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Příloha 4 Záznamy z pozorování dvojic dětí  

Pozorování chlapecké dvojice 1  

Vyspělá kooperace 

Čas stavby: 4 min.  

Dítě č. 1:  Pohlaví: ♂   Věk: 6 let  Skóre v dotazníku: 83 b. 

Dítě č. 2:   Pohlaví: ♂  Věk: 6,5 let  Skóre v dotazníku: 84 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Musíš to udělat takhle, aby to nespadlo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Hele tak takhle, jo. Jo? Tak jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né. To musíme dát takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Hele, tahleta je moc daleko. Tak. Tady nesmí být díra.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Takhle?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo. To je teda. To přisuneme. Tady takhle. Ano?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tohle dáme sem.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ano. Kde to bude?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, já si vezmu ještě kostičky, aby tady tudy mohli chodit nahoru.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Schody! Ano. No, tak tady a na to si vememe oblouk. Hehéé, jooo. Místo tady 

toho dáme taky oblouk. Ták.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Tak, tady budeme mít schody.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ještě tady to jenom vyměníme. Takhle. Tak já jdu teda taky postavit schody na 

druhou stranu.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jéé.‘‘ (Něco mu spadlo.)  

Dítě č. 1 + Dítě č. 2 se smějí. 

Dítě č. 2: ,,Co kdybychom to udělali tlustější? Co tam máš za kostky?‘‘  

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

Dítě č. 1: ,,Měli bysme ty schody udělat takhle.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Tak jo, jen to dej trošku blíž. Tak, dobrý.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak hotovo. Hele a co tam udělat ještě tohle?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No jo. Hele brána. Teda jako brána, to asi nejde.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Jo. Brána sem. Né, to nejde. Anebo neuděláme ještě bránu sem? Z těhle?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, tak brána jo. Radši z kostiček, né z těhle, nebo ne z těhle. Dej to trošku blíž. 

Tak. dobrý. No, tak místo toho tam dáme tuhle. Ještě druhou bránu.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A ta bude tam.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ano. Ne, počkej, na druhý straně nemáme tu špičku. Nebo tak ji tam dáme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Máme too.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Máme to.‘‘ 

 

Dvojice se skládala z chlapců, kteří se ve volné hře téměř výhradně věnují konstruktivním 

hrám, mají tak v plnění rozličných konstruktivních úkolů mnohé zkušenosti. Oba chlapci 

také vykazují všestranné nadání, které se v průběhu spolupráce neprojevilo fantazijními 

prvky, ale bezproblémovou, rychlou spoluprací mezi chlapci, s racionálním zaměřením na 

dobré splnění úkolu – postavit most. Chlapci kooperovali pěkně, stavba jejich mostu 

proběhla poměrně rychle. Spolupráce byla vyvážená, oba přinášeli do stavby nápady, oba se 

pravidelně střídali ve stavbě. Oba chlapce plnění úkolu velmi nadchlo. Po práci se domluvili, 

že postaví ještě jednou most, ale ze stavebnice, kterou mají v mateřské škole k dispozici a 

má mnohem více kostek.  
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Foto: 
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Pozorování chlapecké dvojice 2 

Asymetrická kooperace v kombinaci s estetickou kooperací 

Čas stavby: 9 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂  Věk: 6,6 let  Skóre v dotazníku: 88 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♂ Věk: 6,4 let  Skóre v dotazníku: 70 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Uděláme tam tohle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takhle?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo. To tam musíš dát tak.‘‘ (Postavil jednu kostku) ,,Teď ty.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak sem? Tady?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Správě. Tak, teď to přisunem.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tady?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo. Díky. Trochu to posunem. Pomůžeš mi?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Super.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak a teď, jak to uděláme?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Teďka tady to, víš tady. Jestli ta kostka tady je. Víš tady. Najdi tu kostku.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Myslíš tuhle?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak ta tam asi už není.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Hm, tak jak to uděláme. Kluci to měli určitě delší.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak použijeme jiný.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ten sloup je tady blbej, to by nemohlo držet. To bude držet jenom na tomhle. 

Teďkon dáme ještě tohlecto dolů další. Kluci to měli určitě delší. Nějaký mosty to můžou 

mít i takhle. Ještě to udělám tak.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Teď to dáme na druhou stranu tady. Tohle to dáme trochu dál.‘‘ 

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!‘‘  

Dítě č. 2: ,,Jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Super tak tohle máme. Ale to nám potom nevyzbyde tady, jo?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej, uděláme tady věž.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak tadyty, když nám vyzbydou, tak z nich postavíme ty věže.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak dobře.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Hele, že my si dokážeme poradit. Že jo!‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Teď tam půjdou tyhle tři.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takto?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej. Tohle je z trojúhelníků. Tady jsem dal tyhle ty čtyři dlaždičky, potom tři 

ty dlouhý dlaždice sem dal, jako to je tady. A tady jsem použil tuhle kostku. A máme jiný 

konce a tohle. Jsme si celý s tim poradili. Díky.‘‘ (Dítě č. 2 podává kostky). ,,Můžou být i 

menší.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takhle je to krásný, že jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Teď děláme most se hrázema.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,My to uděláme ze všech kostek, že jo?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo. Ze všech.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,My to budeme dávat takhle, aby to nepadalo? Aby to drželo, že jo?‘‘  

Dítě č. 1: ,,Jo. Ne, ne, ne, ne, ne, tohle už takhle uděláme jako hráze pro most.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej.‘‘   
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Dítě č.1: ,,A je to. Využili jsme úplně všechny kostky. Vyfoť si to z obou stran, hlavně z tý 

jak jsou ty hráze, ta strana je hodně hezká. To je jako most pro auta. Je to udělaný jako ze 

železa.‘‘ 

 

Dítě č. 1 nebylo pedagogem prvotně zahrnuto do výběru, jelikož i přes značně vysokou 

inteligenci dítěte, často dochází k situacím, kdy se dítě takzvaně ,,šprajcne‘‘ a zcela odmítne 

práci. Jelikož dítě samo projevilo zájem účastnit se výzkumu, bylo mu to umožněno. Ve 

spolupráci se objevily značné asymetrické prvky, dítě č. 1 celý chod stavby řídilo. Dítě č. 2 

ochotně poslouchalo, co a jak má udělat, proti tomuto typu kooperace nic nenamítalo. Dítě 

č. 1 upozorňovalo, co samo vymyslelo. V průběhu spolupráce byl také kladen značný zájem 

o materiál.  

 

Foto: 
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Pozorování chlapecké dvojice 3 

Absence kooperace 

Čas stavby: 8 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂  Věk: 6,2 let  Skóre v dotazníku: 65 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♂ Věk: 5,9 let  Skóre v dotazníku: 58 b. 

 

Já: ,,Váš úkol je, abyste společně postavili most, ano?‘‘  

Dítě č. 1: ,,Prostě budeme spolu stavět most, jo? Já přemýšlím, čím to připojím.‘‘ 

Dítě č. 1 se snaží připojit k druhému z dvojice. 

Dítě č. 2: ,,Ne, já sám. Já chci stavět sám!‘‘ 

Dítě č. 1 se ještě chvíli snaží stavět s dítětem č. 2, pak si dítě č. 1 začne opodál svou vlastní 

stavbu. 

Dítě č. 1: ,,Já už to mám hotové. Vypadá to jako písmeno M.‘‘ 

 

Stavba, ve které nebyl zaznamenán žádný typ kooperace, a ve které si každý z chlapců 

postavil svůj vlastní most. Dvojici jsem ze začátku upozornila a zopakovala jim instrukci, 

že mají most postavit společně. Dítě č. 1 zadání úkolu pochopilo a snažilo se se spoluhráčem 

navázat kontakt a započít interakci. Dítě č. 2 však tuto variantu odmítlo a chtělo si postavit 

pouze svůj vlastní most. Dítě č. 1 tak kvůli neochotě druhého spolupracovat, bylo donuceno 

také ke stavbě vlastního mostu. Nadále stavba obou chlapců probíhala v tichosti bez 

jakýchkoliv známek spolupráce. Stavbu dítěte č. 2 hodnotím za extrémně zdařilou, vše bylo 

souměrné a symetrické.  
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Foto: 
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Pozorování chlapecké dvojice 4 

Neúspěšná kooperace 

Čas stavby: 10 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂  Věk: 5,8 let  Skóre v dotazníku: 53 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♂ Věk: 6,1 let  Skóre v dotazníku: 52 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Hm, tak jak to postavíme?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej, tak tady asi?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No, takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Hele, uděláme to takhle. Já vim, jak postavit most.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak ho postav.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak. Takhle?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ták. Ták. Už to máme. Tak, tak.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ty vado, to není most. Já nevim.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To je most, ale velký. Nebo ne, to není most. Tak to uděláme tady takhle. Ták. 

Ne, ne, ne. Pak tohle. Já vim, jak to uděláme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Jo, jo. To je dobře. A teďka semka.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Joo, to vypadá dobře.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A teďka semka. A teďka bude co, teď to musíme postavit tady.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tohle musíme dát sem.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Dej to sem, takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No, co to je?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To ale může tak být.‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,Doufám, že nám to vystačí. Ty jo, tyhle kostky nám nevystačí. Co tady teď budem 

dělat?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak takhle. A tady budou kola. Já udělám takovýdle most. Tak, tak a teď deme 

stavět sem.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já fakt nevim.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No, tak my už ho asi máme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, ještě ne. Ještě to nemáme. Hele zkusíme todle. Snad to nespadne. Snad to 

bude dobrý.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No jo, to bude asi dobrý. Už to asi máme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, nemáme. Potřebuju tuhle dlouhou.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Už to asi budeme mít.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, nebudeme. Tady to bude jako ochranka, tady to můžem dát. Dáme to semka.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak, tady bude tohle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo, tak to zkusíme. Dej tam něco. Ono se to spojilo. Hele ono se to dá takhle 

spojit, ty kostky. Co? Proč to nejde od sebe? Aha, to se dá spojit.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já čekám.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No jo.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Ou, co když to bude takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, jinak. Tyhle malý tam dej.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Pak ještě jednu velkou a tady bude malá a tady velká.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Máme to hotové.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já nevím. Počkej, aha, tak to tam asi nejde dát.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To bude asi raketa.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Zkusíme ještě něco postavit.‘‘ 
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Dítě č. 2: Můžem to zkusit. Takhle to můžeme.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Jo, tak to bude brána, branka.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, to bude ochranka.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ochrana. To je ochranka.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, co teď dál?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,To nejde, to fakt nejde. Hej, zkus to takhle. To fakt, nejde. Tak dáme dlouhou, 

dlouhou, aby to na to došáhlo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jak to bude držet? Asi to bude takhle držet. Teďka to dáme takhle. Dáme tam tu. 

Co? Máme to už hotový?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No, né, ještě tam něco dáme. Dej tam tu menší. Né, to může být takhle, aby to 

mohlo na někoho. To je ochranka. Né, tam musíme dát tohle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No, co, máme to hotový? Tady už nikde nic není.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Máme to asi.‘‘ 

 

Dvojice se v průběhu stavby projevovala nejistě. Často se mnou chlapci vyhledávali oční 

kontakt, na chvíli přestali stavět a koukali, co si o jejich stavbě myslím. Nejistota obou 

chlapců se projevovala ve stavbě tím, že často říkali asi, já nevím. Také reflektovali, že jejich 

stavba nepřipomíná most. V průběhu stavby na zadání konstruktivního úkolu stavby mostu 

zcela zapomněli a dvojice se rozhodla, že postaví raději raketu, či jakousi ,,ochranku‘‘. 
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Foto: 
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Pozorování chlapecké dvojice 5 

,,Metakognitivní‘‘ kooperace 

Čas stavby: 14 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂   Věk: 6,3 let  Skóre v dotazníku: 70 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♂ Věk: 6,2 let  Skóre v dotazníku: 75 b. 

 

Dítě č. 1: ,,A jako takovejdle most?‘‘ (Ukazuje rukama, jaký asi most by měl postavit) 

Já: ,,No klidně takový most.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ale to nepůjde.‘‘ 

Já: No, tak to zkusíte a třeba to nějak půjde.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já se bojím.‘‘ 

Já: ,,Čeho se bojíš?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Že to nezvládnu.‘‘ 

Já: ,,Já myslím, že to určitě zvládnete. Tady jsou kostky a můžete začít stavět.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo. Tak jak to uděláme?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Porada. Porada.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak budem potřebovat tohle a tyhle kostky.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A co používat i tyhle tyčky?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A potřebujem tuhle kostku.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já to chci stavět takhle. Tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Neděláme to špatně?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, musíme to dát jen blíž.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Hele, to není tak špatný.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ježiši marja, se nám to ještě rozbije.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Tak lehký to nebude.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ježiš.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej. Budem teď používat tyhle hnědý?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Teď se nám to zbořilo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Dáme tam i ty. My už to máme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne, ještě ne. Tak tady dáme špičku. Já budu dělat vršek. A tady dám ještě tohle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No super. Nezboř to hlavně.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No. Jinak to budeme muset stavět zase od znova. Paní učitelko, ono je to vyšší 

nebo?‘‘ (Poměřuje dvě kostky) ,,Ne tohle je stejné.‘‘ (Odpovídá si vzápětí sám.) 

Dítě č. 2: ,,Ty jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já se bojim. A to nahoře už ne?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jéžiš.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ty to boříš.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Nebořim, omylem se to stalo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Už to máme?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Využijeme všechny kostky? Už to máme?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, už jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, ještě ne. Ještě to nemáme vůbec. Domluvili jsme se na něčem nahoře, tak to 

dodržuj.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A tak já to dodržuju! Ach jooo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Wauuu, udělám to jinak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jsem jako jaguár, silný jako medvěd.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jaguár je silný jako medvěd? To neexistuje. Ale docela dobrej most, paní učitelko, 

ne?‘‘ 
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Já: ,,Krásnej most.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Tohle snad né. Ať se nám to nezboří.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Nesmí se nám to zbořit. Ty jo, ono to tam nejde.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A teď komíny. ‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Hmm.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Budeme stavět dál, dokud se nám to nezboří.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Nezboří.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,My jsme borci. My jsme váženě borci.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, to budou takhle špičky.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo a kdyby to spadlo, tak se to tady zachytí.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A už to máme?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, nemáme.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Máme, ne?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej. Musíme tady dodělat ty stříšky. Musíme použít všechny kostky. Úplně 

všechny. Tady bude komín.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Uděláme úplně všechny?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Joo.‘‘  

Dítě č. 2: ,,A tohle už necháme?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, ještě tady.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A ještě tady. No, to tam nebude, škoda anebo bude.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A tady bude tohle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A je to.‘‘ 

 

Dvojice byla ze zadání a práce na úkolu velmi nadšená. Dítě č. 2 se jevilo značně nesmělé  

a podceňovalo své schopnosti i to, že se jim podaří zdárně dokončit úkol. Výsledná práce 
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chlapců nepřipomíná most, ale jelikož dvojice stále udržovala myšlenku, že most staví, nebyl 

tento typ kooperace označen za kooperaci neúspěšnou. U dvojice převládla myšlenka, že 

chtějí využít všechen materiál, který jim byl k dispozici, proto v určité chvíli stavba přestala 

most připomínat. 

 

Foto: 
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Pozorování chlapecké dvojice 6 

Imitující kooperace v kombinaci s fantazijní kooperací 

Čas stavby: 13 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂   Věk: 6,4 let  Skóre v dotazníku: 78 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♂ Věk: 6,4 let  Skóre v dotazníku: 80 b. 

 

Já: ,,A vaším úkolem bude společně postavit most.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Karlův?‘‘ 

Já: ,,Pomůžete mi s tím?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo!‘‘ 

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

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

Dítě č. 1: ,,Ale jojo. Jdeme 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?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Teď dám tohle jako jak se tam chodí.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já tam dávám tohle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já tam dám tohle. Postavíme tam sochy. Počkej, postavíme tam sochy?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tohle tam dáme.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Já budu stavět sochy.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, co to je?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,To. Tohle tam nebude.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A tohle? A kde budou jako přecházet lidi?‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,Taklen. Tudy.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tudy? Jak to myslíš?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak můžem dát zábranu, aby tam nemohl vzduch. Tam dáme tohle a pak na to 

dáme tamto.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak to dáme takhle. Takhle ale nevypadá most.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jojo, ale tam něco chybí. Co? Ono to tam není.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ale na Karlovym mostě je to jinak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A jak to budou přecházet lidi?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady dole.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ale to není Karlův most.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ale má to tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,My to máme nahoře. Dej to tam. Musíme postavit ten most.‘‘ 

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.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tyhle? Kde? Tady dole?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To né.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, tady takhle.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,No, tak tady to potřebujeme udělat. Už vím jak. Takhle tak. Už to vim jak.‘‘ 

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?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Vždyť to vypadá jako hrad.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To není hrad!‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ale vypadá to tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ale jak tady budou přecházet lidi?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No jo. Ale není to tady úplně v tý díře.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak tam musíme dát takhle tohle. Koukej. Tak. Ještě tomu chybí… .‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, tady budou chodit takhle lidi.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Dovnitř?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne, takhle tady můžou chodit už.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak. Ještě ho přikrýt.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady můžou spadnout.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Kde?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady. Proto to tady musíme mít zabezpečený. Tam můžou spadnout. Počkej. Tam 

musíme něco dát.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Udělej tady takovýhle most.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady už můžou chodit.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, to né, takhle. Tam budou vchody. Ještě tam musí být takhlen jakoby otevřeno. 

Tady to bude jako, že tam je otevřeno.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Uděláme to tam takhle. Ještě takhle.‘‘ (Dítě č. 1 shodilo kousek stavby.) ,,Koukej, 

co si udělal. Ty si to shodil ramenem. Pozor!‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tadyta kostka, počkej, kde je ta kostka?  Já sem tuhle kostku potřeboval.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já taky. Já ji taky teď potřebuju.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já ji potřebuju.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, tu jsem měl já.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, tu jsme měl tady. Né, dej jí tam.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak tady. Tady je ještě jedna kostka, na.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Díky, tu dáme sem.‘‘ 

(Most je již hotový, nyní probíhá jeho úprava a dodělání detailů bez verbální komunikace). 

Dítě č. 2: ,,Počkej, to spadne.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Co?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,To bude tady jako ten meč. Meč to bude tohle. Máme to postavený. Tady je meč.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ještě tohle. Tohle dáme na místo tohodle. Hotovo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, ten meč je hrozně hluboko, takže ten nebude tam.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak ho dej sem.‘‘ 

Dítě č. 1: To ne, tam nebude meč. Tak ten bude, ten bude tady ta stříška, a pak to spadne do 

vody.‘‘ 

 

Oba z dvojice se do práce zapojovali se stejnou mírou úsilí a realizovali své nápady. Práce 

ve dvojici byla vyrovnaná a chlapci se vzájemně doplňovali. Mezi dvojicí se rozvinula 

rozsáhlá verbální komunikace, ve které chlapci diskutovali o tom, co a jak postaví. Dítě č. 1 

hned napadlo postavit stavbu dle vzoru Karlova mostu a následně tak přizpůsobovalo 

všechny kroky stavby k tomu, aby výsledkem stavby byl právě Karlův most. V průběhu 

stavby se objevovaly značné kreativní nápady především u dítěte č. 1.  
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Pozorování chlapecké dvojice 7 

Verbálně kompetitivní kooperace 

Čas stavby: 5 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂   Věk: 6 let  Skóre v dotazníku: 75 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♂ Věk: 6,6 let  Skóre v dotazníku: 60 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Dáš tam tady to, ne?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Ne, ne, ne, ne, dej ta radši ještě jednu tuhle. Kde je? Kde je ta kostka? Dej mi 

to!‘‘  

Dítě č. 1: ,,No tak tady je. Dám ji tam třeba tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, ne, ne, co to děláš? Takhle ne. Já to umim udělat.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já taky, bude to tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, dej mi to! Co si to udělal.‘‘  

(Dítě č. 2 bere kostky Dítěti č. 1) 

Dítě č. 2: ,,Ještě to nemáme.‘‘… ,,Já vim jak to udělat, dej mi to.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Kde je tahle kostka?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Potřebujem ještě jednu. Já vim jak, nejdřív tak a pak takhle.‘‘… ,,Máme to.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Máme to.‘‘ 

 

Dvojice pochopila zadání společné stavby mostu, ale ve verbální komunikaci vystupovali 

chlapci spíše proti sobě. Především dítě č. 2 zaujímalo vůči druhému značně negativistický 

postoj a působilo vůči němu útočně. Vůči všem nápadům druhého se vymezovalo negativně 

a chtělo mít ve všem hlavní slovo. Verbální komunikace mezi dvojicí nebyla zvlášť obsáhlá, 

celková stavba proběhla poměrně rychle za doprovodu hádek.  
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Pozorování chlapecké dvojice 8 

Absence kooperace 

Čas stavby: 5 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂   Věk: 5,8 let  Skóre v dotazníku: 65 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♂ Věk: 5,8 let  Skóre v dotazníku: 58 b. 

 

Dítě č. 1 začalo stavět. 

Dítě č. 2 začalo stavět svůj vlastní most.  

Dítě č. 1: ,,Dohromady to máme stavět.‘‘ 

Dítě č. 2 na to nijak nereaguje.  

Dítě č. 1: ,,Tak ho spojme.‘‘ (Snaží se mosty spojit, Dítě č. 2 mu v tom nepomáhá) 

Dítě č. 2 začíná reagovat a pomáhá spojit most k sobě.  

 

Mezi dvojicí jsem při stavbě nepozorovala oboustranné interakce. Chlapci sice mosty spojili, 

ale nejednalo se o spolupráci. Práce na zadaném úkolu probíhala v tichosti, bez verbální 

komunikace.  

 

Foto: 
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Pozorování chlapecké dvojice 9 

Vyspělá kooperace v kombinaci s fantazijní kooperací 

Čas stavby: 5 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂   Věk: 6,2 let  Skóre v dotazníku: 80 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♂ Věk: 6,4 let  Skóre v dotazníku: 58 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Takhle to budem stavět?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jó, ještě jednu tady tu.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Co ten most, ale?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No, to tam bude tady a tohle takhle okolo a tudy budou projíždět auta.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Uděláme ho takhle, aby tam nepršelo, jo? Ještě tady to vlastně. Hele, jak jsem to 

vyrobil ze dvou kostiček. Takhle to jde udělat.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Moment.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Něco vybouchlo, že jo? Já to potřebuji takhle na ty sjezdy.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Uděláme to z druhý strany a pak ještě další tohle a pak zase tady to dáme tady.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Teď zase tydle, tak, no. Tohle takhle, potom tady to, tady takhle další most.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Jo, takhle to můžem třeba udělat. To už budeme mít hotový za chvíli, ne?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Potřebujeme tady ještě jeden sjezd.‘‘ 

Dítě č. 1 + Dítě č. 2: ,,Už to máme.‘‘ 

 

Dvojice se jevila jako velmi vyrovnaná a vyvážená, i přes menší míru verbální komunikace. 

Pokud verbální komunikace probíhala, tak formou dialogu, ve kterém se chlapci vzájemně 

domlouvali a sdíleli své kreativní nápady. Dvojice kladla důraz na materiál a oba se aktivně 

zapojovali do stavby, jejíž výsledkem byla originální stavba mostu.   
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Pozorování chlapecké dvojice 10 

Fantazijní kooperace 

Čas stavby: 15 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂   Věk: 6,2 let  Skóre v dotazníku: 68 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♂ Věk: 6,1 let  Skóre v dotazníku: 62 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Tak to je zajímavý viď. Takhle, že jo?  

Dítě č. 2: ,,Ne, tak ne.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Přece most musí být takhle. Ou takhle, na sebe.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Tady bude sloup.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Teďka počkat, to musí být takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo. Tak tady bude další sloup a most. A jak bude konec? Tady? Teď tyhle 

kostičky?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ten most není špatnej, ale něco tomu ještě chybí. Ještě silnice se hodí takhle. 

viď?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkat. Já vim, todle budou dlaždice, že jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo, beton. počkat, počkat, víš co ještě? ještě tam jsou ještě takový jako sítě, který 

to takhle drží, že jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Tak jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takhle?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo. ještě jednu síť by to chtělo. Ne, ne, ne, tady to spadne, potřebujem tyhle 

velký.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak tohle asi teď zboříme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo, to asi jo.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Tohle je o trochu vyšší. Jo, já už vím jak. Tak a teď už to půjde dolů?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Hmm.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo?‘‘  

Dítě č. 1: ,,Jo. Ten most stavíme oba fakt poprvý, že jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Ne, tak skvělý to není, ten most.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tady je človíček!‘‘ 

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: ,,Bójky. 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: ,,Teď aspoň komín.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Budeme dělat Titanic?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No ten ne.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, tak tady, uděláme komín. Tak komín.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak teď uděláme jenom tady komín. To by chtělo taky malej komín, že jo.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Tak už to máme hotový nebo ne?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Jo, já už mám nápad.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jakej?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Podívej se. A kde bude končit ten most? Tak jo, dáme tady o kostičku míň. Tři a 

ještě čtyři a je to. Ne to musí být tak. Ty jo. Tak.‘‘  

Dítě č. 1: ,,O kostičku míň. Tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo a ještě.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,O kostičku míň. Jo, tak.‘‘  

Dítě č. 1: ,,A potřebujem tohle. Počkat, ještě jednu.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A ještě tady, že jo. A ještě tady kolik? Tak tři?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jak to jen oni postavili tak rychle? Že jo? My jsme ještě nikdy most nestavěli.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak počkat, už to mám.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak kolik, tak o kostičku míň a přeci to nemůže být tak, bum. To by bylo něco, 

že jo, kdyby sme takhle jeli a buum.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A teď jenom jednu? Tak jo. Máš ji tam?‘‘  

Dítě č. 1: ,,Hele o kostičku míň.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No, teď je tam jenom tahle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, můžem tam dát jinou. Koukej.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, takhle, ne počkej.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Takhle? Teď mi to nejde.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Podívej se, takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak o kostičku míň, je to hotový? Mm, aha už vím co chybí, zase o kostičku míň, 

o kostičku míň.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne, ne. Jo takhle. Pojď se kouknout, tady je to tak taky. Že jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, ale podívej se, tady to není.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ale už je nemáme, tak jsme to vynahradili. Tady se jezdí nahoru. Whíííí. Tak, 

teď je to hotový?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkat, ještě bychom mohli dokončit tady ten komín.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,To jo. Takhle už to je. Víš co by se hodilo? Koukej. Míchačka. Může to být, jako 

že ten most se ještě vyrábí, jo?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A ještě tady.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Už vím, koukej.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tady je.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Už je to hotový?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A tady budou doma. Tady budou domy a tady.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ano.‘‘   

Dítě č. 2: ,,A tady.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A víš co je tady to? Střecha, jeden ji má placatou a tady má jeden takovou, jo?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo. A ještě.‘‘  

Dítě č. 1: ,,A víš co, tady to bude továrna. Tak jo. Tady jsou taky schůdky.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A už je to hotový.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ano.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tohle je kostel, že jo. Tak my už to máme hotový.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Dívej, míchačka, domečky, tady továrna a most. Nečekal jsem, že to postavíme 

takhle dobře. Stačí jenom myslet. A je to.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A já sem potom vymyslel to město.‘‘ 

Dítě č. 1: Ty si ani moc nevymyslel to město. Ale víš co si vymyslel? Ten velkej komín.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Jo a ještě tohle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,To si taky moc nevymyslel, to jsem taky vymyslel, ale zase si mi pomáhal.‘‘ 

 

Nejdominantnějším znakem této kooperace se staly fantazijní nápady obou chlapců ve 

dvojici. Spolupráce byla vyvážená, mezi chlapci se rozvinula velmi obsáhlá verbální 

komunikace. Chlapci byli ponořeni do stavby, primární stavbou byl most, kterou následně 

začali obohacovat i o další prvky. Spolupráce probíhala bez hádek.  

 

Foto: 
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Pozorování chlapecké dvojice 11 

Vyspělá kooperace v kombinaci s vzájemně podporující a fantazijní 

kooperací 

Čas stavby: 10 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂   Věk: 6,1 let  Skóre v dotazníku: 65 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♂ Věk: 6 let  Skóre v dotazníku: 60 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Jo tohlecto si vezmeme, tohle taky, tohle taky, potom uděláme tohle. Uděláme 

obrovskej most.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, počkej. Musíme tam dát tohle. Né, vždyť se nám tam pak nevejdou.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ale vejdou.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo? A jak to přelezou?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tam bude takhle prohlubeň.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Spíš tam bude normální budova a né most, nebo co?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, tam bude takhle prohlubeň. Takhle víš. Nebo takhle spíš. A uděláme tu 

prohlubeň takhle. To by šlo. Takhle?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jó, takhle, Počkej, ták. Počkej, dáváš to tam obráceně.‘‘  

Dítě č. 1: ,,No, to jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej. To by asi šlo takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jó. To by šlo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ještě tam dáme tohle to.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Nebo počkej, já mám nápad. Já mám nápad.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jó, tady jsou oba dva takovýhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já mám takovej nápad. Já mám takovej hezkej nápad. Nejdřív tam budou tyhle 

s touhle barvou, pak tam bude třeba ještě jako prohlubeň.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Né.‘‘  

Dítě č. 1: ,,No, jo, tam spadli ty lidi takhle. Lalala víí.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, ale tady maj takhle malej chodník.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Dobře.‘‘  

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.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jó. to tam bude dobrý. Tak teď tam dáme válečky. Počkat, teďkon, jo tady je ta 

kostka. Né, teď to ještě není hotový.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej já mám nápad.‘‘ (Spadne mu to, co postavil) ,,Né, tak to by nešlo. Ale 

dobrej nápad mám ještě jeden.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ták.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Lalalala. Vidíš?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Jó, to si vymyslel dobře.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Takhle bude vchod.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Myslíš, že už to je?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, Ještě by to chtělo… .‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Co myslíš jako?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ještě jedna kostka.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Nebo tam bude takhle průchod?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,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. 2 : ,,Jo, ty to myslíš jako dveře.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Ale most nemá dveře.‘‘  

Dítě č. 1: ,,No, jó, tak já už vim.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Ale vždyť to tady bude protejkat. Vidíš tady to protejká.‘‘  

Dítě č. 1: ,,No právě tady to protýká.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Aha, tudy to má protýkat.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Tak tady ještě dvě kostky a tady musíme udělat to samé, dvě kostky.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Jó, tak to si vymyslel dobře.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ještě jedna kostka.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takže tady maj být tři kostky?‘‘  

Dítě č. 1: ,,Né, to né.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,My jsme prostě vyplejtvali prostě všechny tamty.‘‘ 

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 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: ,,A protejká.‘‘ 

Dítě č. 1: Neprotejká, kde?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Protejká, na mý straně teda jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, né, počkat a to tam bylo? Potřebuju ještě něco udělat. Tak.‘‘ 

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

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

Dítě č. 2: ,, Počkej, půjč mi ten trojúhelník, prosím.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jé, co si to udělal.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To je dobrej nápad.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,To nejde. To se tam musí dát takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak to dej sem.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tamhle. Ještě to nepůjde, ještě né.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Vyplejtváme všechny kostičky?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Takhle. Aspoň něco jsem našel za nápad další dobrej. Takhle a takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Hotovo.‘‘ 

 

Dvojice byla velmi soustředěná a zaměřená na stavbu. Vzájemně si pomáhali, podporovali 

se ve stavbě a oceňovali nápady druhého. Dítě č. 1 bylo velmi živé a nadšené pro plnění 

úkolu. Chlapci se snažili využít všechny kostky, které dostali k dispozici.  

 

Foto: 
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Pozorování chlapecké dvojice 12 

Vyspělá kooperace v kombinaci s fantazijní a estetickou kooperací 

Čas stavby: 7 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂   Věk: 5,8 let  Skóre v dotazníku: 75 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♂ Věk: 6 let  Skóre v dotazníku: 69 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Tohle dáme na sebe, jo? Tyhle ty dáme k sobě. Tady dáme ještě, aby to bylo ještě 

trošku 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. 1: ,,Jóóó! To bude sranda.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Teďka máme jenom tyhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Nó, tak teď postavíme ty, ty.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jé, to jsem to zase spletl.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Co používat tyhle tyčky?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Koukej. Tohle taky můžem používat.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To bude vobrovskej most. Co tam dávat tadyty, jakože to přetejká přes to, ne? 

Bude to přeteklý takhle přes to. Bude to asi takhle. Postavíme speciální most.‘‘  

(Smějí se.) 

Dítě č. 1: ,,Já se picnu.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Máme tady ještě hodně kostiček.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Koukni na to.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No, co to je? My už nemáme žádný tyhlecty.‘‘  
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Dítě č. 1: ,,Hele, to musíme trochu posunout.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Nemusíme.‘‘ (Smích.) ,,Ne, nemusíme to trochu posunout.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jó!‘‘ (Smích.) 

Dítě č. 2: ,,Nemusíme. Takhle. Nemusíme to posunout. Musíme to posunout dál.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Hele, ticho! Se pak nemůžu soustředit na to.‘‘ (Smích.) ,,To nejde.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jó, jde to.‘‘ (Dělá blbosti.) 

Dítě č. 1: ,,Nech toho.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já se picnu.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Nó, hlavně došly tyhlety ty, ty trojúhelníčky. Takže nám musí posloužit tyhle ty 

mini trojúhelníčky.‘‘ (Smích) 

Dítě č. 2: ,,Tady dáme kuželky. Tady dáme kolečka. A tady dáme trojúhelníčky.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady poskládáme tohle. Tohle uděláme.‘‘ (Smích) ,,Tohle dej tam.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Koukej!‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Uděláme to ze všech kostek. Je to jasný?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo. Ale to už stačí takhle dlouhý.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne. Víš co uděláme? Abychom to takhle… .‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To zboříš.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Vyndáme tadyty trojúhelníčky a uděláme tady most.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tady budou nějaký věžičky. Hele proč je tady zrovna tohle?‘‘ (Smích) 

Dítě č. 1: ,,To, jsou jako majáčky.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Žádný majáčky.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Teď dáme stříšečku majáčkovou.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Hele, proč tam dáváš tohle?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Hele tohle budou jako požární světla.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Néé.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Hej, postavíme to prostě.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Uděláme tam tu stříšku.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Néé.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jó, uděláme tam stříšku.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Néé.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Co je jako tohle?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,To je, aby to takhle stékalo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tady je jeden pádek a tady je druhej pádek.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A tady a tady a tady. A tady bude tohle.‘‘ (Smích) ,,Proč tam nechceš mít 

stříšku?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Pro slepičí kvoč.‘‘ (Smích.) ,,A tady to bude houkací siréna: hví, hví, hví. A tady 

bude kolečko.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Hotovo.‘‘ 

 

Dvojice vykazovala značné nadšení při plnění úkolu, chlapci se v průběhu stavby velmi 

nasmáli a ,,blbli‘‘, bylo vidět, že si práci na úkolu užívali. Kooperace mezi chlapci se jevila 

jako vyvážená, se vzájemnou pomocí. Důraz byl kladen na využití veškerého materiálu  

a délku stavby. Chlapci chtěli mít most, co nejdelší.  

 

Foto: 
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Pozorování chlapecké dvojice 13 

Vyspělá kooperace v kombinaci fantazijní kooperací 

Čas stavby: 9 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂   Věk: 6,6 let  Skóre v dotazníku: 73 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♂ Věk: 5,8 let  Skóre v dotazníku: 97 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Tak my budem koukat na krabičku.‘‘ 

Já: ,,Né to, ne. Zkuste to sami, postavit si vlastní most. Podle toho, co se vám líbí.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Hele.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Co? Takhle to mám stavět asi?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Né, né. Takhle né. Co takhle? Né. Takhle taky ne!‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Nebo takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Nebo takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No, ale pak není místo na tohle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Proč? Kde by to jinak bylo? Něco mě napadlo! Ještě tady kostka a tady kostka a 

to dám tady a tady, ještě jeden most potřebujem. Tak tady, ten dáme sem.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já bych udělal tohle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jó a tyhle budou tady.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jó, ty velký budou tady.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, tady né, to by lidi nemohli nastoupit sem na ten most. Jó, takhle. Jako že by 

to bylo takhle, že jo?‘‘  

Dítě č. 1: ,,Noo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak. Takže tady bude třeba nějakej malinkej schůdek. Tak. Ještě tady a ještě 

jednu potřebujem jednu. Né, ne, ne, Tuhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady?‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Ták, ták a ještě na druhý straně.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jó, to je dobrý nápad.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A jejda, to né. Tákhle, teďka druhou.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ták.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tady bude ještě jedna, nebo ještě dvě potřebujem.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jó.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Hm, ale oni už tady asi nejsou tyhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Nebo, mám dobrý nápad.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Jó, takhle to budem dávat, dobrý. Ještě tady, aby to nevypadalo… . Jakože tohle 

světlý a tohle třeba takhle, že jo, tak. A tady ještě zakreju, třeba jenom těmahle. Tady je 

jedna kostka.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jó, to dáme na druhou stranu.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak mohli bychom ještě něco udělat.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tady ještě jeden most. Na mostě takhle. Hele, bude na mostě most.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jó, na mostě most. Na mostě bude hlavně tunel. A nahoře bude komín.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Ne, ne, ne. Tyhle sundáme, protože to stejně nebude vidět. A tady to dáme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jó a tohle uděláme jako komín.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, na mostech přeci nejsou komíny.‘‘ (Smích.) ,,Tak třeba tady nějakou 

věžičku.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak nahoru dvě, nebo takhle?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, ještě takhle. Ještě uprostřed dáme a nahoru takhle, nebo tohle ne, ale dvě tyhle. 

Tyhle dvě a ještě tuhle a tady dáme tohle nebo ještě uděláme tohle.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Uděláme to výš.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jó, výš.‘‘ (Dítěti č. 1 kousek spadl) ,,To se ti trochu nepovedlo.‘‘  
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Dítě č. 1: ,,Jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Pometlo.‘‘ (Smích.) 

Dítě č. 1: ,,Ještě výš?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, ale musíme to hlavně srovnat. To pořád padá, tam není vůbec místo. Ták.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Hotovo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, ještě ne, ještě něco bysme mohli dodělat. Aby to bylo stejný, tak tyhle 

odendáme a dáme sem tenhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Nebo dáme i tady tenhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Nóo, to bude nejlepší.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,I tam z druhé strany.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No, tak já udělám tuhle. Ještě pořád to není tak dobrý.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Proč?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jenom, můžu? Ještě to posunem, aby to vypadalo líp, jo? Tak. Ještě bysme to 

mohli ňák dodělat.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jak ale? Takhle?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jó, dobrej nápad.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak já to udělám. Už jsem to všechno udělal.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takhle ještě.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ale to už nebude místo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ale bude. Bude. Tady.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ale tyhle kostky už nejsou.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ale je. Ještě je.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A co ty si tam všechno píšeš?‘‘  

Já: ,,Zapisuji si, jak to stavíte.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Asi už dobrý bych řek. To bude most přece přes řeku, takže tady uprostřed řeky 

to nemůže být, to by lodě pořád bourali, buch buch, že jo! Já bych už řek, že asi dobrý, 

nebo… Jó, takhle dobrý! To si udělal dobře.‘‘  

Dítě č. 1: ,,A tady uděláme takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takhle, no, dobrý.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Nebo takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jó, dobrý.‘‘  

(Dítě č. 2 něco zbořilo.) 

Dítě č. 1: ,,Ty, děláš srandu?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Né, ja myslel, že to půjde, ale nepůjde. Ták. Já bych už asi řekl, že je to dobrý.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Malý domečky mají být malý.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Asi dobrý bych řekl. Nebo můžu tady jenom třeba, tohle dáme semka, já to dám 

trochu blíž k sobě. Tak.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A tady taky dát blíž.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ale né, pořád to padá. Jakto, že to umíš a já né? A, mně to nejde.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Dobrý, dobrý, tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Asi už to bude dobrý. No už to máme. Jakože tady ťapi, ťap, ťapi, ťap, a tudy se 

pak de. A tady proplouvaj třeba loďky.‘‘ 

 

Spolupráce mezi dvojicí byla značně podpořena verbální komunikací. Oba z dvojice se do 

stavby zapojovali, měli nápady, projevovali zájem o názor druhého, co si myslí o stavbě, 

jaké kostky budou využívat. Občasné spory mezi dojicí byly vždy vyřešeny. Dvojice se 

vzájemně doplňovala a podporovala. 
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 Foto: 
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Pozorování chlapecké dvojice 14 

Vyspělá kooperace 

Čas stavby: 9 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂   Věk: 6,6 let  Skóre v dotazníku: 87 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♂ Věk: 5,8 let  Skóre v dotazníku: 89 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Jo to dáme tak. Tady to jsou jako nějaký mosty.‘‘ (Nabízí druhému kostku, aby 

ji mohl někam dát.) 

Dítě č. 2: ,,Ještě tohle tam musíme přidat.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jak tam mám dát tohle?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jinak to uděláme!‘‘(Boří stavbu.) ,,Počkej!‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, ty počkej, já už vim.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Měl by si to postavit sem.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já nevim. Ještě něco. Musíme tam udělat ještě něco. Já bych to dal takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takhle to tam nebude.‘‘ (Zbořil část stavby). ,,Takhle! Víš co, dej tam ten kruh.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady je.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Počkej, tamhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo jo. Tahle to je.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To zvládneme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo, jo. Takhle to bude super.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To je jako skokánek.‘‘ (Chodí po mostu prsty, směje se u toho). 

Dítě č. 1: ,,Tady opatrně.‘‘ (Upozorňuje, aby stavba nebyla rozbořena.) ,,Máme hotovo.‘‘ 

(Ještě chvíli dělají jako že chodí po mostě a smějí se.) 

 

 



45 

 

Dítě č. 1 začalo se stavbou a vzápětí se do stavby vložilo i dítě č. 2. Oba se do stavby 

zapojovali. U dítěte č. 2 byla patrná značná trpělivost. Dvojice si často šeptala, bylo tak pro 

mne velmi obtížné zachytit, co si mezi sebou říkají. Stavbu doprovázela častá přestavba  

a změna mostu.  

 

Foto: 
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Pozorování chlapecké dvojice 15 

Asymetrická kooperace v kombinaci s ,,metakognitivní‘‘ a estetickou 

kooperací 

Čas stavby: 14 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂   Věk: 6,4 let  Skóre v dotazníku: 68 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♂ Věk: 6,3 let  Skóre v dotazníku: 69 b. 

 

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

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

Dítě č. 1: ,,Co děláš?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Stavím.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Most?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Ne, dům.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ale máme stavět most. Postavíme to takhle spolu jo? Společně jo? Já na to 

potřebuju tyhle kostky. Ty dej tuhle kostku dej sem. Tak a teď tam dej tohle. Teď tam dej 

ještě tuhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Podívej, co jsme už postavili z těch dlouhejch.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, počkej, takhle ne.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takhle to půjde stavět rychleji.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak jó. Né, ne ne ne. Nech to tam.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak jak?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jó, to tam můžeš dát. Jó, to tam dej, tak. Tak to stačí.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Stačí?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, ještě né. Tak počkat, kde jsou ty kostky?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tady jsou asi.‘‘ 
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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?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak. Máme využít všechny kostky?‘‘ 

Já: ,,To je na vás.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Už to máme?‘‘  

Dítě č. 1: ,,Ne, ještě ne. Ještě stavíme. Ještě to trochu zdelšíme. Teď potřebujeme kolečka, 

kolečka. Jo, jo, jo. Dávej mi je sem.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Dobře.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Teď potřebujem ty světlý, světlý. Super.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ale, kam to budeme dávat?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Semhle. Ještě něco, počkej, počkej. Jo, tohle by mohlo být dobré. Teď mi podávej 

stříšky. Tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Velký?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To máme dlouhý most. Co to děláš? Proč to děláš takhle? Já tam dám tuhle 

kostku.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né. Nebo jo, to tam můžeš dát. Ještě musíme dodělat něco tam dole. Počkej, 

Počkej.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak. Proč to nezkusíme takhle?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No tak a teď tam dáme ještě ty stříšky.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Paní učitelko, my už to máme hotové.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo. A zbyla nám jenom jedna kostka.‘‘ 
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Dvojice se zajímala o materiál a chtěla jej využít všechen. Dopředu se dvojice domlouvala, 

jaké kostky budou využívat, a kam je budou dávat. Snaha o symetrickou stavbu. V průběhu 

stavby se vykrystalizovali role vedoucího a podřízeného.  

 

Foto: 
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Pozorování dívčí dvojice 1 

Asymetrická kooperace v kombinaci s fantazijní kooperací 

Čas stavby: 14 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♀  Věk: 5,9 let  Skóre v dotazníku: 79 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♀ Věk: 5,8 let  Skóre v dotazníku: 75 b.   

 

Dítě č. 1: ,,Ty jo, to vůbec nevím jestli zvládneme.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Zkusíme to!‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Když se nám to nepovede, bude mít paní učitelka problém. Zkusíme to! My to 

určitě zvládnem!‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo! Já mám kostky i doma a občas si stavím. Tak začneme jo?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak jo! Tak začneme s těmahle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tyhle? Tak já ti budu podávat.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tyhlety už máme, takže začnem.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo! To bude super.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak dobře.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, dej tam jiné. Tyhle!‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Teď tady budou takový ty kamenný mosty.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Dobře. Jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Takový kamenný mosty. Teď potřebuju ještě tohle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, to zvládneme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Mmm, co by se tam ještě tak hodilo?!‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej!! Co takhle?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo. Dělej to jako domečky, jako domečky!‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A tyhle kostky bychom mohly dát takhle? Tak co teď?‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,Teď potřebujeme… .‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já nevim.‘‘ 

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

Dítě č. 2: ,,Hele, co to udělat takhle?‘‘ 

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.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Počkej ještě tohle. Kam to mám dát? Teď tam dáme ještě tohle?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne tyhle tam nejsou, ty tam nejsou! Jo, tak to tam dej. Tak uděláme tady takový 

malý tunýlek. Tamhle je velká. Tak teď tyhle ty dvě dlouhý.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo. A teď tenhle kroužek.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne, jen jeden tam dej.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ještě něco, tohle tam dáme.‘‘ 

Dítě č.1: (Poodstupuje od stavby): ,,Mmm, vypadá to dobře.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takhle? Mám to tam dát takhle?‘‘  

Dítě č. 1: ,,Ne! Takhle to tam dej! Já myslim, že už je to.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Ne, ještě to není. Ještě tady máme kostky.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne, ne, ne! To tam nebude. Ani tohle!‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak ještě aspoň tohle!‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Potřebujeme něco jiného. Nedávej to tam. Tak zkusíme tohle. Kde jsou ostatní ty 

dlouhý. Tak a tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já jsem to udělala stejně tady.‘‘ (Staví podle dítěte č. 1) 

Dítě č. 1: ,,Jo. Podle mě už to máme.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, ještě né.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né. Máme to! Už to máme!‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Néé! Nemáme! Ještě to nemáme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já myslim, že už to máme.‘‘ (Dítě mluví směrem ke mně.) 

Já: ,,To si dohodněte spolu, jestli už to máte.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já myslim, že už je to hotový.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já myslim, že ne.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak dáme ještě něco. Já bych asi dala tohle sem a tohle sem.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Dobře.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Dej tam stříšky! Tak to už stačí.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Myslím, že to ještě nemáme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já ale myslim, že už to budeme mít. Né, proč to dáváš pryč?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Protože to spadlo. Postavim to znova.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, takhle to nebylo. Musíš tam dát todle. A teď tyhlety dlouhý.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A teď tyhlety kostky. Ještě to nemáme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, děláš to špatně, dělej to podle toho, co už tam je.  Já si myslim, že nám tam 

pořád něco chybí! Dám tam tohle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jéé.‘‘ (Kousek stavby spadl) 
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Dítě č. 1: ,,Zkusíme to ještě znovu. Teď tam dám tuhle kostku.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Použijeme ještě tyhle kolečka.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo, tak to bude dobrý! Pěkně dlouhej most. Hele můžou mít mosty tunely? 

Postavíme kamenný most. Ten most tam má i tunýlek a ten tunýlek bude takhle ozdobenej, 

bude to tunelovní most.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Použijeme všechny kostky. Já vim, kam to dát. A máááme too!‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Máme to! A mámeee tooo!‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jupí!‘‘ 

 

Obě dívky nadšeně souhlasy s plněním úkolu. Bály se, že nesplní úkol dostatečně dobře. 

Hned na začátku stavby dítě č. 2 nabídlo, že bude podávat kostky. Dítě č. 1 se stalo ve stavbě 

vedoucím, celkově byla tato dívka ve stavbě jistější, měla více nápadů jak stavět a dirigovala 

dítě č. 2, jaké kostky má podávat, kam je umisťovat. Dítě č. 2 nemělo problém s tím, že 

druhé dítě zaujalo vůdčí pozici. Nabyla jsem dojmu, že mu tato podřízená role vyhovuje. 

Pokud se dívce v podřízení roli však něco nelíbilo, nebo ji něco napadlo, nebála se svůj názor 

vyjádřit a přesvědčit vůdčí dívku. Rozpor mezi dívkami nastal, když měly označit práci za 

dokončenou. Dítě č. 1 chtělo ukončit stavbu mnohem dříve, bez využití všech kostek. To se 

dítěti č. 2 nelíbilo, jeho záměrem bylo využití všech kostek, které byly k dispozici. Po 

dokončení stavby mostu, byly obě dívky velmi nadšené. Kolem mostu poskakovaly, dívaly 

se, jak si jejich výtvor fotím. Byly náležitě hrdé na odvedenou práci a chtěly, aby se jejich 

most nezboural.  
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Foto: 
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Pozorování dívčí dvojice 2 

Vyspělá kooperace v kombinaci s fantazijní kooperací 

Čas stavby: 5 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♀  Věk: 6 let  Skóre v dotazníku: 86 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♀ Věk: 6,2 let  Skóre v dotazníku: 89 b.  

 

Dítě č. 1: ,,A co budeme stavět?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Hm, tak tohle dáme asi sem, ne?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo, dobrý. A tady uděláme takhle žebřík.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Já ho tam udělám. Takhle sem schůdky, schůdky.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A tady bude klouzačka.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, tam budou schůdky. Tak takhle stačí. Tady budou taky, ale ty schůdky budou 

vyšší.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak já bych to zkusila udělat. Tak to se mi nepovedlo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak to neva. Hele uděláme tam i sochy? Takový sochy.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A jak uděláme tělo?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No tělo, to nevim. To tam nebude.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Tak to dáme pryč?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No tak jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak, aby to bylo stejný.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No tak já tam dám tohle. A je to. Už to máme?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Máme to. I tam jsou schody. Takhle půjdou lidi a jdou, jdou, jdou a pak tahle a 

pak zas jdou.‘‘ 
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Dvojice dívek využila ke stavbě mostu poměrně málo kostek, ale úkol zdárně splnila. 

Kooperace mezi dívkami byla vyvážená, a i během krátké doby, po kterou dívky úkol plnily, 

bylo možné zaznamenat určité kreativní prvky.  

 

Foto: 
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Pozorování dívčí dvojice 3 

Vyspělá kooperace 

Čas stavby: 5 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♀  Věk: 6, 2 let  Skóre v dotazníku: 62 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♀ Věk: 6,5 let  Skóre v dotazníku: 62 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Tak vezmem třeba tyhle? A teď tady jo?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo tak jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A teď dáme na to tohle. Počkej, my jsme zapomněly na tohle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, to musíme dát tady, tady a tady.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Dobře. Ale zatím tam stavíme jenom ty dlouhý, jo?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo. A teď takhle. Hele dej tam kolečko takle asi.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo. A teď tady?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jé, padá to. Se to zbořilo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak to musíme postavit znovu, těžce to drží.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak a teď stav tady, jo?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jó, to by šlo, takhle by to šlo.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Jejda.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To by šlo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No. Šlo. Co když tam dáme takhle kostičky, počkej, tak aby to bylo vidět. Dej 

tam kostičku, prosím. Koukej? Líbí?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, to je dobrý.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ještě k tomu takhle. Počkej, ještě tam postavíme jednu věž.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Už to máme?‘‘  
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Dítě č. 1: ,,Jo. Máme to. Tady je jeden most a tady je druhej.‘‘  

 

Kooperace mezi touto dvojicí proběhla bez hádek. Obě dívky z dvojice přinášely do stavby 

nápady, které se následně snažily realizovat. Také byl kladen značný důraz na materiál, 

dívky se zajímaly o tvar a barevnost kostek, které ve stavbě mostu využívaly. Projevovaly 

zájem o názory druhé ze dvojice.  

 

Foto: 
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Pozorování dívčí dvojice 4 

Neverbální kooperace 

Čas stavby: 4 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♀  Věk: 5,8 let  Skóre v dotazníku: 70 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♀ Věk: 5,8 let  Skóre v dotazníku: 75 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Musíme to postavit ze všech kostiček?‘‘  

Já: ,,Můžete jich použít kolik chcete, je to jen na vás.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Nezvětšíme to tady trochu?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak jo.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Musíme to trochu přiblížit.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo.‘‘ 

Dítě č 1: ,,Hotovo.‘‘ 

 

Stavba této dvojice probíhala skoro v naprosté tichosti. Dítě č. 1 začalo bez předchozí 

domluvy stavět jako první. Dítě č. 2 se k prvnímu pomalinku přidávalo. Dítě č. 1 více 

zkoušelo různé varianty, jak by mohl most vypadat. Dítě č. 2 ze začátku více přihlíželo, 

dodávalo materiál, poté snaha druhému spoluhráči aktivně pomáhat. U dívek byla patrná 

spolupráce, nikoliv však na verbální rovině. Obě se do stavby zapojovaly, navzájem si 

pomáhaly. Stavba byla značně přestavována.  
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Foto: 
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Pozorování dívčí dvojice 5 

Vyspělá kooperace v kombinaci se vzájemně podporující a fantazijní  

kooperací 

Čas stavby: 15 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♀  Věk: 5,11   Skóre v dotazníku: 83 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♀ Věk: 6 let Skóre v dotazníku: 73 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Tak třeba tohle sem. Ne, počkej, sem takhle. Počkej, tak.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Já bych to udělala takhle. Počkej.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak a teď co?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ještě tohle potřebujeme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady to, ne? Ještě takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No tak jo. A teď co?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady, počkej. Počkej, obráceně, takhle tady. Ještě tady, no a pak tady. Takhle 

obráceně. Tady. Tady a takhle? Ne, ještě takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jó, tak jo, to bude dobrý.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Dáš to tam taky, prosím?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tady to?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo a ještě jednu a pak tady. Dáš to tam taky takhle?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A tady taky?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A úplně u sebe, jo? Dávej to tam, aby to bylo u sebe, jo? Já potřebuju na záchod.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak já na tebe počkám.‘‘ (Po vrácení z WC.)  ,,Tak, co ještě?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tady jo? Ukaž, na, vem si jednu.‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,Tady takhle potřebujem dát střechu.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No, vem si jednu kostku. Jo.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Tady dej jednu. Tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej, počkej. Uděláme to takhle.‘‘   

Dítě č. 1: ,,Tak jo, ale uděláme to takhle. Tak jo, ale počkej. Počkej, ještě tady jednu. No 

nebo nějak takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Mám ji. Střechu tam teď dej. A vem si tamtu taky a dej ji tam, prosim. Počkej, 

počkej, tady musí být místo toho, jo? A tam dáš tu další kostku, jo? Počkej, trošku dej tuhle 

dál a tuhle blíž.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No a teď, jo tady.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Tak a teď tam dám tu.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Nemáš to obráceně?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, nemám.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne, ne, jo fakt.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, tak koukej, jak to mám.‘‘  

Dítě č. 1: ,,No ty ji máš takhle. A já ji mám takhle, protože, tady to.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo a jo, tak to udělám tak.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Víš co? tady dáme kouli a ty uděláš to samé. A dáme tady takhle to.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né. To se mi nelíbí.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A ty uděláš to samý. No, nebo tak ne.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej, počkej, jak si to udělala?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak, ale nemáme už střechu.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Máme, podívej.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Aha, a teď si vezmem tohle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ták. A potom?‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,Kam si to dala to druhý?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej, uděláme to jinak, uděláme to takhle, jo? Takhle, jo?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Nó, tak dobře. Já mám nápad.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tady uděláme dveře. Nejdřív to sundej. Takhle a já tam dám to.‘‘  

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.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, dobrý.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Já ti pomůžu.‘‘  

Dítě č. 1: ,,A teď?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej, vyměň tuhle za semka jo?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo a kam si to dala?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Semka.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Né, víš co, dáme tady tohlecto.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Dáme raději tohle tam.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Dáme tuhle kostku tady vedle tý kostky.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A nedáme tam tady tuhle místo tohodle a dáme tady tohle, jo?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo. Dobrý. A tady dáme tohle tak.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Tady.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Jo. A teď dáme to.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, teď budem třeba dělat takhle. Tady dáme čtverec.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady bude jako voda, tady si můžou sednout a dát si tam nohy. Nohy do vody.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Kdybychom tohle daly sem.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Ne, to ne.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo takhle, to je dobrý. Dej to tam.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A to už stačí. Jo?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo, už vím, tady bude střecha a čtverec. To musíme dát trošku sem.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo a já taky, ale počkej. Já si vezmu tuhle a dám si ji taky sem. Počkej počkej. To 

musíme kousek rozbořit a dát si ji sem. Musíme to takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A jo. Tady to. Tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A teď trojúhelník.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne ta je malá, velkou potřebujem.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ještě tyhle dvě a tyhle taky. Tohle dáme takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já ti pomůžu.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo a tohle dáme semka, ukaž, jo to tam dáme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A ještě tady to. Takhle a takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej, tady ještě střecha.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Teď takhle a ne takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tady ještě střecha, ta bude takhle. Máme to.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Už to máme.‘‘ 

 

Dvojice při spolupráci vykazovala altruistické prvky, pochopení pro nezdar, častou nabídku 

pomoci. Dvojice se jevila jako vyvážená, během plnění úkolu nedošlo k rozdělení rolí na 

vedoucího a pomocníka. Stavbu provázela verbální komunikace, zaznamenatelné byly také 

fantazijní prvky.  
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Foto: 
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Pozorování dívčí dvojice 6 

Asymetrická kooperace 

Čas stavby: 9 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♀  Věk: 5,7 let  Skóre v dotazníku: 75 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♀ Věk: 5,7 let  Skóre v dotazníku: 72 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Tak, to půjde tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak jo a teď co?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A teď zase tuhle kostičku. A jak máme tohle udělat? Jo, já už vim.‘‘ 

Dítě č. 2 se směje, občas pomáhá stavět. 

Dítě č. 1: ,,Tak! To bude dobrý, dej tam další. Počkej, to nevypadá jako most. Teď nevim, 

jak to tam dát. Jo, já mám nápad. Jo tak. Podej další. Dáme to tam z druhý strany, budeme 

potřebovat kuličky.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Podej kuličky.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Všechno to padá.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Tak, potřebujeme všechny kuličky, kulička, kulička. Tak a kde máme další?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Teď obdélník.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A teď? Už to skoro máme, ale ještě něco. Víš co?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Tady budou jezdit auta, i když počkej já vim, jak to uděláme.‘‘ (Zbořila celou 

dosavadní stavbu a začaly od znova). ,,Víš jak?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já vim jak, jak jsme udělaly ten první most. Potřebujeme 4 kuličky. Máš 4?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Tak to tam dej takhle.‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,Nestraš! Tak teď potřebujem tyhle. Hotovo. Počkej, teď musíme zase udělat tohle 

na druhou stranu a já vim jak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A jak to bude vypadat?‘‘ (Pořád se chichotá, zapojuje se do stavby méně.) 

Dítě č. 1: ,,Ale stav to ke mně, ke mně!‘‘ 

Dítě č. 2: ,,K tobě?‘‘  

Dítě č. 1: ,,Tak. Tak hezky. Teď druhá část. Né, druhá část!‘‘ (Dítě č. 2 začalo dělat něco 

jiného). ,,Potřebujeme kruh. Teď zase kostičky. Nééé!‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak, jak to bude vypadat?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Uvidíš.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Aha.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Pomoc mi.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A všichni to budou dělat, paní učitelko?‘‘ 

Já: ,,Všichni to dělat nebudou.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Budou to dělat jenom holky?‘‘ 

Já: ,,Budou to dělat i kluci. Třeba Ondrášek už to dělal.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Hm, to pro ně bude asi fuška, třeba pro Matyáše.‘‘  

Dítě č. 1: ,,A jako to zvládnul Ondrášek?‘‘ 

Já: ,,Všem dětem se to zatím moc podařilo. Vám to jde taky hezky.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Teď ještě potřebujeme jiné kostky. Teď to potřebujem dělat takhle, jo? Takhle 

jo? No, potřebujeme to udělat trochu blíž. No, já to udělám trochu blíž, ještě blíž.‘‘ (Snaží 

se most dát blíže k sobě, aby se dal spojit) ,,Ještě trochu k sobě, tak. Takhle, takhle to 

posunu.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Dobře.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, ještě to není hotový. To ještě není hotový prostě! Prostě. Teď to dej i na 

druhou stranu. Ať to nespadne. Ještě něco, ještě tady potřebuju něco dodělat.‘‘ 
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Dítě č. 2 se směje. 

Dítě č. 1: ,,Nesměj se! Jinak se taky budu smát. Ještě potřebujeme. Nech mě přemýšlet. Hele 

nech toho, to není legrace. Jako to se nám asi nikdy nepovede. Pomoc mi!‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A jak mám pomoc, když ona tady rozhoduje. Ona mi říká, co mám dělat. Tak 

čekám až mi něco řekne.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Ještě něco potřebujeme. Počkej, tak tak. Ještě tohle. Jeden a pak tam dej ještě 

druhej. Ne, počkej tady dáme něco jinýho. Ať to je vyšší. Aha to není stejný.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak teda co potřebujeme?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, kde je druhá, ty si ji vyhodila z toho mostu?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Nevyhodila.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Podej mi tamtu. Tak. Tak a máme to. Máme to.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Máme to.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady dáme ještě věžičky a tady.‘‘ 

 

Dítě č. 1 celou stavbu iniciovalo. Několikrát ji také samo bez předchozí komunikace 

zbouralo a začalo stavět novou, lepší stavbu. Také mělo tendenci korigovat dítě č. 2 a radit 

mu, co a jak má dělat. Dvojice se u plnění úkolu hodně nasmála, celou stavbu provázelo 

chichotání a šeptání, jako by šlo o něco tajného. Občas jsem měla problém zachytit, co přesně 

dvojice říká. Dítě č. 2 často odstupovalo od stavby a koukalo se na stavbu z povzdálí, také 

se toto dítě více chichotalo. Skoro celou stavbu postavilo dítě č. 1. Dokonce vyzývalo dítě 

č. 2 k větší pomoci. Dítě č. 2 se během stavby raději pustilo do rozhovoru se mnou a zajímalo 

se o to, zda všechny děti budou plnit příslušný úkol. Po skončení stavby se zajímalo o to, jak 

postavily most ostatní děti a chtělo vidět fotografie ostatních mostů.  
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Foto: 
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Pozorování dívčí dvojice 7 

Asymetrická kooperace v kombinaci s estetickou kooperací 

Čas stavby: 9 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♀  Věk: 5,10 let  Skóre v dotazníku: 69 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♀ Věk: 6,2 let  Skóre v dotazníku: 68 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Tak kde začneme? Tak třeba tak. Tady začneme a uděláme to prvně rovný a tady 

uděláme ten mostek.‘‘  

Dítě č. 2 : ,,Klidně mi můžeš říct, jakou kostku mám vzít a já ti ji dám.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Třeba, počkej. Tak třebas tu červenou dlouhou. Tohle potřebuju třeba tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já ti to klidně budu podávat. A teď? Mam vzít tamtu? Já ti to klidně vemu. Já 

nevim, co mám dělat.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já si budu brát sama, abychom to nepokazily spolu. Tohle můžeš dát tam sama 

na druhou stranu.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já ti to klidně budu podávat.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,To bude dobrej mostek.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A co teď?‘‘  

Dítě č. 1: ,,Teď zase kostku. Já udělala už tady toto. Takovejhle most.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A teď? Mam vzít tamtu?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Třeba, tady tyhle dvě.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, to je hustý, ne? A teď?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No teď bychom mohly vzít tyhle. Ne, to ne.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já ti to klidně vemu.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak tyhle kostky.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tyhle kostky?‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,Jo, tuhle kostičku. A teď potřebuju tuto a ještě jednu.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tady.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já si budu brát sama. To dej na druhou.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To bude hustý. Viď? Kostky?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Teď kostky, hodně kostek.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Mám to dát na druhou, sem?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No dej, teď tyhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Sem?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo, dej to tam tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já nevim, jak jako ale.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já to myslela tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takhle?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne. dívej, jak to mám já. Musíme to udělat na obou stranách stejný přece.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já jsem to neviděla.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A teď?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej. Zase potřebujeme kostičku.‘‘ 

Dítě č. 2:  ,,Mám taky jednu?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Vem.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Sem?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já ti to ukážu.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já tam nevidim, tak nevim, co mám dělat.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já to udělám.‘‘  

Dítě č. 2: ,,To je teda fajn velkej most.‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,Teď zase kostičku.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jako malou nebo velkou?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Takovou. Sakra, nám došly kostičky.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tu černou?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne. Tadyty tyhle. Tak to uděláme z tohodle. Dívej.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Máme tady ještě hodně těch malejch, těch červenejch.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Z toho jsem udělala tady.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tady máš ještě ty. Cože? To je moje nebo tvoje. Kde je ta druhá kostička tvoje? 

Vůbec ji nevidim.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady jsou moje.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ale tadyty jsou ještě tady, tak můžeme je použít.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Nám tady u těhle došly tadyty, tyhle kostky, tak jsme musely dát jiný.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já jsem to dělala, že jedna bude tahle a jedna červená, jsem myslela.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No, tak jsem jsem to udělala jinak, než si myslela! A teď nám došly zas ty.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ty červený? No, tak to je fakt super.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No, tak to nevadí, prostě využijeme ještě toto.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Máme kolečka ještě.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No, tak to prostě využijem.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No, to je dobrý. A kam to dáme?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Nemá to cenu je nevyužít.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A my už to budeme mít nebo ne?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,My už to máme.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Aha.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Hodně dlouhej most.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,My už to máme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Máme hezký most. Prostě tady je most.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To je dobrý viď. Musely by být fakt maličký dětičky, takhle maličký, aby tam 

mohly.‘‘ 

 

Dítě č. 2 se samo ihned na začátku stavby postavilo do podřízené role a nabídlo se, že bude 

pouze podávat kostky. Bylo patrné, že se chce nechat vést, samo totiž nevědělo, co dělat. 

Dítě č. 1 se tak ujalo vedoucí pozice. V průběhu stavby se dítě č. 2 postupně osmělovalo  

a začalo i samostatně stavět. Vedoucím však bylo až do konce stavby dítě č. 1., které 

určovalo ,,pravidla‘‘ stavby.  

  

Foto: 
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Pozorování dívčí dvojice 8 

Asymetrická kooperace 

Čas stavby: 6 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♀  Věk: 6,6 let  Skóre v dotazníku: 70 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♀ Věk: 5,8 let  Skóre v dotazníku: 93 b. 

 

Dítě č. 1: ,,To je moc malý. Ták.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To spadne. To už bych radši nedělala, nebo to spadne. Jedině tak věžičku.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, jó. Hele, a jak to tady bude držet?‘‘  

Dítě č.1: ,,Aha.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Ještě výš. Ještě výš to postavíme. Dej tam ještě nějaký kostky.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Hotovo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Už vim, co! Jak bysme to mohly jen postavit?! Potřebuju ještě další. A potom na 

to dáme ještě tohle. Tak ještě. Jó, to jo, to tam dej. Teď to potřebuju trochu posunout sem.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Spíš sem.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, na druhou stranu.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Proč?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Dej to na druhou stranu. Ještě trochu víc sem.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Už to mám. To uděláme dovnitř.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Ještě tam dodáme třeba tohle. Ještě tohle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A tohle?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, to je dobrý nápad. Já to tam dám.‘‘  

(Spadlo jim to) 

Dítě č. 2: ,,Né, tohle tam dej! Každá věž bude jiná. Já si vyberu tohle.‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,Tak?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, to teď ne. Teď to bude fakt obtížný u mě.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,U mě taky.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, mám to.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Mně to celý spadlo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né! tak já tam dám něco jinýho.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Mně se to celý rozbilo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak teď to potřebuju konečně. Já už to mám. Podej mi ty malý.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Co teď?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Hotovo. Já bych si sama postavila ještě jeden mostík, ale takovej pidi. Já bych ho 

postavila sama.‘‘ 

 

Dvojice dívek působila při aktivním plnění zadaného úkol velmi uvolněně, v průběhu stavby 

zpívala, smála se. Přesto bylo v kooperaci zaznamenatelné, že dítě č. 2 zaujalo vedoucí 

pozici a mělo ve stavbě hlavní slovo. Dítě č. 1 proti tomu, že má roli pomocníka, nic 

nenamítalo.  

 

Foto: 
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Pozorování dívčí dvojice 9 

Vyspělá kooperace v kombinaci s vzájemně podporující a estetickou  

kooperací 

Čas stavby: 17 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♀  Věk: 5,7 let  Skóre v dotazníku: 76 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♀ Věk: 6,4 let  Skóre v dotazníku: 82 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Počkej, uděláme tohle? Nebo takhle? Uděláme dvojtej most. Uděláme pak 

cestičku z toho mostu?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To už stačí.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A uděláme z toho mostu ještě cestičku?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No, tak třeba takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takhle to tam můžu dát?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo. Já tady udělám schůdek.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Má to být takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Nebo počkej, tady uděláme schody.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Nebo uděláme kulatý schody? Už tam není žádná kostka.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jedna, dva, tři, čtyři.‘‘ (počítá kostky na obou stranách, jestli jich tam mají stejně, 

Dítě č. 2 podává materiál) 

Dítě č. 1: ,,Achjo.‘‘ (spadlo jí to) 

Dítě č. 2: ,,To neva. Můžu to tam nechat takhle?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, uděláme tady takový cestičky.  

(Společně přestavují.) 

Dítě č. 1: ,,Hele, co takhle věž?‘‘ 



76 

 

Dítě č. 2: ,,Jó, dobrý.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak změníme tohle?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Ták, uděláme to na obou stranách stejný.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jak si to udělala?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Dáš tam takhle další. Kde je další kostka?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Vždycky to něčím podepři, já to třeba podepřu tímhle.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Můžeš mi to, prosím, ukázat?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Jo. Já jsem si to podepřela. Dívej, jak to mám. Já to tam když tak udělám. Už jsou 

tam jenom dlouhý.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak, pak schody. Musíme to udělat stejně.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Počkej.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Podívej, takhle to můžem postavit.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Uděláme ještě jednu věžičku.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Tak jo.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Ťapi, ťapu, že tam jako můžeš tady vyskočit (dělá z prstů panáčka), ťapi, ťapi, 

jsem nahoře a skok, hopsa hejsa. Víš co, to tam nedávej, pak nemůžou vidět.‘‘ 

Dítě č. 1 + Dítě č. 2: ,,Už to máme.‘‘ 

 

Dítě č. 1 mělo více nápadů, bylo ve stavbě o trochu více aktivní, snažilo se více verbálně 

komunikovat a více se chichotalo. Dítěti č. 2 déle trvalo, než se do stavby zapojilo, více nad 

samotnou stavbou přemýšlelo, pomalu kladlo kostky. V první polovině probíhala kooperace 

mezi dvojící více na neverbální úrovni. V průběhu stavby mostu však došlo ke značnému 

zvratu. Dvojice se domluvila, že stavbu chtějí mít souměrnou a na obou stranách stejnou, 

začala více verbálně komunikovat a vzájemně spolupracovat, nabízet si pomoc, učit se od 
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sebe, jako by přišla na to, že spolupráce a komunikace je pro splnění tohoto úkolu výhodnější 

strategií.  

 

Foto: 
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Pozorování dívčí dvojice 10 

Verbálně kompetitivní kooperace 

Čas stavby: 13 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♀  Věk: 6,6 let  Skóre v dotazníku: 67 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♀ Věk: 6,6 let  Skóre v dotazníku: 58 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Kostku tady a tady. To nám asi nebude stačit.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Asi ne. Budem tam muset dát jiný.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Asi takovýhle tam musíme dát.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, co děláš?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Musíme to dát asi trochu blíž.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo, trochu blíž.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo. A teď já to dám.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Co to děláš? To musíš udělat hezký.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Nene. Takhle. To musí být takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne! Co to děláš? Jo, vlastně jo, takhle jo. Ale musíš to udělat tak!‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Nevim co děláš. Né, to musí být tady.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né. Já to udělám tak a teď ještě tak.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Dej to tak!‘‘  

Dítě č. 1: ,,Tak. Co to je?‘‘ 

Dítě č. 2: (Smích. Něco zbořila.) ,,Né, tak to radši nebude.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Proč si to zbořila? To bylo hezký.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, počkej.‘‘  
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Dítě č. 1: ,,Uděláme ještě jeden takový most.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, ale už nemáme tyhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak to uděláme z takových.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, tak to uděláme z takových. Tak to uděláme tak.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,To bude most hezkej.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak červený, červený, podávej červený. Tak, uděláme to tak.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né. To bude lepší takhle. Uděláme tam i věže z toho a pak ještě jeden. Uděláme 

to pod to takhle a takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: Smích. 

Dítě č. 1: ,,Tady se může jít. Tady je vokno.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já už vim.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Myslíš?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Proboha.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Teďka to uděláme ták, ták. Tak. Máme ještě kostičky?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To padá, pomoc mně!‘‘ 

Dítě č. 1 + Dítě č. 2: (Smích, kousek stavby jim popadal.) 

Dítě č. 1: Oslovuje Dítě č. 2 jménem. 

Dítě č. 2: ,,Tady ty. Tak koukej.‘‘ 

Dítě č. 1: Oslovuje Dítě č. 2 jménem. 

Dítě č. 2: ,,Musíme to udělat dlouhý takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo. Já už vim, jak to uděláme. Počkej. Já už vim, já už vim. Uděláme to z těch 

červených kostiček.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo a potom na to dáme tamty. Na to se už nemůže nic položit. Nebo jo, tohle.‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,Ne, tak uděláme.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Dírka, ups. Tam něco spadlo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Hele radši mi pomáhej‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Máme ještě 3 kostky.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ale ty červený už nemáme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No, ještě dvě nám chybí. Ty si si na ně nesedla?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak tohle to potřebujem.‘‘ 

Dítě č. 1:  ,,Jo a já vim, jak to udělat. Takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, co děláš?  Takhle koukej.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, já to dělám správně. Správně, Správně. Ták.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Teďkon, co tam budeme dělat? 

Dítě č. 1: ,,Ták. Kostiček tu máme ještě spoustu. tak uděláme ještě jednu z toho kola.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No a už nic nemáme.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Máme, hodně! Ták.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A co tadycto?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Co je? Co s tim?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Dáme to tak.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne, to ne.‘‘  

Dítě č. 2: ,,No tak takhle to asi nepůjde. Né, co děláš?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Neruš mě. Přestaneš se smát, nebo ne? Dej to pryč!‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak já mám nápad!‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já mám taky nápad.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,A jak tady budou chodit lidi? Vždyť je to pro ně vysoký. Musíme postavit 

schody.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Neboř mi to! Teďka je moje řada, uděláme to jinak. Dívej. Takhle budou chodit.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, tak ne. Ty nevidíš? Ty nemáš oči nebo co?‘‘ 

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

Dítě č. 2: ,,Takhle to bude.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak, ale ty děláš zámek nebo co?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, to je takový most.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No, ale ty děláš zámek.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Nedělám. Tady to bude takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Neboř mi to.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já ti to nebořim. Jak lidi na to budou chodit?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady budou. Tady budou mít takovej kopeček.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak tady bude ten kopeček.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak a ještě to udělejme tady.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tohle sem. Hele. Uděláme to hezký.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A ještě jednu tam dej. Hej, teďka moje řada. Uděláme to jinak jo? Dívej. Takhle 

budou chodit.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Co to je?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Wow, to bude hezký. Budou takhle prolejzat, tady.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A tady jak?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A tady budou páky, aby nespadli. Tady budou taky, tady ještě jednu potřebujem.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ale my už ji nemáme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Škoda.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak co budeme dělat?‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,Tak já mám nápad. Tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tady je ta kostka. Tak tohle dáme sem. Jak lidi na to budou chodit?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tam. A dej ty pracky pryč. Tak, jsem spokojená. Tak máme to.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, ještě ne. Tohle musíme dát sem.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, tohle bude tady, aby to spolu bylo hezký. A tady bude tohle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne.‘‘ 

Dítě č. 1 : ,,Já vim, jak to dělat.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Tak, ale tady musíme udělat tohle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne to ne. To je můj nápad.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tohle musíme sundat, aby to bylo rovný.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo. No tak už to máme?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne. Ještě ne. Mám nápad. Tohle nám nesmí spadnout.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo takhle to děláš dobře. Tady to musíme udělat tak, aby lidi přes to mohli chodit. 

Dítě č. 2: ,,Né, sem. Sem!‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, tak takhle.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Hele, takhle to musíme. Já to udělám.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak už to teda fakt máme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ještě tam dám poslední.‘‘ 

 

U této dvojice byla zaznamenána opět situace, kdy dvojice stavěla jeden most, usilovala o 

dosažení jednoho stejného cíle, ale verbálně vystupovala prosti sobě. Dvojice se často 

hádala, projevovala vůči nápadům toho druhého nesouhlas a každý z dvojice usilovat, aby 

stavba probíhala podle něho.  
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Pozorování dívčí dvojice 11 

Asymetrická kooperace 

Čas stavby: 10 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♀  Věk: 5,9 let  Skóre v dotazníku: 65 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♀ Věk: 5,11 let  Skóre v dotazníku: 59 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Tak budem stavět stejně.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Teď dáme jednu sem. A ještě jednu tady.‘‘ 

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.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Dobře.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak ještě tady dáme stříšku. A teď ještě takhle. Tak dívej, jak to budeme dělat.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Takhle?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo. Teď ještě tady jednu doprostřed dej stejně.‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,Jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak dávej.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Co teď?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkat, počkat.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ještě tuhle?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ták, teď zase dvě kostky.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Zase dvě?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Jo, dej tam ty stejný. Tak to neva, můžou být i takové. Může být taková. Počkej 

už stačí. Teď tyhle dvě placatý.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ano. A teď můžeme tyhle?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Co?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takový ne. Dávej menší. Tak můžou být takový.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Můžou být teda takový?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Teď, co bychom mohly ještě?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Teď můžeme dvě kostky. Ne, ne, ne, to už stačí.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Teď zase.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Můžu já? Můžu taky?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej, tady to.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak jo. Já to najdu. Hm, ta tady už není. Ta tady už není.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak to musíme trochu přestavět, jo?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak jo. Musíme to přestavět.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Musíme přestavit ještě tyhle, aby to byly tyhle hnědý, jo?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak ještě potřebujeme jeden kroužek. Ještě jeden kroužek.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak teď můžeme takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, musíme stavět tohle. Teď potřebujeme dvě kostky.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Takový?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Jo, takový. A teď ještě tady přiděláme tohle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak, jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tady budou dvě.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Můžu taky?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej, jedna. Ta je tady.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Můžu taky?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej a teď tady, tady ještě dvě kostky.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jaký?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Dvě normální, takový, normální kostky. Jestli nejsou tak takový. A ještě jedna 

taková.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Už?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A teď ještě jednu.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jakou. Můžu to dát takhle, trochu blíž?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo. Ale ne úplně, ne úplně, jo?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Takhle?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Tohle dej sem. Ještě trošku blíž.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak, takový je most.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ještě trošku blíž to dáme.‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,Tak a co teď ještě? Už to máme?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej, ještě tady takhle okolo to uděláme. Ale velký, ano?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Velký. Malý ne, malý nechceme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jó, tady je ještě velká.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No, tak teď už velký nemáme, tak tam ty malý taky přidej, jo?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak jo. Malý už taky nejsou.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tady už není malá?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak, ale tady už nejsou malý.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Když tady není, tak dáváme takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak jo a hodně blízko, blízko.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Aby tudy nikdo neprošel.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady už taky nejsou takový. Tak můžu tyhle?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takové taky můžou být.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já je potřebuju taky.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No takhle, počkej. takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Další můžeme.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No tak počkej. Normálně takhle to děláme, jo?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jakto?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jako stromeček, že stavíš.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já to taky dělám takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A teď tyhle malý. Spojíme je takhle k sobě, jakože je to ta velká, jo?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ta velká? Takhle?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, takhle! Jakože je to ta velká kostka.‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,Jakto? Takhle?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takhlee.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ahaa. Tak jo. Tak to tam tak dávej.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak stav stromek. Stav takhle stromeček. A teď takový.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tohleto už není.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak jiný můžou být.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ale takhle, aby tohle bylo vevnitř. Takhle vevnitř, jo?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ta už taky není. Můžou být takový?‘‘ 

Dítě č. 2 : ,,Jo. Pak ještě tady nahoru a takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Už to máme?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ještě tady udělám.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Můžu tady?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej, počkej.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Už to máme?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Už to máme.‘‘  

 

V této dvojici zaujalo pozici vedoucího stavby dítě č. 2, které určovalo rozsah pravomocí 

dítěti č. 1. Dítě č. 1 se chtělo ve stavbě více angažovat a do průběhu celé stavby více 

zasahovat, ale nebylo mu to umožněno hned ze dvou důvodů. Prvním bylo, že dítě č. 2 bylo 

silně dominiální a druhým, že dítě č. 1 nebylo dostatečně nápadité, samostatné a 

kompetentní, aby mohlo stavbu samo řídit. Dítěti č. 1 tak nezbylo nic jiného než se s rolí 

pomocníka smířit.  

 

 



89 

 

Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Pozorování smíšené dvojice 1 

Verbálně kompetitivní kooperace v kombinaci s fantazijní kooperací 

Čas stavby: 13 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂ Věk: 6,7 let  Skóre v dotazníku: 74 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♀ Věk: 6,4 let  Skóre v dotazníku: 77 b. 

 

Dítě č. 1: ,,To je easy ten úkol.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Most, já vim, jak se dělá most. Vezmeš si tohle, tohle a tohle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já taky umim most, tak každej bude stavět most.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Né, musíme to spojit!‘‘  

Dítě č. 1: ,,Tak takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takovejhle most, ale neexistuje. To bude takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No tak to bude nějak tak a tady bude nějak třeba cesta.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, počkej, přes most je cesta, hele pomáhej mi!‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak stav se mnou.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, to pokračuje jinak. Né, to má pokračovat těma dlouhýma, vždyť to říkám 

takhle!’’ (Křičí.) 

Dítě č. 1: ,,Né, takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, podej mi další tyhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né to bude jinak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Neneneé, takhle. To se právě že rozvětví a rozjede. Vidíš, teď je to křivovatý.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak tady budou malé.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, nebude. Musíme to udělat takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Bude takhle malej.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, nebude.‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,Tak já tady mám ještě jednu. Počkej.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Hele pomáhej, počkej, věže.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né to bude, počkej, tady budou kostky a tady budou věže.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No jó.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Třeba jakože ty budou tady, a že tady budou jako takhle kostky a na nich budou 

ty věže a tady to bude takhle pokračovat.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, to bude jinak. Né.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Takhle, takhle. Teďka už dáme špičky.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Dávej mi sloupy. Když nějaký sloupky nezbydou, tak to uděláme z těhle, jo?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Dobře.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Nějaký můžou být menší, nějaký větší.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, uděláme to, že to budou dvě a dvě.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né. No, tak třeba tady budou velký.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jó. to bude dobrý, že tady budou dva a dva velký no a pak tady, to bude dobrý.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, pod věže se dávaj ještě tyhlety kola. A pak až na to jdou ty věže. Počkej.‘‘  

Dítě č. 1: ,,A ještě jich potřebujem víc.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A kdyby nezbylo, tak budou ještě ty.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Né, počkej.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né. Né, ta kostka se zasekla.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Né, to už nemůžem, tady už nejsou žádný kola.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Nó, tak to budem dělat z těhle. Tak, most.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Takhle, máme to.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,A co máme udělat dál?‘‘ 

Já: ,,No až to budete mít hotové, tak mi řeknete.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,My už to máme.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Hele víš co, něco musíme dát i z druhý strany. Třeba tyhle ty dvě půjdou na 

druhou stranu, jo? Ne, jedna půjde sem, druhá půjde sem. Hele, co to děláš? Tak, co uděláme 

dál? Uděláme to dlouhý, jo. Na druhý straně toho bude takhle chodník, takhle uděláme 

chodníček.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ještě tady jsou placatý. Takhle to bude tady zatáčka.‘‘  

Dítě č. 2: ,,To vypadá jako loď teď nebo nějaká noha.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Nebo jednička.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jednička je tady rovná a pak tahle šikmá.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ale je to most.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Teď takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A jednička.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Teď je dáme tady.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne, počkej. Můžeme to tady dát.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Nebo tady mimo ten chodník můžeme postavit dům. Podej mi tyhlety. uděláme 

ho hodně velkej.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady už žádný nemám, jenom tyhle kostky.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Musíme tady ty, aby to bylo trochu širší. Uděláme to širší, jo. Takovejhle dům a 

teď střechu a tady most.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, takhle!‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, ne, no aby si to nezbortil.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,To vypadá jako sláma, že je na sobě poskládaná.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Tak a už doprostřed nic nedávej, jo? Aby se nám to nepokazilo. Ne, počkej, 

uděláme to o něco níž, jo? Sem půjdou okna a na těch oknech bude zeď a střecha jo? dáme 

to blíž.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, to se sem nevejde. To spadne.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, my děláme most. Takhle to uděláme. Podávej mi další, ještě musíme udělat 

silnici. Tady bude končit chodník.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ale už tady žádný nejsou, jen tyhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No, ty potřebujem. Tady bude končit chodník a teď uděláme silnici. Podávej mi 

to. To bude takhle, jo. Né, to je dopředu a zase sem. Dopředu a zase sem.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Už tady žádná není zase. Jiná tady není.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tohle bude prodloužený. Tak a teď, co uděláme? Počkej, teď uděláme takhle 

ohradník. Něco můžem ohraničit.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Potřebujem tyhle kostky.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Uděláme to timhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A teď takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej, ohraničit, podávej mi tohle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Už tady žádný nejsou, jenom tohle tady je.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jejda, teď jsem to zbořila.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Rozbortila.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Tak hele, tohle musíme oddělat ještě sem. Takhle místo tohodle a ještě něco.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady kostka a tady.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, tak to bude takhle. Né, takhle ne, to jsem udělala schválně, aby to bylo hodně 

ohraničený. Je to blbě. Já to chtěla takhle. Teď takhle. Tak tohle tam nebude a bude tam 

jenom tohle. Počkej, takhle, takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Co tam píšete?‘‘ 

Já: ,,Zapisuji si, jak stavíte.‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,Hezky, nebo nehezky, nebo jak?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Musíme to oplotit.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Jako, že by to bylo takhle dlouhý, ještě takhle, už tady žádný nejsou, už tady 

nejsou žádný kostky.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tohle dáme sem. Tak takhle to máme.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Už to máme.‘‘ 

 

Určujícím znakem této spolupráce byly hádky a neshody, které provázely celou stavbu. Oba 

z dvojice byli dominantní a snažili se zaujmout nadřazené postavení nad druhým, ačkoliv 

jejich cíl byl stejný, společně chtěli postavit most.  

 

Foto: 
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Pozorování smíšené dvojice 2 

Asymetrická spolupráce v kombinaci s fantazijní kooperací 

Čas stavby: 10 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♀  Věk: 6,2 let  Skóre v dotazníku: 85 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♂ Věk: 5,8 let  Skóre v dotazníku: 82 b. 

 

Dítě č. 1: ,,První uděláme tyhlecty rámky, jo?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo!‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Potom, tohle. Tyhle jsou moc daleko! Tak, tak most tady uděláme ještě.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Co to udělat výš?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, tohle bude tady nahoře. Tak, asi už to je most. Zábradlí je tohle. A co to tady 

zmenšit? Podmost, podmost, podmost.‘‘ 

Dítě č. 2: Oslovuje dítě č. 1 jménem. Podává pouze kostky. 

Dítě č. 1: ,,Tady, tady, tady, tady! Tohle dám sem, tak!‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak já jen tuhle kostku zkusim dát sem. Teď dáme tady dál, jo? Jedna kostka.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak a teď tady nějaký dáme. Mostíííčeeeek! Ťap, ťap, ťap, ťap a bum. (Dělá prsty 

jako, že se prochází po mostu, pak padá). ,,Tady jako už budou chodit lidi! Prostě už je 

most!‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Nebo ještě můžeme udělat silnici?!‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, to je most na vodu.‘‘ 

(Chvíli se nic neděje, dvojice nestaví) Já: ,,Takže už máte hotovo?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, počkat, ještě ne. Myslim, že potřebujeme ještě tohle. To je těžký. Teďka to 

tam dej.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Krátká, krátká, jo tady. Jedna, druhá. To je těžký.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ještě jednu potřebujem.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Můžeme toho udělat ještě víc. Ale, kde je ta druhá?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Nevím. Ale tyhle tam už nejsou.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, jsou! To jsou tyhlety!‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak teda jo. Teďka tydle. Né, teďka dáme ty čtverečkový. Teď tam dáme, ne, 

tyhle ne. To je zase vyšší most.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, budeme to dělat postupně vyšší.‘‘ 

Dítě č. 1:,, Nebo to bude most dolů, to je konečnej most.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak teď můžeme dělat tohle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne. To ne. To je konec mostu.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Můžeme to dělat ještě takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Hele, uděláme z toho takhle dolů skluzavku?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, to ne, uděláme to trochu pomalu dolů.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Takže nejvyšší, vyšší a nejmenší.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Vyšší, nejvyšší a menší.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak a teď z toho uděláme kostičku a kostičku, tak aby mohli sejít dolu z mostu a 

obejdou celou řeku.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A zas pak půjdou na most.‘‘ 

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. Ťapi, ťapi, ťapi, 

ťapi, pardon.‘‘ (Stále znovu přechází prsty most, mění hlasy). ,,Ou, ou, už není ťapi, ťapi, 

protože se to trochu zbouralo. (Zbořila most, staví ho znovu), ale už se nezbourá.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já mám dobrej nápad. Že tyhle kostky se můžou spojit.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak jóo, tak to ještě uděláme. Ale tohle byla asi tahle poslední kostka.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Hele, my jsme si tohodle vůbec nevšimli.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Už nebudou ťapat, tak tady. To už je ten most hotový.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Tak hele.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, teď tady musíme udělat špičky. Jako sochy. Né, to jsou lidi. To jsou lidi. 

Lidičky to jsou.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak jo, už jsou tady.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jé, tady jsou lidi.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jé, tady je ještě střecha. ‘‘ (Střechy používali jako lidi na mostu.) 

Dítě č. 1: ,,Tady je velký pán.‘‘ (Změněným hlasem). ,,A tady je další pán.‘‘ (Zase jiným 

hlasem.) ,,Ježis, to je nějakej mrakošlap.‘‘ (Dítě č. 2 se tomu směje). 

Dítě č. 2: ,,A tady je další pán.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Který už spadnul.‘‘(Shodí střechu.) 

Dítě č. 2: ,,Auu.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,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) 

Dítě č. 2: (Přidává se do hry.) ,,Já taky nevím, nikdo neví.‘‘ (Nemění hlasy tak jako Dítě č. 

1) 

Dítě č. 1: ,,Tak proč z toho mostu neskočíme a nezabijeme se?‘‘ (Opět mluví velmi 

hlubokým hlasem.) ,,Tak oni to všichni udělaj. Tak dobrá, bum.‘‘ (Postupně shazují všechny 

střechy ,,lidi‘‘ z mostu). ,,Všichni popadali a teďka je tam dáme znovu a dáme je víc od 

sebe.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak a zase se domlouvali.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, já nevím, proč každý nepřeskáčeme. Né, uděláme zase blbost, koukněte. 

Hop.‘‘ (Přeskakuje střechy) ,,Stromy uděláme dole stromy.‘‘ (přišla na to, že když dají dvě 

střechy na sebe, vypadá to jako strom). Tady je strom a něj všichni skáčou. Aby se mohli 

dostat dolů a tady jdou lidi. Už to máme hotovýý.‘‘ 
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Dvojici jsem zadala úkol a dítě č. 1 začalo ihned pracovat. Dítě č. 1 bylo po chvíli hotové  

a chtělo stavbu mostu ukončit, nakonec se ale dvojice rozhodla v práci ještě pokračovat  

a využít ke stavbě mostu více kostek. Také u této dvojice bylo zřejmé, že jeden zaujal 

vedoucí pozici. Nejdříve byla verbální komunikace mezi dvojicí velmi strohá. Až v druhé 

polovině započala u dvojice rozsáhlejší verbální komunikace, a to tím způsobem, že dítě č. 

1 začalo hrát jakési divadlo. Dítěti č. 2 to přišlo velmi zábavné, díky tomu se uvolnilo  

a začalo se aktivněji zapojovat do společné stavby mostu. Dítě č. 1 začalo měnit hlasy  

a určité kostky představovaly, že jsou lidé, za které dítě č. 1 mluvilo. Dítě č. 1 se celkově 

jevilo ve stavbě jako aktivnější, více stavělo. Po ukončení stavby jsem se ptala dítěte č. 1, 

zda úkol hodnotí jako lehký. Jako jedno z mála dětí, hodnotilo úkol za poměrně obtížný: 

,,Nemohli jsme se rozhodnout, jestli to postavíme tady a pak jsme si lámali hlavu, jestli ještě 

tady postavíme ten pidi most. A myslím, že se nám to povedlo.‘‘ Dítě č. 2 odpovědělo na 

stejnou otázku, že se mu úkol zdál jako jednodušší. A na otázku, jak si myslí, že se jim to 

povedlo odpověděl: ,,Dobře‘‘. Odpovídal tedy jednoslovně. Dítě č. 1 zbytek kostek, které 

zbyly využilo k vytvoření hrobek, jak jsem se dozvěděla z jeho slovního komentáře.   

 

Foto: 
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Pozorování smíšené dvojice 3 

Vyspělá kooperace v kombinaci s imitující kooperací 

Čas stavby: 12 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂  Věk: 6,5 let  Skóre v dotazníku: 72 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♀ Věk: 6,2 let  Skóre v dotazníku: 76 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Můžem to udělat i takhle?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Mně se to takhle moc nelíbí!‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, to bude jako to, já vim, že je to takovýhle tvar a uděláme to jako tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jakože to budou dvěře a potom to tam dáme tak.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, pod tim bude voda ne?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Jóoo, jako Karlův.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No, jako Karlův most.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Mmm. To chápu.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Takže tady dám kostku‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já dám kostku sem.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, to musíme udělat takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Takhle je to dobrý.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A nechceš to tam udělat takhle?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, takhle to uděláme.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Joo, to bude dobrý.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Takhle. Takhle s to chtěla vidˇ?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takhle je to dobrý. Ještě tam Karlův most měl nějakou špičku, ne? Takovou.‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,Né, neměl. Nebo?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ještě nějaký sochy. Tak.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Počkej. Teď už tam musíš dávat jiný. To má být jinak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Neplácej se do hlavy.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já musim. Dej to ještě z druhý strany.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Možná, že by tohle mohlo být jinak.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Mám čtyři, čtyři kostky mám.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ale tohle jsou tři.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No a tady mám jednu. Počkej.‘‘ 

(Kousek stavby jim spadnul. Smějí se tomu.) 

Dítě č. 1: ,,Tak a ještě, ještě takhle dej jednu. Už není žádná? Tak a teď tady. Tendle most 

bude hezký.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Myslím, že už nemáme asi tyhle oblouky.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,My je nemáme?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne. Už ne. Už ty oblouky nemáme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak tohle nemusíme dělat z oblouků. Dáme je takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak jo. Kdyby tam těch oblouků bylo víc, tak bychom hned věděli, jak na to, 

že?‘‘  

Dítě č. 1: ,,Hele, tenhle můžeme dát tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Na to, ale budeme potřebovat hodně kostek.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Dobrý?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo. Jenom jsem tam chtěla dát tohle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Aha. Dobře.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To vypadá dobře. Kdyby sme seděli takhle, tak to vypadá úplně skvěle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Hm. To jo.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Ještě, Ještě, máš tady špičku.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tu dej sem. A tohle dej takhle.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Tak. Myslím, že se nám to zatím daří, že?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo, to jo.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Já udělám takhle. Jééé‘‘ (Pár kostek spadne.) 

Dítě č. 1: ,,To neva. Pojď, dej to tam.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Dávám to sem.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Co? Počkej! To mělo být... Počkej. To mělo být takhle. Jo a tohle to máš správně 

tohle to. A tohle dej asi radši sem, prosim. Teď tam dáme … .‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Možná, že by to mohlo být nějak takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, počkej, půjč mi to, takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A tady dáme takhle most a tady druhý, jo?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady dáme tohle, co ty na to?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A potom tam uděláme takhle z toho a tady uděláme druhý. To by možná šlo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,To ne, protože to by byl tunel a tohle je most. Počkat tohle je tunel, nebo to je 

most?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To je tunel pro vodu.‘‘ (Smích.) 

Dítě č. 1: ,,Ty brďo. My asi nevíme, jak vyrobit most.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Mně to připadá spíš jako nějakej palác.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Paláác! Palác? Tohle dáme takhle, předěláme to.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A možná, že by to mohlo být něco jako Rudolfín, protože my jsme tam chodili 

s Maxíkem.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jakýho Maxíka? Našeho?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To je druhá školka, já mám totiž dvě bývalé školky a teďka jednu.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Pomoc mi.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,A kolik dětí to už stavilo?‘‘ 

Já: ,,Hodně a všem dětem se to povedlo, takže věřím, že i vám.‘‘ 

(Zase jim něco spadlo, Dítě č. 1 vypadá už trochu neštvaně) 

Dítě č. 1: ,,Pomůžeš mi tady teď, to co teď dělám?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, Ne, to dej sem. Tohle spadne teď. A teď to musíme dát takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já to teďka udělám.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Opatrně. Tohle dáme takhle. A jednu takhle. Myslím, že se nám to zatím povedlo, 

ne?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Vypadá to jako pidi palác.‘‘ 

Dítě č. 1:,, Hm, ale palác to nebude, bude to most. Tady budou dveře a tady bude konec.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ještě tady bysme mohli to.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ha, to je dobrý, to se mi líbí.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Mně se to docela taky líbí.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ještě to takhle, protože tady vidím díru. Musíme jí zamaskovat. Teď je to 

geniální.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A co okna?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Okna? Okna, to nemůže mít. Protože to nedokážem.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ale kdybychom tady dali ještě to, tak tohle by mohlo být okno.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej. Dám to takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ano. A ty to nemusíš malovat?‘‘ 

Já: ,,Já si to zapisuji a pozoruji vás a pak si to vyfotím, až to budete mít.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ale musí to vyfotit z téhleté strany.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkat, já ještě potřebuju jednu kostku.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jakou? Tuhle? Já ti jí najdu. Je to ona?‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,mm, jo! Teď se na to pořádně koukni.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já sem prostě dobrá.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej. Teď, jo, teď takhle vlastně, já sem zapomněl.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A nechceš udělat bránu?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Bránu? Jak jako bránu?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jako tady takhle? Bude jako zavřeno.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej. Tady potřebujem dlouhou, nebo tam dáme spíš tohle, ne?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Joo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No tohle asi nepůjde, nebo počkej, něco tady zkusím ještě jednou. Tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak já už to chápu. Nechceš to udělat takhle?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo. Už to je hotové.‘‘ 

 

V průběhu stavby se dvojice rozhodla, že postaví Karlův most. Konkrétní most a jeho 

představa tak sloužila dvojici jako model pro stavbu vlastního mostu. V průběhu stavby 

dvojice řešila značné potíže a reflektovala, že jejich dosavadní stavba jako most nevypadá. 

Mezi dvojicí byla zaznamenána rozsáhlá verbální komunikace. Dvojice byla vyrovnaná  

a kladně se vyjadřovala o svých schopnostech a celkovém vzhledu stavby.  
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Foto: 
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Pozorování smíšené dvojice 4 

Neverbální kooperace 

Čas stavby: 5 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂  Věk: 6,5 let  Skóre v dotazníku: 65 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♀ Věk: 5,7 let  Skóre v dotazníku: 65 b. 

 

Dítě č. 1 započalo stavbu.  

Dítě č. 2 se přidává, podává kostky. Občas položí kostku. Práce probíhá v tichosti.  

Oční kontakt mezi dvojicí. 

Dítě č. 1: ,,A nebo ne, to dám úplně ke krajíčku, takhle. Pak dáme tohle takhle.‘‘ 

Opět pracují v tichosti.  

Dítě č. 1: ,,Tak to nechce držet takhle nízko. Takhle. Tak to musíme udělat takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ty už nám došli, tak tam dáme zase tyhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Teď tam můžem dát třeba takhle nějak kruh anebo ne. Jó, tohle.‘‘ 

Dítě č. 2: Dál v tichosti podává kostky.  

Dítě č. 1: ,,Hotovo. Anebo tam ještě něco přidám. Tohle sem, tady ještě takhle stříšku, a ještě 

zase tohle a stříšku.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Hotovo.‘‘ 

 

Dvojice převážnou většinu času pracovala v tichosti. Dvojice se jevila jako velmi nesmělá. 

Více nejistá byla ve stavbě dívka. Pár slovně verbalizoval pouze zásadní a důležité kroky 

stavby. I přes nízkou verbální oporu při plnění úkolu bylo patrné, že dvojice vzájemně 

kooperuje. Objevoval se častý oční kontakt.  
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Foto: 
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Pozorování smíšené dvojice 5 

Neverbální kooperace 

Čas stavby: 10 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂  Věk: 6,2 let  Skóre v dotazníku: 62 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♀ Věk: 6,5 let  Skóre v dotazníku: 62 b. 

 

Dítě č. 1: V tichosti staví.  

Dítě č.  2: Podává kostky. 

Dítě č. 1: ,,Díky.‘‘ 

Dítě č. 2: V tichosti staví, ochotně podává kostky. 

Dítě č. 1: ,,Tyhle už nepotřebuju‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Aha.‘‘ 

Dítě č. 1: Rovná kostky a občas přestavuje to, co postavilo Dítě č. 2. 

 

U dvojice byla pozorovatelná velká míra nejistoty a nesmělosti. Stavba mostu trvala dvojici 

poměrně dlouhou dobu, jelikož mezi dvojicí neprobíhala verbální komunikace, přesto však 

bylo patrné, že dvojice aktivně spolupracuje. Mezi dvojicí často probíhal oční kontakt, aby 

se vzájemně sledovali, co druhý dělá, pomalu pokládali jednotlivé kostky, aby se utvrdili 

v tom, že je druhý se stavbou spokojen.  

 

Foto: 
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Pozorování smíšené dvojice 6 

Asymetrická kooperace 

Čas stavby: 15 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂  Věk: 6,5 let  Skóre v dotazníku: 40 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♀ Věk: 6,6 let  Skóre v dotazníku: 69 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Tohle dáme takhle sem. Pane bože.‘‘ 

Dítě č. 2: Vede ruku Dítěti č. 1, kam má kostku postavit. 

Dítě č. 1: ,,Tak se může dělat most, ne?‘‘ 

Dítě č. 2: Často stavbu mění, bere a přidává kostky.  

Dítě č. 1: ,,Tak, teď tam dáme kolečko.‘‘ 

Dítě č. 2: Bere kostky a staví je bez přechozí domluvy a verbální opory. ,,Teď tuhle kostku.‘‘ 

Bere kostky druhému dítěti z rukou, ale jemu to zřejmě nevadí. 

Dítě č. 1: ,,Můžu to udělat takhle. Teď třeba kolečka, nebo radši ne. Chceš tuhle kostku?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, teď potřebuju tohle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Co budeme dělat teď?‘‘ Snaží se stavět, přitom kouká na Dítě č. 2, jestli to dělá 

správně. ,,Není to tady trochu špatně?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No dobře. Chceš tuhle kostku?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, podej to.‘‘ (Zkouší, jak budou ve stavbě pokračovat.) 

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?‘‘ 
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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?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Teď už mám jen dvě kostky.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne, ještě máme tři. Tohle dáme kam? Už máme jen tři. Tak to dáme místo toho 

tohle? Nebo sme mohli jednu odebrat. Tak já to můžu dát sem.‘‘  

(Je vidět, že dítě č. 1 by rádo více komunikovalo, rádo by více spolupracovalo, má dobré 

nápady, ale Dítě č. 2 má svou hlavu, staví si podle sebe.)  

Dítě č. 1: ,,Dej si bacha, ať to nespadne.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak já tam udělám špičku.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo. Tak to už tu můžeme nechat a už to bude hotový ne? To tam už nedáme nebo 

dáme?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, to tam ještě dáme.‘‘ (Stále jí něco padá, ale zkouší to znovu.) 

Dítě č. 1: ,,No, tak to asi musíme dát semka. Tady to padá, tak dej jednu sem.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Hm.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No, tak tu jednu dej jinam, nebo tu durhou dej sem. No. Tak to tam nemusíš 

takhle dávat.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Máme to.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Máme to.‘‘ 
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Dítě č. 2 zaujalo ve stavbě dominantní pozici. Ze začátku vedlo dítěti č. 1 ruku, kam může 

kostku položit a stále po něm přestavovalo kostky dle svého. Dítěti č. 1 to nijak nevadilo. 

Vůdčí pozici v této dvojici zaujala dívka, která se svým spoluhráčem nekomunikovala na 

verbální úrovni a neprojevovala žádný zájem o jeho názory a nápady. Stavbu doprovázely 

časté změny a přestavby.  

 

Foto: 
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Pozorování smíšené dvojice 7 

Neverbální kooperace 

Čas stavby: 8 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂  Věk: 5,6 let  Skóre v dotazníku: 71 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♀ Věk: 5,6 let  Skóre v dotazníku: 63 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Já takové kostky mám doma a někdy z nich stavim něco.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Já mám taky doma kostky. A stavim mosty, a když nevíme, jak máme postavit 

ten most, tak postavíme nějakej jinej. Uděláme to takhle.‘‘  

(Dítě č. 2 začalo se stavbou, Dítě č. 1 se kouká a pomalu volí, co udělá, kam kostku do stavby 

umístí.) 

Dítě č. 1: ,,Tak.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ježiši, to spadne.‘‘ 

Kousek stavby se jim zbořil, společně ho začnou předělávat. 

Dítě č. 2: ,,Tohle to uděláme tak.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Něco mě napadlo.‘‘ Dítě č. 2 mu pomáhá. 

Dítě č. 2: Něco šeptá druhému dítěti, bohužel není rozumět, co. 

Dítě č. 1: Už to máme hotové.  

 

Spolupráce probíhala v tichosti. Postupně se střídali a čekali, než jeden umístí kostku, pak 

pokračoval ve stavbě další. Každý si začal stavět svůj konec a vzájemně se stále kontrolovali 

pomocí očního kontaktu, aby jejich stavba byla na obou koncích podobná. Opět u této 

dvojice byla patrná určitá ostýchavost a nejistota ze zvolené dvojice. Dvojice se také při 

stavbě mostu často smála.  
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Foto: 
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Pozorování smíšené dvojice 8 

Absence kooperace 

Čas stavby: 8 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♀  Věk: 5,4 let  Skóre v dotazníku: 78 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♂ Věk: 5,8 let  Skóre v dotazníku: 65 b. 

 

Dítě č. 1 začalo stavět, Dítě č. 2 se pomalu přidalo. 

Dítě č. 2: ,,To ne. Zkus tohle.‘‘  

    ,,Co to zkusit takhle.‘‘ 

                ,,Jó, to tam dej.‘‘ 

   ,,Hotovo.‘‘ 

 

Mezi dětmi se postupně vytvořila paralelní hra. Každý stavěl na mostu, co chtěl. Oba dva 

byli ve stavění nejistí, nesmělí. Nedocházelo k žádným interakcím. Každý si stavěl sám na 

společném mostu.  

 

Foto: 
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Pozorování smíšené dvojice 9 

Vyspělá kooperace v kombinaci s vzájemně podporující a estetickou  

kooperací 

Čas stavby: 10 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♀  Věk: 6,3 let  Skóre v dotazníku: 77 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♂ Věk: 6 let  Skóre v dotazníku: 73 b. 

 

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.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já bych to udělal tak, aby to bylo trochu pevnější a teď tudy, tudy nebo sem.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ale teď jak, to bude asi trochu těžký.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jé tak. Musíme to udělat i tak nějak takhle. A pak to takhle spojíme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Teď to musíme udělat i z druhý strany.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Můžu? Mám nápad.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Takže bychom to udělali takhle. Takže teď to musíme udělat i z druhý strany.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No jo, to je dobrý nápad. No, když to uděláme z druhý strany. A z druhý strany 

to můžem dát tak.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Dobře. Teď budeme radši dělat most? Nebo může být takhle most. Takhle jako 

rovně.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak jo.‘‘  

Dítě č. 1: ,,A tady na něj jako nalezem. Takže tam musíme udělat schody nebo něco.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkej, já umím dobře schody.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já taky.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Počkej, takže tam dáme tohle. Dáme tohle pryč a dáme tam tuhle kostku.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No most, to je trošku těžký. Jó, to je dobrý.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Hele, já mám nápad.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Tohle potřebuju, aby ta kostička šla trochu sem.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Mám nápad. Počkej. Když to uděláme takhle. Mám nápad takhle a takhle. Jéé.‘‘ 

(Něco se zbořilo.)  

Dítě č. 1: ,,Počkej.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Co je?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, dáme tuhle pryč a dáme tam tuhle kostku. Počkej, dáme tam tohle, tohle 

a tohle.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Jó, to je dobrý.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A dáme sem tohle? Když to uděláme takhle, tady tu, ne tuhle, tuhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jó, tak. Takhle?‘‘ 

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.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo takhle a můžeš to udělat i takhle, ne?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkat.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,To je už moc velký, né?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo.‘‘ 



117 

 

Dítě č. 1: ,,Tak takhle třeba.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,My musíme  těma kroužkama a už to bude třeba.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Teď už jenom jeden kroužek, raz a dva a máme to. No a teď už jenom jeden 

kroužek, ale ten už nemáme, tak tam dáme třeba … .‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já vim, jakou. Tuhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ale můžeme to udělat i takhle. Ne, počkat, to je moc vysoký. Tak asi takhle a 

máme to.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takže tak, tak, tak a tak.‘‘ (Ukazuje, jak budou lidi chodit.) 

Dítě č. 1: ,,A teď to musíme udělat i takhlenc. To musíme udělat první i z druhý strany.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Počkat, teď takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ne, počkej, asi tady.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, počkej. Tak.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ale ještě tohle potřebuješ. Jo a to půjde sem. Ne, to půjde ještě sem, takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No jo, to teda jo. To bysme ještě něco potřebovali.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já mám nápad. Počkat jo, jo, jo. Tak.‘‘  

Dítě č. 2: ,,No a můžeme tady stavět teď dál, na druhé straně, z kostek.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Hele, to je tak lehký.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne, není zase. Jak se zdá, tak to lehký není. Co kdyby sme to udělali nějak 

takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A jak se to tam dá? To můžeme udělat i takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ne to nejde, to by se propadlo.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,To, jo no.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Možná takhle.‘‘ 
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Dítě č. 1: ,,To se taky propadne nebo ne?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo vlastně propadne. Propadne. Jo a věžičky, jako takhle, myslim takhle dvě 

věžičky.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak, to asi.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Když to uděláme tady tlustší, můžem tam udělat ty dvě věžičky.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jak jsme to předtím dělali?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jó, to je dobrý.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,A to můžeme udělat i takhle tady, ať je máme takhle. Čekat. můžeme to udělat i 

takhle rovnou.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tady je ještě jedna z věžiček.‘‘ 

Dítě č. 1 + Dítě č. 2: ,,Máme to.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo a udělali jsme to ze všech kostek.‘‘ 

 

Spolupráce mezi dvojicí byla vyvážená. Oba se zapojovali do aktivní práce a přinášeli do 

stavby nápady. Dvojice mezi sebou vedla dialog, ve kterém se vzájemně podporovali, kladně 

oceňovali nápady toho druhého a konzultovali jednotlivé kroky stavby. Dvojice kladla zájem 

o materiál a také jí záleželo na tom, aby stavba mostu byla symetrická. 

 

Foto: 
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Pozorování smíšené dvojice 10 

Vyspělá kooperace v kombinaci s fantazijní kooperací 

Čas stavby: 15 min.  

Dítě č. 1: Pohlaví: ♂  Věk: 6,1 let  Skóre v dotazníku: 80 b. 

Dítě č. 2:  Pohlaví: ♀ Věk: 6,5 let  Skóre v dotazníku: 73 b. 

 

Dítě č. 1: ,,Já sem se z toho, jak jste to řekla, úplně paf. Tak to je pro mě lehký, jak myš.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Já asi vim, jak.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jakto? Jé, já sem zapomněl úplně.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Né, počkej.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No jo, já sem zapomněl úplně.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ták. Teď budeme potřebovat další, ty hnědý sem. A další takovouhle kostičku 

sem.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej. Vždyť to je jako úzká lávka! Počkej. Vždyť to nemá být úzká lávka. 

Úzkou lávku nechci. Né, to né.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ták. A potřebujem tohle. Hele?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já budu dělat sochy.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Né, to taky ne. Tohle má být most. Máme udělat most. Takhle sem.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No tak dobře.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takhle sem. Dobrý ne?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo, to je dobrý nápad. Tak aspoň, že si na tohle přišla.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jako takovýhle díly, ne?  Takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,A není to úzká lávka. To je dobrý, ne?‘‘  

Dítě č. 1: ,,Počkej, ještě.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jó, tohle a tohle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej. Ještě jedno bysme potřebovali udělat tady.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Vpřed to dáme, jo? To je dobrý ne?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak aspoň, že na tohle si přišla.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Jó, takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, já sem našel už tyhlety.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Hele bude to takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já fakt nevim jako.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takhle, hele, podívej. Potřebuju tohle sem a teď tohle. Tak sem.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak jo. Aspoň už víme, jak tu bude vypadat. Juchů.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Mezitim budou takhle. Asi takhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No jo, jo, jo, jo. Tebe vždycky něco napadne.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To je lepší.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No jo, no jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Wow, spadlo nám to.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tak to postavíme takhle.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Zbouralo se to.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, co to má být jako?‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Most.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No jo, já vim, já sem nezapomenul.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takhle sem. Dobrý, ne?‘‘  

Dítě č. 1: ,,No, jo. Dobrý, dobrý, dobrý.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Sem, tohle dáme takhle, aby to nepadalo. To je dobrý, ne?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No. Tak teď nevim jak. Ani nevim co stavíme, jestli most nebo co?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Most stavíme.‘‘  

Dítě č. 1: ,,No, tak takový most jsem nikdy neviděl. Takový most se vážně nikdy neviděl. 

Jo, ty si to chtěla udělat takhle. To už chápu, co to bude.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, chtěla.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, tak tohle sem, sem.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Hranatý dáváme sem.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, co je zas? Proč to odendáváš?‘‘  

Dítě č. 2: ,,Protože tady jsou ty koule, tak to uděláme. Musí to být tak, asi.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo, jo, jo. Aha, takže tak. Ale proč? Ty jim tam nechceš udělat to.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jo, fakt takhle. Tohle bych asi měla dát takhle. Dáme tohle pryč. Jo? A dáme tam 

… .‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Teď to vypadá jak schody, nebo jak noha. Ještě druhá noha a bylo by to.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tohle dáme sem.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No, jako sochy.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Tak, a teď asi tak?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, já vim, jak to uděláme.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jó, takhle je to lepší. Tak do toho dáme tohle. Hele koule, já už ji mám 

připravenou. Počkej, teď ještě druhou.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej ještě.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ták, super.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Tady se nám to nějak rozpadá.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak, Super, ne? A teď tam dáme takhle věžičky.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No, sochy. Počkej, počkej. Ty sochy budou tohle.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,Ne, sochy ne, to se mi nelíbí.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Škoda, tohle by se tam mohlo dát.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Hele, tak ty sochy tam můžem dát. Jó, tohle dáme sem. A tady zase dáme dlouhou. 

A tady zase krátkou.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, zkusíme to někam otočit a třeba bychom to mohli dostavit až k tomu autu. 

To by bylo fakt skvělý. Supr, dupr.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Sem. Počkej, ne, takovouhle ne. Potřebujem čtyři.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, teď to musíme stavět z těhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takhle tak. Sem. A teď to musíme stavět z těhlech.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ještě tak, sem.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ještě dvě tyhle. Počkej, uděláme to z těhletěch. Tady je ta kostka.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jé super, juchu. No, ale došli nám tyhlecty, tak místo toho jsem musel udělat 

tohle. A teď nám došly kostičky tadycty.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jó, super.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ty říkáš pořád super.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Ale my můžem použít tyhle.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No jo, na ty jsem zapomněl. Úplně. Počkej, tak ty použijeme takhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Super, Vychází nám to.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No, docela jo. Řekl bych.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak. Tyhle.‘‘   

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.‘‘  
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Dítě č. 2: ,,Né, sem dej tu makronku.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Yes, takhle. No, a došli nám z toho úplně všechny tyhle kostky.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,A tohle půjde tak.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Sem musíme dát hnědý makronky.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Už nám došly.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No, tak, co budeme dělat teď? Došly nám z toho úplně všechny kostky. Musíme 

z těhlech.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak tuhle dej sem.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Ale počkej, tak sochy taky nějaký musíme udělat.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jó. Tak teď sochy.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No tady.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,No, to bude moc hezký.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Nó, to musíš dát trochu na stranu, aby tam lidi mohli chodit. Jé, takovýhle.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Jé, to jsou hezký sochy‘‘.  

Dítě č. 1: ,,Tak, ještě takhle to bude. Jo, ty to tam dáš takhle.‘‘  

Dítě č. 2: ,,Hele, podívej. Drží to.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej, tudy budou lidi chodit dolů. Takhle, abychom nezapomněli. Tak aspoň, 

že nám zbyly nějaké kostičky na to.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Super.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Tak já si budu stavět s těmahle kostičkama.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Hele, stavíme most.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Já vím. Hele a teď už to zvládneš sama? A tady máš zásobu těhle kostiček.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,To bude takhle tady u mostu.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Jo u mostu, tak si je zase rozebrala. Počkej, já vim, jak to bylo. Já vim, jak to 

bude.‘‘ 
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Dítě č. 2: ,,To bude hezký, ne?‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No jo, tak aspoň že na tohle si přišla. Já sem na to vůbec nepřišel.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Tak jako fakt z tohodle budou skákat nahoru, aby se tam mohli rozhlídnout. 

Počkej. Tady musí zase vycházet dolů.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tahle tam taky bude.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Počkej. Já tam udělám trampolínu, aby mohli skákat dolů. Já vim, jak to 

vypadalo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Takhle.‘‘  

Dítě č. 1: ,,Tak jo, tak jo, tak jo.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Dobrý ne, takhle!‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No, jo. Já už jsem strašně unavenej, fakt jo. Achjo, se mi chce spát, tak jsem úplně 

zapomněl, co děláme.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Most. Děláme most. Tohle sem. Takhle, tohle sem, takhle, tohle bude tady, tak. 

Super.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,Co to má být? Jako fakt teď už. Fakt jako nechápu, co to má být. Jó, už to máme.‘‘ 

Dítě č. 2: ,,Tak, už to máme.‘‘ 

Dítě č. 1: ,,No, ale tak tohle jsme měli dát trošku dál. Počkej, počkej, to si měla dát takhle 

na stranu. Tak a je to, super.‘‘ 

 

Stavba mostu dvojici zabrala poměrně dlouhý časový interval. Celý průběh stavby 

doprovázela bohatá verbální komunikace mezi dvojicí. Dvojice se jevila jako vyvážená tým, 

který se ve stavbě vzájemně podporoval. Dívka z dvojice byla více soustředěná na stavbu, 

chlapec byl podstatně živější a těžko se mu u úkolu udržovala plná pozornost. Ale snažil se 

dívku svým způsobem kladně hodnotit a oceňovat její nápady.  
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Foto: 
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Příloha 5 Odpovědi učitelů 

Mateřská škola č. 1 

,,No to bych řekl, že člověk dělá bezděčně pořád. Nejvíc u běžných činností. Učíme se 

neskákat si do řeči, vycházet si vstříc, respektovat se, vzájemně si pomáhat při uklízení. Já 

se snažím jít dětem příkladem, pomáhám paní kuchařce, když vidím, že ji něco spadne, hned 

jí pomůžu, odnáším talíře. Dál při námětových hrách, tam si to děti řídí samy. Často při 

výtvarných činnostech děti pracují ve skupině. V hudebních moc ne, to je individuálnější. 

Když mají děti řízenou činnost, občas mají úkoly plnit ve dvojicích.‘‘ 

 

Mateřská škola č. 2 

,,Hodně při ranních hrách, to jim zadávám úkoly do dvojic, to mají takové sešity a doplňují 

tvary a tak. Děti to opravdu dělají spolu, pomáhají si. Dále pak bezděčně při konstruktivních 

hrách, například stavění kolejí. V hudebních činnostech při hudebně pohybových hrách, 

například teď jsme tancovali ,,Kalamajku" a děti byly ve dvojicích. Dnes jsme například 

hráli sluchové pexeso od Albi, hudební nástroje, nejdříve měly děti najít dvojice a dát je k 

sobě, děti se snažily navzájem si pomáhat, dále měly jednu dvojici otočit rubem, aby si 

mohly poslechnout, jak zvuk nástroje, tak co to je za nástroj a o tužku se střídaly. Dále hry 

s míčem na dvorečku, házejí si mezi sebou.‘‘ 

 

,,My hodně využíváme spolupráci u výtvarky, třeba jsme měli téma koloběh vody a zadala 

jsem jim, co je potřeba vyrobit, to byly děti ve skupině po cca 4-5 a každý udělal část práce, 

samy se střídaly u malby, každý stříhal, ale vybral si jakou část. Pak taky hodně u her 

pohybových, kdy je buď dělíme my na dva týmy, nebo se rozdělují samy, jak chtějí. Taky 

jsme hráli na ZOO, kdy měly děti plánek zoologické zahrady a po třídě byla rozmístěna 

zvířátka a děti je ve skupinkách hledaly, každý našel nějaký, společně je doplňovaly do 

plánku, říkaly si, který ještě nemají, který jo, když to vše měly, tak pomohly i druhýmu 

týmu.‘‘ 
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,,Děti tvoří skupiny a mají spolupracovat v různých činnostech, většinou se to děje při 

tanečkách, výtvarce, konstruktivních hrách, to třeba mají stavět ve skupinkách domečky a 

tak podobně. Pak je hodně dělíme do skupin buď teda my, nebo oni samy a vymýšlí co 

nejvíce slov na určité písmenko nebo hlásku a soutěžíme, která skupinka vymyslí více. Nebo 

ve skupinkách předvádí pantomimu a taky soutěží. Ještě samozřejmě třeba v tělocvičně, 

když děláme opičí dráhy, tak je rozdělujeme do několika skupinek a musí si vybrat vhodného 

kandidáta na určitou aktivitu. Takže spolu musí spolupracovat.‘‘ 

 

Mateřská škola č. 3 

,,Rozvoj spolupráce probíhá především ve výtvarných činnostech. Při běžných úkonech dne 

se snažíme rozvíjet empatii, pomoc, například když někdo něco rozlije, všichni pomůžou 

s uklízením. Děti často pracují ve dvojicích, když pracují ve větších skupinkách, tak jsou 

skupinky tvořeny náhodným výběrem třeba pomocí obrázků a losování nebo i cíleně, když 

vyloženě chceme, aby někdo byl s někým.‘‘ 

 

Mateřská škola č. 4 

,,Hra a kooperace tvoří ve školce a v průběhu dne hlavní pilíř – děje se každodenně, tím jak 

je to smíšená třída, tak si všichni pomáhají, hlavně předškoláci mladším, dějí se hodně 

skupinové činnosti, děti si vše dělají samy, nemusí se zapojovat když nechtějí. Práce a 

veškerá činnost je tu založená na dobrovolnosti, z 80% probíhá vše hrou. Ve skupinkách 

pracují hodně při výtvarných činnostech, dělají projekty.‘‘ 

 

Mateřská škola č. 5 

,,Při běžných hrách, když plní školní úkoly – hrají si na školu, tak jsou děti rozdělovány do 

skupin a mají plnit úkol. Někdy jsou skupinky tvořeny náhodným výběrem, někdy volíme 

my.  Spolupráce je také často rozvíjena při námětových hrách, které si děti řídí samy, musí 

se tak popasovat s rozdělením rolí. Nyní například dramatizujeme s dětmi různé pohádky, 

takže tam dětem rozdělujeme role. Účastníme se také programu ,,Malá technická 
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univerzita‘‘, kde mají děti pracovat ve skupinách a mají spolupracovat při zadaných úkolech, 

je to takový cyklus navazujících projektů: čistička odpadních vod, architektura, 

infrastruktura města, a tam mají děti při zadaných úkolech pracovat ve skupině kolem čtyř 

až pěti členů, tam pomáháme s rozdělováním, aby v každé skupince byl alespoň jeden 

tahoun, některé děti se prostě jen svezou, nechtějí být vůdčí a nikdy nebudou.‘‘ 

 

 

 

 


