vytvoří panáčky a předvádí, že chodí po mostě atp.: 

 

Dítě č.1: ,,Né, oni se potřebujou dostat přes vodu, ale nemohli tady, protože je tam taky 

voda. Tak si postavili most a takhle jdou, jdou, jdou, jdou, jdou a přejdou.‘‘… ,,Tak a tady 

stojí ten poslední. Takže všichni už jdou. Ale kam jdeme? Hej, ale kde je konec mostu? Nevim. 

Já taky nevim. Já taky nevim. Já taky nevim.‘‘ (Postupně střídá hlasy, každá střecha 

představuje jinou postavu) … ,,Tak proč z toho mostu neskočíme a nezabijeme se? Tak oni 

to všichni udělaj. Tak dobrá, bum.‘‘ (Ke stavbě mostu byl následně dostavěn hřbitov.) 

(Příloha 4, S, 2, s. 96-97) 
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Obrázek 8- Fantazijní kooperace 

 

 

Obrázek 9 – Hřbitov 

 

Kooperace fantazijního charakteru se objevovala nejčastěji u chlapeckých dvojic. V menší 

míře potom u dvojic dívčích a smíšených. Také se často objevovala v kombinaci s jinými 

strategiemi, nejvíce s vyspělou a asymetrickou kooperací.  

 

Estetická kooperace  

Estetická kooperace tvoří variantu kooperace fantazijní. Dvojice je zde velmi zaměřená na 

to, jak bude celková stavba mostu vypadat. Od fantazijní kooperace se odlišuje tím, že 

dvojice se tolik nezajímá o detaily a zdobné prvky stavby. U těchto dvojic je možné 

zaznamenat určitou ,,maximalistickou snahu‘‘, kdy se dvojice snaží uplatnit maximálních 

parametrů stavby. Zájem je kladen především na to, aby byla stavba symetrická, co 

nejdelší, co nejvyšší, nebo aby byl využit všechen materiál. Hlavním znakem je zájem  

o tvary jednotlivých kostek a celkovou kompozici, která je provázena častou přestavbou 



60 

 

mostu, aby byl výsledek co nejvíce symetrický. Dvojice se často potýká s tím, že dojde určitý 

typ kostek, z důvodu kterého musí změnit strategii, aby dostála původní myšlenky.  

 

Dítě č. 1: ,,Tak to musí být, ale velkej most, když tady je strašně kostek. Tak to bude asi 

takhle, nevezmem i tenhle? Počkat, jsou ty kostky stejně velké?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ty hnědý sem, takovéhle kostičky budem dávat sem!’' 

Dítě. 1: ,,Uděláme to na obouch stranách stejný.‘‘ (Příloha 4, S, 9, s. 115) 

 

Další příklad dvojice, zaměřující se na délku stavby:  

 

Dítě č. 1: ,,Tohle dáme na se sebe, jo? Tyhle ty dáme k sobě. Tady dáme ještě, aby to bylo 

ještě trochu delší, ne?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo. Ještě to uděláme delší, ne? Co? Uděláme to delší viď?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Takhle? To bude most! Ještě možná trochu delší viď?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Postavíme to co nejdelší!‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jóóó! To bude sranda.‘‘  (Příloha 4, CH, 12, s. 36)  

 

Estetická kooperace se vyskytovala v malé míře u všech typů dvojic, a to ne samostatně, ale 

vždy v kombinaci s jinými strategiemi kooperace.   
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Obrázek 10 - Estetická kooperace 

 

Neverbální kooperace 

Hlavním rozlišovacím znakem této spolupráce je absence verbální komunikace. Dvojice 

pracuje v tichosti a jen minimálně využívá řeč k tomu, aby se mezi sebou domluvila na 

postupu, určitých krocích stavby nebo diskutovala o svých nápadech. Dvojice pochopí 

pokyn společné stavby mostu a déle jim trvá, než začnou aktivně stavět. Jeden z dvojice 

stavbu nakonec započne a druhý se přidá. Stavba je celkově pomalejší, jelikož jeden 

z dvojice vždy čeká až druhý položí kostku. Při aktivním plnění zadaného úkolu je patrné, 

že dvojice spolupracuje, vzájemně se ve stavbě doplňuje, ale nemluví u toho. Kooperace je 

založena převážně na neverbálních gestech, kdy dvojice více využívá mezi sebou očního 

kontaktu, prostřednictvím kterého zjišťuje, zda je spoluhráč spokojen s tím, co ten druhý 

udělal a nápodoby, kterou je možné zajistit, aby byl most symetrický. Další možností, která 

se objevovala u pozorovaných dvojic, které při stavbě nepoužívali řeč je, že každý začal 

stavět jeden konec a spoluhráči k sobě neustále koukali, aby byla stavba na obou koncích 

alespoň podobná. S tím souvisí také větší míra boření a znovu stavění stavby.  

 

Neverbální kooperace se objevovala nejvíce u smíšených dvojic.  
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Obrázek 11 – Neverbální kooperace 

 

Neúspěšná kooperace 

Základem této spolupráce je, že ačkoliv dvojice při plnění úkolu využívá verbální 

komunikaci a aktivně spolupracuje, výsledek práce není úspěšný. V průběhu stavby dvojice 

zcela zapomene na instrukci stavby mostu a postaví něco jiného: 

 

Dítě č. 1: ,,To bude asi raketa.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Zkusíme ještě něco postavit.‘‘ 

Dítě č. 1: Můžem to zkusit. Takhle to můžeme.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Jo, tak to bude brána, branka.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, to bude ochranka.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ochrana. To je ochranka.‘‘ (Příloha 4, CH, 4, s. 10-11) 

 

Kooperace v jejímž průběhu dvojice zcela zapomněla na zadání úkolu stavby mostu se 

objevila pouze u jedné chlapecké dvojice.  

 



63 

 

 

Obrázek 12 – Neúspěšná kooperace 

 

Absence kooperace 

Ojediněle se při pozorování dvojic dětí předškolního věku vyskytla nespolupráce. Pouze  

u jedné z pozorovaných dvojic nastalo, že výsledkem stavby byly sice zdařilé mosty, ale dva. 

Důvodem bylo, že jeden z dvojice nepochopil instrukci. Po mém zopakování zadání úkolu 

společné stavby mostu a následujících několika pokusech spoluhráče, že mají most postavit 

společně, dítě stavbu společného mostu odmítlo a postavilo si most vlastní:  

 

Dítě č. 1: ,,Prostě budeme spolu stavět most, jo? Přemýšlím, čím to připojím.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, já sám, já chci stavět sám.‘‘ (Příloha 4, CH, 3, s. 7) 
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Obrázek 13 – Absence kooperace                     Obrázek 14 – Absence kooperace 

 

U jedné dvojice nastala situace, kdy jeden z páru instrukci nepochopil. V této situaci bylo 

dostačující, aby zadání úkolu společné stavby několikrát zopakovalo samotné dítě, které 

pokynu porozumělo. Po několika pokusech spoluhráče byla stavba spojena v jeden most, 

přesto mezi dvojicí nebyly pozorovány interakce, které by značily výskyt kooperace: 

 

Dítě č. 1: ,,Dohromady to máme stavět.‘‘ 

Dítě č. 2 na to nijak nereaguje.  

Dítě č. 1: ,,Tak ho spojme.‘‘ (Příloha 4, CH 8, s. 24) 

 

 

Obrázek 15 – Absence kooperace 

 

V jednom případě se také vyskytla paralelní hra. Dvojice akceptovala instrukci, že mají most 

postavit společně, každý z dvojice si však začal realizovat vlastní vizi mostu. Ani v takovém 
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případě jsem nezaznamenala žádné prvky spolupráce, ani verbální, ani neverbální.  

Výsledkem práce byla sice jedna společná stavba, která byla ale velmi nesymetrická a most 

nepřipomínala.  

 

 

Obrázek 16 – Absence kooperace 

 

5.1 Kooperace u chlapců, děvčat a smíšených dvojic 

Ke zdárnému dokončení zadaného úkolu stavby mostu bylo nezbytné, aby příslušná dvojice 

splnila určité podmínky. První podmínkou bylo pochopení instrukce společné stavby  

a následné rozvinutí aktivní spolupráce mezi členy dvojice, kterou předurčuje dosažená 

úroveň sociálních kompetencí. Dále bylo zapotřebí, aby jedinci měli povědomí o tom, jak 

most vypadá a k čemu tento typ stavby slouží. Tato podmínka směřuje spíše k určitým 

kognitivním schopnostem. Z výzkumu vyplynulo, že naprostá většina pozorovaných dvojic 

je schopna spolupracovat ve dvojici a splnit hrový úkol, jehož výsledkem je stavba 

připomínající most, přičemž variabilita staveb byla u pozorovaných párů velmi vysoká.  

 

U patnácti chlapeckých dvojic byl zaznamenám nejrozmanitější rejstřík kooperativních 

strategií, z nichž se nejdominantnější stala kooperace vyspělá, kterou pro splnění úkolu 

volilo šest párů. Průměrná délka stavby trvala dvojicím chlapců 8 minut.  

Chlapci ve velké většině případů pracovali efektivně, bez hádek, oba z dvojice měli chuť se 
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do stavby zapojovat a oplývali nápady. Chlapci tak častěji tvořili vyvážený tým, který se 

vzájemně doplňoval. Další často objevující se kooperací se stala kooperace fantazijní či 

estetická. Strategie ,,metakognitivní‘‘ kooperace se objevila pouze u chlapců . Poměrně často 

také docházelo k různým kombinacím několika strategií. Až na neverbální kooperaci se  

u chlapců vyskytly alespoň jednou všechny identifikované strategie. Absence kooperace 

byla zaznamenána u dvou chlapeckých párů, možným vysvětlením volby této strategie pro 

splnění úkolu je nízký věk chlapců.  

 

Dívčích dvojic bylo celkem pozorováno jedenáct a průměrná délka stavby se pohybovala 

kolem 10 minut. Nejčastěji volenou strategií dívčími dvojicemi byla asymetrická 

kooperace, která se objevovala napříč dívčími páry bez ohledu na věk. Jedna dívka z páru 

inklinovala k tendenci zaujmout vedoucí pozici a snažila se řídit celý chod stavby.  

V některých případech byla zaznamenána situace, kdy jedna dívka z dvojice nebyla 

iniciativní a do role pomáhajícího subjektu se obsadila sama. Vyspělá kooperace se u dívek 

objevovala v menší míře než u chlapců, to samé platilo pro kooperaci fantazijní  

a estetickou. Vyspělá kooperace se objevovala nejčastěji v kombinaci se vzájemně 

podporující. U jedné dvojice byla zaznamenána verbálně kompetitivní kooperace. 

,,Metakognitivní‘‘ a imitující kooperace nebyla u dívek pozorována vůbec. Situace, ve které 

by dvojice instrukci společné stavby nepochopila a k vzájemným interakcím by mezi 

dívkami vůbec nedošlo, nebyla zaregistrována.  

 

Nejdéle stavba trvala smíšeným dvojicím, v průměru 11 minut. U smíšených dvojic se 

objevovaly různé strategie, nejvíce byla zastoupena kooperace vyspělá a neverbální. U dětí 

v předškolním věku převažuje tendence k navazování krátkodobějších stejnopohlavních 

kamarádství, je proto možné, že stavba mostu byla poznamenána tím, že jedinci ve 

smíšených dvojicích spolu vzájemně příliš reálně nekamarádí. U smíšených dvojic byla 

oproti ostatním častěji zastoupena neverbální kooperace, při které se dvojice spoléhala na 

komunikaci na neverbální úrovni. Vyspělou kooperaci doplňovala kooperace vzájemně 

podporující, fantazijní, imitující i estetická. Asymetrická kooperace byla u jedné dvojice 

zaznamenána s fantazijními prvky. V jednom případě se objevila také verbálně kompetitivní 
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kooperace. Zaznamenána byla i absence kooperace, ale i u této dvojice mohl být příčinou 

nízký věk dětí.  

 

Co se týče výsledných staveb, chlapecké dvojice se více zaměřovaly na celek stavby  

a estetičnost. Níže uvádím ukázku výsledných staveb mostů chlapeckých dvojic: 

 

 

Obrázek 17 - Chlapecká stavba 

 

 

Obrázek 18 - Chlapecká stavba 
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Největší variabilita výsledných staveb se objevovala u dívek, které se více zaměřovaly na 

detaily stavby: 

 

 

Obrázek 20 – Dívčí stavba 

 

U smíšených dvojic, kterým v průměru stavba zabrala nejdéle času, se častěji setkáváme 

s mosty, na které dvojice využila všechen materiál, který ji byl poskytnut: 

 

 

Obrázek 21 - Stavba smíšené dvojice 

 

Obrázek 19 – Dívčí stavba 
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Obrázek 22 - Stavba smíšení dvojice 

 

V závěru této kapitoly můžeme shrnout, že existují patrné rozdíly mezi strategiemi volenými 

chlapeckými, dívčími a smíšenými dvojicemi i jejich výslednými díly. Chlapecké dvojice 

nejčastěji volily vyspělou kooperaci, dívky asymetrickou a u smíšených dvojic se kromě 

těchto dvou strategií nejvíce objevovala napříč všemi dvojicemi spolupráce bez verbální 

komunikace. 

 

5.2 Věk dětí a jejich nadání 

Prostřednictvím analýzy dat bylo zjištěno, že dosažený věk dětí, které se účastnily výzkumu, 

měl určitý vliv na kooperaci ve dvojici. Ve třech případech pozorovaných párů nebyla 

zaznamenána spolupráce, tato strategie tak byla nazvána jako absence kooperace. Ačkoliv 

důvody pro nespolupráci ve dvojici byly různé, lze konstatovat, že věk dětí, které tuto 

strategii zvolily, byl vzhledem k průměru poměrně nízký. Paralelní hra byla zaznamenána  

u smíšené dvojice, jejímž jedním z členů byla dívka s dosaženým věkem 5 let a 4 měsíce. 

Nikdo mladší se výzkumu neúčastnil. Chlapci bylo 5 let a 8 měsíců. Jeho věk byl tak druhým 

nejnižším, kterého chlapci dosahovali. Chlapcům ve dvojici, ve které jeden nepochopil 

instrukci společné stavby, bylo 5 let a 8 měsíců. V jiné chlapecké dvojici, ve které jeden 

z chlapců úplně odmítl spolupracovat, dosáhl věku 5 let a 9 měsíců, druhý chlapec, který byl 

ochoten spolupráce a snažil se druhého k této strategii přesvědčit, dosahoval věku 6 let a 2 

měsíce. U druhé nejmladší dvojice s věkem 5 let a 6 měsíců byla zaznamenána neverbální 

kooperace. Dalším jevem pro mladší děti bylo, že volily strategii spolupráce vymykající se 

zadání, tedy neúspěšnou kooperaci a postavily místo mostu něco jiného. Je nutné také 

podotknout, že ne všechny dvojice, které dosahovaly nízkého věku, nespolupracovaly.      
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Páry, které volily ke splnění úkolu vyspělou kooperaci, dosahovaly z hlediska průměru 

výzkumného vzorku poměrně vysokého věku. Zajímavým fenoménem je, že děti, které 

využily verbálně kompetitivní kooperaci, dosahovaly velmi vysokého věku.  

 

Z celkového počtu 72 dětí bylo prostřednictvím screeningového dotazníku zjištěno, že 19 z 

nich se jeví jako potenciálně nadané. U pěti dvojic nastala situace, kdy oba z dvojice dosáhly 

v dotazníku nadprůměrného výsledku. U těchto dvojic převažovala vyspělá forma 

kooperace, často obohacená o fantazijní prvky. Pouze u jedné dvojice byla zaznamenána 

asymetrická kooperace, která ale byla taktéž obohacena kreativními prvky. V dalších devíti 

dvojicích byl jeden z členů potenciálně nadaný a druhý z dvojice dosahoval v dotazníku 

průměrného výsledku. I u těchto párů byla ke splnění úkolu stavby mostu nejčastěji volena 

vyspělá kooperace. Celkově se v průběhu plnění zadání z 14 dvojic, ve kterých byl jeden 

nebo oba potenciálně nadaní, osmkrát objevily fantazijní prvky, dvakrát estetická a jednou 

vzájemně podporující kooperace. U jedné dvojice, kdy jeden z členů dosáhl v dotazníku 

nadprůměru, byla zaznamenána strategie absence kooperace. Tato situace může být 

vysvětlena nízkým věkem dvojice. Přehled kooperativních strategií, které děti 

s nadprůměrným skórem volily, je uveden v tabulce 6. Co se týče dvojic, které v dotazníku 

dosáhly nejnižšího skóre, nejtypičtější strategií byla strategie asymetrická. Avšak  

u chlapecké dvojice, ve které oba chlapci dosáhli v testu úplně nejnižšího počtu bodů ze 

všech dětí, byla identifikována vyspělá kooperace s prvky fantazijní i estetické kooperace.  
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Tabulka 6 Kooperace volené potenciálně nadanými dětmi 

Potenciálně nadaní kooperace kombinace s výskyt 

oba z dvojice 

nadprůměrné 

skóre 

Vyspělá  2 

Fantazijní 1 

Asymetrická Fantazijní 1 

Imitující Fantazijní 1 

jeden z dvojice 

nadprůměrné 

skóre 

 

Vyspělá  

  

Fantazijní 3 

Vzájemně podporující, Fantazijní 1 

Vzájemně podporující, Estetická 1 

 

Asymetrická 

 1 

Fantazijní  1 

Estetická 1 

Absence  1 

Zdroj: Autorka 
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6 Diskuze výsledků 

Centrum pro nadané v Düsseldorfu, které vytvořilo již zmíněný soubor úkolů sloužící jako 

diagnostický nástroj pro zjištění úrovně různých dovedností u předškolních dětí, zařadilo  

do souboru úkol nazvaný ,,Gemeinsam bauen – gemeinsam verstehen!‘‘ (Competence 

Center Begabten-förderung Düsseldorf, 2008), jehož zadání spočívalo ve společné stavbě 

mostu dvojic dětí. Tento dílčí úkol byl využit v empirické části této práce k zjištění různých 

strategií kooperace, které využívají české předškolní děti. Centrum pro nadané konstatuje, 

že mezi vhodné schopnosti, které zvyšují pravděpodobnost úspěšného splnění úkolu, patří 

komunikační dovednosti, trpělivost a vytrvalost, učení se pomocí jednoduchého modelu 

pokus – omyl, ochota s materiálem experimentovat, schopnost unést určitou míru frustrace 

v případě, kdy se stavba nedaří, plánování a rozhodování, jak bude most koncipován  

a vizuální prostorová představivost či alespoň základní porozumění statice a praktičnosti. 

Centrum pro nadané také vytvořilo dvanácti minutovou nahrávku zaznamenávající šest párů 

dětí, které řeší úkol společné stavby mostu. Filmová nahrávka tak manifestuje příklady 

řešení úkolu od paralelní hry, oddělené stavby až po společnou práci orientovanou na cíl  

a efektivní týmovou spolupráci. Mezi výsledky v mnou provedeném výzkumu a nahrávkou 

lze najít zásadní rozdíly. Většina zaznamenaných dvojic předškolních dětí v Düsseldorfu 

pracuje na zadaném úkolu v tichosti, mezi dvojicí neprobíhá komunikace na verbální úrovni 

a také nikdo z dvojice nepřebírá vedoucí roli. Z mých výsledků vyplývá, že převážná většina 

dětí k splnění úkolu využívá právě verbální komunikaci a nejčastěji volenou strategií 

spolupráce se u pozorovaných dvojic stala kooperace vyspělá, která se zakládá  

na dialogu probíhajícím mezi jejími členy. Další často pozorovanou kooperací byla 

asymetrická forma kooperace, kdy jeden z dvojice zastává ve stavbě roli vedoucího  

a koriguje druhého.  

 

Warneken a kol. (2011) a jiní autoři považují za klíčový prvek spolupráce právě komunikaci, 

která umožňuje definovat společné cíle a následně koordinovat jednání a interakce 

účastnících se členů tak, aby shodného cíle bylo dosaženo. Záměrná komunikace na verbální 

i neverbální úrovni se jako důležitý faktor pro kooperaci projevila v rozličných empirických 

studiích, např. u G. B. Ramani (2012), T.-Ch. Rabinowitche a A. N. Meltzoffa (2017). Stejný 
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závěr se potvrdil v mnou provedeném výzkumu, ve kterém verbální komunikace tvořila 

hlavní signifikantní znak, prostřednictvím kterého bylo možné rozlišovat různé strategie 

kooperace. Ve studii Rabinowitche a Meltzoffa (2017) hrála i neverbální komunikace 

významnou roli při plnění jednoho z kooperativních úkolů, který plnily dvojice předškolních 

dětí. Úkol spočíval ve společném synchronním zmáčknutí tlačítka. V průběhu plnění úkolu 

si dvojice vypomáhala různými signalizačními gesty, kterými si dávala vzájemně najevo, 

kdy zmáčknout tlačítko. U pozorovaných dvojic v mé práci byla jednou ze strategií 

identifikována neverbální kooperace, jejíž prostřednictvím bylo také možné dosáhnout 

úspěšného splnění zadaného úkolu. Typickým znakem kooperace, ve které dvojice dávala 

přednost komunikaci na neverbální úrovni, byl oční kontakt mezi dvojicí a vzájemné 

napodobování, díky kterému bylo možné dosáhnout symetrického vzhledu stavby mostu.  

 

Empirická studie Ramani (2012) prokázala, že hrové prostředí, které dětem umožňuje 

vytvářet si vlastní společné cíle, podporuje kooperativní řešení problémů, komunikaci  

i výkon, také zvyšuje úroveň spolupráce a učení u dětí předškolního věku. V mnou 

provedeném výzkumu byla dvojicím zadávána jednoduchá instrukce – společně postavit 

most. Dětem byla následně ponechána co největší možná flexibilita a variabilita pro řešení 

zadaného konstruktivního úkolu. Dvojice mohla experimentovat, plánovat, volit svou vlastní 

strategii stavby, která se následně manifestovala ve velké variabilitě výsledných staveb 

mostů různých párů dvojic. Ve studii realizované Ramani (2012) byl také ověřován věk, jako 

možný faktor ovlivňující míru spolupráce. Studie zjistila, že starší děti předškolního věku 

stavěly složitější a komplexnější budovy, využívaly ke stavbě více kostek, více se zapojovaly 

do kooperativního chování, společné komunikace a stavba jim celkově trvala déle než dětem 

mladším. I v mém výzkumu se projevil dosažený věk dětí jako činitel, který do určité míry 

zvyšoval pravděpodobnost spolupráce páru. Prokázalo se, že dvojice, které při zadaném 

úkolu nespolupracovaly, dosahovaly nízkého věku.  

 

Výše citované studie Ramani (2012) i Rabinowitche a Meltzoffa (2017) ověřovaly 

spolupráci pouze u stejnopohlavních dvojic. V mém výzkumu byly rozlišovány tři typy 

dvojic: chlapecké, dívčí a smíšené. Domnívám se, že i pohlaví mělo do určité míry vliv na 
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průběh kooperace mezi dětmi. Dívčí páry inklinovaly k asymetrické kooperaci,  

u chlapeckých párů převládala vyspělá kooperace. Děti ve smíšených dvojicích se častěji 

chovaly nejistě a ostýchavě. Vysvětlením může být to, že děti odlišného pohlaví nejsou tolik 

zvyklé si ve spontánní hře spolu hrát. Dále bylo již dříve prokázáno, že ačkoliv konstruktivní 

hry získávají v předškolním věku všeobecně vyšší oblibu u dětí, častěji ji volí chlapci 

(Suchánková, 2014). Z mých výsledků lze konstatovat, že konstruktivní stavba mostu mezi 

chlapeckými dvojicemi probíhala nejsnadněji a nejklidněji ze všech pozorovaných dvojic. 

Důvodem mohou být větší zkušenosti chlapců s plněním různých konstruktivních úkolů. 

Chlapecké dvojice byly celkově ze zadaného úkolu více nadšené a k jeho plnění více 

motivované. Také vykazovaly větší variabilitu v používaných kooperativních strategiích. Po 

skončení úkolu se častěji dotazovaly, zda mohou stavět most znovu. Také jsem měla 

možnost v následné spontánní hře chlapců pozorovat hru na motivy předchozího úkolu – 

stavby mostu.  

 

Kooperaci ve hře ovlivňovaly i další faktory uvedené v teoretické části jako osobnostní 

charakteristiky, kognitivní schopnosti či nadání dětí. Osobnostní charakteristiky mohly mít 

vliv na bohatost verbální komunikace, která probíhala mezi dvojicí. Děti vykazující spíše 

extravertní znaky osobnosti měly tendenci více komunikovat s partnerem, slovně popisovaly 

každý krok stavby a v jejím průběhu celkově vykazovaly větší míru radosti. Některé děti 

měly výraznější tendenci chválit a kladně se vyjadřovat o svých nebo partnerových 

schopnostech. Jiné dvojice či jedinci se naopak značně podceňovali, báli se, že nedokážou 

zdárně dokončit úkol, což může také poukazovat na dominantní rysy dětské osobnosti. 

Koťátková (2005) uvádí, že při konstruktivních hrách děti využívají prostorovou orientaci, 

přesnost, soustředěnost, strukturované myšlení, které se zároveň prostřednictvím těchto her 

i dále rozvíjí. Je patrné, že některé děti uplatňovaly v průběhu plnění úkolu některé ze 

zmíněných dovedností potřebných ke konstruktivnímu typu her lépe než jiní, což  

se odráželo na výsledné podobě mostu. Co se týče nadání dětí, ty které v již zmíněném 

screeningovém dotazníku dosahovaly nadprůměrného skóre, často při aktivní stavbě měly 

rozmanité kreativní nápady.  
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Relativně častý výskyt vyspělé kooperace nebo jejích variant pravděpodobně souvisí i s tím, 

že v mateřských školách, které sledované děti navštěvovaly, je kladen velký důraz na rozvoj 

spolupráce. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2018) zařazuje mezi 

významné oblasti, které by měli pedagogové mateřských škol v průběhu docházky žáků 

soustavně rozvíjet, právě sociální dovednosti. Proto jedním z mých dílčích úkolů bylo získat 

alespoň okrajové informace a náhled na to, jak podpora spolupráce mezi dětmi ze strany 

pedagogů reálně vypadá. Informace jsem získala od učitelů tříd, ve kterých probíhalo 

výzkumné šetření, pomocí krátkých strukturovaných rozhovorů, z nichž vyplynulo 

následující. Všichni dotazovaní učitelé se tomuto fenoménu věnují a snaží se spolupráci mezi 

dětmi a další sociální dovednosti jako je empatie, pomoc druhým či respekt podporovat. Dále 

uvádí, že rozvoj spolupráce a dalších sociálních kompetencí probíhá nejčastěji bezděčně 

v průběhu každodenních činností. Učitelé se snaží být pro děti vhodným vzorem  

a prostřednictvím dobrého příkladu tak děti učit, jak vhodně řešit konflikty, jak poskytnout 

druhému pomocnou ruku atp. Dle jejich výpovědí dochází k bezděčné spolupráci mezi dětmi 

nejčastěji ve spontánních, námětových a konstruktivních hrách, kde si děti regulují 

součinnost mezi sebou samy. Pokud učitelé rozvíjejí kooperaci v průběhu řízených činností, 

objevuje se to nejčastěji ve výtvarných činnostech v práci ve skupinách na různých 

výtvarných projektech, při pohybově-hudebních aktivitách při nácviku tanců převážně ve 

dvojicích, v pohybových činnostech při soutěžení v týmech, v přípravě na školní povinnou 

docházku při plnění určitých kognitivních úkolů, dále například při dramatizaci. Učitelé 

preferují u dětí spolupráci ve dvojicích nebo práci v menších skupinách, které čítají kolem 

pěti dětí. Skupiny pedagogové volí nejčastěji náhodným výběrem pomocí losu, nebo 

záměrně vytvářejí skupiny tak, aby byly týmy vyrovnané. Záznam z rozhovorů s učiteli je 

možné najít v příloze 5.  
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7 Závěr 

V závěru bakalářské práce bych ráda stručně odpověděla na výzkumné otázky. Na základě 

analýzy záznamů z pozorování dětí při hrovém úkolu jsem dospěla k těmto odpovědím: 

 

1. Jaké projevy (strategie) kooperace identifikujeme u pěti a šesti letých dětí při 

zadaní úkolové situaci? 

Dle výsledků vyplývajících z provedeného výzkumu v příslušných mateřských školách lze 

konstatovat, že pěti a šesti leté děti ve většině případech jsou schopny při zadané úkolové 

situaci ve dvojích bez větších problémů spolupráce. Popisy identifikovaných strategií, které 

byly mezi třemi typy dvojic pozorovány, jsou podrobněji popsány v kapitole výše. 

Nejvýznamnějšími se zdají být kooperace vyspělá a asymetrická, které se nadále často pojí 

s jinými typy strategií. Pro větší přehled přikládám tabulky všech vyčleněných kooperací  

a jejich četnost, která se mezi páry dětí účastnících se empirické části objevovala.  

 

       Tabulka 7 Kooperace chlapeckých dvojic 

Kooperace kombinace s výskyt 

 

 

Vyspělá 

 

 2 

Vzájemně podporující, 

Fantazijní 

1 

Fantazijní 2 

Fantazijní, Estetická 1 

Asymetrická Estetická 1 

      ,,Metakognitivní‘‘ 

            Estetická 

1 

         Verbálně kompetitivní 1 

        ,,Metakognitivní‘‘  1 
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         Imitující Fantazijní 1 

         Fantazijní 1 

         Neúspěšná 1 

         Absence 2 

        Zdroj: Autorka 

 

      Tabulka 8 Kooperace dívčích dvojic 

Kooperace Kombinace s Výskyt 

 

 

Vyspělá 

 1 

Vzájemně podporující,  

Fantazijní 

1 

Vzájemně podporující,  

Estetická 

1 

Fantazijní 1 

Asymetrická  3 

Fantazijní 1 

Estetická 1 

          Verbálně kompetitivní 1 

          Neverbální 1 

       Zdroj: Autorka 
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      Tabulka 9 Kooperace smíšených dvojic 

Kooperace Kombinace s Výskyt 

 

Vyspělá 

Vzájemně podporující, 

Estetická  

1 

Imitující 1 

Fantazijní 1 

Asymetrická  1 

Fantazijní 1 

Verbálně kompetitivní Fantazijní 1 

Neverbální  3 

           Absence 1 

       Zdroj: Autorka 

 

2. Jaké projevy (strategie) kooperace jsou charakteristické pro děvčata, chlapce, 

smíšené dvojice? 

Ze záznamů z pozorování lze vyvodit, že dívky nejvíce tíhnou k asymetrické kooperaci, jejíž 

základ tvoří obsazení vedoucí pozice jedním spoluhráčem a pozice podřízeného druhým.  

U chlapeckých ani smíšených dvojic se tato kooperace tolikrát nevyskytla. Dále se u dívek 

objevovala vyspělá, verbálně kompetitivní a neverbální kooperace. Vyspělá kooperace byla 

často obohacena o prvky vzájemně podporující či fantazijní kooperace. Na rozdíl od 

chlapeckých dvojic se u pozorovaných dívčích párů neobjevila kooperace ,,metakognitivní‘‘ 

ani její varianta imitující kooperace. U dívčích dvojic také nebyla pozorována situace, ve 

které by dívky instrukci společné stavby nepochopily. U chlapeckých dvojic dominovala 

vyspělá kooperace v kombinaci s dalšími kooperacemi jako vzájemně podporující, 

fantazijní, imitativní či estetickou. Je možné se zamýšlet nad tím, zda průběh stavby 

neovlivňovala skutečnost, že chlapci v předškolním věku častěji volí ve spontánní hře 

konstruktivní hry a mají tak v tomto ohledu ve stavění celkově větší ,,praxi‘‘ a více 
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zkušeností. K této možnosti přispívá i to, že stavba zabrala chlapeckým dvojicím v průměru 

kratší časový interval než dívčím a smíšeným dvojicím, přesto byl výsledkem jejich práce 

ve významné většině zdařilý most. Také se u nich objevovala největší rozmanitost strategií 

a jako u jediné skupiny se objevila ,,metakognitivní‘‘ kooperace. U dvou chlapeckých párů 

byla zaznamenána situace, ve které dvojice nespolupracovala. Až na neverbální kooperaci 

se u chlapeckých párů alespoň jednou objevily všechny popsané strategie kooperace.  

U smíšených dvojic měla největší zastoupení kooperace neverbální a vyspělá v součinnosti 

s fantazijní, imitativní, estetickou a vzájemně podporující kooperací. Několikrát se objevila 

také asymetrická kooperace. Vyšší výskyt neverbální kooperace u smíšených dvojic mohl 

být podmíněn tím, že děti v předškolním věku mají tendenci navazovat kamarádství spíše 

s dětmi stejného pohlaví. V některých případech byla zaznamenána určitá rozpačitost ze 

zvolené dvojice a menší ochota zapojovat se do společné verbální komunikace. Skutečnost, 

že děti v předškolním věku nejsou tolik zvyklé pracovat a hrát si s dětmi opačného pohlaví, 

mohla mít dopad i na čas strávený stavbou, která smíšeným dvojicím trvala v průměru 

nejdéle ze všech pozorovaných dvojic. Děti předškolního věku, které se účastnily 

konstruktivní situace, měly již v dostatečné míře rozvinuté takové dovednosti, které jsou 

potřeba pro kooperaci, proto naprostá většina dvojic zdárně dokončila zadaný úkol.  

 

Dalším možným hlediskem, jakým lze zachytit charakteristické projevy různých dvojic, je 

jejich nahlížení na základě výsledného mostu. U dívek bylo možné pozorovat větší zaměření 

na detaily a ozdobné prvky stavby. Chlapci se více zajímali o celek stavby, smíšené dvojice 

o využití veškerého materiálu.  

 

3. Lze identifikovat některé odlišnosti v projevech (strategiích) kooperace dětí 

seskupených dle dosaženého věku nebo nadání?  

Analýza prokázala, že dosažený věk dětí může být faktorem, který alespoň v malé míře 

ovlivňuje spolupráci. U třech párů dětí, u kterých byla zaznamenána absence kooperace, byl 

jejich věk oproti průměru nízký. U dalších dvojic, které dosahovaly oproti průměru nízkého 

věku, byla zaznamenána neverbální kooperace či výsledkem jejich společné stavby nebyl 

most. U dětí, které v průběhu pozorování dosáhly nejvyššího věku, byla nejčastěji 
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identifikována kooperace vyspělá, asymetrická a verbálně kompetitivní. Některé dvojice 

jejichž věk ještě nedosahoval šesti let, byly schopny využít vyspělé kooperace. K ověření 

skutečnosti, zda nadání ovlivňuje kooperaci mezi dětmi v předškolním věku, sloužil 

dotazník škály charakteristik nadání od Havigerové. Fenomén kooperace se vyvíjí a spadá 

především do sociální oblasti. Dotazník však sytí svými položkami čtyři oblasti: kognitivní 

komponentu, aktivitu, emocionální komponentu a vztahové aspekty a navíc, jak uvádí 

autorka, pro děti mladší 5 let a 6 měsíců přináší o nadání irelevantní výsledky (Havigerová, 

2013). Z výsledků pozorování lze i s akceptováním tohoto faktu říci, že možné nadání dětí 

předškolního věku přeci jen nepatrný vliv na kooperaci mezi dětmi má. Ze čtrnácti dvojic, 

ve kterých oba nebo alespoň jeden z páru dosáhl v dotazníku nadprůměru, se osmkrát 

objevily prvky fantazijní spolupráce. Dvojice s průměrně nízkým skórem dosaženým 

v dotazníku většinově volily ke splnění úkolu asymetrickou kooperaci. Vyskytly se však  

i situace, které poukazují na spornost faktoru nadání jako činitele ovlivňujícího kooperaci 

mezi dětmi. Dvojice chlapců, která dosáhla v dotazníku úplně nejnižšího skóre ze všech 

pozorovaných dětí, volila vyspělou kooperaci s fantazijními prvky. U jedné z dvojic, u které 

nebyla zaznamenána žádná ze strategií kooperace, byl jeden dotazníkem nominován na 

nadaného, ale věk dítěte byl nízký. 

 

V neposlední řadě bych se ráda vyjádřila k limitům, které ve své práci shledávám. Za největší 

nedostatek práce považuji nejednotnost poskytovaného materiálu dřevěných kostek, které 

dvojice dětí při plnění zadaného úkolu využívaly. Páry mohly být při práci inspirovány 

nestejnou barevností a tvarem kostek. To mohlo vést k tomu, že výsledná stavba některých 

dvojic nepřipomínala most. Bylo by relevantní, kdyby byl dětem poskytnut jeden typ 

stejnobarevných kostek, tím by došlo k eliminaci pochybností, zda jejich rozličnost nemá 

vliv na stavbu tím, že kostky silně podněcují k fantazijním výtvorům. Stejné kostky 

v dostatečném množství jsem bohužel neměla k dispozici.    

 

Dále si myslím, že kdyby se empirické části účastnily dvojice dětí mladších, kolem 4 let, 

pravděpodobně bych identifikovala skutečné počátky kooperace, které by byly výrazně 

odlišné oproti kooperacím dětí kolem šesti let, které jsem ve výzkumu pozorovala. Nebo by 
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bylo vhodné kontrolní skupinu pěti a šestiletých dvojic doplnit o taková pozorování, z nichž 

by byla získána data, která by poskytovala informace o tom, jak jsou děti schopny pracovat 

i ve větších skupinách. To však vzhledem k časovým důvodům a rozsahu práce nebylo 

možné realizovat. K takovému typu úkolu by bylo potřeba více stavebního materiálu, než 

který jsem v realizovaném výzkumu dětem ke stavbě poskytla.  

 

Další možný limit práce vnímám v tom, že se nejednalo o pozorování spontánní kooperace 

při volné hře, ale že pozorovaným dvojicím byla zadána instrukce, aby společně postavily 

most. Z výzkumu tedy vyplývá, že děti jsou schopny tuto informaci akceptovat a následně 

jsou schopné kooperovat, ale z výsledků nemůžeme usuzovat, zda by mezi dvojicí ke 

spolupráci došlo i v případě, kdyby se jednalo o spontánní hru a pokyn o společné stavbě by 

nedostaly. Na druhou stranu si myslím, že dětem byl poskytnut při řešení zadaného úkolu 

dostatečný prostor, aby dvojice zvolila k jeho splnění takové strategie, které jim vyhovovaly, 

jelikož v průběhu aktivní stavby nebylo z mé strany do jejich spolupráce nijak zasahováno.  
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Příloha 1 – Výrazné charakteristiky dětí předškolního věku 

Vážená/ý paní/e učitelko/li, 

jmenuji se Barbora Dočkalová a studuji 2. rokem obor psychologie s rozšířením o speciální 

pedagogiku na UK Pedagogické fakultě v Praze. V současné době zpracovávám bakalářskou 

práci na téma: Kooperace a její projevy u dětí předškolního věku.  Z těchto důvodů  

se obracím na Vás, protože dobře znáte své děti ve třídě a prosím Vás, abyste se zamysleli 

nad jejich projevy a uvedli, které z dětí podle Vašeho názoru lze již v tomto věku označit  

za velmi bystré a přemýšlivé nebo za dítě s výraznými sklony k pohybovým či uměleckým 

aktivitám (výtvarným, hudebním apod.). Orientačně Vám přitom může pomoci obecný 

„popis“ (viz. níže), který však není vyčerpávající a samozřejmě nepředpokládá, že se u dítěte 

projevují všechny charakteristiky. Na počtu uváděných dětí ze třídy nezáleží, stejně jako  

na jejich pohlaví. Protože se zajímáme o kooperaci dětí při hře před nástupem do školy (věk 

5 – 6 let), neuvádějte, prosím, děti, které jsou po odkladu školní docházky.      

        

Výrazné charakteristiky dítěte v předškolním věku 

• Výrazné charakteristiky v oblasti intelektu, např. 

- bohatá slovní zásoba, dobrá verbální komunikace 

- schopnost dlouhodobější koncentrace, dobrá pozornost, vytrvalost při řešení úkolů 

- dobrá paměť 

- všeobecná zvídavost: častější kladení otázek 

- spontánní zájem o čtení, písmena, čísla a počítání 

- zájem o encyklopedie: o přírodě, technice, lidském těle, … 

- radost z učení a objevování 

- bohatá fantazie dítěte 

- nezávislost, samostatnost dítěte 

- přiměřená sebedůvěra, projevy empatie 

- častěji iniciátor a organizátor her a různých činností 

- častější snaha o navazování kontaktu se staršími dětmi a dospělými atd. 

• Výrazné charakteristiky v pohybové oblasti, např. 

- zájem o pohybové aktivity: cvičení, plavání, jízda na kole/lyžích/bruslích 

- pohybová všestrannost 

- dobrá koordinace pohybů 

- nebojácnost při pohybových aktivitách, ale nikoli zbrklost atd. 

• Výrazné charakteristiky v umělecké oblasti, např.  
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- používání neadekvátních barev (modrá tráva, zelené slunce – vyjadřování 

emocionálního prožitku) 

- častější domalovávání detailů při vybarvování omalovánek 

- smysl pro kompozici při volné kresbě 

- obliba práce s různými výtvarnými materiály 

- radost z poslechu hudby, učení hrát na nějaký hudební nástroj (flétna, klavír, …) 

- smysl pro rytmus a na změnu tempa hudby – reakce změnou pohybu těla atd. 
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Příloha 2 – Škála charakteristik nadání 

 

Dotazník – Škála charakteristik nadání 

Jméno:        Datum narození:  
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Příloha 3 – Informované souhlasy pro zákonné zástupce 

 

 

 

 

 

 

 

 


