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ABSTRAKT 

 

Tématem bakalářské práce je kázeň u dítěte předškolního věku. Tato bakalářská práce se 

zabývá v teoretické části definováním kázně z pohledu různých autorů, historických období a 

ontogeneze. Práce charakterizuje dítě předškolního věku v těch oblastech, které jsou důležité 

pro cíl práce, a to – vývoj vnímání, emoční vývoj, vývoj vůle a autoregulace a morální vývoj. 

Dále se práce zabývá konkrétně kázní u dítěte předškolního věku, faktory ovlivňujícími kázeň 

a prostředky, jak kázeň u dítěte předškolního věku udržet. Výzkumná část práce byla 

realizována pomocí rozhovorů a obsahuje reálné názory a postupy týkajících se kázně, a to 

z pohledu učitelů a rodičů dětí předškolního věku. Učitelé popisovali, jakým způsobem 

zavádějí pravidla do kolektivu třídy, jaké metody používají k udržení kázně, zda kázeň 

hodnotí a jaký mají názor na dnešní výchovu rodinnou. Rodiče předškolních dětí popisovali 

svůj přístup k předávání pravidel, k odměnám a trestům a k výchovným metodám, pokud je 

dítě neposlouchá. Dále porovnávají svůj přístup s přístupem svých rodičů k nim samým i 

k jejich dětem. Výsledky rozhovorů s učiteli a rodiči byly porovnány s cílem zjistit, jakou roli 

hraje kázeň v současné předškolní výchově a zda jsou v názorech učitelů a rodičů rozdíly. 

Dále výzkumná část obsahuje rozhovory s dětmi předškolního věku, kterým byl nejprve 

přečten úvodní text, poté byl s dětmi vedený řízený skupinový rozhovor a následně děti 

kreslily vybrané pravidlo. Nad kresbami byly vedeny s dětmi rozhovory individuální.  
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THE ABSTRACT 

 

The topic of the bachelor's thesis is discipline of the child in preschool age. In the theorectical 

part this bachelor thesis deals with the definition of discipline from the perspective of 

different authors, historical periods and ontogeny. The thesis characterizes the preschool child 

in those areas relevant to the aim of the thesis, namely – perceptual development, emotional 

development, the development of the will and self-regulation as well as moral development. 

Further, the thesis specifically deals with discipline in a preschool child, factors affecting 

discipline and means of maintaining discipline in a preschool child. The research part of the 

thesis was conducted through interviews and includes real-life views and practices regarding 

discipline, from the perspectives of teachers and parents of preschool children. Teachers 

described how they introduce rules into the classroom, what methods they apply to maintain 

discipline, whether they evaluate discipline, and their opinion about family education today. 

Parents of preschool children described their approach to imparting rules, rewards and 

punishments, and educational methods if the child disobeys them. They also compared their 

approach with that of their parents toward themselves and their children. The results of the 

interviews with teachers and parents were compared in order to determine what role discipline 

plays in contemporary preschool education and whether there are differences in the views of 

teachers and parents. In addition, the research part includes interviews with preschool children 

who were first read an introductory text, then a guided group interview conducted with the 

children, followed by children drawing a selected rule. Individual interviews were conducted 

with the children regarding the drawings. 
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Úvod 

Autorka si téma zvolila na základě vlastních zkušeností s různými přístupy ke kázni 

v mnoha mateřských školách. V době, kdy autorka pracovala jako lektorka zájmových 

kroužků v mateřských školách, byla svědkem různých přístupů ke kázni dětí a jejich 

úspěšnosti a neúspěšnosti. Autorku zajímalo, proč některé často používané metody 

nefungují, a jak by bylo možné ke kázni přistupovat tak, aby ve třídě vládla přátelská 

atmosféra jak k dětem, tak k pedagogům. Při vyhledávání konkrétní literatury týkající se 

kázně u dítěte předškolního věku autorka zjistila, že je dané literatury nedostatek. 

Autorka se rozhodla danou práci zpracovat pro vlastní hlubší pochopení problému, aby 

se stala úspěšnější ve své učitelské profesi a zároveň rozšířila v oblasti kázně obzory 

pedagogům mateřských škol, kteří se o problematice chtějí dozvědět více. Autorka se o 

dané téma zajímá z důvodu vlastního přesvědčení, že kázeň je zásadním faktorem 

ovlivňujícím výchovu a vzdělávání na všech stupních školského systému, o to více na 

stupni předškolním, kde se dítě s celým systémem seznamuje a na jehož základě stojí 

všechny stupně následující. 

Hlavním cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem by měla být pojata kázeň u dítěte 

předškolního věku v mateřské škole na základě vývojových charakteristik daného věku, 

rodinné výchovy a ověřených postupů v mateřských školách. Dílčí cíle práce se vztahují 

přímo k části teoretické a výzkumné. 

Záměrem teoretické části bylo porozumět problematice kázně u dítěte předškolního 

věku na základě jeho vývojových charakteristik a dostupné literatury týkající se kázně. 

Teoretická část se zabývá kázní z různých pohledů, charakterizuje dítě předškolního 

věku ve všech - pro práci důležitých - oblastech jeho vývoje a shrnuje poznatky a 

doporučení týkající se konkrétně kázně dítěte předškolního věku a to v oblasti faktorů 

ovlivňujících kázeň a prostředků k udržení kázně. Na část teoretickou navazuje část 

výzkumná. 

Cílem výzkumné části bylo zjistit, jak probíhá výchova ke kázni reálně, a to 

v mateřských školách a v prostředí rodinném. Výzkumná část se zakládá na 

výzkumných otázkách. Výzkum byl realizován pomocí otázek týkajících se kázně 

pokládaných formou rozhovorů učitelkám mateřských škol, rodičům a dětem.  
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1  TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Metody použité v teoretické části  

Metody použité pro teoretickou část práce 

Práce s literaturou 

Obsahová analýza 

Syntéza  

Základem pro zpracování bakalářské práce byla práce s literaturou. Gavora zdůrazňuje 

že: „Studiem dosud publikované literatury výzkumník získá přehled o tom, co se už o 

dané nebo podobné problematice zjistilo.“ (Gavora, 2000, s. 16). Nejprve autorka 

vyhledala množství literárních zdrojů, které s problematikou kázně v předškolním věku 

souvisí. To se odvíjelo od literatury doporučené, která k danému tématu doporučovala 

zdroje další. Tato metoda se objevuje v celé teoretické části práce. Autorka využívala 

služeb veřejných knihoven, studoven a půjčoven. Velkým přínosem byla pro autorku 

možnost nahlédnout do Národní digitální knihovny Kramerius a dalších digitálních 

zdrojů. 

Obsahová analýza je podle Průchy: „Výzkumná metoda zaměřená na identifikaci, 

porovnávání a vyhodnocování obsahových prvků textů i neverbálních komunikátorů. 

V pedagogickém výzkumu se často používá při analýze dokumentů, výpovědí informantů 

atd.“ (Průcha, Mareš, Walterová, 2003, s. 143). Autorka při použití této metody v 

informačních zdrojích vyhledávala ty informace, které se týkaly jednotlivých kapitol či 

myšlenek v teoretické části práce, označovala je a následně syntetizovala. Obsahová 

analýza byla poté provedena znovu ve výzkumné části práce, kdy autorka analyzovala 

odpovědi jednotlivých respondentů a vyjímala z nich stěžejní části. 

Široký uvádí, že syntéza je „myšlenkové spojení jednotlivých částí v celek. Při syntéze 

se sledují vzájemné podstatné souvislosti mezi jednotlivými složkami jevu či objektu, což 

napomáhá k odhalení vnitřních zákonitostí fungování a vývoje jevu či objektu bádání. 

Syntéza je postup, kdy se formulují závěry na základě výchozích zjištění.“ (Široký, 2011, 

s. 31). Jednotlivé informace analyzované z literárních zdrojů autorka seřadila a vkládala 

do jednotlivých kapitol celé teoretické části práce, za použití syntézy. Vznikal tak 
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logicky uspořádaný text práce, který odkazuje na mnoho zdrojů potvrzujících jednotlivé 

myšlenky. 

 

1.2 Kázeň 

Abychom se mohli zabývat otázkou kázně u dítěte předškolního věku, musíme kázeň 

nejprve definovat. Kázeň může být definována mnoha způsoby. Definici kázně 

ovlivňuje mnoho proměnných, např. kontext, autor definice, doba, ve které definice 

vzniká, nebo stát ve kterém vzniká. V této práci se budeme zabývat kázní školní, kterou 

ještě navíc ovlivňuje věk dítěte. V této kapitole budeme zkoumat různé úhly pohledu na 

slovo kázeň a začneme právě její definicí v různých slovnících. 

Průcha definuje kázeň jako: „Vědomé, přesné plnění zadané sociální role, stanovených 

úkolů, určených činností, spojené s respektováním autority. V pedagogickém kontextu je 

kázeň chápána různými způsoby, např. jako jeden z cílů výchovy (autoritativní a 

direktivní pedagogické směry); jako prostředek k realizaci vzdělávání (tradiční škola); 

jako riskantní, až nepřijatelný prostředek, ničící spontaneitu, tvořivost, individualitu 

žáka (směry vycházející z hnutí Nové výchovy, antiautoritativní směry).“ (Průcha, 

Mareš, Walterová, 2003, s. 98).  

Podle Hartla je kázeň: „Soubor opatření pro dodržení stanovených norem chování; 

jeden z cílů výchovy; prostředek k dosažení mravních rysů osobnosti“ (Hartl, Hartlová, 

2000, s. 253). 

Do angličtiny se kázeň překládá jako „discipline“ (Hodek, 2005, s. 445). Naopak pokud 

překládáme slovo discipline do češtiny, má více významů už jen v pedagogice, které 

spolu mohou souviset: „1) disciplína, pořádek, kázeň, řád 2) disciplína, vědecká oblast, 

studijní oblast 3) cvičení, výcvik 4) potrestání, trest“ (Mareš, Gavora, 1999, s. 50). 

V Oxfordském slovníku (2021, pod heslem Discipline) je kázeň definována následovně: 

„Discipline: Senses relating to order arising from training or instruction: The state of 

order maintained and observed among people under some kind of control or command, 

as members of a religious house, schoolchildren, soldiers, prisoners, etc.; an orderly, 

regulated, or controlled condition. Discipline: Senses relating to order arising from 
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training or instruction: The state of order maintained and observed among people 

under some kind of control or command, as members of a religious house, 

schoolchildren, soldiers, prisoners, etc.; an orderly, regulated, or controlled 

condition.“  (Oxford English Dictionary, 2021) (Volně přeloženo autorkou: Kázeň: Ve 

významu souvisejícím s příkazy vyplývajícími z tréninku či instrukcí: pořádkový stav, 

udržovaný a pozorovaný u lidí, kteří jsou pod určitým druhem kontroly či velení, jako 

jsou členové církve, žáci ve škole, vojáci, vězni atd.; řádný, regulovaný, nebo 

kontrolovaný stav. Kázeň: Ve významu souvisejícím s tréninkem, instrukcí či metodou: 

Instrukce, nebo výuka mající za cíl formovat mysl a charakter a vštípit smysl pro 

správné, řádné chování a jednání; trénink, jak se chovat kontrolovaně a efektivně). 

S kázní velmi úzce souvisí morálka, kterou definuje Hartl: „soubor principů 

posuzovaných z hlediska dobra a zla a řídících chování a jednání lidí dané společnosti, 

mravní kodex; lze chápat jako a) vnitřní víru, přesvědčení, n. b) vnější principy 

vyžadované společností“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 327). 

Zmíněné definice jsou spojeny termíny disciplína, řád, pořádek. Od toho jsou odvozeny 

termíny: cíl výchovy, autorita, mravnost, řádné chování, normy. Kázeň znamená 

respektovat a naučit se ovládat normy chování dané společností, které jsou formulovány 

na základě představ společnosti o mravnosti. 

 

1.2.1 Historický vývoj kázně 

Všemi etapami lidské historie prochází kázeň. Rotterová uvádí že: „Už v primitivních 

společnostech je člověk vázán normami, které v dané sociální skupině a situaci regulují 

jeho chování, a právě tak je seznamován se sankcemi, které vyplývají z neuposlechnutí 

norem.“ (Rotterová, 1973, s. 7). Během různých historických období byla kázeň 

vnímána různými způsoby. To záleželo např. na situaci náboženské či politické. To, 

jakým způsobem byla kázeň vnímána společností, se odráželo i v chování se k dětem. 

„Kázeň ve škole je vždy do určité míry zrcadlovým obrazem kázně ve společnosti.... 

Nemůžeme izolovat školu od společnosti, nemůžeme ji vytrhnout z prostředí, ve kterém 

se nachází, nemůžeme přehlížet aktuální duchovní a mravní společenské klima.“ (Bendl, 

2001, s. 24). 
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Bylo by možné udělat podrobný vývoj historického pojmu kázeň, ale autorka to 

vzhledem k cíli práce nepovažuje za nezbytné. Důležitým mezníkem je 17. století a 

přístup Jana Amose Komenského. 

Jan Amos Komenský (1592–1670) se ke kázni staví velmi pokrokově a ve svém díle 

„Didaktika velká“ mluví o školní kázni. Učitel nemá studenty ukázňovat z důvodu, že 

by je nezajímala vyučovaná látka, ale v případě, že se nechovají vhodně z mravního 

hlediska: „je-li učení náležitě spořádáno, je samo sebou lákadlem pro mysl... Děje-li se 

jinak, je to vinou ne žáků, nýbrž učitelů.“ (Komenský, 1948, s. 208). Komenský 

nemluví pouze o kázni školní, ale hlavně o kázni obecně. Ta pro něj znamená také 

respekt k řádu s důrazem na úctu k Bohu, která má člověka provázet celý život. „Kázeň 

se musí snažit o to, aby ve všech a při všem byla vzbuzována úcta k Bohu, ochota 

k bližnímu, k pracím a úkonům životním čilost a aby to vše bylo posilováno stálým 

užíváním a prováděním.“ (Komenský, 1948, s. 210).  

Vývoj společnosti je charakteristický postupnými změnami morálních norem a způsobu 

jejich přijímání. Od počátku 18. století začínají být církve, které dosud byly hlavními 

garanty morálky skrze náboženství, v rozporu s osvícenským tlakem na přirozená práva 

jedince proti formálním právům. Tato tendence trvá od začátku 18. století do konce 

století 19. Zároveň nejsou normy, které se promítají do podoby kázně, stejné pro 

všechny členy společnosti a záleží na společenských třídách. 

Se vznikem samostatného československého státu mizí kontrola občanů z hlediska 

názorů na vládu. Policie a četnictvo tak kontroluje přestupky mravní. Během první 

republiky (1918–1938) se kázni věnuje např. významný pedagog první republiky dr. Jan 

Uher ve své knize „Problém kázně“. Zabývá se zde mimo jiné i prostředím, v němž se 

mladý jedinec ke kázni dostává. Mluví se tak o kázni školní, o kázni v rodině, kázni 

celospolečenské atd.  

Po 2. světové válce, se změnou společenského režimu, byly režimem ovlivňovány 

všechny společenské oblasti včetně školství. Morálka, kterou propagoval stát mezi lety 

1948-1989, se značně odchylovala od morálky prvorepublikové a dnešní, protože byla 

ovlivněna politickými potřebami státu. Kázeň, která vedla k upevňování morálních 

norem daných státem, byla kázní, která vedla k jiným hodnotám pro dítě, než by se 
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v jiném režimu očekávalo. To ovšem neznamenalo, že normy, které prosazoval stát, 

byly normami, které se prosazovaly v rodinách. Vedle sebe tak existovaly dvě roviny 

norem – veřejné normy a normy soukromé. Kázeň byla očekávána podle prostředí, ve 

kterém se dítě pohybovalo. Toto období končí sametovou revolucí v roce 1989. 

Po roce 1989 se pomalu usazují normy nové. Česká republika je parlamentním, 

demokratickým právním státem. Bendl (2001) mluví o teorii anomie vlivem níž si lidé 

mohou vyložit demokracii jako „svobodu bez odpovědnosti a povinnosti“. Dále zmiňuje 

liberalismus a to, jak tento pojem lidé vnímají, a tudíž se podle toho i chovají – jako 

uvolnění řádu a morálky: „S liberalismem, resp. s jeho chápáním ve smyslu uvolnění, 

získání větší svobody bez ohledu na narušování svobody druhého, přichází i uvolnění 

mravů, kázně, ztráta smyslu pro povinnost, pohled pociťované odpovědnosti vůči 

ostatním lidem, ztráta pocitu bezpečí a jistoty, vykořeňování tradičních hodnot a krize 

autority.“ (Bendl, 2001, s. 25). Tyto myšlenky byly psány před dvaceti lety, ale týkají 

se české společnosti i dnes.  

Lidstvo ve své historii vnímalo kázeň velmi různorodými způsoby. Nejčastěji bylo toto 

vnímání kázně, a následné vnímání školní kázně, odrazem politického (či 

náboženského) systému dané doby. Kázeň, a stejně tak i školní kázeň, se s vývojem 

lidstva vyvíjí taktéž a na počátku 21. století ještě její vývoj nekončí. 

 

1.2.2 Školní kázeň z pohledu současných autorů 

O kázni, respektive o školní kázni mluví mnoho autorů. Na to, co je pro jednotlivé 

autory kázní, či nekázní (opakem kázně) se zaměříme v následující kapitole. 

Bendl definuje kázeň z mnoha pohledů, a to z pohledu filozofického, biologického, 

fyziologického, genetického, psychologického a sociologického, ale obecně definuje 

kázeň jako „vědomé dodržování zadaných norem“ (Bendl, 2001, s. 68). A to ať už se 

jedná o kázeň školní či jakoukoliv jinou. Konkrétně školní kázeň definuje jako „vědomé 

dodržování školního řádu a pokynů stanovených učiteli, popř. dalšími zaměstnanci 

školy.“ (Bendl, 2011, s. 35). Podobně, jen zevrubněji definuje školní kázeň i Obst (in 

Kalhous 2002). Podle něj školní kázeň „spočívá v tom, jak žáci dovedou zachovávat 
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společenská a školní pravidla, spolupracují s učitelem na plnění stanovených cílů výuky 

a podílejí se na vytváření příznivého sociálního prostředí.“ (Kalhous, 2002, s. 387). 

Podle Kyriacoua je kázní „řád (pořádek), který je nezbytný, aby se žáci mohli efektivně 

učit.“ (Kyriacou, 2004, s. 95). 

Cangelosi mluví o nekázni jako o nespolupracujícím, či přímo rušivém chování ve třídě: 

„Nespolupracující chování. Chování žáka během vymezeného nebo přechodového 

období, které je v rozporu se snahou spolupracovat s učitelem a řídit se jeho pokyny.“ 

(Cangelosi, 2006, s. 287); „Rušivé chování žáka. Žák se nejen nevěnuje činnosti 

související se zadáním, ale také ruší ostatní žáky, kteří se žádoucí činnosti věnují.“ 

(Cangelosi, 2006, s. 288). 

Autoři mohou kázeň definovat rozdílnými způsoby, ale všichni zdůrazňují dodržování 

norem, pravidel, či řádu, a to díky vlastní uvědomělosti a zvnitřnění pravidel, ne kvůli 

příkazům zvnějšku. Nekázeň je potom opakem kázně, kdy žáci nedodržují dané pokyny, 

a tak narušují průběh výuky. Na rozdíl od školy základní, resp. střední, nenacházíme 

zmínky o kázni ve škole mateřské. Je to z toho důvodu, že u dítěte předškolního věku se 

nejedná o vědomé dodržování norem, ale o poslušnost způsobenou citovým vztahem 

k autoritě, jak je rozebráno v kapitole 1.2.3. 

 

1.2.3 Kázeň z pohledu vývoje člověka 

Následující kapitola se zabývá vývojem jednotlivce a jeho přístupem ke kázni. Každý 

jedinec ke kázni přistupuje individuálně, i tak mají ale jednotlivci ve vývoji svého 

přístupu podobné znaky, kterými se zabývali mnozí psychologové. 

Vágnerová (2012) mluví prvně o normách chování a premorálním uvažování 

v batolecím věku (1-3 roky), kdy osvojení základních norem souvisí s odpojováním se 

dítěte od matky: „Osvojení základních norem a schopnost ovládat vlastní chování je 

spojeno s pokračující emancipací.“ (Vágnerová, 2012, s. 162). Jakmile se totiž dítě od 

matky začíná vzdalovat (jak fyzicky, tak psychicky), nenechává ji za sebe ve všem 

rozhodovat a musí se rozhodovat samo. Batolata rozlišují dobré a špatné chování díky 

odměnám a trestům: „Motivací k žádoucímu jednání je očekávání odměny, strach 
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z trestu působí jako prostředek eliminace nežádoucích projevů.“ (Vágnerová, 2012, s. 

159).  

V předškolním věku (3-6 let) dítě nastupuje do mateřské školy, a tak se musí začít řídit 

příkazy a zákazy i jiných dospělých, než jsou jeho rodiče. Pokud má dítě doma 

nastavenou výchovu příliš volně, bude jeho nástup do mateřské školy náročný jak pro 

ně, tak pro pedagogy. Na základě studia Vágnerové je možné tvrdit, že se dítě stále řídí 

pokyny dospělých, ale zároveň je důležitá i nápodoba. Stejně jako v období batolete, 

dohlíží na dodržování pokynů dospělí. Dítě poslouchá právě tehdy, je-li v dohledu ten, 

kdo příkaz či zákaz vydal. Dítě ale neposlouchá pouze toho, kdo je přítomen, zároveň 

musí mít k danému dospělému vztah. Nejlépe pak dítě poslouchá toho, koho má rádo, 

tedy má k němu kladný citový vztah. Ke konci předškolního období začíná dítě cítit 

vinu, když dospělého neposlechne, ale ten není přítomen, aby na neuposlechnutí mohl 

reagovat. Vágnerová uvádí, že: „Schopnost cítit vinu je významným vývojovým 

mezníkem, lze ji chápat jako počátek rozvoje autoregulačních mechanismů.“ 

(Vágnerová, 2012, s. 243). Právě díky pocitu viny se začíná postupně rozvíjet svědomí. 

Děti ve věku batolat a předškolní děti nemají ještě pravidla natolik zvnitřnělá, abychom 

mohli mluvit o kázni. Nedochází totiž ještě k autoregulaci chování, spíše k regulaci 

chování dospělým zvnějšku. Dítě tak poslouchá dospělého a nerozhoduje se podle 

vlastního uvážení. Jedná se tedy o poslušnost, ne o kázeň v pravém slova smyslu. 

Vágnerová uvádí: „Děti školního věku znají příslušná pravidla, chápou jejich smysl a 

většinou se s nimi i ztotožňují“ (Vágnerová, 2012, s. 356). V raném školním věku jsou 

normy stále určovány dospělými a dítě nepochybuje o jejich správnosti: „Názor a 

rozhodnutí dospělých považuje dítě za kritérium správnosti a s jejich požadavky 

nepolemizuje“ (Vágnerová, 2012, s. 351). Školák není už tolik kontrolován ze strany 

dospělých jako dítě v mateřské škole a má tak možnost rozhodovat se sám za sebe 

mnohem častěji. Musí tak nabýt zodpovědnosti za své chování, které chápe. Mladší 

školák také stále přemýšlí nad svým chováním ve vztahu k odměnám a trestům, ale již 

si předem uvědomuje, jaké bude mít jeho chování důsledek. Důležitá začíná být 

spravedlnost, která je s postupujícím věkem stále důležitější: „Spravedlnost nabývá již 

okolo 7 až 8 let, a později stále víc a víc, vrchu nad poslušností a stává se ústřední 

normou...“ (Piaget, Inhelder, 2014, s. 99). Ke konci středního školního věku se podle 
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Vágnerové začíná měnit postoj k autoritě: „nerespektováním sociálních konvencí 

proklamovaných dospělými, tj. nedělat to, „co se má a co se sluší“.“ (Vágnerová, 2012, 

s. 357).  

Podle Kohlberga (in Thorová 2015) dosahují adolescenti mezi dvanáctým a patnáctým 

rokem života konvenční morálky, která se dá v prvním stádiu charakterizovat jako: 

„Dobré je to, co ode mne společnost a většina lidí očekávají.“ (in Thorová, 2015, 

s.217). V druhém stádiu konvenční morálky je nejdůležitější společnost: „Být dobrý 

znamená být oddaný společnosti. Zákony dodržujeme bez otázek a přistupujeme s úctou 

k autoritám.“ (in Thorová, 2015, s. 217). 

Menší procento dospělých dosahuje podle Kohlberga (in Thorová, 2015) morálky 

postkonvenční, která již nezávisí na názorech autorit. Postkonvenční morálka má dvě 

stádia. V prvním stádiu zde převažuje morálka nad kázní a ve stádiu druhém jsou etické 

principy ještě více ukotvené: „Pokud se dostanou zákony a zvnitřněné etické principy 

do rozporu, dojde k upřednostnění vlastního etického vědomí i přes rizika s tím 

spojená.“ (in Thorová, 2015, s. 217). 

Jedinec projde během svého vývoje několika stádii přístupu ke kázni. Základem tohoto 

vývoje je citový vztah rodičů s dětmi. Dítě se postupně učí si pravidla zvnitřňovat a 

přechází tak pomalu od vnější kázně určované autoritami, ke kázni vnitřní. I přesto, že 

se kázeň již zvnitřnila, prochází dále stádii vývoje, která kopírují vývoj morální a 

v jejich počtu, či popisu není shoda. 

 

1.3 Charakteristika dítěte předškolního věku 

Abychom se mohli zabývat otázkou kázně u dítěte předškolního věku, musíme nejprve 

dítě předškolního věku charakterizovat. Bendl uvádí: „Chceme-li totiž děti vést ke kázni, 

předcházet neukázněnému chování nebo špatné chování napravovat, musíme v prvé 

řadě chování dětí rozumět“ (Bendl, 2005, s. 118). A právě tím se bude zabývat 

následující kapitola. Dítě předškolního věku můžeme popisovat z hlediska jeho 

psychického a fyzického vývoje. Pro účely této práce se zaměříme na vývoj psychický, 

a to na vývoj vnímání, vývoj emoční, vývoj vůle a autoregulace a morální vývoj. 
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Abychom mohli dobře charakterizovat dítě předškolního věku, musíme nejprve vymezit 

období předškolního věku.  

Vágnerová definuje předškolní období takto: „Předškolní období trvá od 3 do 6-7 let. 

Konec této fáze není určen jen fyzickým věkem, ale především sociálně, nástupem do 

školy.“ (Vágnerová, 2012, s. 177). 

Langmeier uvádí, že: „V širokém smyslu slova se jako předškolní věk označuje celé 

období od narození až do vstupu do školy... Předškolní období v užším slova smyslu je 

věkem mateřské školy“ (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 87). 

Podle Thorové vymezujeme předškolní věk tímto způsobem: „Za předškolní období se 

tradičně počítá věk mezi 3 a 6 lety, v některých teoretických systémech je považováno za 

předškolní dítě ve věku 2 – 5 let. Konec období však není definován věkem, ale sociálně 

– nástupem dítěte do školy.“ (Thorová, 2015, s. 381). 

Šulová tvrdí, že: „Za předškolní období je v některých odborných pracích považováno 

celé období od narození až po nástup do školy. Ve většině vývojově psychologických 

publikací je však tato etapa chápána jako věk mezi třetím a šestým rokem dítěte.“ 

(Šulová, 2019, s. 66). 

Toto období můžeme charakterizovat také nejčastější dětskou aktivitou, kterou je hra. 

Thorová uvádí, že: „Hlavním prostředkem učení jsou herní aktivity, proto je předškolní 

období označováno za zlatý věk dětské hry.“ (Thorová, 2015, s. 382). 

Jak zmiňují výše uvedení autoři, období předškolního věku můžeme chápat více 

způsoby. Pro účely této práce budeme mluvit o předškolním období jako o období, které 

trvá od 3 let dítěte, do jeho nástupu do školy. 

 

1.3.1 Vývoj vnímání 

V této kapitole se zaměříme na vývoj vnímání dítěte v předškolním věku. Vnímání a 

myšlení předškolních dětí je charakteristické několika typickými znaky. Tyto znaky 

přímo ovlivňují, jak se dítě v určitých situacích chová, a proto je důležité tyto znaky 

znát a respektovat, zvlášť když mluvíme o kázni předškolního dítěte. 
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Podle Vágnerové (2012) můžeme tyto znaky rozdělit do dvou skupin. 

 1) Způsob, jakým dítě nazírá na svět, jak a jaké informace si vybírá. Sem patří centrace, 

fenomenismus a prezentismus. 

 2) Způsob, jakým dítě informace zpracovává. Zde najdeme magičnost, animismus 

(antropomorfizmus), arteficialismus a absolutismus (Vágnerová, 2012). 

• Centrace je podle Hartla: „hodnocení situace beroucí v úvahu jeden faktor, 

sledující jediné hledisko, vázané na nejzjevnější charakteristiku.“ (Hartl, 

Hartlová, 2000, s. 85). Tento znak dokládají Piagetovy experimenty. Vágnerová 

(2012) ve vztahu k centraci mluví ještě o egocentrismu, který definuje Hartl 

takto: „Egocentrismus je Piagetova hypotéza, že dítě je v raném věku samo sobě 

středem.“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 134). 

• Fenomenismus je podle Vágnerové: „důraz na určitou, zjevnou podobu světa, 

eventuálně na takovou představu. Pro dítě je důležité, jak se mu situace jeví. 

Svět je pro ně takový, jak vypadá, jeho podstatu vesměs ztotožňuje s viditelnými 

znaky“ (Vágnerová, 2012, s. 178). 

• Prezentismus definuje Vágnerová jako: „přetrvávající vázanost na přítomnost, 

na aktuální podobu světa.“ (Vágnerová, 2012, s. 178). Jako příklad uvádí 

autorka situaci z vlastní zkušenosti, kdy tříleté dítě po odchodu matky pláče a 

tvrdí, že se matka už nikdy nevrátí, i když této situaci bylo vystaveno mnohokrát 

a matka se vždy vrátila. 

• Magičnost „to je tendence pomáhat si při interpretaci dění v reálném světě 

fantazií, a tak jeho poznání zkreslovat.“ (Vágnerová, 2012, s. 178).  

• Antropomorfizmus je podle Hartlovy definice: „přenášení lidských vlastností, 

rysů, myšlení a jednání na jiné objekty.“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 51). 

Např. když dítě používá termíny jako „vítr mě pohladil po tváři“, nebo se zlobí 

na stůl, protože „stůl ho uhodil“. Vágnerová tento znak nazývá 

antropomorfismem či animismem, Thorová (2015) mluví o stejném znaku jako o 

dynamismu. 

• Arteficialismus je podle Vágnerové: „způsob výkladu okolního světa, resp. Jeho 

typických znaků: někdo (rozumí se, že nejspíš nějaký člověk) jej udělal.“ 
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(Vágnerová, 2012, s. 179). Jako příklad uvádí autorka situaci z vlastní 

zkušenosti, kdy dívka tvrdila, že listy na strom lepí skřítci. 

• Absolutismus popisuje Vágnerová jako: „přesvědčení, že každé poznání musí 

mít definitivní a jednoznačnou platnost. Tato tendence je jedním z projevů dětské 

potřeby jistoty.“ (Vágnerová, 2012, s. 179). 

Thorová (2015) dále mluví o naivním realismu (infantilní realismus), magické 

omnipotenci, magickém myšlení, finalismu, neschopnosti deduktivní logiky a 

sylogismu : 

• „Naivní realismus: Dítě má za to, že jen jeho vlastní perspektiva je ta správná. 

Způsob, jakým vnímá realitu, považuje za absolutní pravdu. 

• Magická omnipotence: Dítě se domnívá, že celý svět ovládá svými činy. 

• Magické myšlení: Svět je plný strašidelných stvoření. 

• Finalismus: Dochází k záměně příčiny a následku, následek je považován za 

příčinu.“ (Thorová, 2015, s. 388). 

• Neschopnost deduktivní logiky a s tím související sylogismus, kdy dítě neumí 

odvodit logické závěry z již prožitých zkušeností, či verbálního zadání.  

Jak vidíme, mnoho těchto znaků je provázaných (např. magická omniopotence a 

egocentrismus) a dohromady tvoří ucelenou představu o vnímání dítěte předškolního 

věku. Ten, kdo s dítětem tráví čas (rodič, učitel, vychovatel), by měl o těchto 

jednotlivých znacích vědět a přizpůsobit tomuto chování své jednání s dítětem. Šulová 

(2019) mluví o dětské konfabulaci, která je se všemi těmito jevy provázána. „Jsou to 

myšlenky, o kterých jsou děti přesvědčeny, že jsou pravdivé. Je proto zcela nevhodné 

trestat je za lži v době, kdy je pro ně velmi nesnadné odlišit realitu od konfabulace.“ 

(Šulová, 2019, s. 69). Právě proto nemá smysl se s dítětem dohadovat nad něčím, o čem 

je samo přesvědčené a co vychází z dané fáze jeho psychického vývoje. Je na dospělém, 

jak citlivě toto období uchopí a pomůže dítěti blíže k reálnému pochopení světa. 

 

1.3.2 Emoční vývoj  

Následující kapitola se zabývá důležitými informacemi o emočním vývoji dítěte 

předškolního věku. S emočním vývojem přímo souvisí vývoj morální. 
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Gillernová uvádí: „Citový vývoj a rozvoj dítěte jakožto součást sociálního vývoje, je 

důležitým prvkem výchovy „zdravého“ jedince a jednou z podmínek úspěšného vrůstání 

dítěte do mezilidských a společenských vztahů.“ (Mertin, Gillernová, 2015, s. 126). 

Tak jako v ostatních oblastech, i v oblasti emocí se dítě rychle vyvíjí. Na rozdíl od 

batolete začíná umět své emoce lépe vyjadřovat a vyrovnávat se s nimi, ale ne v každé 

situaci se mu to daří vhodným způsobem. Příklad z autorčiny zkušenosti: chlapec měl 

velký problém s oblékáním se ve školní šatně. Pokaždé, když se děti převlékaly, on 

seděl u své skříňky, usmíval se, ale ať se učitelka snažila jakkoliv, chlapec se 

nepřevlékal. Nereagoval na pobídnutí, povzbuzení, ani na upozornění, že neoblečený si 

nebude moci jít hrát ven a bude muset zůstat v ředitelně. Po nějaké době učitelku 

napadlo, že se chlapce zeptá, proč se neobléká. Chlapec z úsměvu přešel v pláč a začal 

tvrdit, že když vejde do šatny, vzpomene si na maminku, se kterou se zde loučil, a 

stýská se mu. Učitelka pochopila, že chlapcovo chování nebyl vzdor, či neochota jít 

ven, chlapcův stesk se pouze projevoval jinak než u ostatních dětí, a to strnulým 

úsměvem a neschopností se oblékat. 

Vágnerová shrnuje zásadní poznatky o emočním vývoji dětí předškolního věku takto: 

„Emoční prožívání předškolních dětí je stabilnější a vyrovnanější, než bylo v batolecím 

věku... Jejich emoce jsou dost intenzivní a snadno přecházejí z jedné kvality do druhé. 

Většina prožitků je i v této době vázána na aktuální situaci, bývají nějak spojeny 

s aktuálním uspokojením či neuspokojením. Postupně se rozvíjí emoční paměť. Proměna 

emočního prožívání je závislá na dosažení větší zralosti CNS, ale i na úrovni 

uvažování.“ (Vágnerová, 2012, s. 218). 

Emocí, kterou děti předškolního věku často pociťují a s níž se musí naučit vyrovnat, je 

vztek. Gillernová vysvětluje, co je pro zvládnutí vzteku a agresivního chování zásadní: 

„Podstatnou úlohu hraje jak nápodoba, tak vlastní emoční zkušenost.“ (Mertin, 

Gillernová, 2015, s. 127). Čtyřletá dívka ve zlosti, že jí chůva nedovolí běhat 

s nůžkami, chůvu uhodila. Ihned poté, co chůvu záměrně uhodila, začala plakat a nůžky 

odložila, ale nebyla schopná říct, proč pláče. Až když ji chůva uklidnila, dívka podala 

vysvětlení: „Moc jsem chtěla s nima utíkat, a tak jsem tě bouchla, ale potom mi bylo 

smutno v srdíčku.“ Ke zvládnutí agresivního chování napomáhá dítěti vznikající 
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svědomí, které vzniká pocitem viny při překračování daných norem (Thorová 2015; 

Mertin, Gillernová 2015). 

Dítě může silně prožívat, pokud se mu nepovede něco tak, jak to plánovalo. Tato 

frustrace může nastat např. při kreslení obrázku, kdy dítě nemůže změnit to, co již 

nakreslilo. To popisuje Thorová: „Vnímavost úspěchu a neúspěchu, přecitlivělé reakce. 

Negativní afektivní stavy při výkonové frustraci.“ (Thorová, 2015, s. 390). 

Od dětí můžeme slyšet „nevhodné vtipy“, za které se už styděl nejeden rodič, pokud 

dítě proneslo vtip na veřejnosti. I v těchto situacích je ale třeba pamatovat na to, že dítě 

tyto vtipy neříká, aby rodiče zesměšnilo, pouze ho láká tabuizované téma. „Sexuální 

zvědavost, touha po vyvolání pozornosti a testování hranic vedou k tzv. tabu humoru (= 

fekální, skatologický humor.)“ (Thorová, 2015, s. 392). Dospělý by proto neměl dítě za 

tato prohlášení trestat, ale postupně si s dítětem vhodnost vlastních projevů vysvětlovat. 

„Ke konci předškolního období jsou děti schopny kontrolovat a ovládat své prožitky. 

Předškolní děti už dovedou některé své emoce i skrývat. Které z nich to budou a kdy je 

skryjí, do značné míry ovlivňuje předchozí zkušenost dítěte, působení dospělých. 

Cennou zkušeností pro dítě je příležitost a podpora autoregulace citových projevů, ve 

smyslu jejich přiměřenosti a kultivace.“ (Mertin, Gillernová, 2015, s. 127). 

Emoce dětí předškolního věku se ještě stále mohou rychle změnit. Děti se postupně učí 

vyjádřit to, co cítí, a to způsobem, který je nejen pro okolí přijatelný, ale také 

pochopitelný. Příklad z autorčiny praxe: Tříletá dívka se velmi zlobila na svou matku 

pokaždé, když matka střídala chůvu po hlídání. Dívka tvrdila, že chce být jen s chůvou, 

ať jde matka pryč. Matka se velmi snažila navázat s dcerou po svém příchodu kontakt, 

ale dcera bývala i fyzicky agresivní. Chůva tedy začala vždy dívku na příchod matky (a 

svůj odchod) připravovat, a když dívce vysvětlovala, že maminka se na ni moc těší a jde 

domů kvůli ní, dívka tvrdila, že se na maminku zlobí, protože odešla. Dívka se tak 

v situaci, kdy matka očekávala radost, snažila vyrovnat s dřívějším odchodem matky, na 

který během her s chůvou nemyslela. Je na dospělých, kteří dítě vedou, jak dítěti 

s takovými překážkami pomohou, jako ho „podrží“ v pro něj náročných situacích a jak 

citlivě mu ukážou cestu, po které má dítě jít. 
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1.3.3 Vývoj vůle a autoregulace 

Vůle a autoregulace předškolního dítěte přímo souvisí s tím, jak děti zvládají dodržovat 

naše pokyny a příkazy a zda se nám jeví jako ukázněné či neukázněné. U dítěte, které 

ještě nemá dostatečnou vůli (např. k odolání něčemu, co má zakázané), nám může 

připadat, že dělá naschvály, ale přitom se k odolání pokušení teprve vývojově dostane.  

Abychom se mohli věnovat otázce vývoje vůle a autoregulace, musíme nejprve vymezit 

několik pojmů. 

Vůle je podle Hartla: „vymezena nejednotně, často jako záměrné, cílevědomé úsilí 

směřující k dosažení vědomě vytčeného cíle, vlastní jen člověku.“ (Hartl, Hartlová, 

2000, s. 677). 

Autoregulaci definuje Hartl: „Jde o jednu ze základních schopností člověka: řídit své 

vlastní jednání a vědomě usilovat o dosažení stanoveného cíle ... přijetí společenských 

norem, které se pak stanou součástí autoregulačního systému jedince“ (Hartl, Hartlová, 

2000, s. 66) 

V průběhu předškolního věku může ještě dítě regulovat své chování slovně, tedy tak, že 

si samo nahlas opakuje, co smí, či nesmí udělat. Např. Vágnerová mluví o egocentrické 

řeči, která může mít právě tento regulační význam: „Předškolní děti řídí takovým 

způsobem své vlastní jednání. Dělají to obdobně, jako by to činili jejich rodiče. Dávají 

si různé pokyny, připomínají si, co mají nebo nesmějí dělat atd.“ (Vágnerová, 2012, s. 

217). Langmeier (2006) tuto myšlenku podporuje, ale na rozdíl od Vágnerové řadí toto 

chování před třetí rok života, nejpozději pak do průběhu prvního roku v mateřské škole: 

„Většinou ale až kolem tří let je sebekontrola skutečně internalizována a dítě nemusí 

k sebeřízení užívat hlasitou řeč, řídí se nyní už spíše myšlením než řečí a schopnost 

sebekontroly pak rychle narůstá.“ (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 95). 

„Vůle dítěte tohoto věku je velmi kolísavá, protože jsou pro ně podstatné jasné a blízké 

cíle spojené s konkrétním uspokojením nějaké jeho potřeby nebo s konkrétní činností“ 

(Šulová in Mertin, Gillernová 2015, s. 17). Když mají např. děti v mateřské škole 

uklízet, ale nedaří se jim to (nejsou dostatečně motivovány, nemají dostatečnou vůli pro 

uklízení) a paní učitelka některé děti, které uklízí, za úklid pochválí, začnou se snažit i 

děti ostatní, protože chtějí být také pochváleny. „Vůle předškoláka je často stimulována 
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jakousi kolektivní nákazou či snahou zalíbit se, udělat dojem, být akceptován. Častou 

stimulací značných volních výkonů je imaginace dítěte.“ (Šulová in Mertin, Gillernová, 

2015, s. 17). Tuto „kolektivní nákazu“ můžeme vidět např. ve chvíli, kdy jedno dítě 

začne po třídě běhat. Ostatní samozřejmě vědí, že je to nebezpečné a ve třídě zakázané, 

ale jejich potřeba pohybu spolu s tendencí se k danému dítěti přidat způsobí, že děti 

pravidlo poruší – nejde ale o cílené porušení pravidla, děti zatím pouze nedokážou 

regulovat své chování. 

Vágnerová (2012) se zmiňuje o exekutivních funkcích, jejichž součástí je schopnost 

inhibice: „ta spočívá v potlačení aktivity nebo informací, které nejsou pro zvládnutí 

situace důležité, nebo jsou mu dokonce na překážku.“ (Vágnerová, 2012, s. 211). 

„Inhibiční kontrola se více rozvíjí až na konci předškolního věku“ (Vágnerová, 2012, s. 

212). U dětí menších tedy nemůžeme očekávat, že své touze odolají, nebo že bude 

případně stačit jim zákaz, či příkaz jedenkrát připomenout. O inhibici mluví Erikson, 

který ji staví proti iniciativě a charakterizuje tak předškolní věk: „Ve věku hry je 

inhibice antipatickým protějškem iniciativity.“ (Erikson, 1999, s. 75). 

Předškoláci nejenže už zvládají inhibovat chování, které by mohlo být nevhodné či 

nevýhodné právě ve chvílích svého jednání, zároveň o svém jednání přemýšlejí podle 

Vágnerové i v souvislosti se svou budoucností: „Starší předškoláci dovedou pochopit, 

že budoucí výhody či nevýhody mohou být spojeny s aktuálním rozhodnutím či 

jednáním.“ (Vágnerová, 2012, s. 212). 

Pokud však dítě kontroluje své jednání příliš (např. ze strachu že udělá něco špatně), má 

toto chování negativní důsledky, stejně jako kontrola nedostatečná: „Nadměrná 

sebekontrola vede k potlačování veškerého, i žádoucího jednání. Negativní důsledky má 

i nedostatečné sebeovládání, které vede k různým adaptačním potížím.“ (Vágnerová, 

2012, s. 212). 

V předškolním věku se můžeme setkat s více stupni vývoje vůle a autoregulace, a to od 

usměrňující egocentrické řeči na počátku předškolní docházky, až po přemýšlení o 

důsledcích svého momentálního chování u dětí starších. Každý jedinec se vyvíjí jinak 

rychle, a proto bychom měli vždy přemýšlet nad tím, co je důvodem jednání 

konkrétního dítěte. Pouze individuálním přístupem můžeme zajistit vhodné prostředí 
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pro všechny děti, pouze tak jim můžeme pomoci bezproblémově dospět k dalšímu 

vývojovému stupni. 

 

1.3.4 Morální vývoj 

S vývojem vnímání, emočním vývojem a vývojem autoregulace souvisí rozvoj vývoje 

morálního. Jakým způsobem dítě přijímá příkazy a zákazy, kterými dospělí (spolu 

s odměnami a tresty) usměrňují chování dítěte zvnějšku, záleží právě na morálním 

vývoji. 

Průcha definuje morální vývoj takto: „Morální vývoj je vývoj morálního charakteru a 

svědomí jedince během života. Je ovlivněn věkem, zvláštnostmi osobnosti, výchovou 

(zejména rodinnou), sociálním prostředím, normami dané společnosti. Probíhá patrně 

ve stádiích, přičemž v jejich označení a počtu není shoda.“ (Průcha, Mareš, Walterová, 

2003, s. 127). 

Podle Hartla je svědomí: „forma prožívání morálního hodnocení vlastních činů, motivů 

a citů“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 577). 

Šulová tvrdí, že: „Základní předpoklad pro vznik a fungování svědomí je schopnost 

člověka rozpoznat, co je dobré a zlé.“ (Šulová, 2019, s. 98). Dobré a zlé rozpozná dítě 

až v momentě, kdy ho dospělí naučí, co do těchto kategorií patří. Proto celý proces 

vývoje morálky začíná právě u dospělých, kteří svým příkladem a korekcí dětských 

chyb dítěti ukazují, co se „dělá“ a co „nedělá“. 

Jak bylo již výše uvedeno, pro správný vývoj autoregulace je potřeba vhodný přístup 

dospělého (rodiče), který dítěti s jeho ovládáním pomáhá. Vývoj svědomí není ale 

ovlivněn pouze přístupem rodiče k danému problému, ale hlavně celkovým vztahem 

dítěte a rodiče. To potvrzuje Langmeier: „Pokusy ukázaly, že vývoj vnitřních sociálních 

kontrol – neboli svědomí – je závislý na řadě podmínek, především na vztahu dítěte 

k rodičům... Uspokojivý vztah dítěte k rodičům je tedy hlavním předpokladem pevného 

svědomí.“ (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 96). Stejnou myšlenku podporuje i Piaget 

(2014): „Jedním z podstatných výsledků citových vztahů mezi dítětem a jeho rodiči či 

dospělými, kteří hrají jejich úlohu, je zrod zvláštních citů morální závaznosti neboli 

svědomí.“ (Piaget, Inhelder, 2014, s. 95). či Šulová: „Je to právě raná interakce dítěte 
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s rodiči, která tvoří nejpodstatnější stavební kámen pro vývoj svědomí, chápání morálně 

etických principů, jejich přijetí a integraci do vlastních životních postojů.“ (Šulová, 

2019, s. 97). Dítě tak rodiče poslouchá právě proto, že s nimi má dobrý vztah, že je má 

rádo. Ten, koho dítě miluje, je pro ně vzorem a nechce zklamat jeho důvěru. 

Už Komenský mluví o příkladu dospělých, kteří jsou dítěti nablízku: „dětem Pán Bůh 

povahy opičí dal, to jest chtivost jakousi k dělání všeho, co jiné dělati vidí“ (Komenský, 

1992, s. 98). Pokud tedy rodiče pravidla porušují, nemá dítě důvod je samo dodržovat. 

„Předškolní děti snáze přijímají pravidla, která uznávají osobně významné autority, 

jako jsou rodiče.“ (Vágnerová, 2012, s. 240). Být pro dítě autoritou znamená i získání si 

jeho úcty, a právě to podporuje ve své knize „Láska a kázeň ve výchově dětí“ James C. 

Dobson: „životně důležitým cílem při výchově dítěte je získání a udržení jeho úcty. 

Jestliže rodiče tento úkol nesplní, bude jejich život opravdu velice nepříjemný.“ 

(Dobson, 1997, s. 25). Stejný princip zajisté platí i v mateřské škole, kde by paní 

učitelka měla být pro děti vzorem ve všech směrech.  

Pro vznik a správný vývoj svědomí je tedy velice důležitá raná interakce dítěte s rodiči a 

jejich společný vztah. Na tom, v jakých stádiích se morální vývoj odehrává, se ale autoři 

neshodují. V této práci se zaměříme na předškolní období v teoriích morálního vývoje. 

Piaget a Inhelder (2014) uvádějí čtyři stupně vývoje morálního chování, z nichž dva 

spadají do období předškolního věku dítěte: 

1. Zrod povinnosti, který podle Boveta (in Piaget, Inhelder, 2014) souvisí se dvěma 

podmínkami. První podmínkou jsou příkazy z vnějšku a druhou podmínkou je 

přijetí těchto příkazů, což závisí na citovém vztahu dítěte k tomu, kdo příkazy 

dává. „Takovým citem je podle Boveta respekt, v němž je obsažena náklonnost a 

bázeň.“ (Piaget, Inhelder, 2014, s. 96). Tento respekt zároveň není vzájemný, 

ale jednostranný. Bovet tak potvrzuje předchozí myšlenku, že dítě poslouchá 

právě toho, ke komu chová kladný citový vztah, a to ať už se jedná přímo o 

rodiče, či nikoliv. 

2. Heteronomie, kdy se dítě postupně identifikuje s autoritou a příkaz získává 

trvalou vážnost, ale zároveň není podřízení úplné a vzniká směs pocitů 

náklonnosti a nepřátelství. 
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Na Piagetovu teorii navazuje L. Kohlberg, který v souvislosti s předškolním věkem 

mluví o předkonvenční morálce. Kohlbergovu i další teorie morálního vývoje rozebírá 

ve své knize „Vývojová psychologie proměny lidské psychiky od početí po smrt“ 

Kateřina Thorová. Thorová (2015) Kohlbergovu předkonvenční morálku popisuje jako 

morálku, která „není zvnitřnělá, dobré a zlé je rozlišováno jen podle naučených 

pravidel a konkrétního chování a na základě následků jednání (potrestání, odměna, 

pozornost).“ (Thorová, 2015, s. 217). Vnímání toho, co je dobře a co špatně, záleží 

v předkonvenční morálce buď na tom, co po nás chtějí druzí (či za co jsme trestáni), 

nebo na tom, z čeho plynou odměny, výhody. To se odráží i ve stádiích předkonvenční 

morálky: 

• Stádium trestu a poslušnosti, slepá víra a podřídivost autoritě 

• Stádium osobních zájmů a výměna výhod 

Podle Jane Loevingerové (in Thorová, 2015) do předškolního období zasahují dvě 

stádia morálního vývoje, která jsou postavena na vývoji ega: 

1. Impulzivní stádium (2-3/5 roku), kdy dítě neví, proč má příkazy a zákazy 

dodržovat, žije přítomností (prezentismus) a není schopné sebekontroly. 

2. Self – protektivní (sebeochranné) stádium (4-8/10 let). „Je schopné pociťovat 

vinu, ale v rámci sebeochrany ega ji svaluje na druhé.“ (in Thorová, 2015, s. 

219). Zároveň jsou pro ně pravidla neměnná (absolutismus) a dítě vyžaduje 

jejich dodržování. 

Loevingerová řadí svědomí až do pozdějšího věku, a to mezi osmý a šestnáctý rok 

života. 

Právě jako egocentrické a nediferencované nazývá první období morálního vývoje 

Selman (in Thorová, 2015). Dítě předpokládá, že ostatní přemýšlí stejně jako ono samo, 

a tak nepředpokládá trest za něco, co udělalo s dobrým úmyslem. Na toto období 

navazuje období sociálně – informativní (5-9 let), kdy dítě začíná chápat, že se lidé 

chovají podle toho, jaké mají zrovna oni informace.  

Kvůli prezentismu mladší děti nedodržují pravidla, pokud ten, kdo je udělil, na děti 

přímo nedohlíží. Přítomnost toho, kdo nařízení vyslovil, dětem připomíná, že nařízení 
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vůbec vysloveno bylo: „Působení příkazu je zpočátku podmíněno fyzickou přítomností 

toho, kdo jej udělil.“ (Piaget, Inhelder, 2014, s. 97). 

Morální vývoj je ovlivněn i vývojem řeči, jelikož si dítě nejprve nahlas, poté v mysli, 

opakuje příkazy a zákazy stejně, jako mu je říkali dospělí: „Z počátku k sobě hovoří 

nahlas, v průběhu předškolního věku se řeč zvnitřňuje a stává se hlasem svědomí.“ 

(Thorová, 2015, s. 387). 

Různí autoři mají různý názor na období, kdy dochází ke zvnitřnění pravidel. Někteří 

tvrdí, že k ztotožnění se se základními normami chování a k jejich zvnitřnění dochází na 

konci předškolního období (Vágnerová 2012; Piaget, Inhelder, 2014). Na rozdíl od nich 

mluví Thorová (2015) o zvnitřnění pravidel již při příchodu do mateřské školy: „O vině, 

která se objevuje okolo 3. roku mluvíme až v situacích, kdy dítě pociťuje vnitřní stud, 

ačkoli nebyl prohřešku přítomný žádný svědek... regulace se změnila v autoregulaci.“ 

(Thorová, 2015, s. 394). Otázkou zůstává, proč dítě pociťuje stud, i když u prohřešku 

nebyl svědek. Dítě se jistě ještě nestydí samo před sebou (jako dospělý člověk), že 

překročilo hranice, ale stydí se ve chvíli, kdy mu dojde, že „neposlechlo maminku a ta 

by se mohla zlobit či být smutná“. Nejedná se tedy ještě o autoregulaci v pravém slova 

smyslu. 

Šulová (in Mertin, Gillernová, 2015) mluví o tendenci dítěte porušovat pravidla i 

v případě, že si dítě již pamatuje, co se smí a nesmí: „Pokyny a příkazy porušuje, neboť 

„musí“ experimentovat i ve smyslu jejich porušování a experimentování.“ (Šulová in 

Mertin, Gillernová, 2015, s. 18). Poté ovšem může přijít silný pocit viny (díky svědomí) 

a dítě jde samo na sebe žalovat, aby se viny zbavilo. „Dítě cítí vinu, když si uvědomuje, 

že udělalo něco, co je hodné odsouzení, a je mu to nepříjemné. Pocity viny signalizují 

vznik vnitřního korektivního mechanismu, který reguluje dětské chování i tehdy, není-li 

přítomen nikdo, kdo by dítě pokáral.“ (Vágnerová, 2012, s. 223).  

Ani v momentě, kdy se už děti začínají chovat podle pravidel bez připomínání, nemá 

učitelka v mateřské škole tzv. vyhráno. Děti se začínají vychloubat, žalují na druhé, 

kteří pravidla nedodržují, a často je i samy napomínají. „Děti o pravidlech poučují 

ostatní, upozorňují na nedostatky v jejich dodržování a vyzdvihují u sebe jejich 

dodržování.“ (Thorová, 2015, s. 392). 
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Prvním krokem v morálním vývoji dítěte je vhodný vzor (ke kterému dítě chová respekt 

založený na náklonnosti), který dítě nejen napodobuje, ale který rovněž pomocí pravidel 

koriguje chování dítěte. Děti danou osobu poslouchají právě díky citové náklonnosti, 

kterou k ní chovají. Z počátku děti dodržují nařízení pouze v momentě, kdy je fyzicky 

přítomen ten, kdo nařízení řekl. Díky postupnému vývoji svědomí, které pramení ze 

vztahu s rodiči, si děti pomalu pravidla upevňují a zapamatovávají (autoři se neshodují 

v období, do kterého vývoj svědomí zařazují). S vývojem řeči si děti nejprve nahlas 

opakují, co smí či nesmí, poté se řeč přesouvá do mysli. Když už dítě pravidla zná a 

respektuje i bez přítomnosti dospělé osoby, a přesto pravidlo poruší, může to být proto, 

že mu jednání v daném kontextu přišlo správné, nebo mělo touhu zkusit, co se stane. 

V tom případě se objevuje pocit viny, se kterým nejprve dítě bojuje tak, že ji svaluje na 

druhé, nebo jde žalovat samo na sebe. Zároveň v momentě, kdy si dítě již pravidla 

pamatuje a snaží se je dodržovat, má tendenci kontrolovat i ostatní děti, zda se jimi řídí.  

 

1.4 Kázeň v předškolním věku 

1.4.1 Kázeň, nebo poslušnost 

V předchozích kapitolách je často zmiňována poslušnost. Termín poslušnost a kázeň se 

často zaměňují či staví vedle sebe. Přesto je zde rozdíl, který bude vysvětlen 

v následujícím textu. 

Podle Průchova Pedagogického slovníku (2003), je poslušnost: „Podřízení se vyšší, 

hierarchické autoritě.“ (Průcha, Mareš, Walterová, 2003, s. 170). Abychom mohli 

poslušnost porovnat s kázní, vybereme pro kázeň (již na straně 10 citovanou) definici, 

taktéž z Pedagogického slovníku Jana Průchy: „Vědomé, přesné plnění zadané sociální 

role, stanovených úkolů, určených činností, spojené s respektováním autority.“ (Průcha, 

Mareš, Walterová, 2003, s. 98). 

Obě definice se shodují na pojmu autorita, což je podle Průchy: „Legitimní moc. Moc 

uplatňovaná v souladu s hodnotami těch, kdo jsou ovládáni, jim přijatelnou formou, 

která si získala jejich souhlas.“ (Průcha, Mareš, Walterová, 2003, s. 23). S tím, že je 

autorita velmi významným činitelem na poli kázně (a poslušnosti) souhlasí např. 
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Uhlířová: „Autorita je jedním z nejvýznamnějších prostředků motivujících ukázňování, 

podřizování se normám.“ (Uhlířová in Vališová,1998, s. 99). 

Uhlířová (in Vališová 1998) uvádí vztah poslušnosti a kázně takto: „Tak pod pojem 

kázeň jsou zahrnuty pedagogické kategorie jako poslušnost (mechanické podřizování 

autoritě) ...“ (Uhlířová in Vališová, 1998, s. 98). 

Při kázni je autorita respektována, ale při poslušnosti se autoritě podřizujeme na základě 

citové vazby. Tento rozdíl je způsoben „vědomým plněním“. Ten, kdo je poslušný, 

nemusí si být vědom toho, proč zadané pokyny plní. Na rozdíl od toho ten, kdo je 

ukázněný, ví, proč pokyny plní a proč je potřeba je plnit. Předškolní děti, jak je zmíněno 

v předchozích kapitolách, ještě neví, proč mají dané normy dodržovat, nemají normy 

zvnitřnělé, a tak je jejich dodržování podmíněno právě autoritou a není vědomé. U dětí 

předškolních tak mluvíme o poslušnosti, která se postupným vývojem dítěte přemění na 

kázeň. 

 

1.4.2 Historie kázně v předškolním věku 

Historie kázně je již rozebrána v kapitole „Historický vývoj kázně“ na stranách 11 – 13, 

ale pro účely práce je důležité, abychom se dozvěděli, jak byla vnímána kázeň v historii 

v předškolním věku, alespoň z pohledu nejznámějších autorů. 

Jan Amos Komenský, který ve svých názorech nepochybně předbíhá svou dobu, uvádí 

v „Informatoriu školy mateřské“ návod, jak vést mládež k mravům a ctnostem: „1. 

Příklad ctností a mravů ustavičný. 2. Poučování včasná a rozšafná. 3. Kázeň mírná.“ 

(Komenský, 1992, s. 98). Jeho názory se tak příliš neliší od názorů dnešních. Kázní 

mírnou pak myslí systém o dvou úrovních, a to na první úrovni okřiknutí, potrestání 

slovy a pohrůžky, ale i pochvalu. Na druhé úrovni, neplatí-li úroveň první, doporučuje: 

„přemrštiti metličkou neb rukou pleštiti“ (Komenský, 1992, s. 100). 

Rousseau ve své knize „Emil, čili, O vychování“ mluví o výchově přirozené, 

nepokažené společností: „odvislost přirozená nemá žádné mravnosti, neškodí nikterak 

svobodě a neplodí hříchův; odvislost společenská však, nejsouc podrobena žádnému 

pravidlu, plodí hříchy všechny“ (Odvislost = závislost, pozn. aut.) (Rousseau, 1907, s. 

111). Vytrhává tak dítě z reality společnosti a tvoří pro něj normy vlastní. Podporuje 
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výchovu založenou na zkušenostech: „Zkušenost nebo malomocnost musí samy u něho 

zaujati místo zákona.“ (Rousseau, 1907, s. 111). To se odráží i v poslušnosti – dítě 

„nemá ničeho činiti z poslušnosti, nýbrž z nutnosti“ (Rousseau, 1907, s. 116). Rousseau 

také vyzdvihuje příklad učitele a je proti tělesným trestům (Rousseau, 1907). 

Jan Vlastimír Svoboda (1839) ve své knize „Školka“ radí učiteli pozorovat děti při 

volné hře, aby se tak učitel s dětmi dobře seznámil, a díky tomu „přiměřený způsob 

upotřebnej kázně použiti“ (Svoboda, 1839, s. 169, 170). Přímo děti učí pomocí cvičení 

Poslušný Bohumilek a vštěpuje jim tak, jak je důležité poslouchat. Na konci celého 

cvičení se jich pak ptá: „Máme neposlušné, zlé djtě rádi, nebo nerádi? Gaké djtky ale 

gen máme rádi?“ (Svoboda, 1839, s. 7) S dětmi mluví o různých mravních přestupcích, 

jako je např. nadávání, chození za školku, ubližování zvířatům, či ubližování ostatním 

dětem. V posledním případě žádal po ubližujícím dítěti prosbu o prominutí a slib, že už 

ubližovat nebude (Svoboda, 1839). 

Komenský, Rousseau a Svoboda přicházeli s výchovnými myšlenkami, které se týkaly 

dětí předškolního věku a jejich kázně. Každý z těchto autorů žil v jiné době a své 

myšlenky o kázni formuloval do jiných podmínek. Tyto autory tak není možné 

srovnávat, ale je možné říci, že každý z nich přinesl do oboru myšlenky nové, a mnohdy 

platící i v dnešní době. U Komenského to je zdůrazňování příkladu vychovatele, 

Rousseau je proti tělesným trestům a vyzdvihuje zkušenost a Svoboda s dětmi o 

správném chování mluví a ptá se na jejich názor. 

 

1.5 Faktory ovlivňující kázeň 

Faktorů, které ovlivňují kázeň je mnoho, i když ne všechny může rodič či pedagog 

ovlivnit. Každý, kdo s dítětem pracuje, by se měl snažit okolnosti přizpůsobit tak, aby 

byla výchova co nejpříznivější pro dítě a aby zároveň vyhovovala i jemu. Proto 

podrobněji rozebereme ty faktory ovlivňující kázeň, které můžeme ovlivnit, které 

můžeme výchovnému procesu přizpůsobit, a které se týkají dítěte v předškolním věku. 

Bendl (2004) rozděluje faktory ovlivňující kázeň na vnitřní (endogenní) a vnější 

(exogenní). „Další – tedy vlastně třetí – příčinou může být a vždy vlastně také je 

kombinace obou vzpomínaných faktorů.“ (Bendl, 2004, s. 28). Učitel či rodič může 
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nejlépe pracovat sám se sebou, tedy se svou osobností, jako faktorem ovlivňujícím 

kázeň předškolního dítěte. 

 

1.5.1 Autorita dospělého 

Pro dítě je důležité, aby pro něj byl rodič či učitel autoritou, která je základním 

předpokladem k udržení kázně, jak již bylo řečeno na straně 28. Matějček uvádí: 

„Autorita rodičů představuje pro dítě pevný opěrný bod v nejistém, neznámém, 

nebezpečném světě“ (Matějček, 2015, s. 48). Stejně tak v prostředí třídy, kde rodič 

chybí, je důležitá autorita učitele. Vališová píše: „Učitelova autorita plyne nejen z jeho 

formální pozice a sociální role, ale také z citu pro zvláštnosti osobního vývoje každého 

žáka v jeho jedinečnosti.“ (Vališová, 1998, s. 7). Učitel či rodič si tedy získává autoritu 

podle toho, jak se k dítěti chová. Matějček uvádí, jak je pro autoritu důležitá důslednost: 

„Autoritu nejvíce podrývá výchovná nedůslednost, tj. především nedůslednost 

v používání odměn a trestů.“ (Matějček, 2015, s. 49). Pokud je dospělý dítěti autoritou, 

vzniká citový vztah a dítě začíná mít dospělého rádo. Právě, a pouze tehdy, bude-li mít 

dítě dospělého rádo, bude jej poslouchat. Proto by každý, kdo se dítěti věnuje, měl 

nejprve navázat s dítětem vztah, a poté může teprve očekávat výsledky svého snažení. 

Gillernová uvádí: „Dítě potřebuje dospělé, kteří mu projevují lásku a ukazují hranice“ 

(Gillernová in Mertin, Gillernová, 2015, s. 183).  

 

1.5.2 Způsob výchovného působení 

Pokud chceme s dítětem navázat vztah, musíme se zaměřit na způsob výchovného 

působení (styl výchovy), jakým k dítěti přistupujeme. Čáp zdůrazňuje: „Způsob chování 

i prožívání dětí těsně souvisí se způsobem vedení, se stylem výchovy.“ (Čáp, 1996, s. 

142). 

Gillernová (in Mertin, Gillernová, 2015) mluví o třech výchovných stylech podle K. 

Lewina. Jsou jimi styl autokratický (málo respektu k dětem, pevné vedení, rozkazy, 

tresty), integrační (dohodnutá pravidla, zodpovědnost všech zúčastněných) a liberální 

(volná výchova, málo pravidel nebo bez kontroly dodržování) (Gillernová in Mertin, 

Gillernová, 2015). Podle Čápa (1996) je nejvhodnějším stylem ve výchově ve škole styl 
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sociálně - integrační: „Učitel přiznává žákům lidská práva a důstojnost, respektuje 

jejich osobnost, bere je vážně, zejména je neponižuje. Neprojevuje svou převahu a moc 

nad žáky.“ (Čáp, 1996, s. 211). „Podporuje jejich samostatnost a iniciativu. Působí 

spíše příkladem než množstvím příkazů a zákazů.“ (Čáp, 1996, s. 212). 

Čáp (1996) uvádí analyticko – syntetický model způsobu výchovy, který zohledňuje 

emoční vztah k dítěti a výchovné řízení (Čáp, 1996). Čápův analyticko – syntetický 

model výchovy rozebírá podrobněji Gillernová (in Mertin, Gillernová 2015): 

Emoční vztah k dítěti může být: kladný (případně extrémně kladný), střední, nebo 

záporný. 

Výchovné řízení je: silné, střední, slabé, či rozporné. 

Jednotlivé komponenty emočního vztahu a výchovného řízení se vzájemně kombinují 

a vzniká model devíti polí způsobu ve výchově v rodině, který představuje devět 

různých způsobů výchovy. Nejvhodnější formou je vztah k dítěti kladný, či extrémně 

kladný, kombinovaný se středním výchovným řízením. Na základě studia Gillernové 

(Mertin, Gillernová, 2015), lze tvrdit, že kladný citový vztah (či extrémně kladný citový 

vztah) kombinovaný se středním výchovným řízením, je charakteristický vzájemným 

porozuměním, podporou a přijímáním dítěte a bez extrému v kontrole a řízení dítěte. 

Vzájemnou komunikací mezi rodičem a dítětem, která probíhá v dobré náladě, se vztah 

vytváří, ale také projevuje.  Střední výchovné řízení je tzv. „zlatou střední cestou“, 

vyhýbá se extrémům. „Požadavky se kladou i kontrolují, ale v přiměřené míře. Dítě má 

prostor pro své vlastní rozhodování a přijímání odpovědnosti.“ (Gillernová, in Mertin, 

Gillernová, 2015, s. 189). Celkový způsob výchovného působení se netýká jen rodičů 

dítěte, ale každého, kdo je s dítětem v kontaktu, tedy i učitelů v mateřských školách. 

Bendl (2005) v této souvislosti doporučuje autoritativní styl výchovy s integračními 

prvky spojený s projevováním důvěry žákům (Bendl, 2005). To konkrétně znamená, že 

„učitel důsledně vede a řídí pedagogický proces. Učí žáky poznávat nutnost norem a 

jejich zachovávání... Důsledná kontrola je spojena s důvěrou v žáky.“ (Bendl, 2004, s. 

50).  

Ondráček (2003) uvádí vedle stylu autoritativního styl laissez-faire a styl demokratický, 

který je podle něj ideální: „V demokraticky pojaté pedagogice platí, že lidé se jako 
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individua liší, ale jako lidské bytosti jsou si rovni a mají právo na respekt.“ (Ondráček, 

2003, s. 26). 

Pokud nás způsob výchovy zajímá z pohledu kázně, jasně nám vyplyne, že extrémní 

chování, ať už příliš mírné, či naopak příliš přísné, není správnou cestou. Ten, kdo 

s dítětem tráví čas, by měl vždy pravidla nastavit a v rozumné míře vyžadovat jejich 

dodržování. Koťátková uvádí: „Nejsou-li smysluplně utvořena pravidla soužití s 

dítětem, a dospělý, který má za dítě odpovědnost a má i právo nepřijmout a odolat jeho 

požadavkům, se aktivity nechopí, tak dítě vytváří pravidla vlastní.“ (Koťátková, 2014, s. 

36). 

To, jakým způsobem rodiče dítě vychovávají, záleží na tom, jak byli vychováváni oni 

sami: „otec i matka si přinášejí zkušenosti pro výchovu dětí ze své původní rodiny“ 

(Gillernová in Mertin, 2015, s. 185). Tyto zkušenosti mohou rodiče ovlivnit k výchově 

podobné, nebo naopak opačné (Mertin, Gillernová, 2015), což se autorce později 

potvrdilo v praktické části, v kapitole 2.4. Je logické, že každá rodina vychovává dítě 

podle svého, a tak vznikají rozdíly ve výchově v rodině, to potvrzuje i Čapek: „Žáci, se 

kterými učitel pracuje, prošli někdy i diametrálně rozdílnou rodinnou výchovou“ 

(Čapek, 2008, s. 20). Škola, a hlavně mateřská škola, která je prvním setkáním dítěte 

s výchovou odlišnou než rodinnou, přistupuje ke všem dětem stejně a snaží se, aby 

přestup z rodiny do školy nebyl pro dítě příliš velkým šokem. Jak uvádí Čapek (2008), 

„důležité je získat v rodičích spojence pro další výchovu a vzdělávání dítěte.“ (Čapek, 

2008, s. 21). 

 

1.5.3 Učitel 

Učitelé ovlivňují kázeň podle Bendla (2005) tak, že začnou brzy s prevencí nekázně. 

V mateřské škole to znamená seznamovat s pravidly a vést děti k jejich dodržování 

hned od počátku docházky do mateřské školy a pořádat zajímavé alternativní činnosti 

k nevhodnému chování. Bendl uvádí: „Vykonávání vhodného aktivního dozoru 

(zejména u menších dětí jde o účinnou prevenci nekázně)“ (Bendl, 2005, s. 242). 

Učitelé dále mohou žáky a jejich chování diagnostikovat, k čemuž přispívá znalost žáků 

a jejich rodinného prostředí, naslouchání žákům, věnování pozornosti i žákům na první 
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pohled bezproblémovým a odhalování příčin nekázně. Bendl dále radí, že ve škole 

pomáhá „Diskutování se žáky o svobodě, kázni, zodpovědnosti, právech a povinnostech, 

mravnosti a slušnosti v rámci osnov i mimo ně“ (Bendl, 2005, s. 244), to je podle 

učitelek v mateřských školách možné také (viz výzkumná část, kapitola 2.3), jen 

v jednodušší formě než ve škole.  

Bendl (2005) uvádí charakteristiky učitele vedoucí k ukázněnému chování žáků. Mezi 

ně patří: Přísnost (důslednost), láska k dětem, zajímavá výuka, sebevědomé 

vystupování, humor, spravedlnost, dobrá organizace výuky, asertivní chování, učitel je 

příkladem slušného chování, užívání ukázňujících symbolů (upravený vzhled) (Bendl, 

2005). Vychovatel nemůže disponovat jen některými těmito charakteristikami, měl by 

se snažit dosáhnout většiny z nich, protože jak uvádí Matějček: „Ať už jde o krajnosti 

nebo zdravý střed, vždy je tu ve hře celá osobnost vychovatele“ (Matějček, 2015, s. 44). 

1.5.4 Ostatní faktory 

Společnost a její vnímání kázně a morálky ovlivňuje i kázeň a morálku v předškolním 

věku, jak je uvedeno v kapitole 1.2.1. To potvrzuje Matějček: „V tomto smyslu se tedy 

morálka celé společnosti bude odrážet v životě rodiny a prostřednictvím rodiny bude 

působit na výchovu dítěte.“ (Matějček, 2015, s. 116). 

Všechny výše jmenované faktory jsou faktory vnější. K vnitřním faktorům patří např. 

faktory genetické a fyziologické. Fyziologickým faktorem je tzv. „fyziologická 

neposlušnost“, kdy (jak uvádí Bendl): „Nekázeň, resp. projevy chování, které lze pod 

nekázeň zahrnout, jsou v určitém věkovém období nevyhnutelné... Máme na mysli 

zejména období dětské vzdorovitosti kolem třetího roku a projevy negativismu.“ (Bendl, 

2004, s. 35).  

Dalším faktorem může být nadání. Nadaný žák se může ve škole podle Ondráčka nudit: 

„jeho nápadně rušivé chování je výrazem toho, že je nevytížen a při výuce se nudí.“ 

(Ondráček, 2003, s. 98). Ve škole se tento problém může týkat výuky, ve škole 

mateřské řízených činností, či hry s kamarády, kdy je dítě vývojově napřed a s ostatními 

si nerozumí. Mudrák uvádí: „Také začlenění do školního kolektivu může nadaným 

působit potíže; vrstevníci je mohou odmítat, neboť se od nich odlišují, zároveň oni sami 
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bývají nespokojeni se svými vrstevníky, které mohou považovat za hloupé.“ (Mudrák, 

2015, s. 160).  

Stejně jako děti nadané, mohou mít problémy s kázní děti s poruchami chování nebo 

děti nemocné. Bendl (2004) jmenuje dětský autismus, Aspergerův syndrom, poruchu 

aktivity a pozornosti či klasické nemoci jako je chřipka či angína (Bendl, 2004). 

 

1.6 Prostředky k udržení kázně 

Pod prostředky k udržení kázně si každý představí odměnu a trest. Prostředků a metod 

k udržení kázně je ale mnohem více a vychovatel by je měl znát a používat, protože „na 

každé dítě platí něco jiného“ a je tedy na vychovateli, aby přišel na to, jak pracovat 

s každým konkrétním dítětem zvlášť. 

 

1.6.1 Odměna a trest 

Odměnou podporujeme vhodné chování dětí, naznačujeme jim tak, jaké chování je 

žádoucí a mělo by se opakovat. Bendl uvádí: „V případě chování (...), po němž 

následuje odměna (...), existuje mnohem větší pravděpodobnost, že se bude opakovat 

než u chování, po němž odměna nenásleduje.“ (Bendl, 2005, s. 152). Stejně tak při 

trestu se snažíme o eliminaci chování trestaného. Trestem dětem ukazujeme, jaké 

chování není vhodné a snižujeme tak pravděpodobnost opakování tohoto chování. To 

popisuje Bendl: „Nepříznivý podnět nebo trest, který následuje po určitém projevu, 

snižuje pravděpodobnost dalšího výskytu onoho projevu.“ (Bendl, 2005, s. 152) a 

Matějček: „Když určité jednání doprovází pravidelně nepříjemný zážitek, dítě si dá 

pozor a takového jednání se napříště vystříhá.“ (Matějček, 2015, s. 38). 

Bendl (2004) popisuje trest jako „nepříjemný následek zla, resp. neukázněného či 

protizákonného jednání.“ (Bendl, 2004, s. 106). Podle Čapka (2008) je trest „takové 

působení spojené s chováním nebo jednáním jedince, které vyjadřuje negativní 

hodnocení a přináší vychovávanému nelibost, frustraci, nebo omezení některých jeho 

potřeb.“ (Čapek, 2008, s. 31).  
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Odměnu vidí Bendl jako: „příjemný následek dobra, resp. ukázněného, zákonného a 

mravného jednání.“ (Bendl, 2004, s. 130). Podle Čapka (2008) je odměna „takové 

působení, spojené s chováním nebo jednáním jedince, které vyjadřuje pozitivní 

hodnocení a přináší vychovávanému radost a uspokojení některých jeho potřeb.“ 

(Čapek, 2008, s. 31). 

Bendl (2004) uvádí důvody pro odměnu: „dát žákům zažít radost z úspěchu, pěstovat 

ctižádost, umožnit jim získat jistotu a sebedůvěru...“ (Bendl, 2004, s. 132) a důvody 

proti odměně: „závist těch, kteří ji neobdrží, vznik přílišné sebedůvěry až pocitu 

nadřazenosti u odměňovaných, návyk na odměny, resp. oceňování sebe sama jen podle 

odměn ...“ (Bendl, 2004, s. 132). Čapek v této souvislosti mluví o návyku na pochvalu, 

která je jednou z nejpoužívanějších odměn, kdy „pochvala není motivačním 

prostředkem, ale stává se cílem.“ (Čapek, 2008, s. 43).  

Odměny mohou být hmotné či nehmotné. Jakou formu odměny by měl dospělý zvolit, 

záleží na více okolnostech, Podle Bendla např. na věku dítěte: „Odměny by měly 

s postupujícím věkem dětí více nabývat mravního než „hmotného“ charakteru.“ (Bendl, 

2004, s. 142), nebo na autoritě vychovatele: „Čím větší má učitel či rodič autoritu, čím 

více si dítě váží vychovatele, tím větší a důslednější odměnou je pro dítě uznání ze 

strany těchto osob.“ (Bendl, 2004, s. 142). 

Nejčastěji udílenou nehmotnou odměnou je pochvala. Čapek (2008, s. 45) uvádí zásady 

k udělování pochval: 

• „Četnost pochval: Frekvence pochval by se měla postupně snižovat. 

• Intenzita pochval: Adekvátně rozdělovat intenzitu pochval k hodnotě činů 

• Spojení pochvaly s činem: Pochvala by se neměla časově vzdalovat od 

chváleného skutku, neboť by mohlo dojít ke ztrátě souvislostí.“ (Čapek, 2008, s. 

45). 

Důležité je také při udělování odměn i trestů dítě znát, a udělit mu pochvalu či trest tzv. 

„na míru“ aby se dostavil očekávaný efekt. Matějček zdůrazňuje: „Odměnou není to, co 

dítě dostává, ale to, co ono samo jako odměnu prožívá.“ (Matějček, 2015, s. 83). 

Znalost dítěte se tak stává zásadní podmínkou pro udílení odměn a trestů. „Co je 

trestem pro jednoho, nemusí jím být pro druhého, ba věci mohou dojít tak daleko, že 
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trest se stane „odměnou“ nebo vyznamenáním.“ (Matějček, 2015, s. 29). Stejně jako si 

musíme dát pozor, aby odměna nebyla pro dítě trestem, nesmí být trest pro dítě 

odměnou, jak píše Ondráček: „Je-li učitel podrážděn rušivým chováním žáka a začne se 

jím zabývat (...) a snaží se ho přimět, aby přestal vyrušovat, pak žák opravdu stojí 

v centru jeho pozornosti“ (Ondráček, 2003, s. 39). Pokud byl důvodem k vyrušování 

nedostatek pozornosti a dítěti se tímto povedlo dosáhnout cíle, bude se s velkou 

pravděpodobností jeho chování opakovat. 

Čapek uvádí: „Pochvala má silnější účinek než kárání“ (Čapek, 2008, s. 31) a tak je 

vhodnější děti spíše chválit než kárat, a to i v případě, že mají větší problém 

s porušováním norem než ostatní. „Žáci, od kterých učitel očekává málo, jsou i méně 

chváleni a více káráni.“ (Čapek, 2008, s. 41). Proto by měl učitel ke všem dětem 

přistupovat stejně a po potrestání s dítětem začínat „nanovo“. Matějček uvádí: „Jsou 

opravdu mnohé děti, které nedostanou pochvalu, jak je rok dlouhý, a které jsou naopak 

zahrnovány všemi možnými negativními výchovnými prostředky, hubováním, tělesnými 

tresty, někdy i hrubými posměšky a ponižováním. Málokdo je však tak černou ovcí, aby 

se na ní nějaké to světlejší místečko nenašlo.“ (Matějček, 2015, s. 88). 

Bendl (2004) mluví o trestech přirozených (ty, které se dostaví samy) a umělých 

(zasahuje rodič, učitel, vychovatel...). Ne všechny druhy trestů, které Bendl uvádí, 

se dají použít v mateřské škole. Uvádíme proto pouze ty, které nejsou čistě „školní“, 

ale zároveň i „předškolní“: Administrativní opatření k posílení kázně (v mateřské škole 

např. černé puntíky – ty se ale podle učitelek v praktické části práce již nepoužívají), 

tresty založené na nadávkách, zesměšňování či ironii, odebrání věci (např. autíčka, 

kterým dítě udeřilo někoho jiného), vyloučení z kolektivu (na rozdíl od školního 

posílání žáků za dveře, se v mateřské škole používá vyčlenění dítěte ze hry např. 

posazením ke stolku), tělesné tresty (oficiálně ve školách zakázané, avšak podle 

odpovědí respondentů – rodičů doma praktikované) (Bendl, 2004). Mezi umělé tresty 

patří i náprava škody – v mateřské škole např. úklid rozházených věcí. Matějček uvádí: 

„jsou určité situace, kdy náprava škody přispívá k vytváření pojmu spravedlnosti u 

dítěte a kdy ji nemůžeme jednoduše přejít.“ (Matějček, 2015, s. 37). 

Čapek (2008) uvádí zásady při udělování trestu: „Přesné vymezení pravidel. Úměrnost 

trestu. Stejná spravedlnost pro všechny. Trest jako cesta k nápravě.“ (Čapek, 2008, s. 
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52). Trest by měl mít s porušeným pravidlem souvislost a pravidla musí být podle 

Matějčka dítěti předem srozumitelně vysvětlena: „Výchovné prostředky, tresty a 

odměny by měly být dítěti vždycky srozumitelné.“ (Matějček, 2015, s. 75). O 

srozumitelnosti trestů mluví konkrétně i Čapek: „Dítě si přestane trestů všímat, není-li 

schopno pochopit jejich systém.“ (Čapek, 2008, s. 51). Trest musí být úměrný nejen 

předchozímu chování, ale i věku dítěte a jeho osobnosti: „Výchovné odměny a tresty by 

měly být přiměřené osobnosti dítěte a jeho věku.“ (Matějček, 2015, s. 73). Při udělování 

trestů je také velmi důležitá důslednost, a to již při kontrole pravidel, při udělování 

trestů a při zjišťování toho, co se stalo. Čapek uvádí: „Buďme důslední nejen v trestání, 

ale i ve vyšetřování – a možná by bylo lépe říct – v naslouchání.“ (Čapek, 2008, s. 50). 

To potvrzuje i Matějček: „Nedůslednost uvádí dítě ve zmatek a vychovatele v jeho očích 

snižuje.“ (Matějček, 2015, s. 80), nebo Bendl: „Při používání kázeňských prostředků 

buďme důslední.“ (Bendl, 2004, s. 44). 

Bendl (2004) uvádí podmínky účinnosti trestu: učitelova autorita; dítě cítí, že ho má 

učitel rád; dítě ví, za co bylo potrestáno. Dále je podle Čapka potřeba: „Zpětnou 

informaci je třeba vztahovat ke konkrétnímu chování“ (Čapek, 2008, s. 34); trestu 

předchází varovný signál; trest odpovídá prohřešku; je pro dítě nepříjemný (např. má 

zakázanou činnost, kterou má rádo – pokud tedy za trest vyloučíme dítě z řízené hry, 

která dítě nebavila, a proto se chovalo neukázněně, nejen že chování dítěte není vinou 

jeho ale učitelovou, který měl připravit zajímavější hru, zároveň pro dítě není trest 

trestem ale odměnou, že se hry nemusí zúčastnit); trest je udělován co nejdříve po 

přestupku (Bendl, 2004). Matějček (2015) mluví o léčebné funkci trestu: „Z hlediska 

duševní hygieny je často velmi důležité tento pocit viny z dítěte co nejrychleji sejmout. 

Odkládání trestu, i když třeba nakonec je odpuštěn, může být pro některé děti mnohem 

těžším zásahem než třeba přísné, ale okamžité potrestání.“ (Matějček, 2015, s. 40). 

Ve školách nejsou tělesné tresty legální, ale podle výpovědí rodičů v kapitole 2.4 se 

v domácím prostředí používají. Matějček o tělesném trestu mluví takto: „Jsou situace, 

kdy je opravdu dobré dát dítěti pocítit tělesnou převahu. Teď jde jen o to, abychom 

nepřeháněli a uměli dobře odhadnout, kdy je to třeba a kdy ne, nebo lépe řečeno, kdy už 

ne.“ (Matějček, 2015, s. 102). Pokud totiž dospělý míru fyzického trestu neodhadne, 

potvrzuje se myšlenka Jana Čápa: „Fyzické trestání narušuje emoční vztah mezi 



39 
 

dospělým a dítětem, ponižuje dítě, a tedy působí nepříznivě na jeho sebehodnocení.“ 

(Čáp, 1996, s. 138). 

Odměny a tresty jsou svými protipóly, avšak např. některé zásady pro udílení mají 

společné. To se týká podle Matějčka i opakování stejných postupů: „V odměnách i 

trestech je nutno vyvarovat se stálého opakování jednoho a téhož postupu.“ (Matějček, 

2015, s. 77), nebo přemíry odměn či trestů podle Bendla: „V odměnách ani trestech se 

nemá přehánět“ (Bendl, 2005, s. 78), protože by mohly ztrácet na účinnosti. 

Na závěr k odměnám a trestům je důležité zopakovat důležitost pozitivních citových 

vztahů mezi dítětem a vychovatelem, a to lásky dítěte k vychovateli. Matějček 

zdůrazňuje: „Ze strachu před trestem dítě neudělá zdaleka tolik práce, a hlavně se 

zdaleka tolik nenaučí jako pro hřejivé uspokojení z radosti těch, které má rádo.“ 

(Matějček, 2015, s. 34) a obráceně lásky vychovatele k dítěti: „Dobře může potrestat 

dítě jenom ten, kdo je má rád.“ (Matějček, 2015, s. 50). 

 

1.6.2 Příklad 

Jak tvrdí Komenský a je řečeno v kapitole 1.4.2, děti předškolního věku se často chovají 

podle příkladu dospělého. Bendl tuto myšlenku potvrzuje: „Síla příkladu záleží zejména 

v pudu napodobovacím, který je u dětí velmi silně vyvinutý. Čím je dítě mladší, tím 

zřetelněji se projevuje účinek této metody.“ (Bendl, 2004, s. 72). Příklad dospělého je 

pro děti zásadním pro základní představu správného a špatného chování: „Účelem 

příkladu je vyvolat a upevnit žádoucí chování jedince pomocí názorných a přitažlivých 

vzorů chování“ (Bendl, 2004, s. 65). 

Bendl (2004) uvádí mezi podmínkami účinnosti příkladu fakt, že „nositel příkladu 

představuje pro žáka autoritu“ (Bendl, 2004, s. 70), což nás vrací k otázce autority, 

která je rozebrána v kapitole 1.5.1. Autoritu pro dítě představují nejen učitelé, ale 

hlavně členové jeho rodiny. Koťátková uvádí: „Činnosti jednotlivých členů rodiny dítě 

zajímají, hravým způsobem je zkouší a tím o nich získává vlastní podvědomí a fixuje si 

je.“ (Koťátková, 2014, s. 41). Pokud dospělí pravidla nedodržují, nemohou 

předpokládat, že je bude dodržovat dítě, i když se mu je budou snažit vštípit slovně 

(např. rozhlížení se při přecházení ulice). 
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1.6.3 Slovo 

Bendl (2004) řadí do tohoto kázeňského prostředku rozkaz, napomenutí, výstrahu, 

přesvědčování, radu, poučení a prosbu. „K účinnosti tohoto kázeňského prostředku 

výrazně přispěje, když učitel napomíná žáky pro jejich dobro, resp. když si žáci tuto 

učitelovu motivaci uvědomují.“ (Bendl, 2004, s. 82). V předškolním věku to znamená, 

že učitel (či rodič) dítěti vysvětluje, proč se neběhá ve třídě, nepřechází ulice bez 

rozhlédnutí, musíme se držet zábradlí atd., místo toho, aby jen udílel rozkazy, 

napomenutí a zákazy bez toho, že by jim dítě rozumělo. V praktické části této práce 

zjišťujeme, že mnoho učitelů i rodičů dětem důvody k udávání a kontrolování pravidel 

vysvětluje. 

 

1.6.4  Zaměstnání 

Zaměstnání (v mateřské škole hra), je účinným prostředkem k udržení kázně v případě, 

že děti zajímá. Bendl uvádí: „Co dokáže žáky ukáznit, je zajímavá výuka, poutavé a 

pestré vyučování.“ (Bendl, 2004, s. 84). V mateřské škole se tak pedagogům vyplatí 

dobrá připravenost a následná reflexe pro další práci. Čapek uvádí vztah mezi 

poutavými činnostmi a klimatem třídy: „Využívání pestrých výukových metod, správné 

motivování žáků, sepjetí látky s tím, co je samotné zajímá, udržování pozitivního vztahu 

k dětem, rovnostranná komunikace a další faktory na podporu příznivého klimatu ve 

třídě jsou nejlepší prevencí proti nevhodnému chování žáků.“ (Čapek, 2008, s. 21). 

 

1.6.5 Dozor 

Dozor je důležitý zejména u malých dětí, které pravidla dodržují pouze v přítomnosti 

dohlížející osoby, jak je uvedeno v kapitole 1.3.4. Důležitost dozoru přibližuje Uher: 

„Dítě má poslouchat nařízení, která se mu ukládají, má svoji vůli uvést ve shodu s vůlí 

toho, kdo mu má být autoritou. Aby nejednalo proti těmto nařízením, aby zachovávalo 

daný řád, o to právě pečuje dozor.“ (Uher, 1924, s. 186). Malé dítě ještě není 

dostatečně autonomní, nemá pravidla dostatečně zvnitřnělá, aby se samo od sebe 

chovalo podle vůle autority, proto je právě u něj dozor nejvíce potřeba. 
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1.6.6 Režim  

Bendl (2004) mluví o režimu jako o kázeňském prostředku založeném na opakování a 

pravidelnosti: „Časový režim určuje rozvrh činností dětí „od - do“ tj. od doby vstávání, 

ranní hygieny, jídla, učení, práce, zábavy, odpočinku, pobytu na vzduchu až do uléhání 

k spánku... Důsledkem je, že všechna činnost poté probíhá hladce a bez větší námahy.“ 

(Bendl, 2004, s. 61).  

Na rušivé chování během hodiny ve škole radí Čapek (2008) reagovat takto: „Je 

důležité reagovat na nesprávné chování prvního žáka a ihned přiměřeným opatřením 

rušivou činnost zarazit... Efektivní je okamžitá změna činnosti... V žádném případě nelze 

třídu neustále překřikovat. Je účinné o ticho požádat a pak si na ně počkat, i kdyby to 

mělo chvíli trvat. Na žáky, kteří se ještě neutišili, by měl stačit tázavý pohled... přesazení 

žáka co nejblíže k učiteli, nejlépe „na dosah“... šokování žáků – výkřikem, několikerým 

zablikáním světly apod. ... Používání domluveného gesta, ke kterému se všichni žáci 

postupně připojují, utichají, končí činnost a věnují pozornost učiteli... Izolace žáka“ 

(Čapek, 2008 s. 90, 91). Tento postup Čapek uvádí pro školu základní, eventuelně 

střední. Jaké konkrétní metody jsou používány ve škole mateřské se dozvídáme ve 

výzkumné části. 

 

1.7 Závěr teoretické části 

Cílem teoretické části bylo porozumět problematice kázně u dítěte předškolního věku na 

základě jeho vývojových charakteristik a dostupné literatury týkající se kázně. 

Teoretická část byla zpracována pomocí práce s literaturou, metodou obsahové analýzy 

a syntézy textu. Během zpracování teoretické části autorka došla k následujícím 

závěrům: 

Kázeň je velmi složitý pojem, který ani po rozebrání všech činitelů jej ovlivňujících, 

nelze jednoznačně a v plné šíři jednoduše vymezit. Jisté je, že školní kázeň je závislá na 

tom, jak kázeň vnímá daná společnost, a nejen na tom, jak ji vnímá, ale i na tom, jak se 

podle ní chová. Význam kázně souvisí s danými normami a mravností. Ovlivňuje ji ten, 

kdo ji vymáhá, ať už je to stát, učitel, či jedinec, který ji má již zvnitřnělou. 

V neposlední řadě závisí na věku jedince, od kterého je požadována, a tudíž jeho 
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schopnosti ji dodržovat. Tak se dostáváme k popisu dítěte předškolního věku, kterého se 

tato práce týká. 

Dítě předškolního věku je v této práci vnímáno jako dítě od tří let věku do nástupu do 

školy. Jeho vnímání charakterizují typické znaky, o kterých by měl každý dospělý 

pracující s dítětem vědět. Emoční vývoj dítěte předškolního věku je již stálejší než u 

batolat, ale emoce jsou stále vázané na aktuální situaci a změny nálad bývají často náhlé 

a z extrému do extrému. Vůli a autoregulaci zpočátku provází egocentrická řeč, ale více 

se rozvíjí až ke konci předškolního období. Morální vývoj dítěte je podmíněn vztahem 

s rodiči a dalšími dospělými, kteří mají na dítě vliv. Důležitá je citová náklonnost 

k autoritě a respekt, který dítě k dospělému, který je mu vzorem, cítí. 

V předškolním věku dítě ještě nemá pravidla zvnitřnělá, abychom jeho chování mohli 

nazývat kázní. Pravidla jsou určována a kontrolována dospělými, a tak v tomto věku 

mluvíme o poslušnosti. Kapitola 2.3.2 se zabývá názory (na kázeň v předškolním věku) 

nejznámějších autorů z historie, a to Jana Amose Komenského, J. J. Rousseaua a Jana 

Vlastimíra Svobody, jejichž nadčasové myšlenky provází výchovu dítěte v otázce kázně 

až do současnosti. 

V teoretické části dále uvádíme faktory ovlivňující kázeň, z nichž má zásadní vliv 

autorita dospělého a způsob výchovného působení, jímž autorita dítě vychovává – podle 

autorů je vhodný styl demokratický (integrační) či autoritativní s integračními prvky, 

kdy jsou dítěti jasně vymezena pravidla, je kontrolováno a vyžadováno jejich 

dodržování, ale dospělý dává dítěti i možnost volby, a hlavně mu projevuje lásku 

v míře, v jaké ji dítě potřebuje. V případě kázně ve škole (v mateřské škole) je důležitá 

zajímavost řízených aktivit, důslednost pedagoga a nastavení pravidel na začátku 

školního roku. 

Nejtypičtějšími prostředky k udržení kázně jsou odměna a trest, se kterými by se ale 

nemělo přehánět a pro jejich účinek je zásadní kladný citový vztah mezi dítětem a 

autoritou. Neméně důležitý je ale i příklad dospělého, který je první ukázkou dítěti, jak 

se má chovat. Zároveň nesmí jít v rozporu s tím, co dospělý dítěti předává jinými 

formami. Slovem dospělý dítěti odůvodňuje pravidla, protože jen při pochopení důvodů 

pro dodržování pravidel si je dítě může v budoucnu přijmout za svá. V předškolním 
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věku je také velmi důležitý dozor, protože dítě je schopno pravidla dodržovat pouze 

v přítomnosti toho, kdo pravidlo zadal, či alespoň jeho dodržování kontroluje. 

Pro autorku byly zjištěné informace velkým přínosem nejen pro vhled do problému 

kázně u dítěte předškolního věku, ale zároveň pro praktické využití těchto informací 

v její učitelské praxi. Teoretická část práce pomohla autorce odpovědět na mnoho 

otázek týkajících se ukázněného chování dětí v mateřských školách, které byly uvedeny 

v úvodu této práce.  
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2 VÝZKUMNÁ ČÁST 

2.1 Metody použité ve výzkumné části 

Metody použité pro výzkumnou část práce 

Rozhovor (neboli interview) 

Dotazník 

 

Podle Průchy je rozhovor (interview) „výzkumný prostředek používaný při dotazování, 

spočívající v přímé ústní komunikaci výzkumného pracovníka s respondentem či 

informantem. Je zaznamenáván na magnetofon či jinak, a pak analyzován z hlediska 

obsahu rozhovoru, chování respondentů aj. V pedagogickém empirickém výzkumu 

používán obvykle v kombinaci s písemným dotazníkem.“ (Průcha, Mareš, Walterová, 

2003, s. 203, 204). Rozhovor může být strukturovaný, nestrukturovaný, nebo 

polostrukturovaný. V této práci byl použit rozhovor nestrukturovaný, který popisuje 

Gavora: „Nestrukturované interview umožňuje úplnou volnost odpovědí“ (Gavora, 

2000, s. 111). Rozhovory byly vedeny osobně nebo přes mobilní telefon a zaznamenány 

pomocí mobilního telefonu se souhlasem respondentů, jak je podrobněji uvedeno ve 

výzkumné části práce. Následně byly rozhovory přepsány, analyzovány a vyhodnoceny. 

Výzkumná metoda rozhovor je použita v kapitolách 2.2, 2.3 a 2.4. 

Gavora uvádí, že dotazník je: „způsob písemného kladení otázek a získávání písemných 

odpovědí“ (Gavora, 2000, s. 99). Při získávání dat od respondentů byl pro část z nich 

použit dotazník. Dotazník byl respondentům rozeslán elektronicky. Po vyhodnocení dat 

ale autorka dospěla k závěru, že způsob vyhledání respondentů, kteří odpovídali 

v dotazníku, by nemusel zaručovat pravdivá data, a tak je tato metoda, i s výsledky 

výzkumu pomocí dotazníků, uvedena pouze v příloze číslo 3. 
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2.2 Výzkumné otázky 

 

• Jak přistupují ke kázni pedagogové v mateřských školách? 

• Jakým způsobem je dítě vedeno ke kázni v rodině? 

• Jak se shodují pedagogové a rodiče v přístupu ke kázni u dítěte předškolního 

věku? 

 

2.3 Kázeň v mateřské škole 

2.3.1 Přehled otázek položených učitelkám MŠ a jejich vyhodnocení 

Rozhovory byly vedeny s deseti učitelkami mateřských škol, s délkou pedagogické 

praxe 4-42 let. Respondentky byly vybrány náhodně ze 2 pražských mateřských škol, 

které byly rovněž vybrány náhodně. Rozhovory s paními učitelkami č. 1, 3 a 4 byly 

provedeny v prostředí třídy v brzkých ranních hodinách, do které postupně přicházely 

děti. Rozhovory s paními učitelkami č. 2, 5, 6, 7, 8 byly provedeny v prostředí třídy (v 

případě ředitelek v prostředí ředitelny), kde se nacházela pouze učitelka a výzkumník. 

Rozhovory s paními učitelkami č. 8 a 9 byly provedeny telefonicky z důvodu nemoci 

výzkumníka. Všechny rozhovory vedla autorka práce. Všechny rozhovory byly, 

s udělením souhlasu respondentek, nahrávány ve formě záznamu zvuku na mobilní 

telefon. Paní učitelky číslo 5 a 6 jsou ředitelky daných mateřských škol. 

Přímé citace všech rozhovorů jsou uvedeny v příloze číslo 1. 

 

Respondenti rozhovorů: 

Tabulka číslo 1 

Paní učitelka 

číslo 

Mateřská škola Délka 

pedagogické 

praxe 

Nejvyšší 

dosažené 

vzdělání 

Datum 

rozhovoru 

1 Čtyřtřídní MŠ, 

Praha 1 

20 let Vyšší odborná 

škola 

3. 2. 2020 
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2 Čtyřtřídní MŠ, 

Praha 1 

15 let Vysokoškolské, 

magisterské 

4. 2. 2020 

3 Čtyřtřídní MŠ, 

Praha 1 

18 let Vysokoškolské, 

bakalářské 

6. 2. 2020 

4 Čtyřtřídní MŠ, 

Praha 1 

13 let Vysokoškolské, 

magisterské 

12. 2. 2020 

5 Čtyřtřídní MŠ, 

Praha 1 

40 let Vysokoškolské, 

bakalářské 

12. 2. 2020 

6 Čtyřtřídní MŠ, 

Praha 4 

23 let Střední 

pedagogické s 

maturitou 

28. 2. 2020 

7 Čtyřtřídní MŠ, 

Praha 4 

4 roky Střední 

pedagogické s 

maturitou 

2. 3. 2020 

8 Čtyřtřídní MŠ, 

Praha 4 

5 let Vysokoškolské, 

bakalářské 

2. 3. 2020 

9 Čtyřtřídní MŠ, 

Praha 4 

23 let Vysokoškolské, 

magisterské 

23. 3. 2020 

10 Čtyřtřídní MŠ, 

Praha 4 

42 let Střední 

pedagogické s 

maturitou 

31. 3. 2020 

 

Byl proveden předvýzkum s jednou učitelkou mateřské školy, při kterém byly zjištěny 

nesrovnalosti ve významu otázky č. 6, která původně zněla: „Kdy se přijetí pravidel 

jevilo jako nejjednodušší? Kdy jako nejtěžší? (Uveďte příklady).“, a mohla být 

pochopena jako otázka na časový úsek v průběhu školního roku. 

 

Přehled otázek:  
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1. Co jsou pro vás pravidla? 

2. Definujte kázeň – kdy jsou podle vás děti ukázněné a kdy naopak neukázněné? 

3. Jakým způsobem jste vytvářeli pravidla na začátku roku? 

4. Účastnilo se dítě na výtvoru? Jak? 

5. Jak vytváření pomohlo přijetí pravidel? 

6. Kdy a při jakých činnostech se přijetí pravidel jevilo jako nejjednodušší? Kdy 

jako nejtěžší? (Uveďte příklady) 

7. Jaké metody k udržení kázně konkrétně používáte? (příklad) 

8. Jak se díváte na hodnocení dodržování kázně a jaké metody používáte pro 

pozitivní hodnocení? (Co se nejvíce osvědčilo?) Jaké metody používáte pro 

negativní hodnocení kázně? 

9. Změnily se metody k udržení kázně během Vašeho pedagogického působení? 

10. Máte ve třídě dítě s kázeňskými problémy? 

a. Jaký projev dítě má, že se mluví o nekázni?  

b. Projevuje se to celý den, nebo při konkrétním typu činností? (Při 

jakých?) 

c. Co děláte pro to, aby tento projev zmizel? 

d. Spolupracuje s vámi na řešení rodina? A jak? 

11. Pokud delší praxe: vnímáte změny přístupu k pravidlům? (Ze strany dětí x 

rodičů) 

12. Jak vnímáte rodinnou výchovu ve vztahu k pravidlům? 

 

Výsledky výzkumu nelze zobecňovat z důvodu specifické lokace mateřských škol, ve 

kterých učí všechny respondentky (hlavní město Praha) a kvůli malému počtu 

respondentů. 

 

Vyhodnocení rozhovorů: 

Otázka č. 1: Co jsou pro vás pravidla? 

Vyhodnocení: 

Na první otázku odpovědělo 9 respondentek (90%). 
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Citace respondentek:  

•  Respondentka č. 1: „Jsou to ustálené, dohodnuté věci.“ 

• Respondentka č. 2: „Pravidla jsou souhrn něčeho, co platí.“ 

• Respondentka č. 3: „Pravidla jsou omezení.“ 

• Respondentka č. 4: „Pravidla jsou způsoby chování, na kterých se domluvíme 

s dětmi.“ 

• Respondentka č. 5: „Pravidla jsou hranice.“ 

• Respondentka č. 6: „Je to domluvená pravda“. 

• Respondentka č. 7: „Pravidla jsou něco, co jsme si s dětmi domluvili.“ 

• Respondentka č. 8: „Pravidla jsou pokyny.“ 

• Respondentka č. 9: „Pravidla jsou věci, na kterých se dohodneme.“ 

Odpovědi respondentek spojují určitá klíčová slova: 

Tabulka číslo 2 

Klíčové slovo Respondentka číslo Absolutní počet 

Dohodnuté věci 1, 4, 6, 7, 9 5 

Omezení 3, 5 2 

Něco, co platí 2 1 

Pokyny 8 1 

Nezodpovězeno 10 1 

 

Pro 5 respondentek pravidla znamenají určité dohody. Některé respondentky pravidla 

vidí jako omezení, něco, co platí nebo pokyny.  

 

Otázka č. 2: Definujte kázeň – kdy jsou podle vás děti ukázněné a kdy naopak 

neukázněné? 

Vyhodnocení první části otázky – Definujte kázeň:  

Kázeň definovalo 10 respondentek (100%). 
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Citace respondentek:  

• Respondentka č. 1: „Definice kázně je trošku nedefinovatelná, ... kázeň je, 

když se budou dodržovat pravidla.“ 

• Respondentka č. 2: „Kázeň je, že vás děti respektují a reagují na vaše 

pokyny.“ 

• Respondentka č. 3: „Je to uvědomění si těch pravidel, toho, co si můžu 

dovolit“. 

• Respondentka č. 4: „Je to určitý způsob, jak respektujeme skupinu.“ 

• Respondentka č. 5: „Kázeň je dodržování těch pravidel“. 

• Respondentka č. 6: „Kázeň znamená respektovat pravidla“. 

• Respondentka č. 7: „Kázeň je forma respektujícího chování“. 

• Respondentka č. 8: „To je dodržování pokynů“. 

• Respondentka č. 9: „Nekázeň je nedodržování pravidel“. Z toho můžeme 

usoudit, že kázeň je dodržování pravidel. 

• Respondentka č. 10: „Kázeň je dodržování pravidel“. 

Odpovědi respondentek spojují určitá klíčová slova:  

Tabulka číslo 3 

Klíčové slovo Respondentka číslo Absolutní počet 

Dodržování 

pravidel 

1, 3, 5, 6, 9, 10 6 

Respekt 2, 4, 7 3 

Pokyny 8 1 

 

Z odpovědí respondentek můžeme vyčíst, že se shodují v názoru na to, jak definovat 

kázeň, i když se jejich jednotlivé interpretace liší. Pro všechny z nich znamená kázeň 

respektovat (dodržovat) něco, co je dohodnuté (pravidla, pokyny). Paní učitelka č. 1 

tvrdí, že kázeň je nedefinovatelná. Zde narážíme na myšlenku, že slovo kázeň je 
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v mateřské škole neuchopitelné, protože se zde jedná spíše o poslušnost a z odpovědí 

ostatních respondentek vidíme, že definují v podstatě poslušnost. 

 

Vyhodnocení druhé části otázky – kdy jsou podle vás děti ukázněné a kdy naopak 

neukázněné:  

Na otázku odpovědělo 10 učitelek (100%). 

Citace respondentek: 

• Respondentka č. 1: „Když se budou dodržovat pravidla, to je, když jsou děti 

ukázněné.“ 

• Respondentka č. 2: „Pro někoho je nekázeň to, že vás ty děti neposlechnou úplně 

hned.“ 

• Respondentka č. 3: „Nekázeň je, když to tu musíme denně opakovat“. Tzn. 

Když neposlouchají. 

• Respondentka č. 4: „Ukázněné jsou, když je vám dobře v té třídě“. 

• Respondentka č. 5: „Neukázněné jsou, když pravidlo poruší, na pokyn nereagují, 

nebo reagují až na potřetí.“ 

• Respondentka č. 6: „Neukázněné jsou, když porušují pravidla. Ukázněné jsou, 

když respektují pravidla.“ 

• Respondentka č. 7: „Ukázněné děti jsou, když nikdo nikoho nebouchá, když se 

snaží nevyrušovat, být tolerantní k ostatním. Neukázněné jsou, když bouchají 

ostatní, když si berou hračky navzájem.“  

• Respondentka č. 8: „Ukázněné jsou, když dodržují pravidla. Neukázněné děti 

ruší, povídají si, někdo se začne válet, dělat blbosti.“ 

• Respondentka č. 9: „Nekázeň je nedodržování pravidel“. 

• Respondentka č. 10: „Neukázněné jsou, když si ubližují, nebo dělají něco 

nebezpečného.“ 

 

Odpovědi respondentek spojují klíčová slova: 
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Tabulka číslo 4 

Klíčové slovo Respondentka číslo Absolutní počet 

Dodržování 

pravidel 

1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7 

Poslušnost 2, 3 2 

Nerozuměla 

otázce 

4 1 

 

Děti jsou podle respondentek ukázněné, pokud dodržují pravidla (hranice, pokyny) a 

poslouchají (zde se opět vracíme k otázce poslušnosti). 

Paní učitelky č. 7 a 10 konkretizovaly obecnou odpověď, že jsou děti ukázněné, když 

dodržují pravidla a naopak neukázněné, když pravidla nedodržují. Proto byly zapsány 

ke klíčovým slovům „dodržování pravidel“, i když přesně tato slova nepoužily. 

Respondentka č. 1 a respondentka č. 2 zmínily, že záleží na toleranci dospělého k míře 

nekázně. Tvrzení je doloženo v následujících citacích: 

• Respondentka č. 1: „Pro každého kázeň znamená něco jiného... ten level je 

různý, pro někoho to může být už jako že ne a druhému to vůbec nevadí“. 

• Respondentka č. 2: „Každý má tu toleranci někde jinde“. 

 

Otázka č. 3: Jakým způsobem jste vytvářeli pravidla na začátku roku? 

Vyhodnocení: 

Podle odpovědí respondentek můžeme poznat, že formulace otázky č. 3 je nepřesná, 

neboť respondentky často nezahrnuly do odpovědi pouze seznamování se s pravidly 

verbálně, ale také k odpovědi přidávaly odpověď na otázku ohledně tvoření pravidel 

skrz vizuální projevy (což se ovšem týká otázky č. 4), proto jsou odpovědi respondentek 

rozdělené ve dvou tabulkách. Tabulka č. 5 obsahuje odpovědi týkající se seznamování 

se s pravidly verbálně, tabulka č. 6 obsahuje odpovědi týkající se vizuálních ztvárnění. 

Na otázku odpověděly všechny respondentky. 
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Citace respondentek: 

• Respondentka č. 1: „Máme piktogramy.“ 

• Respondentka č. 2: „To se liší věkem. U tříletých dětí pravidla nastavujete vy, 

snažíte se to vysvětlit. Děti od čtyř let se snaží ta pravidla dát dohromady.“ 

• Respondentka č. 3: „Jinak s dětmi pracujeme, když jsou jim 3 roky a jinak, když 

jsou předškoláci. ... Máme kartičky, kartičku jsme si ukázali, dramatizací jsme si 

to přehráli.“ 

• Respondentka č. 4: „Protože máme ty nejmenší děti, tak je máme taková 

vizualizovaná, jako nakreslená ta pravidla.“ 

• Respondentka č. 5: „Děti s tím seznámíme. Mají ve třídě piktogramy.“ 

• Respondentka č. 6: „U starších dětí jsme pravidla vytvářeli společně s nimi. 

Povídali jsme si o tom, hráli jsme scénky. U menších jsem pravidla nastínila a 

vysvětlovala.“ 

• Respondentka č. 7: „S malými dětmi jsme si je říkali a formou obrázků. Se 

staršími dětmi pravidla děláme formou obrázků, že si je někam nalepíme.“ 

• Respondentka č. 8: „Vymýšleli jsme pravidla a pak jsme hráli scénky. Děti měly 

za úkol pravidla nakreslit.“ 

• Respondentka č. 9: „Vzhledem k tomu, že jsou to předškoláci, mají pravidla 

z minulých let zakořeněná... Snažili jsme se pojmenovat to, co už vědí. Kreslili 

jsme je, zpracovávali jsme je pantomimou.“ 

• Respondentka č. 10: „Povídali jsme si o tom, namalovali jsme si je a máme je 

vyvěšené ve třídě na nástěnce.“ 

Odpovědi respondentek se shodují v určitých klíčových slovech:  

Tabulka číslo 5 

Klíčové slovo Respondentka číslo Absolutní počet 

Povídání 2, 6, 8, 9, 10  5 

Piktogramy 1, 3, 4, 7 4 

Seznámení 5 1 
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Tabulka číslo 6 

Klíčové slovo Respondentka číslo Absolutní počet 

Malování 8, 9, 10 3 

Dramatizace 3, 6  2 

Pochopily otázku jinak 1,2,4,5,7 5 

 

Respondentky často zmiňují více způsobů, jakými se ve třídě pravidla vytvářela na 

začátku roku. 

Podle odpovědí respondentek vidíme, že pravidla se často zavádí do kolektivu verbálně 

povídáním si s dětmi o pravidlech za aktivní účasti dětí, pomocí piktogramů, nebo 

seznámením dětí s pravidlem bez aktivní účasti dětí. V některých třídách pravidla 

vizuálně ztvárňují pomocí dramatizace či malováním.  

Respondentky č. 2, 3, 4, 6, 7, 9 poukazují na to, že v závislosti na zkušenosti dětí 

s mateřskou školou záleží na tom, jakým způsobem jsou pravidla dětem předávána. 

Konkrétně z odpovědí můžeme vyčíst, že nejmenším dětem jsou pravidla představena a 

vysvětlena, zatímco děti starší se již aktivně zapojují do formulace pravidel.  

Otázka č. 4: Účastnilo se dítě na výtvoru? Jak? 

Vyhodnocení:  

Na otázku, zda se dítě účastnilo na výtvoru, odpověděly všechny respondentky.  

Citace respondentek: 

• Respondentka č. 1: „Některá pravidla jsou v podobě pracovních listů, některá 

jako omalovánky.“ 

• Respondentka č. 2: „Povídáme si o tom, jak bychom chtěli, abychom se k sobě 

chovali.“ 

• Respondentka č. 3: „Dramatizací.“ 

• Paní učitelka č. 4: „Ne, mají ještě slabý výtvarný projev.“ 

• Respondentka č. 5: „Rozhovorem.“ 
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• Respondentka č. 6: „Se staršími dětmi jsme je malovali, a hrály scénky. 

S mladšími dětmi jsem je malovala já a ony to vybarvovaly.“ 

• Respondentka č. 7: „Oni si vybarvují ty obrázky a pak je lepí.“ 

• Respondentka č. 8: „Děti hrály scénky a potom pravidla malovaly.“ 

• Respondentka č. 9: „Na dětech bylo, aby si vzpomněly na co největší množství 

pravidel. Oni je předváděli, oni je hledali a oni je ztvárňovali pantomimicky, 

kresbou a tak dál.“ 

• Respondentka č. 10: „Malé děti od tří let si je vybarvily, ale u předškolních dětí 

si je samy kreslily.“ 

Odpovědi respondentek spojují klíčová slova: 

Tabulka číslo 7 

Klíčové slovo Respondentka číslo Absolutní počet 

Kreslí 6,9,10 3 

Vybarvují 1,7 2 

Dramatizace 3,8 2 

Nezúčastňují 4 1 

Nerozuměly otázce 2,5 2 

 

Otázkou č. 4 se dostáváme podrobněji k výstupům otázky č. 3. 

Respondentky vnímaly velmi úzce otázku č. 3 a 4 a uvědomily si, že děti před sebou 

potřebují hmatatelné výsledky. V některých případech byl prožitek posílen dramatizací. 

V jednotlivých odpovědích respondentek se často objevuje více klíčových slov, tj. více 

způsobů, jakými se děti zúčastňují na výtvoru v jednotlivých třídách. Stejně jako u 

otázky č. 3, respondentky č. 6 a 10 uvádějí, že záleží na věku dětí a podle toho jim 

přiřadí způsob účasti. 

Děti se zúčastňují vytváření pravidel jejich kreslením, vybarvováním, dramatizací, nebo 

pomocí pracovních listů.  
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Otázka č. 5: Jak vytváření pomohlo přijetí pravidel?  

Vyhodnocení:  

Na otázku, jak vytváření pomohlo přijetí pravidel, odpovědělo 9 respondentek (90%). 

Citace respondentek: 

• Respondentka č. 1: „Já bych to nepřeceňovala.“ 

• Respondentka č. 2: „Vidím změnu před a po. Děti si zvykaly na režim školky.“ 

• Respondentka č. 3: „Pomohla dramatizace. Děti si to tím příběhem uvědomily.“ 

• Respondentka č. 4: „Naším cílem je na to upozorňovat, jestli se tak chováme, 

nebo nechováme.“ 

• Respondentka č. 5: „To vám za tu praxi nedokážu říct.“ 

• Respondentka č. 6: „Když si k tomu zahrajeme scénku, tak děti pochopí proč, 

neberou to jako rozkaz.“ 

• Respondentka č. 7: „Na pravidlo jde ukázat, že ho máme domluvené.“ 

• Respondentka č. 8: „Měli jsme ta pravidla vyvěšená ve třídě, tak jsme si to dost 

připomínali.“ 

• Respondentka č. 9: „Vyjasnili jsme si, co kdo od koho očekává.“ 

• Respondentka č. 10: „Oni si ta pravidla uvědomují a když si je uvědomí, tak 

vědí, že je mají dodržet. Nastavili jsme si pravidlo...,víš, že máme pravidlo.“ 

Odpovědi respondentek spojují klíčová slova:  

Tabulka číslo 8 

Klíčové slovo Respondentka číslo Absolutní počet 

Odkaz na pravidlo 4,7,8 3 

Uvědomění si pravidla 3,6,10 3 

Nepřeceňování 1 1 

Nerozuměly otázce  2,9 2 

Nezodpovězeno 5 1 
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Podle odpovědí respondentek vytváření pomáhá přijetí pravidel tak, že mohou děti nebo 

učitelky na dané pravidlo poukázat v případě jeho porušení a děti si pravidla lépe 

uvědomují. Pravidla tak nebyla dětem pouze vnucena zvnějšku a děti tím pochopily, že 

jsou pravidla nezbytná. Některé respondentky uvedly, že si děti díky pravidlům zvykají 

na režim v mateřské škole. Tím ale neodpovídají na položenou otázku Jak vytváření 

pomohlo přijetí pravidel. Jedna respondentka uvedla, že by vytváření pravidel 

nepřeceňovala.  

Otázka č. 6: Kdy a při jakých činnostech se přijetí pravidel jevilo jako 

nejjednodušší? Kdy jako nejtěžší? 

Vyhodnocení:  

Na otázku, kdy a při jakých činnostech se přijetí pravidel jevilo jako nejjednodušší či 

nejtěžší, odpovědělo 9 respondentek (90%). 

Citace respondentek:  

• Respondentka č. 1: „Někdy je komplikovanější pobyt venku, nebo pobyt mimo 

třídu, hernu.“ 

• Respondentka č. 2: „Děti vás poslechnou z toho principu, že vás mají rádi, že 

vás nechtějí zklamat...V některých činnostech se odráží temperament dítěte. Při 

přesunech je to, když jdeme ven, nebo do jídelny, nebo když přijdou z venku a 

mají ten prostor, že se u toho převlíkají.“ 

• Respondentka č. 3: „Nejjednodušší pravidlo je takové, když jim řeknete 

v umývárně, že si mají umýt ruce... Nebo jim vysvětlovat, aby neběhaly po 

chodbě. Zase to vychází z temperamentu těch dětí.“ 

• Respondentka č. 4: „Je to pro ně těžké, když mají volnou hru, nebo jsou 

v nějakém zápalu.“ 

• Respondentka č. 5: „Je to individuálně u konkrétních dětí.“ 

• Respondentka č. 6: „Nejobtížnější je to v koupelně.“ 

• Respondentka č. 7: „Na zahradě, tam je velký chumel dětí a nejsou tak pod 

dohledem. Když jsou řízené činnosti, kdy jsme frontálně v kruhu, tak tam je 

vidím. Taky jak kdo.“ 
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• Respondentka č. 8: „Problémy tady máme s hlukem. Já bych řekla, že při volné 

hře, při řízené činnosti tak ne.“ 

• Respondentka č. 9: „Někdy jim to jde lépe u her, někdy naopak u práce. Možná, 

když hodně sportují, když mají divokou pohybovou hru.“ 

• Respondentka č. 10: „Asi je to těžší při volné hře. Nejlehčí to je, když nastavíte 

pravidlo, že se barvy necucají, tak se barvy necucají.“  

V odpovědích nalezneme určitá stejná klíčová slova, tabulka je rozdělena na 2 části 

podle toho, na kterou část otázky respondentky odpovídaly. 

Tabulka číslo 9 

Nejjednodušší 

Klíčové slovo Respondentka číslo Absolutní počet 

Řízené činnosti 7,8 2 

Jasně dané jednoduché 

pravidlo 

10 1 

Nezodpovězeno 1,2,3,4,5,6,9 7 

Nejtěžší 

Mimo třídu 1,2,3,6,7 5 

Volná hra  4, 8,10 3 

Při sportu 9 1 

Nezodpovězeno 5 1 

 

Z tabulky jasně vidíme, že se respondentky zaměřily na část otázky, kdy a při jakých 

činnostech je přijetí pravidel nejtěžší. Na tuto otázku respondentky odpovídaly, že 

nejtěžší je pro děti přijetí pravidel mimo třídu či při volné hře.  

Nejjednodušší je pro děti přijmout pravidla během řízených činností, nebo když je 

pravidlo jednoduché a jasně dané.  
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Paní učitelky č. 2, 3, 5, 7 zdůrazňují, že záleží na temperamentu každého dítěte, jak 

bude pravidla dodržovat. Paní učitelky č. 3, 6, 8, 10 uvádějí, že záleží na konkrétním 

pravidle. Paní učitelka č. 2 zmínila, že poslušnost je důsledek lásky dítěte k učiteli. 

Odpovědi na tuto otázku dokazují, že v předškolním věku se jedná o poslušnost, ne o 

kázeň, protože děti pravidla dodržují mnohem lépe, když jsou pod dohledem učitele. 

Nedodržují tedy pravidla proto, že by je měly zvnitřnělá, jako je tomu v případě kázně. 

 

Otázka č. 7: Jaké metody k udržení kázně konkrétně používáte? 

Vyhodnocení: 

Na otázku odpověděly všechny respondentky. 

Citace respondentek: 

• Respondentka č. 1: „Promluvíme si o tom, motivace, kdy používám maňásky, 

nebo změním hlas.“ 

• Respondentka č. 2: „Se staršími dětmi tohle řešíme a ony samy navrhnou, že kdo 

poruší pravidlo, tak si sedne sám ke stolu a bude si hrát sám. U těch mladších je 

většinou posadíme k tomu stolečku my.“ 

• Respondentka č. 3: „Vysvětlování v tom komunitním kruhu, s dětmi rozebíráme 

situace, někdy to musím říct direktivně, někdy hrajeme takovou hru, že já si 

přivoním, jak hezky jste si umyly ruce.“ 

• Respondentka č. 4: „Je to domluva.“ 

• Respondentka č. 5: „Melodií hlasu, stačí mimika v obličeji. Když chci udržet 

pozornost, tak máme básničku a děti zpozorní... Jestli vy budete ten den 

nervózní, tak ty děti budou nervózní taky.“ 

• Respondentka č. 6: „Vysvětlíme to, nebo to dítě vezmu za ruku a dám ho vedle 

sebe. Když to dítě namotivujete zajímavě, tak přestane zlobit... modulace hlasu. 

U malých dětí používám maňásky, nebo obrázky, u starších dětí stačí říct 

nějakou zajímavou věc. Když děti křičí, tak já ztiším hlas. Někdy používám 

moment překvapení. Důležitá je důslednost v dodržování pravidel.“ 

• Respondentka č. 7: „Někdy zabere zvýšit na ně hlas, podívat se na to dítě... 

důsledně jít po tom nastaveném. Jindy jde ke stolečku, vysvětlujeme si proč, 
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střídání (řízených) činností... aby aktivity děti bavily. Zařazuji aktivity, jimiž se 

snažím nežádoucímu chování předcházet.“ 

• Respondentka č. 8: „Hodně sportujeme, někdy i křičíme ve třídě. Jako prevenci 

si říkáme hezké věci. Někdy hru stopnu, řeknu jim ... odkážu na ta pravidla ... ať 

si najdou nějakou hru u stolečku. Všechno děláme domluvou. Ale stane se mi, 

že zakřičím, tak to je jim pak prostě omluvím.“ 

• Respondentka č. 9: „Připomeneme si pravidla... v podstatě v uvozovkách 

pohrozíte ... ukončí to, co dělá, a dostane na výběr jinou činnost.“ 

• Respondentka č. 10: „Upřímně mluvit, protože domlouváte... já konkrétně 

zvýším hlas.“ 

Odpovědi respondentek spojují klíčová slova:  

Tabulka číslo 10 

Klíčové slovo  Respondentka číslo Absolutní počet 

Rozhovor o samotě 1,3,4,7,8,9,10 7 

Melodie hlasu 5,6 2 

Změna činnosti 2 1 

 

Nejčastější metody pro udržení kázně jsou rozhovor s dítětem o samotě, využití melodie 

hlasu (paní učitelka č. 6 uvádí konkrétně i ztišení hlasu, nejen jeho zvyšování), či 

direktivní vedení dítěte ke změně činnosti. Každá respondentka uvádí více než jednu 

metodu k udržení kázně. Dalšími, ale méně často zmíněnými metodami jsou: Direktivní 

příkaz; motivace dětí, aby je činnost bavila a ony neměly touhu dělat něco jiného; 

vysvětlení si pravidla znovu v kruhu; upoutat pozornost dítěte, upřít na dítě svou 

pozornost; zahrnovat do celkového režimu preventivní aktivity; odkazovat na daná 

pravidla. Paní učitelky č. 6 a 7 zdůrazňují důslednost pro celkové udržení kázně. 

 

Otázka č. 8: Jak se díváte na hodnocení dodržování kázně a jaké metody používáte 

pro pozitivní hodnocení? (Co se nejvíce osvědčilo?) Jaké metody používáte pro 

negativní hodnocení kázně? 
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Vyhodnocení:  

Otázku zodpověděly všechny respondentky. 

Citace respondentek: 

• Respondentka č. 1: „Je to asi na osobnosti té učitelky, ze mě je cítit, že ty děti 

mám ráda. Záleží na tom, jak jste si jistá, pevná a jestli je máte ráda.“ 

• Respondentka č. 2: „Snažím se je pozitivně povzbudit, že je pochválím. Spíš 

nehledat na dítěti to, co je negativní.“ 

• Respondentka č. 3: „Je potřeba, aby děti měly pozitivní odezvu. Snažíme se ho 

hodně vyzdvihnout, ostatní děti to vnímají. Také naopak vědí, když my tady 

s ním promlouváme a třeba má odebranou činnost.“ 

• Respondentka č. 4: „Každé dítě to má individuálně. Je dobré na to upozornit, že 

dneska se to povedlo a je potřeba dětem ukazovat obě strany a posilovat ta 

pravidla i pochvalou.“ 

• Respondentka č. 5: „Většinou je to pochvala. ... Jsi šikovný chytrý, věřím, že ty 

to dokážeš, ale – pak se teprve použije to Ale – ale dneska mě to zamrzelo. Začít 

tím pozitivním. 

• Respondentka č. 6: „Snažíme se poukázat, když někdo udělá něco dobrého, ale 

že bychom seděli v kroužku a hodnotili, to až s těmi staršími, kde jsem se ale 

snažila nejmenovat ty děti, neukazovat.“ 

• Respondentka č. 7: „... je důležité pozitivně hodnotit ty, které už leží. Děláme 

vždycky zhodnocení dne po činnostech, kdo se moc nesnažil, komu to šlo, kdo 

se snažil.“ 

• Respondentka č. 8: „Mluvím sama za sebe a řeknu, že je mi s nimi moc dobře, 

že jsem si to s nimi užila. Negativní hodnocení taky začínám s tím, že mi s nimi 

není dobře, že mě to nebaví. Dávám šanci. Oni ví, že mají tu šanci a jestli si tu 

šanci pokazí vyrušováním, tak jdou někam jinam.“ 

• Respondentka č. 9: Hodnotíme průběh ranních her. I ony mají možnost ty ranní 

hry hodnotit.“ 

• Respondentka č. 10: „Dodržování kázně nehodnotím. ... Jé, Maruško, ty krásně 

uklízíš, to se ti dneska povedlo... a je to spíš motivační. Chválím je za vše. 
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Myslíte jako černý puntík? To nepoužívám. Na někoho se rozzlobím, ale to není 

hodnocení.“ 

Odpovědi respondentek spojují klíčová slova: 

Tabulka číslo 11 

Klíčové slovo  Respondentka číslo Absolutní počet 

Pozitivní hodnocení 

Pochvala 2,3,4,5,6,7,10 7 

Postoj vůči dětem 1,8 2 

Rozhovorem všichni 9 1 

Negativní hodnocení 

Rozhovorem všichni 6,7,9 3 

Nepoužívá negativní 2,10 2 

Spojení pozitiva s 

negativem 

5 1 

Popis negativních pocitů 8 1 

Nezodpovězeno 1,3,4 3 

 

Všechny respondentky hodnotí dodržování kázně. Všechny respondentky pozitivně 

hodnotí dodržování kázně. Většina respondentek (7) jako pozitivní hodnocení používá 

pochvalu. 

 Naproti tomu nedodržování kázně hodnotí pouze polovina učitelek. Tři respondentky 

hodnotí nedodržování kázně rozhovorem se třídou.  

 

Otázka č. 9: Změnily se metody k udržení kázně během Vašeho pedagogického 

působení? 

Vyhodnocení: 
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Na otázku odpověděly všechny respondentky. 

Citace respondentek s délkou jejich pedagogické praxe: 

• Respondentka č. 1 (20 let): „Já jsem byla ve školství už před revolucí, chvíli na 

základní škole ... tabuli, kam jsme dávali smajlíky, odměňování ... napříč to 

vyšumělo.“ 

• Respondentka č. 2 (15 let): „Ne, spíš se mění styl výchovy rodičů.“ 

• Paní učitelka č. 3 (18 let): „To bych neřekla, spíš bych řekla, že to je dané 

složením těch dětí.“  

• Respondentka č. 4 (13 let): „Měla jsem skupiny, které dobře fungovaly při 

řízených činnostech, ale při volné hře byly schopné překračovat pravidla.“ 

• Respondentka č. 5 (40 let): „Změnily se k horšímu, děti udržely pozornost, 

respektovaly toho učitele. Je to z toho důvodu, že rodiče nedodržují ta pravidla.“ 

• Respondentka č. 6 (23 let): „Určitě. Doufám, že jsem se vyvinula. Byla jsem 

mírnější, dneska jsem důslednější.“ 

• Respondentka č. 7 (4 roky): „Na začátku jsem s tím měla problém, s tou kázní. 

Trošku jsem zápasila s důsledností a tím, myslet to vážně. Ale dnes jsem zvládla 

tu důslednost. 

• Respondentka č. 8 (5 let): „Měla jsem větší problémy s kázní já sama, když jsem 

nastoupila. Měla jsem strach být na ty děti přísnější. Teď, když jsem nastavila 

hranice, trvám si na svým a vypadá to, že i děti jsou s tím v pohodě.“ 

• Respondentka č. 9 (23 let): „Určitě. Učitelky opravdu hodně dbaly na 

dodržování pravidel. Naopak dnes vidím, jak se to uvolňuje v rodinách. Možná 

je to i tím, jak stárnu, ale říkám si, že školka je dobré místo pro to, aby tam děti 

dodržovaly pravidla.“ 

• Respondentka č. 10 (42 let): „Když jsem začínala, tak to bylo všechno utažené 

na smyčce, bylo dané všechno, co můžete a nemůžete. To se hodně uvolnilo. 

Dneska je možné skoro všechno. Tenkrát to bylo tak dané a rodiče si nedovolili 

proti tomu protestovat. Měla jsem vždy štěstí na kolegyni, která byla víc 

nakloněná tomu mému než tomu, co tenkrát preferoval stát.“ 

Odpovědi respondentek spojují názory: 
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Tabulka číslo 12 

Názor Respondentka číslo Absolutní počet 

Ano 1,9,10 3 

Ne 2,3,4 3 

Ano, jak jsem se měnila já 6,7,8 3 

Nerozuměla otázce 5 1 

 

Na otázku reaguje pouze respondentka č. 1, proto měla autorka položit otázky 

doplňující, aby dospěla k žádaným odpovědím. Některé respondentky mluví o změně 

sama sebe, která zapříčinila změnu jejich chování k dětem. Část respondentek tvrdí, že 

se nezměnily metody, ale výchovný styl rodičů, který ovšem, jak bylo již řečeno 

v teoretické části, by měl být co nejjednotnější s výchovným stylem školy. Před rokem 

1989 se učitelky mohly cítit příliš tlačeny režimem do praktikování určitého 

výchovného stylu, který jim samým nevyhovoval. 

 

Otázka č. 10a: Máte ve třídě dítě s kázeňskými problémy? 

Vyhodnocení: 

Na otázku odpověděly všechny respondentky 

Citace respondentek: 

• Respondentka č. 1: „Podle mě lehce ano“ 

• Respondentka č. 2: „V každé třídě máte, pokaždé.“ 

• Respondentka č. 3: „Každý rok se objeví děti, které mají kázeňské problémy“. 

• Respondentka č. 4: „Máme děti hyperaktivní.“ 

• Respondentka č. 5: „Máme, v každé třídě je.“ 

• Respondentka č. 6: „Ne výrazně. Máme chlapečka, který navazuje kontakty tak, 

že bouchne.“ 
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• Respondentka č. 7: „Tento rok si nemyslím.“ 

• Respondentka č. 8: „Ne nic extrémního. Jednoho chlapečka máme.“ 

• Respondentka č. 9: „Každý rok se najde někdo.“ 

• Respondentka č. 10: „Samozřejmě, v každé třídě je dítě s kázeňskými 

problémy.“ 

Odpovědi respondentek shrnují klíčová slova: 

Tabulka číslo 13 

Klíčové slovo Respondentka číslo Absolutní počet 

Ano, máme 1,2,3,4,5,8,9,10 8 

Ne 6,7 2 

 

Osm respondentek tvrdí, že mají ve třídě dítě s kázeňskými problémy. Dvě 

respondentky uvádějí, že dítě s kázeňskými problémy ve třídě nemají, avšak z dalších 

odpovědí je patrné, že mají ve třídě děti, jejichž chování vnímají problematicky. Jak 

uvádí paní učitelka č. 1, pro každého je kázeňský problém něco jiného, proto autorka 

dospěla k závěru, že kdyby se otázka týkala problémů s chováním místo kázeňských 

problémů, všechny respondentky by souhlasily. 

 

Otázka č. 10b: Jaký projev dítě má, že se mluví o nekázni? 

Vyhodnocení: 

Na otázku odpovědělo 10 respondentek (100 %). 

Citace respondentek:  

• Respondentka č. 1: „Nedefinovala bych to jako nekázeň, ale velký problém 

poslední doby je nekoncentrovanost. To je vnímáno, jako že narušuje, a to je 

vlastně ta nekázeň.“ 

• Respondentka č. 2: „Neposedí, lítá jak splašený, odskakuje z jedné hry do druhé, 

je hlučný. To jsou tyhle živé děti.“ 
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• Respondentka č. 3: „Těch věcí může být hodně: že děti pošťuchuje, posmívá se, 

drží židličku nohou u jídla, nějakým způsobem ruší, nebo že si děti schovají 

nějaký předmět.“ 

• Respondentka č. 4: „Ubližování kamarádům ... živé dítě není úplně projev 

nekázně, i když má tendenci více porušovat taková ta základní pravidla“ 

• Respondentka č. 5: „Jedná impulzivně a dokáže ublížit dětem, manipuluje 

rodiči.“  

• Respondentka č. 6: „Neví, jak s dětmi komunikovat, tak někoho bouchne třeba.“  

• Respondentka č. 7: „Neudrží moc pozornost, nesoustředí se, vyrušují. Narušují 

činnost. Taky třeba to bouchání.“  

• Respondentka č. 8: „Snaží se s dětmi manipulovat (z otázky 10.a) a myslí jen 

sám na sebe.“ 

• Respondentka č. 9: „Má problém s dodržováním některého pravidla. Vyhýbá se 

úklidu, ubližuje ostatním.“ 

• Respondentka č. 10: „Nedodržování pravidel, agresivita, nedodržování toho, co 

mu říkáte.“ 

Odpovědi respondentek spojují klíčová slova: 

Tabulka číslo 14 

Klíčové slovo Respondentka číslo Absolutní počet 

Trápí, ubližuje 3,4,5,6,7 5 

Nedodržuje pravidla  9,10 2 

Ruší  2 1 

Nekoncentrovanost 1 1 

Manipuluje 8 1 

 

Většina respondentek tvrdí, že projev nekázně je nedodržování pravidel ve třídě, i když 

to netvrdí přímo, ale udávají příklady, že dítě např. ubližuje ostatním.  
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Otázka č. 10c: Projevuje se to celý den, nebo při konkrétním typu činností? (Při 

jakých?) 

Vyhodnocení:  

Na otázku odpověděly všechny respondentky. 

Citace respondentek:  

• Respondentka č. 1: „Když se mění činnost, prostor, místo.“ 

• Respondentka č. 2: „Při volné hře, kdy tomu dítěti dáte velký prostor.“ 

• Respondentka č. 3: „Souvisí to s tím, jak přijdou naladěné z domova, nebo kolik 

je dětí ve třídě.“ 

• Respondentka č. 4: „Ty děti jsou ve vlnách, tzn.: Jak se vyspí, jaká situace je 

doma, jak jsou naladěné.“ 

• Respondentka č. 5: „Třeba v šatně, ve chvílích, kdy se přesouvají činnosti.“ 

• Respondentka č. 6: „Projevuje se to celý den, nejvýrazněji při volné hře a při 

různých prostojích.“ 

• Respondentka č. 7: „Jak kdy a taky někdy přijdou špatně naladěné, špatně se 

vyspaly.“ 

• Respondentka č. 8: „Neprojevuje se to každý den, a ne při konkrétním typu 

činností.“ 

• Respondentka č. 9: „Jen někdy. Jsou činnosti, které ho zaujmou víc a potom je 

činnost, která ho nebaví.“ 

• Respondentka č. 10: „Teď konkrétně se to vztahuje k volné hře, nebo ke hře na 

zahradě.“ 

Odpovědi respondentek spojují klíčová slova: 

Tabulka číslo 15 

Klíčové slovo Respondentka číslo Absolutní počet 

Volná hra 2,6,10 3 

Změna  1,5 2 

Nezajímavá činnost 9 1 
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Ani konkrétní činnost, ani 

celý den 

8 1 

Nerozuměly otázce 3,4,7 3 

 

Většina respondentek se shoduje, že děti mají problémy s kázní při konkrétní činnosti, a 

to při volné hře, při změně činností, nebo když je činnost nezajímá (Paní učitelka č. 2 

však zaměňuje slova nekázeň a „živost“).  

Tři respondentky místo položené otázky odpovídaly na otázku, co je příčinou 

neukázněnosti dítěte. Všechny tyto tři respondentky (paní učitelka č. 3, 4, 7) se shodují, 

že záleží na aktuální náladě dítěte, jak přišlo naladěné z domova, či na počtu dětí ve 

třídě. Tato odpověď přivádí autorku k zamyšlení nad tím, zda otázka nebyla položena 

špatně. 

 

Otázka č. 10d: Co děláte pro to, aby tento projev zmizel? 

Vyhodnocení:  

Na otázku odpověděly všechny učitelky. 

Citace respondentek: 

• Respondentka č. 1: „Mluvím s tím dítětem.“ 

• Respondentka č. 2: „To nemůže úplně zmizet, protože každé dítě má svůj 

temperament.“ 

• Respondentka č. 3: „Ukázat příkladem, rozhovorem, rozebrat tu situaci s dětmi, 

a potom to pořád opakovat.“ 

• Respondentka č. 4: „Každý den je to jinak. Chválit je za to, když s něčím 

pomůžou.“ 

• Respondentka č. 5: „Když se to nestane, tak ho pochválím... to se ti to podařilo. 

Vysvětlit mu to.“ 

• Respondentka č. 6: „Řeknu, že v naší třídě se tohle nedělá. Když chceš...tak...“ 



68 
 

• Respondentka č. 7: „Popovídat si o tom, vysvětlujeme... Nabídnout jinou, pro 

dítě vhodnější aktivitu, která ho zabaví.“ 

• Respondentka č. 8: „Snažím se mu to pořád vysvětlovat.“ 

• Respondentka č. 9: „Můžu dítě z činnosti vyjmout, dám mu individuální úkol, 

zaujmu ho.“ 

• Respondentka č. 10: „Nabízíte činnosti ... povídat s ním o tom.“ 

Odpovědi respondentek spojují klíčová slova: 

Tabulka číslo 16 

Klíčové slovo Respondentka číslo Absolutní počet 

Mluvím, vysvětluji 1,3,5,6,7,8,10 7 

Jiná aktivita 9 1 

Pochvala  4 1 

Nerozuměla otázce 2 1 

 

Některé respondentky uvádějí výčet více metod, aby zmizelo neukázněné chování 

dítěte. Paní učitelky s dětmi nejčastěji mluví, vysvětlují jim, co bylo špatně na jejich 

chování. Tři respondentky uvádí, že dětem nabízejí jinou, zajímavější aktivitu a dvě 

respondentky děti chválí, když se jim podaří zachovat se správně. 

 

Otázka č. 10e: Spolupracuje s Vámi na řešení rodina? A jak? 

Vyhodnocení:  

Otázku zodpověděly všechny respondentky. 

Citace respondentek: 

• Respondentka č. 1: „Já se snažím pomoct dítěti tady. Informace proběhne, ale 

většina rodičů takové informace nechce přijmout. Když je opravdu nějaký 

problém, spolupráce probíhá. Jsme schopni mít schůzku.“ 
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• Respondentka č. 2: „... abychom se s rodinou poradili... abychom postupovali 

stejně.“ 

• Respondentka č. 3: „Měli jsme individuální konzultace, zapisovala jsem si 

pozorování... měla jsem podklad. Mohla jsem jim říct ty konkrétní případy.“ 

• Respondentka č. 4: „Tady se to řeší i v rámci vedení.“ 

• Respondentka č. 5: „Řešíme to s rodiči, děláme individuální schůzky.“ 

• Respondentka č. 6: „Zatím je to ve fázi, že jsme rodinu o tom informovali.“ 

• Respondentka č. 7: „Při větší neshodě rodiče informujeme. ... aby si o problému 

zkusili promluvit doma.“ 

• Respondentka č. 8: „Ano, my si o tom povídáme.“ 

• Respondentka č. 9: „Snažíme se s rodiči mluvit průběžně. Když už je to něco 

většího, pozveme rodiče do ředitelny... rodič, ředitelka, učitelka... hledání 

řešení.“ 

• Respondentka č. 10: „Vy si to musíte „ošéfovat“ ... je to na vás.“ 

Odpovědi respondentek spojují klíčová slova: 

 

Tabulka číslo 17 

Klíčové slovo Respondentka číslo Absolutní počet 

Informování rodiny 6,7,8,9 4 

Individuální schůzka 1,3,5 3 

Poradit se 2 1 

Vedení 4 1 

Nespolupracuje 10 1 

 

Respondentky uvádějí, že v prvé řadě je potřeba rodinu informovat, poradit se s ní. 

V případech, kdy je to potřeba, mají učitelky individuální schůzky s rodiči, někdy za 

přítomnosti ředitelky školy. 
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Otázka č. 11: Pokud delší praxe, vnímáte změny v přístupu k pravidlům? (Ze 

strany dětí x rodičů) 

Vyhodnocení: 

Otázku zodpovědělo osm respondentek (80 %). 

Citace respondentek s délkou jejich praxe: 

• Respondentka č. 1 (20 let): „Určitě, protože společnost se změnila a děti ta 

pravidla příliš vštípená nemají. Vývoj ve společnosti a ve školství je ode zdi ke 

zdi – dřív to bylo přehnané a dnes je to přehnané na druhou stranu 

s benevolentní výchovou. Je to o lidech.“ 

• Respondentka č. 2 (15 let): „Ze strany dětí ani ne a ze strany rodičů jak kdy. 

Záleží na každém rodiči.“ 

• Respondentka č. 3 (18 let): „Ze strany dětí bych neřekla. Když jsem začínala, 

tak bych taky neřekla, že se rodiče chovali jinak.“ 

• Respondentka č. 4 (13 let): „Je to ovlivněno i strukturou občanů konkrétní 

Prahy. ... vzhledem k místu a ke složení lidí.“ 

• Respondentka č. 5 (40 let): „Nemůžu zhodnotit, jestli je to změna...“ 

• Respondentka č. 6 (23 let): „...horší práce s rodiči než s dětmi...rodiče dětem 

často ustoupí... dřív se to nedělo tak často.“ 

• Respondentka č. 9 (23 let): „Zdá se mi to výrazně volnější, ale nemůžu říct, že 

ve všech rodinách. Jsou rodiny, kde jako by vládlo dítě. To dříve nebývalo.“ 

• Respondentka č. 10 (42 let): „Ano, rodiče byli přísnější. Když rodič 

nerespektuje pravidla, ani dítě nebude respektovat pravidla. Dřív rodiče pravidla 

dodržovali víc.“ 

Odpovědi respondentek spojují klíčová slova: 

 

Tabulka číslo 18 

Klíčové slovo Respondentka číslo Absolutní počet 

Ze strany dětí 
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méně vštípená pravidla 1,9,10 3 

Beze změny 2,3 2 

Nerozuměla otázce 4,5 2 

Nezodpovězeno 6,7,8 3 

Ze strany rodičů 

Benevolentnější, volnější 1,6,9,10 4 

Záleží na každém rodiči 2,4 2 

Beze změny 3 1 

Nezodpovězeno 7,8 2 

Nerozuměla otázce 5 1 

 

Většina respondentek vnímá, že jsou rodiče benevolentnější, než tomu bylo dřív.  

Tři respondentky uvádějí, že dnes mají děti méně vštípená pravidla (paní učitelky č. 9 a 

10 konkrétně uvedly, že je to vinou rodičů.) Dvě respondentky uvedly, že ze strany dětí 

žádnou změnu nevnímají. 

Z odpovědí respondentek vidíme neshodu mezi mateřskou školou a rodinou v míře 

svobody, která je dítěti poskytována. Je otázkou, zda tento problém vzniká absencí, či 

nerespektováním dohody mezi oběma stranami. 

Respondentky č. 7 a č. 8 na tuto otázku neodpovídaly kvůli nedostatečné délce své 

praxe.  

 

Otázka č. 12: Jak vnímáte rodinnou výchovu ve vztahu k pravidlům? 

Vyhodnocení: 

Otázku zodpověděly všechny respondentky. 

Citace respondentek: 
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• Respondentka č. 1: „Myslím si, že je těžké hledat ten správný balanc. Je tam 

záměna rozvoje individuality za drzost. Generace se změnila k extrémnímu... 

dítěti umetají absolutně cestu. Dětem v tomhle věku je vším vyhověno. Celá 

společnost jde směrem, že se pravidlům brání.“ 

• Paní učitelka č. 2: „Děti mají hodně volnou výchovu, rodiče nechtějí výchovu 

autoritativní a volí ten protipól. Je těžké najít zlatou střední cestu.“ 

• Paní učitelka č. 3: „Obecně se mluví o tom, že se to uvolňuje. Záleží na tom, 

v kterých rodinách.“ 

• Paní učitelka č. 4: „Záleží, jak ta pravidla jsou nastavená doma.“ 

• Paní učitelka č. 5: „Je volná a liberální, aby neutrpěla osobnost dítěte. Pak každý 

chce být já, já, já.“ 

• Paní učitelka č. 6:“ Některé rodiny mají benevolentní výchovu, nejsou schopné 

dát dětem hranice. Rodič je ten, který by měl podpořit pravidlo, ale většina 

rodičů pravidla školky respektuje.“ 

• Paní učitelka č. 7: „Některé děti jsou vedené až moc k přísnosti... někde jsou 

rodiče hodně liberální.“ 

• Paní učitelka č. 8: „Ať má každá rodina pravidla, jaká chce, ale já respektuji je, 

tak bych chtěla, aby i oni respektovali nás.“ 

• Paní učitelka č. 9: „Záleží na kultuře rodiny...vyrojily se alternativní přístupy. 

Tam vidím, že pravidla jsou velmi rozvolněna. Potom jsou ale rodiny, kde je 

rozumná střední cesta.“ 

• Paní učitelka č. 10: „Je to individuální, ale častěji se objevují rodiče, kteří děti 

nevychovávají vůbec a myslí si, že volná výchova dítěti prospívá. Stále častěji 

se objevují rodiče, kteří pravidla nedodržují.“ 

Odpovědi respondentek shrnují klíčová slova: 

Tabulka číslo 19 

Klíčové slovo Respondentka číslo Absolutní počet 

Volná výchova 1,2,3,5,6,7,9,10 8 

Záleží na ní 4 1 
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Nerozuměla 8 1 

 

Osm respondentek se shodne v tom, že dnešní výchova v rodinách je volná (liberální). 

Tato výchova se podle učitelek projevuje tak, že rodiče dětem vším vyhoví a nechávají 

ho ve všem rozhodovat. Jak již bylo zmíněno výše, v těchto případech nastává neshoda 

ve výchově dítěte v rodině a v mateřské škole, a to logicky vede k problémům.  

 

2.4 Kázeň v rodině 

2.4.1 Přehled otázek pro rodiče a jejich vyhodnocení 

Byl proveden výzkum s rodiči dětí, které navštěvují mateřskou školu. S respondenty 

byly vedeny řízené individuální rozhovory v období mezi 1.3.2021 a 12.3.2021. Děti 

respondentů navštěvují tři mateřské školy, a to dvě v Praze 4, a jednu v Praze 13. Výběr 

daných mateřských škol byl způsoben omezeními vydanými vládou České republiky 

v době vedení rozhovorů. Tato omezení zakazovala (z důvodu epidemie nemoci Covid-

19) pohyb občanů mezi okresy, s výjimkou pohybu mezi místem bydliště a pracoviště. 

Autorka práce tak zvolila jako místo výzkumu své pracoviště a dvě další mateřské školy 

v místě svého bydliště, jejichž vedení pozitivně reagovalo na žádost o uskutečnění 

výzkumu. Autorka si uvědomuje specifika oblasti, kde byly rozhovory uskutečněny a 

přiznává, že by pro obecnější závěry bylo potřeba provést výzkum i v jiných částech 

České republiky. Rozhovory byly provedeny v prostředí vstupních prostor mateřských 

škol, předtím, než si rodiče děti vyzvedávali v odpoledních hodinách. Rozhovory jsou 

zcela anonymní a byly zaznamenány nahráváním na magnetofon se souhlasem 

respondentů. Výsledky výzkumu nelze zobecňovat, ale mohou ukazovat na tendence, 

které se objevují v Praze.  

Přímé citace rozhovorů jsou uvedeny v příloze číslo 2. 

Součástí výzkumu v rodině byl i výzkum za pomoci dotazníků s otevřenými odpověďmi 

na otázky. Otázky byly stejné, jako otázky v rozhovorech. Dotazníky byly rozesílány 

pomocí sociální sítě facebook.com ve vybraných skupinách týkajících se života rodičů 

předškolních dětí v Praze. Respondenty byli anonymní rodiče, kteří se rozhodli dotazník 

vyplnit. Během vyhodnocování dotazníků a rozhovorů dospěla autorka práce k závěru, 
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že odpovědi respondentů poskytnuté skrz dotazník mohou být nepravdivé a nemohou 

být tedy kvůli férovosti a čistotě práce její součástí. Pro zajímavost jsou ale uvedeny 

alespoň v příloze číslo 3. 

Tabulka číslo 20 

  Respondent číslo Počet respondentů 

Vzdělání Vysokoškolské 1,2,3,7,10,11,13 7 

 Středoškolské  4,5,6,8,9,12 6 

Počet dětí v rodině 1 4,6,7,8,10,11,12 7 

 2 1,2,3,5,9 5 

 3 13 1 

 

Položky rozhovoru: 

Počet vašich dětí? 

 Věk dětí? 

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

V jakém kraji navštěvují vaše děti mateřskou školu? 

 

1. Jak dítěti předáváte pravidla? Uveďte příklad.  

2. Jaké používáte odměny? (Slovní x materiální) 

3. Co děláte, když vás dítě opakovaně neposlechne? (Jaké jsou postupné kroky?) 

4. A) Pokud dítě s něčím nesouhlasí, nebo nechce něco udělat, trváte na svém? 

B) Jak často ustoupíte? 

C) Na čem záleží, jestli ustoupíte? 

D) Jak řešíte, když se dítě z důvodu nesouhlasu s vámi dostane do hysterického 

záchvatu? 

5. A) Shodnete se na výchově svého dítěte ohledně pravidel se svým partnerem? 

B) Shodnete se spolu na použitých výchovných metodách? 



75 
 

6. Pokud dítěti něco zakážete, zkouší získat souhlas u druhého rodiče? 

7. A) Vychováváte své děti stejným způsobem, jako vás vychovávali vaši rodiče? 

B) Jaký případně vidíte rozdíl?  

8. A) Chovají se vaši rodiče k vašim dětem jinak, než se chovali k vám?  

B) S jakým rozdílem? 

 

Otázka č. 1: Jak dítěti předáváte pravidla? Uveďte příklad. 

Vyhodnocení: 

Na první otázku odpovědělo 12 respondentů (92%) 

Odpovědi respondentů spojují klíčová slova: 

Tabulka číslo 21 

Klíčové slovo Respondent číslo Absolutní počet 

Vlastním příkladem 5,7,8,12 4 

Vysvětlením 1,4,6 3 

Příkazem 10,11,13 3 

Domluvou 3,9 2 

Nezodpovězeno 2 1 

 

Čtyři respondenti předávají pravidla dětem pomocí vlastního příkladu. Tři respondenti 

dětem pravidlo pro jeho předání vysvětlují. Respondenti často také tyto dvě metody 

kombinují. Stejný počet respondentů (3), předává dětem pravidla příkazem.  

Otázka č. 2: Jaké používáte odměny? (slovní x materiální) 

Vyhodnocení: 

Na otázku odpovědělo 13 respondentů (100%) 

Citace respondentů: 

Odpovědi respondentů spojují klíčová slova: 
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Tabulka číslo 22 

Klíčové slovo Respondent číslo Absolutní počet 

Slovní i materiální 1,2,5,6,8,9,10,12 8 

Slovní 3,4,7,13 4 

Žádné 11 1 

 

Dvanáct respondentů používá odměny slovní, osm z nich také materiální. Je pozitivním 

zjištěním, že rodiče, kteří mluví o materiálních odměnách konkrétně, posilují dobré 

chování sice nejčastěji skrze sladkosti, ale v některých případech zážitkovou činností 

(výlet, společné sledování pohádky). 

Po vyhodnocení druhé otázky autorka dospěla k názoru, že otázka měla být 

formulována jinak, a to směřována k odměnám konkrétně za dobré chování a s důrazem 

na příklady odměn. 

Otázka č. 3: Co děláte, když Vás dítě opakovaně neposlechne? (Jaké jsou postupné 

kroky?) 

Vyhodnocení: 

Otázku zodpovědělo 13 respondentů (100%). 

Respondenti odpovídali na otázku v několika postupných krocích. Následující tabulka 

znázorňuje, kolik stupňujících se kroků každý respondent používá: 

Tabulka číslo 23 

Počet kroků Respondent číslo Absolutní počet 

1 7,8,9,10 4 

2 4,6,11,12 4 

3 1,2,3 3 

4 5,6 2 
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Třináct respondentů odpovědělo díky jmenování několika kroků v celkovém počtu 24 

odpovědí. Tyto odpovědi spojují klíčová slova: 

Do tabulky jsou zařazena pouze klíčová slova, která použili alespoň 2 respondenti. 

Tabulka číslo 24 

Klíčové slovo Respondent číslo Absolutní počet 

Zvedám hlas 2,3,4,5,6,9,10,11,13 9 

Trestám 2,3,9,13 4 

Opakuji 5,8,12,13 4 

Pohrozím 1,5,6 3 

Počítám do 3 7,11 2 

Vysvětluji 1,4 2 

 

Respondenti nejčastěji používají strategii dvou až tří kroků, pokud je dítě neposlouchá. 

Nejobvyklejší reakcí respondentů na neuposlechnutí je zvedání hlasu (9 respondentů). 

Pokud dítě opět neposlechne, respondenti požadavek opakují (4), či rovnou trestají. Tři 

respondenti, dříve, než dítě potrestají, trestem pohrozí. 

Je otázkou, zda rodiče odpovídali na tuto otázku podle pravdy, někteří mohli mít 

problém skutečnou pravdu přiznat. 

 

Vyhodnocení otázek 4A-4D: 

 Otázky 4A – 4D zodpovědělo 13 respondentů (100%). 

Otázka č. 4A: Pokud dítě s něčím nesouhlasí, nebo nechce něco udělat, trváte na 

svém? 

Odpovědi respondentů spojují klíčová slova: 

Tabulka číslo 25 

Klíčové slovo Respondent číslo Absolutní počet 
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Jak kdy 1,2,4,6,7,8,10,11,12 9 

Trvám na svém 3,5,6,13 4 

 

Otázka č. 4B: Jak často ustoupíte? 

Odpovědi respondentů se shodují v počtu procent: 

Tabulka číslo 26 

Počet procent Respondent číslo Absolutní počet 

50% 4,5,10,12 4 

10% 1,3,7,13 4 

30% 2,8 2 

20% 9,11 2 

80% 6 1 

 

Otázka č. 4C: Na čem záleží, jestli ustoupíte? 

Odpovědi respondentů spojují klíčová slova: 

Tabulka číslo 27 

Klíčové slovo Respondent číslo Absolutní počet 

Na závažnosti situace 3,4,6,7,8,9,10,11,13 9 

Na přístupu dítěte 2,5 2 

Na mé únavě 1,12 2 

 

Otázka č. 4D: Jak řešíte, když se vaše dítě, z důvodu nesouhlasu s vámi, dostane do 

hysterického záchvatu? 

Odpovědi respondentů spojují klíčová slova: 
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Tabulka číslo 28 

Klíčové slovo Respondent číslo Absolutní počet 

Nic nedělám, čekám 3,4,5,7,8,12,13 7 

Nikdy se to nestalo 2,9,10,11 4 

Uklidňuji 6 1 

Odcházím 1 1 

 

Devět respondentů uvádí, že pokud dítě s něčím nesouhlasí, nejsou přikloněni výhradně 

ani k tomu, že by si vždy trvali na svém, ani k tomu, že by ustupovali, konkrétně uvádí 

„Jak kdy“. Tento nevyhraněný názor potvrzují i výsledky k otázce 4B, kdy 4 

respondenti tvrdí, že ustoupí v 50 procentech konfliktů. Další 4 respondenti tvrdí, že 

ustoupí v 10 % případů. Podle devíti respondentů je faktorem pro rozhodování, zda 

ustoupí, závažnost situace. Pokud se dítě z důvodu nesouhlasu s rodičem dostane do 

hysterického záchvatu, sedm rodičů nic nedělá a čeká, až se dítě uklidní. 

Vyhodnocení otázek 5A a 5B: 

Na Otázky 5A a 5B odpovědělo 13 respondentů (100%) 

Otázka č. 5A: Shodnete se na výchově svého dítěte (ohledně pravidel) se svým 

partnerem? 

Respondenti uvádějí 3 typy odpovědí: 

Tabulka číslo 29 

Odpověď Respondent číslo Absolutní počet 

Ano 1,2,4,5,6,7,8,11 8 

Ne 3,9,12,13 4 

Jak kdy 10 1 

 

Otázka č. 5B: Shodnete se spolu na použitých výchovných metodách? 

Respondenti uvádějí tři typy odpovědí: 
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Tabulka číslo 30 

Odpověď Respondent číslo Absolutní počet 

Ano 2,4,5,6,7,8,10,11,13 9 

Jak kdy 1,9,12 3 

Ne 3 1 

 

Většina respondentů se většinou shodne se svým partnerem jak na výchově svého dítěte 

(8 respondentů) tak na použitých výchovných metodách (9 respondentů). Pokud tomu 

tak opravdu je, nejsou děti vystavovány více výchovným přístupům a lépe se tak 

orientují v tom co smí a nesmí. 

 

Otázka č. 6: Pokud dítěti něco zakážete, zkouší získat souhlas u druhého rodiče? 

Vyhodnocení: 

Otázku zodpovědělo 13 respondentů (100%). 

Respondenti uvádějí dva typy odpovědí: 

Tabulka číslo 31 

Odpověď Respondent číslo Absolutní počet 

Ano 1,2,4,6,8,9,10,13 8 

Ne 3,5,7,11,12 5 

 

Osm respondentů uvádí, že děti zkoušejí získat souhlas u druhého rodiče, pokud jim oni 

něco zakážou.  

Otázka č. 7A: Vychováváte své děti stejným způsobem, jako vás vychovávali vaši 

rodiče? Otázka č. 7B: Jaký případně vidíte rozdíl? 

 

Vyhodnocení: 
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Na otázku číslo 7A odpovědělo 13 respondentů (100%) na otázku číslo 7B odpovědělo 

6 respondentů (46%). 

Odpovědi respondentů na otázku 7A spojují stejné názory: 

Tabulka číslo 32 

Názor Respondent číslo Absolutní počet 

Ano, je to podobné 2,3,5,7,9,10,11,13 8 

Ne 3,5,7,11,12 5 

 

Odpovědi respondentů na otázku 7B spojují klíčová slova: 

Tabulka číslo 33 

Klíčové slovo Respondent číslo Absolutní počet 

Neodpověděli 2,5,7,8,9,10,11 7 

Mírnější, partnerský přístup 3,6,12 3 

Více komunikujeme 4 1 

Více se jim věnuji 1 1 

Jsem důslednější 13 1 

 

Osm respondentů si myslí, že je jejich výchova stejná, či velmi podobná výchově jejich 

rodičů. Respondenti, kteří vidí ve výchově rozdíl od toho, jak byli vychováváni sami, 

uvádějí, že jejich přístup je mírnější, spíše partnerský, na rozdíl od přístupu jejich rodičů 

(3 respondenti). Toto zjištění podporuje již výše zmíněné rozvolňování rodinné 

výchovy, ke kterému dospěly učitelky mateřských škol v otázce č.11, na straně číslo 68. 

Otázka č. 8A: Chovají se vaši rodiče k vašim dětem jinak, než se chovali k vám? 

Otázka č. 8B: S jakým rozdílem? 

Vyhodnocení: 

Na otázku 8A odpovědělo 13 respondentů (100%), Na otázku 8B odpovědělo 8 

respondentů (62%) 



82 
 

Odpovědi respondentů na otázku 8A spojují stejné názory: 

Tabulka číslo 34 

Názor Respondent číslo Absolutní počet 

Ano 3,4,6,9,10,11,13 8 

Ne 1,2,5,7,12 4 

Nevím 8 1 

 

Odpovědi respondentů na otázku 8B spojují klíčová slova: 

Tabulka číslo 35 

Klíčové slovo Respondent číslo Absolutní počet 

Rozmazlují 3,4,6,9,10,11,13 7 

Bez odpovědi 1,2,5,7,8 5 

Stejně jako já 12 1 

 

Osm respondentů uvádí, že se jejich rodiče chovají k jejich dětem jinak. Všichni tito 

rodiče tvrdí, že prarodiče děti rozmazlují, jsou k nim tolerantnější a mírnější. 

 

Závěr výzkumu kázně v rodině 

Po vyhodnocení rozhovorů s rodiči, dospěla autorka k závěru, že měl být proveden 

předvýzkum u jednoho až dvou respondentů z různých sociálních vrstev. Předešlo by se 

tak nedorozuměním spojeným se špatně položenými otázkami a výsledky výzkumu by 

byly hodnotnější. 

Podle výsledků rozhovorů s rodiči zjišťujeme, že rodiče nejčastěji předávají dětem 

pravidla vlastním příkladem. Dvanáct rodičů používá odměny slovní, ale osm z nich je 

kombinuje i s odměnami materiálním (z materiálních odměn nejčastěji používají 

sladkosti). 



83 
 

Když dítě rodiče neposlouchá, rodiče nejprve „zvedají hlas“, poté požadavek opakují, 

nebo děti rovnou trestají. Někteří rodiče uvádějí použití fyzických trestů, a to nejčastěji 

že „dítě dostane přes zadek“. Pokud dítě s rodiči nesouhlasí, rozhodují se rodiče podle 

závažnosti situace, zda budou trvat na svém či nikoliv. V případě že dítě upadne do 

hysterického záchvatu, nejčastěji rodiče čekají, až se dítě uklidní.  

Rodiče se většinou shodují se svými partnery jak ve výchově dětí ke kázni, tak v 

použitých výchovných metodách.  Pokud rodič dítěti něco zakáže, osm ze třinácti 

respondentů uvádí, že dítě zkouší získat souhlas u druhého rodiče. To může být 

způsobeno zvědavostí dítěte, zda mu tato metoda zafunguje, nebo známkou toho, že je 

druhý rodič benevolentnější a dítě má tak jistotu, že mu jeho snaha projde.  

Podle odpovědí respondentů se jejich výchova zakládá na výchově, jakou používali 

jejich rodiče, či je jí alespoň podobná. Ti rodiče, kteří vidí rozdíl ve výchově své a 

svých rodičů uvádějí, že jsou na děti mírnější. Prarodiče dětí bývají podle respondentů k 

vnoučatům mírnější, než byli ke svým vlastním dětem. 

Pokud porovnáme výsledky výzkumu pomocí rozhovorů s výsledky výzkumu pomocí 

dotazníků (Příloha číslo 3), získáme téměř stejné výsledky, které se liší pouze v mírných 

odchylkách. Rodiče, kteří odpovídali pomocí dotazníku uvádějí, na rozdíl od těch, kteří 

se zúčastnili rozhovoru, že předávají pravidla nejčastěji pomocí vysvětlování. Tito 

rodiče také před udělením trestu dětem trestem nejprve pohrozí. Větší část rodičů ze 

skupiny, která odpovídala pomocí rozhovorů tvrdí, že se dítě snaží získat souhlas u 

druhého rodiče, pokud jim sami něco zakážou. Respondenti, kteří odpovídali pomocí 

dotazníků uvádějí, že s dětmi komunikují více než jejich rodiče s nimi, na rozdíl od 

respondentů, kteří odpovídali pomocí dotazníků a tvrdí, že jsou na děti mírnější, než jací 

byli jejich rodiče k nim samým. 

Naprostá shoda mezi oběma skupinami je v případě použití odměn, kdy všichni 

respondenti používají odměny slovní a značná část je kombinuje s odměnami 

materiálními. Nejdůležitějším faktorem pro to, zda rodiče ustoupí, či budou trvat na 

svém, je pro obě skupiny závažnost situace. V případě hysterického záchvatu obě 

skupiny čekají, až se dítě uklidní. Obě skupiny uvádějí, že se shodnou se svými partnery 

ve výchově dětí ke kázni i v použitých výchovných metodách.  
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2.5 Kázeň z pohledu dítěte 

Přehled otázek položených dětem a jejich vyhodnocení 

 Do výzkumné části bakalářské práce se autorka rozhodla zařadit vedle rozhovorů 

s rodiči a učitelkami také výzkum s dětmi navštěvujícími mateřskou školu. Tato část 

výzkumu se zabývá otázkou, jak jsou děti s pravidly ve skutečnosti srozuměné, a jak si 

samy uvědomují, zda je dodržují, či nedodržují. Respondenty bylo deset dětí (5 chlapců 

a 5 dívek) ve věku 5 – 6 let. Výzkum byl proveden v mateřské škole v Praze 13. Tato 

mateřská škola byla vybrána na základě pracovního úvazku autorky v této škole. 

Předškolní děti byly vybrány náhodně ze dvou tříd. Výběr tříd byl omezen probíhající 

karanténou nařízenou hygienickou stanicí z důvodu výskytu onemocnění Covid-19, 

zasahující dvě další předškolní třídy v mateřské škole, v době výzkumu. Výzkum byl 

ovlivněn metodikou Dobrý začátek, založené na inkluzivních přístupech a zaměřené na 

rozvoj sociálních a emočních kompetencí předškolních dětí, podle níž jsou v obou 

třídách uváděna pravidla. Tato pravidla jsou:  

• Pozorně posloucháme toho, kdo právě mluví (Posloucháme) 

• V místnosti mluvíme tichým hlasem (Potichu) 

• Díváme se na paní učitelku, když hovoří 

• Ruce necháváme v klidu (Kamarádíme se) 

• V místnosti chodíme pomalu (Pomalu) 

Výzkum byl proveden se dvěma skupinami, v nichž v každé bylo 5 dětí. Výzkum 

s dětmi byl proveden v několika částech. Tyto části jsou:  

1. Úvodní čtený text zaměřující se na konkrétní situaci nedodržení pravidla 

2. Řízený skupinový rozhovor pokládající otázky k textu a z nich vycházející 

otázky na téma: Co jsou to pravidla. 

3. Zadání samostatné práce – kresba vybraného pravidla 

4. Individuální řízený rozhovor nad kresbami 

Čtení textu a skupinový rozhovor byly provedeny s dětmi v samostatné třídě v době 

mezi obědem a odpoledním odpočinkem. Individuální rozhovory nad kresbami 
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jednotlivých dětí byly provedeny v oddělené části třídy, v jejíž druhé části si ostatní děti 

(později, či dříve dotazované) hrály. 

Úvodní text 

Míša bydlel ve velkém městě, kde bylo mnoho budov a spousty lidí. Každý den jezdil 

s maminkou do školky metrem, kde si ani nemohli sednout, a společně se vyhýbali 

lidem na chodníku. Maminka vždy chtěla, aby se jí Míša po cestě držel a neutíkal jí. 

Míšovi se to často nelíbilo, ale maminka mu vysvětlovala, že by se mohl v městě plném 

lidí ztratit a ona by ho potom už nenašla. 

 Jednou spolu šli maminka a Míša na nákup do obchodu, kde nakupovalo mnoho lidí. 

Maminka se s Míšou dohodla, že se Míša bude držet nákupního košíku, aby se neztratil. 

Bylo to důležité pravidlo nejen v obchodě, ale i ve městě. Míša se držel košíku, do 

kterého maminka nakládala ovoce a zeleninu. Zrovna, když si Míša prohlížel rajčata, 

zazvonil mamince telefon. Míša nevěděl, kdo mamince volá, ale trvalo to dlouho. 

„Mami pojď už“ zatahal maminku za rukáv. „Podívej mami, ananas“ zkusil to znovu. 

Maminka ho jen pohladila a telefonovala dál. Míša se začal nudit. Rozhlédl se po 

obchodě, když najednou uviděl babičku. „Mami, támhle jde babička!“ táhnul Míša 

maminku za babičkou. „Počkej Míšo, teď telefonuju!“ rozzlobila se maminka. Míša už 

toho měl dost. Maminka stála, pořád jen mluvila do telefonu, a Míši si vůbec nevšímala. 

A babička začínala mizet mezi lidmi. Míša vyrazil. Pustil se nákupního košíku a rozběhl 

se za babičkou. Ta určitě telefonovat nebude a vždycky pro něj má něco dobrého. Když 

doběhl tam, kde babička ještě před chvílí stála, byla už babička pryč. Rozhlédl se a 

uviděl ji u pokladny. Míša vyrazil znovu mezi lidi směrem k pokladnám. Míša doběhl 

k babičce. „Ahoj Babí“ rozzářil se na ní, ale najednou se díval na úplně cizí paní. Tohle 

přece není babička. Paní na něj koukala přes stejné brýle, jako má babička, ale Míša ji 

neznal. Lekl se a zůstal stát jako zmražený. Paní si vzala tašku s nákupem a odešla.  

Míša zesmutněl. Chtěl babičku aspoň pozdravit. No co, maminka už třeba 

dotelefonovala a koupí ten ananas. Míša se otočil a šel pomalu zpátky k rajčatům. 

Cestou do něj několik lidí narazilo a Míša se musel hodně snažit, aby se k rajčatům 

procpal zpátky. Ale maminka u rajčat nestála. „Mami?“ zavolal Míša, ale přes hluk 

v obchodě nebyl skoro slyšet. Třeba šla pro ten ananas, vzpomněl si Míša, a tlačil se 
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mezi lidmi k ananasům. Ale ani tam maminka nebyla. Míša dostal strach. Kam mohla 

jít? „Mami!“ zavolal Míša smutně a cítil knedlík v krku. Do očí mu začaly stoupat slzy. 

Míša začal plakat. Všude byla spousta lidí a nikdo si ho nevšímal. Míšovy tekly horké 

slzy a zajímala ho jen jedna věc. Kde je máma? Lidi do něj strkali a on chtěl pryč. Pryč 

z tohohle místa, z obchodu, domů. Tam máma bude! Míša se rozběhl k pokladnám. 

Když probíhal kolem jedné pokladny, někdo ho chytil za rameno. Byl to pan hlídač, 

Míša ho poznal podle černého oblečení. „Kam běžíš?“ Míša neodpověděl. „Kde máš 

mámu?“ zeptal se hlídač. Míša začal znovu plakat. „Já nevím, ztratila se.“ „V tomhle 

obchodě?“ Míša přikývl. Pan hlídač ho vzal za ruku a odvedl ke kase. „Jak se 

jmenuješ?“ „Míša Novák“ vzlykal Míša. Pan hlídač zapnul mikrofon a začal hlásit na 

celý obchod: „Maminka Míši Nováka, nechť se dostaví k pokladně číslo sedm.“ „Neboj 

se, za chvilku přijde.“ Řekl pan hlídač. „Míšo!“ Míša uslyšel maminku. Otočil se a 

maminka strkala do lidí a spěchala k pokladně. Chytila Míšu do náručí a rozplakala se. 

„Mami!“ plakal Míša. „Už nikdy se mě nepouštěj, tolik jsem se bála“ tiskla maminka 

Míšu k sobě. 

Přehled otázek položených dětem skupinově 

 

1. Když jdete s maminkou do obchodu, máte také dohodu, abyste se neztratili? 

2. Proč se Míša ztratil? Co udělal špatně?  

3. Podle čeho se měl řídit? Co měl s maminkou dohodnuté? A jak se tomu říká, když 

se dohodneme na nějakých věcech, které je potřeba dodržovat? (Dovést k odpovědi 

pravidla) 

4. Když jste s maminkou a tatínkem, ale ne na nákupu, jsou kolem vás nějaká 

pravidla? Co když jdete přes přechod, dodržujete nějaké pravidlo? Nebo když jedete 

s tatínkem autem, podle čeho se on řídí? 

5. Jaká znáš pravidla ve školce? 

6. Jaká pravidla děti ve školce dodržují? Kdy jsou poslušné? 

7. Jaká pravidla děti ve školce nedodržují? Kdy jim to moc nejde, jsou neposlušné? 

8. Proč musíme ve školce pravidla dodržovat? (Zjišťuji, zda se dítě bojí trestu, nebo 

zda chápe důležitost pravidel) 
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Zadání samostatné práce  

Nakresli obrázek, na kterém ve školce někdo pravidlo dodržel, nebo nedodržel. 

 

Přehled otázek položených dětem individuálně nad jednotlivými kresbami 

 

a. Co je na obrázku? 

b. Proč sis vybral zrovna tohle pravidlo? Proč je to pro tebe důležité? 

c. Myslíš, že je tohle pravidlo důležité jen pro tebe, nebo i pro ostatní? 

d. Máte takové pravidlo i doma? 

e. Co by se mohlo stát, kdybys tohle pravidlo nedodržel? 

f. Stalo se ti někdy, že jsi tohle pravidlo porušil? A kdy? 

g. Co se stalo potom? Co udělala paní učitelka (maminka)? 

Vyhodnocení otázek: 

Otázky položené dětem skupinově 

Skupina 1 

Pro lepší orientaci v textu, jsou komentáře dětí podtrženy a označeny jako D:, zatímco 

výzkumníkovy otázky jsou označeny V. 

 

1. Když jdete s maminkou do obchodu, máte také dohodu, abyste se neztratili? 

D: „Jo, já buď sedím v košíku, nebo se držím u mámy.“ 

D: „Já musím vidět mámu.“ – V: „Musíš na maminku pořád vidět?“ – D: „Jo.“ 

D: „Já ne, já můžu utíkat kam chci.“ 

D: „Já taky.“ 

2. Proč se Míša ztratil? Co udělal špatně? (Očekávaná odpověď – neposlechl 

maminku) 

D: „Pustil se mámy.“ 
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D: „Protože nevěděl, že to je babička, tak za ní utíkal.“ – V: „Utíkal za ní a neměl za ní 

běžet?“ – D: „Neměl.“ 

3. Podle čeho se měl řídit? Co měl s maminkou dohodnuté? A jak se tomu říká, 

když se dohodneme na nějakých věcech, které je potřeba dodržovat? (Dovést 

k odpovědi pravidla) 

D: „Podle maminky.“ 

D: „A podle pravidel.“ 

V: „Podle pravidel, přesně tak.“ 

4. Když jste s maminkou a tatínkem, ale ne na nákupu, jsou kolem vás nějaká 

pravidla?  

 

D: „Když jsem ve městě, tak se jí mám držet, abych se nikde neztratila a mám jí 

poslouchat.“ 

V: „Co když jdete přes přechod, dodržujete nějaké pravidlo?“ 

 D: „Musím se držet přes přechod.“ 

D: „Poslouchat.“ 

D: „Nesmí se pouštět přes přechod.“ 

D: „A nemůžeme stát veprostřed, jinak nás srazí auto.“ 

V: „A kdy můžeme přes ten přechod přejít?“ 

D: „Až když my budem mít zelenej panáček.“ 

D: „Nebo když se rozhlídnem, a nebo když tam nebude semafor tak se rozhlídnem a 

když tam nepojede nic, tak můžem jít.“ 

V: „Výborně Terezko, to víš správně, a když třeba s tatínkem jedete autem, tak podle 

čeho se tatínek řídí?“ 

D: „Podle zelené.“ 

V: „Může jet jen na zelenou, nebo se řídí podle značek, které stojí vedle silnice, víte, jak 

se ty značky jmenují?“ 
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D: „Dopravní značky.“ 

V: „Dopravní značky, ano. A dopravní značky jsou taky pravidla, že ano?“ 

D: „Já nějaké znám.“ 

V: „Takže se pravidly řídí jen děti?“ 

D: „Ne, i dospělí.“ 

 

5. Jaká znáš pravidla ve školce? 

D: „Potichu.“ 

D: „Chodíme pomalu.“ 

D: „Posloucháme, pomáháme si.“ 

D: „Nemůžeme běhat.“ 

V: „A co třeba v koupelně?“ 

D: „Pomalu chodíme.“ 

D: „Umýt si ruce.“ 

6. Jaká pravidla děti ve školce dodržují? Kdy jsou poslušné? 

D: „Naší třídě jde být potichu.“ 

V: „Jde vám být potichu ve třídě?“ 

D: „Ne.“ 

V: „Tak jaké pravidlo vám jde dodržovat?“ 

D: „Chodit pomalu.“ 

V: „Jde vám chodit pomalu?“ 

D: „No, občas běháme, ale jinak chodíme pomalu.“ 

D: „Když odpočíváme, tak si nejdeme hrát.“ 

7. Jaká pravidla děti ve školce nedodržují? Kdy jim to moc nejde, jsou 

neposlušné? 
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D: „Potichu.“ 

V: „U vás ve třídě jsou děti spíše nahlas než potichu?“ 

D: „Jo, třeba jako ječení.“ 

D: „Třeba ještě počkání na Františka, protože on se třeba hodinu převlíká.“ 

D: „Mně to docela jde.“ 

D: „A někdy můžeme jít do herny, když on se převlíká.“ 

D: „Když moc křičí, to moc nejde.“ 

8. Proč musíme ve školce pravidla dodržovat? (Zjišťuji, zda se dítě bojí trestu, 

nebo zda chápe důležitost pravidel) 

D: „Abysme se nezranili.“ 

D: „Aby nám nevypadl zub.“ 

D: „Aby na nás nebyly paní učitelky zlé.“ 

 

Skupina 2 

 

1. Když jdete s maminkou do obchodu, máte také dohodu, abyste se neztratili? 

D: „Jo.“ 

D: „Že se maminky musíme držet za ruku.“ 

D: „Já taky.“ 

D: „Já ne.“ 

V: „Ty se maminky držet nemusíš?“ 

D: „Já taky ne, já taky nic dodržovat nemusím, my nemáme žádná pravidla.“ 

D: „Jo, že nemůžeme křičet podle toho jídla které je v obchodě.“ 

V: „Jak to myslíš Eliášku?“ 

D: „Nemůžu křičet, že tam je čokoláda.“ 
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D: „Musím vždycky na maminku počkat, protože to je domácí pravidlo.“ 

2. Proč se Míša ztratil? Co udělal špatně? (Očekávaná odpověď – neposlechl 

maminku) 

D: „On se nedržel.“ 

D: „On se pustil a odešel.“ 

D: „To je nějaké pravidlo taky.“ 

3. Podle čeho se měl řídit? Co měl s maminkou dohodnuté? A jak se tomu říká, 

když se dohodneme na nějakých věcech, které je potřeba dodržovat? (Dovést 

k odpovědi pravidla) 

D: „Že se měl držet maminky.“ 

D: „A jít za ní.“ 

V: „A jak se tomu říká, když se dohodneme s maminkou, nebo ve školce na nějakých 

věcech, které jsou potřeba dodržovat?“ 

D: „Pravidla.“ 

V: „Výborně Sofinko, pravidla jsou to, co musíme dodržovat.“ 

4. Když jste s maminkou a tatínkem, ale ne na nákupu, jsou kolem vás nějaká 

pravidla? Co když jdete přes přechod, dodržujete nějaké pravidlo? Nebo 

když jedete s tatínkem autem, podle čeho se on řídí? 

D: „Třeba na hřišti, když nám řekne maminka, že můžeme jít si hrát, tak jdem a když 

nemůžem, tak nemůžem.“ 

V: „Aha, musíš počkat, než ti maminka dovolí jít si hrát na hřišti.“ 

D: „Nebo běhat.“ 

D: „Když jsme v savaně a pohladíme nějakého masožravého ze savany, tak musíme být 

opatrní.“ 

D: „Nemůžu se schovávat, když jdeme na procházku.“ 

V: „Aha, ty jsi říkal, že doma žádná pravidla nemáte, ale tohle je velmi důležité 

pravidlo, že se nemůžete schovávat, když jdete na procházku.“ 
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D: „Nebo že před ní nemůžem běhat, když se nás ona bojí.“ 

V: „A co třeba, když jdete přes přechod?“ 

D: „Počkat před silnicí, než přijde máma.“ 

D: „Můžu přejít, když je zelená.“ 

V: „A to musí dodržovat jen děti, nebo i dospělí?“ 

D: „I dospělí.“ 

V: „A co když jedete s tatínkem autem, podle čeho on se řídí?“ 

D: „Volantem.“ 

V: „Volantem on řídí, ale podle čeho se řídí on? Podle čeho ví, co má dělat?“ 

D: „Podle semaforu a značek.“ 

V: „Tatínek se tedy taky musí řídit podle pravidel?“ 

D: „Třeba když jede vláček a on jede na červenou, tak to není správně.“ 

V: „Musí počkat na zelenou, že.“ 

D: „Jo.“ 

5. Jaká znáš pravidla ve školce? 

D: „Čekáme, potichu, chodit pomalu.“ 

D: „Posloucháme, kamarádíme se.“ 

D: „A gratulujeme si.“ 

V: „To je pravidlo, když má někdo narozeniny?“ 

D: „Ne, my máme že si podají ruku, že si děkujou, že to spolu zvládli.“ 

D: „Když jede auto, tak musí počkat, až přejede.“ 

6. Jaká pravidla děti ve školce dodržují? Kdy jsou poslušné? 

D: „Musí mluvit potichu, když mluví paní učitelka.“ 

V: „To vám jde ve třídě být potichu, když mluví paní učitelka?“ 

D: „Jo.“ 
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7. Jaká pravidla děti ve školce nedodržují? Kdy jim to moc nejde, jsou 

neposlušné? 

D: „Chodit pomalu. Franta běhá, když se nesmí.“ 

V: „Moc vám nejde chodit pomalu?“ 

D: „I Frantovi to nejde, a potom furt brečí.“ 

D: „Počkáme.“ 

V: „Počkáme vám taky nejde dodržovat? Nečekáte na kamarády?“ 

D: „Ne, jde.“ 

V: „A co vám nejde dodržovat? Jaké to pravidlo vám nejde?“ 

D: „Mně jdou všechny.“ 

D: „Mně taky.“ 

V: „A co ostatním dětem?“ 

D: „Frantovi...“ 

V: „Nejenom Františkovi co nejde, co moc nejde dodržovat všem dětem?“ 

D: „Chodit pomalu jim nejde.“ 

D: „Eliáš s Frantou se vždycky perou a paní učitelka je vždycky odděluje do třídy a do 

herny.“ 

8. Proč musíme ve školce pravidla dodržovat? (Zjišťuji, zda se dítě bojí trestu, 

nebo zda chápe důležitost pravidel) 

D: „Protože bychom spadli a zlomí se noha.“ 

D: „Třeba že nemůžeme utíkat, že jsou tam hrbolce, že zlomí se noha.“ 

D: „Nebo jsem utíkala a udělal jsem si na obou kolenou krev a maminka mě musela 

celou dobu nést.“ 

D: „Protože jinak si ublížíš.“ 
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Vyhodnocení: 

Podle odpovědí, které děti uvádějí, můžeme říci, že se děti orientují v tom, co to 

znamená pravidlo. Vědí, kdy se určitá pravidla dodržují, a to jak s rodiči, tak v mateřské 

škole. Děti pochopily hlavní informaci čteného textu a zhodnotily, co hlavní postava 

udělala špatně. Děti si uvědomují, že pravidla se netýkají pouze dětí, ale i dospělých. 

Pravidla, která vyjmenovávají ze školního prostředí, jsou ovlivněna metodikou Dobrý 

začátek, o které se autorka zmiňuje v úvodu této kapitoly, na straně 77. Pravidla 

chodíme pomalu a jsme potichu, uvádějí děti jak při otázce, která pravidla dětem 

dodržovat jdou, tak při otázce, která pravidla dětem dodržovat nejdou. To znamená, že 

se tato dvě pravidla v mateřské škole dětí nejvíce týkají, jsou před nimi nejčastěji 

opakována. Děti chápou, proč se pravidla musejí dodržovat, ale z odpovědi: „Aby na 

nás nebyly paní učitelky zlé“ můžeme vyčíst i strach z trestu. 

 

Otázky položené dětem individuálně, nad jednotlivými obrázky: 

Dítě číslo 1 – Chlapec s odlišným mateřským jazykem, obtíže ve vyjádření, 5 let a 4 

měsíce 

Obrázek číslo 1 

 

a. V: „Co je na obrázku?“ D1: „Já jsem namaloval potichu a neběháme.“ 

b. V: „Proč sis vybral zrovna tohle pravidlo?“ D1: „Nevím.“ V: „A jsou pro tebe tahle 

pravidla důležitá?“ D1: „Jo.“ V: „A proč jsou důležitá?“ D1: „Já ještě neumím dělat 

s těma pravidlama.“ V: „Aha, že ti ještě nejdou dodržovat?“ D1: „Jo.“ 
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c. V: „Myslíš, že je tohle pravidlo důležité jen pro tebe, nebo i pro ostatní?“ D1: „Asi 

nevím, asi jo.“ 

d. V: „Máte takové pravidlo i doma?“ D1: „Ne.“ 

e. V: „Co by se mohlo stát, kdybys tohle pravidlo nedodržel?“ D1: „Nevím.“  V: „Co 

by se stalo, kdybys třeba právě běhal?“ D1: „Můžeš se srazit.“ 

f. V: „Stalo se ti někdy, že jsi tohle pravidlo porušil? A kdy?“ D1: „ Jo. Ne, ještě 

nevzpomenu.“ V: „Řekneš mi, jak se to stalo, když jsi to pravidlo nedodržel?“ D1: 

„Jsem běhal a potom jsem srazil se na koberec.“  V: „Srazili jste se na koberci?“ D1: 

„Ne, to jsem sám se srazil.“ V: „Zakopnul jsi?“ D1: „Zakopnul jsem a potom jsem 

spadnul a srazil jsem se s kobercem a odřel jsem se tady.“ 

g. V: „Co se stalo potom? Co udělala paní učitelka?“ D1: „Ani neviděla to paní 

učitelka.“ V: „Vůbec o tom nevěděla?“ D1: „Ne.“ V: „A ty jsi jí to neřekl?“ D1: 

„Ne, ani mě to nebolelo.“ V: „A to se stalo dneska?“ D1: „Ne, někdy jindy.“ 

Chlapec si je vědom toho, že pravidlo občas poruší, a právě proto je pro něj toto 

pravidlo důležité. 

 

Dítě číslo 2 – Chlapec, 6 let, 2 měsíce 

Obrázek číslo 2 
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a. V: „Co je na obrázku?“ D2: „Takže nemůže se přebíhat, když jede nějaké auto, to 

by se srazili. Tady je značka – Pozor chodci. A tady mám křížek.“ V: „A jak by to 

měl udělat správně?“ D2: „Stát.“ 

b. V: „Proč sis vybral zrovna tohle pravidlo?“ D2: „Protože je velmi důležité.“ V: „A 

proč je to pro tebe důležité?“ D2: „Protože někdy si nepamatuju, když jede nějaké 

auto, tak si to musím pořád pamatovat.“ 

c. V: „Myslíš, že je tohle pravidlo důležité jen pro tebe, nebo i pro ostatní?“ D2: „Pro 

všechny“ 

d. V: „Máte takové pravidlo i doma? Musíš takhle dávat pozor, i když jsi s maminkou 

a tatínkem, nejen ve školce?“ D2: „Máme tyhle pravidla jenom venku.“ V: „Ano, 

jen na ulici, a i s maminkou nebo tatínkem?“ D2: „S maminkou, s tatínkem, ve 

školce, když jdeme na procházku.“ 

e. V: „Co by se mohlo stát, kdybys tohle pravidlo nedodržel?“ D2: „Když uvidím auto, 

tak zastavím hnedka.“ V: „Dobře, a co by se mohlo stát, kdybys to nedodržel?“ D2: 

„Tohle nikdy nedělám, vždycky bych tu nohu dal zpátky.“ 

f. V: „Stalo se ti někdy, že jsi tohle pravidlo porušil? A kdy?“ D2: „To se mi nestalo 

nikdy.“ 

Chlapec uvádí, že pravidlo nikdy neporušil, porušení pravidla vnímá jako nezvyklé a 

jeho vztah k pravidlu je upevněný. 

Dítě číslo 3 – dívka, 5 let a 7 měsíců 

Obrázek číslo 3 
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a. V: „Co je na obrázku?“ D3: „Nemůžeme být od maminky, nemůžeme vůbec být od 

mámy a nemůžeme běhat.“ V: „Když jdeme po ulici, tak nemůžeme jít pryč od 

mámy nebo od paní učitelky?“ D3: „Jo.“ 

b. V: „Proč sis vybral zrovna tohle pravidlo?“ D3: „Protože nesmíme běhat na 

chodníku.“ V: „Proč je to pro tebe důležité?“ D3: „Protože bych se ztratila.“ 

c. V: „Myslíš, že je tohle pravidlo důležité jen pro tebe, nebo i pro ostatní?“ D3: „Já 

nevím.“ V: „Myslíš, že je důležité i pro ostatní děti, aby neutíkaly na ulici?“ D3: „Je 

to důležité pro mojí maminku, abych jí neutíkala.“  

d. V: „Máte takové pravidlo i doma?“ D3: „Jo“ V: „Ve školce se také vodíme za ruku, 

také neutíkáme, viď?“ D3: „Jo.“ 

e. V: „Co by se mohlo stát, kdybys tohle pravidlo nedodržela?“ D3: „Tak bych se 

ztratila.“ 

f. V: „Stalo se ti někdy, že jsi tohle pravidlo porušila? A kdy?“ D3: „Ne, vždycky se 

držím.“ V: „A viděla jsi někoho, že by to pravidlo nedodržel?“ D3: „Jenom Magdu“ 

(spolužačka – pozn. výzkumníka) 

g. V: „Co se stalo potom? Co udělala paní učitelka?“ D3: „Paní učitelka jí chytla a 

přivedla zpátky.“  

Dívka uvádí, že sama pravidlo nikdy neporušila, pouze viděla jiné dítě, jak jej porušuje. 

Vztah k pravidlu je upevněný. 
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Dítě číslo 4 – chlapec, 5 let, 7 měsíců 

Obrázek číslo 4 

 

a. V: „Co je na obrázku?“ D4: „Potichu, chodíme pomalu, posloucháme, počkáme.“ V: 

„A kdo je ještě ten panáček?“ D4: „Franta.“ (spolužák – pozn. výzkumníka) 

b. V: „Proč sis vybral zrovna tohle pravidlo?“ D4: „Protože ty Franta nedodržuje.“ V: 

„Proč je pro tebe důležité, aby je dodržoval? Ty bys chtěl, aby je dodržoval?“ D4: 

„Jo.“ 

c. V: „Je tohle pravidlo důležité jen pro tebe, nebo i pro ostatní?“ D4: „I pro ostatní.“ 

d. V: „Máte takové pravidlo i doma?“ D4: „Nemáme, my si můžeme dělat co chceme.“ 

e. V: „Vyber si jedno z těch pravidel a řekni mi, co by se stalo, kdybys ho nedodržel?“ 

D4: (Ukazuje na pravidlo potichu) „Šel bych k ovečkám.“ (třída mladších dětí). V: 

„Kdybys nebyl potichu, tak bys šel k ovečkám?“ D4: „Jo.“ 

f. V: „Stalo se ti někdy, že jsi některé to pravidlo porušil?“ D4: „Ne.“ V: „Vždycky? I 

chodíme pomalu vždy dodržuješ?“ D4: „Vždycky ne, protože já často utíkám.“ V: 

„A kdy se ti to stalo? Pamatuješ si na nějakou situaci, když se ti to stalo?“ D4: 

„Když jsem se srazil s Vilmou a bylo to ve středu.“  

g. V: „A co se stalo potom? Co udělala paní učitelka?“ D4: „Potom za námi šla.“ V: 

„A co říkala?“ D4: „Nevím, to už si nepamatuju.“ 

 

Chlapec si uvědomuje, že pravidla ne vždy dodrží, ale je pro něj důležité, aby ostatní 

pravidla dodržovali. 
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Dítě číslo 5 – dívka, 5 let, 11 měsíců 

Obrázek číslo 5 

 

a. V: „Co je na obrázku?“ D5: „Potichu.“ V: „Je tam pravidlo mluvíme potichu?“ D5: 

„Jo.“ 

b. V: „Proč sis vybrala zrovna tohle pravidlo?“ D5: „Protože se mi líbí.“ V: „Proč je to 

pro tebe důležité?“ D5: „Protože ho mám ráda.“ V: „Máš ráda to pravidlo? Máš 

ráda, když je ve třídě ticho?“ D5: „Jo.“ 

c. V: „Je tohle pravidlo důležité jen pro tebe, nebo i pro ostatní?“ D5: „I pro ostatní.“ 

d. V: „Máte takové pravidlo i doma? D5: „Jo.“ V: „A kdy?“ D5: „Když se táta zlobí.“ 

V: „Když se táta zlobí, tak musíte být potichu?“ D5: „Jo.“ 

e. V: „Co by se mohlo stát, kdybys tohle pravidlo nedodržela?“ D5: „Tak bych mohla 

dostat vyhubováno.“ V: „I ve školce i doma?“ D5: (přikyvuje) 

f. V: „Stalo se ti někdy, že jsi tohle pravidlo porušila?“ D5: „Stalo.“ A kdy? D5: 

„Předevčírem.“  

g. V: „A co se dělo? Pověz mi, jak to bylo.“ D5: „Táta řekl už třikrát abysme byli 

zticha a my jsme to neudělali, a tak nám dal na zadek, a proto ho mám ráda.“ 

 

Dívka si uvědomuje, že pravidlo nedodrží vždy, důvodem k dodržení pravidla je pro ni 

strach z trestu, nikoliv pochopení důvodu, proč se pravidlo má dodržovat. 
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Dítě číslo 6 – chlapec, 5 let a 5 měsíců 

Obrázek číslo 6 

 

a. V: „Co je na obrázku?“ D6: „Chodit pomalu.“ V: „Je tam pravidlo chodit pomalu?“ 

D6: „Jo.“ 

b. V: „Proč sis vybral zrovna tohle pravidlo?“ D6: „Protože ho Franta nedodržuje.“ V: 

„Proč je to pro tebe důležité?“ D6: „Protože jinak bych se mohl nabourat a udělat si 

bouli.“ 

c. V: „Je tohle pravidlo důležité jen pro tebe, nebo i pro ostatní?“ D6: „I pro ostatní.“ 

d. V: „Máte takové pravidlo i doma?“ D6: „Ne“ V: „Můžete vždycky běhat, nebo 

musíte někdy chodit pomalu?“ D6: „To si můžem vybrat.“ V: „To si můžete vybrat. 

Takže nikdy na tebe maminka nevolá pojď pomalu?“ D6: „Občas.“ V: „V jakých 

situacích třeba?“ D6: „Někdy, třeba když se něco odnáší, nebo že někdo pracuje.“  

e. V: „Co by se mohlo stát, kdybys tohle pravidlo nedodržel?“ D6: „Mohl by jsem mít 

bouli.“ 

f. V: „Stalo se ti někdy, že jsi tohle pravidlo porušil?“ D6: „Ne.“ V: „vždycky chodíš 

jenom pomalu?“ D6: „Někdy i rychle, ale nic se mi nestalo.“ V: „Nic se ti nestalo že 

jsi běhal? Ve školce?“ D6: „No že doma občas běhám, ale nestalo se mi to.“ V: „A 

to jsi mohl běhat zrovna?“ D6: „Jo. V: „Takže ve školce jsi nikdy neběhal?“ D6: 

„Ne, jen občas doma.“ 
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Chlapec uvádí, že pravidlo nikdy nedodržuje, je pro něj důležité, aby pravidlo 

respektovaly i ostatní děti. Vztah k pravidlu je upevněný. 

 

Dítě číslo 7 – dívka, 5 let a 6 měsíců 

Obrázek číslo 7 

 

a. V: „Co je na obrázku?“ D7: „Posloucháme.“ V: „Pravidlo že posloucháš?“ D7: „Ne, 

že posloucháme, co nám paní učitelky řeknou, to musíme udělat.“ 

b. V: „Proč sis vybrala zrovna tohle pravidlo?“ D7: „Protože to někdo občas 

nedodržuje. Že třeba my někdy nedodržujem to pravidlo.“ 

c. V: „Myslíš, že je tohle pravidlo důležité jen pro tebe, nebo i pro ostatní?“ D7: „I pro 

ostatní.“ 

d. V: „Máte takové pravidlo i doma?“ D7: „Jo, stejný.“ 

e. V: „Co by se mohlo stát, kdybys tohle pravidlo nedodržela?“ D7: „Že by pak máma 

na mě křičela.“ 

f. V: „Stalo se ti někdy, že jsi tohle pravidlo porušila?“ D7: „Ne, zatím ne.“ V: 

„Vždycky jsi ho dodržela? I ve školce i doma?“ D7: „Jo.“ 
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Dívka tvrdí, že pravidlo nikdy neporušila, více se obává trestu, než že by chápala 

význam dodržení pravidla. 

 

Dítě číslo 8 – dívka, 5 let, 10 měsíců 

Obrázek číslo 8 

 

a. V: „Co je na obrázku?“ D8: „Pravidlo potichu.“  

b. V: „Proč sis vybrala zrovna tohle pravidlo?“ D8: „Protože nějaké děti u nás ve 

školce to nedodržují, třeba Franta.“  

c. V: „Myslíš, že je tohle pravidlo důležité jen pro tebe, nebo i pro ostatní?“ D8: „I pro 

ostatní.“ 

d. V: „Máte takové pravidlo i doma?“ D8: „Ano.“ 

e. V: „Co by se mohlo stát, kdybys tohle pravidlo nedodržel?“ D8: „Ztratil by se mi 

hlas.“ V: „Že kdybychom moc křičeli, tak by se nám ztratil hlas?“ D8: „Ano.“ 

f. V: „Stalo se ti někdy, že jsi tohle pravidlo porušila?“ D8: „Ne, vždycky jsem 

potichu.“ 

 

Dívka uvádí, že pravidlo vždy dodržuje, je pro ni důležité, aby pravidlo dodržovaly i 

ostatní děti. Vztah k pravidlu je upevněný.  
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Dítě číslo 9 – dívka s odlišným mateřským jazykem, 6 let a 1 měsíc 

Obrázek číslo 9 

 

a. V: „Co je na obrázku?“ D9: „Chodit pomalu.“ 

b. V: „Proč sis vybrala zrovna tohle pravidlo?“ D9: „Protože ho Franta nedělá“. V: „A 

pro tebe je to důležité, aby ho dodržoval?“ D9: „Jo.“ 

c. V: „Myslíš, že je tohle pravidlo důležité jen pro tebe, nebo i pro ostatní?“ D9: „I pro 

ostatní.“ 

d. V: „Máte takové pravidlo i doma?“ D9: „Ano.“ V: „A kdy?“ D9: „Když je někdo 

doma.“ V: „Když je vás doma víc, tak musíte chodit pomalu?“ D9: „Ano.“ 

e. V: „Co by se mohlo stát, kdybys tohle pravidlo nedodržela?“ D9: „Můžu spadnout.“ 

f. V: „Stalo se ti někdy, že jsi tohle pravidlo porušila?“ D9: „Ne, nikdy.“ V: „Vůbec 

nikdy?“ D9: „Ne.“ V: „Ale já si pamatuji, jak když jsem minulý týden byla u tebe 

ve třídě, jak jsi běžela.“ D9: „Stalo se mi to.“ V: „A kdy?“ D9: „To už si 

nevzpomenu.“ 

g. V: „Co se stalo potom? Co udělala paní učitelka (maminka)?“ D9: „To nevím.“ 

 

Dívka si neuvědomuje, že by pravidlo porušila. Je pro ni důležité, aby pravidlo 

dodržovaly i ostatní děti. 
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Dítě číslo 10 – chlapec, 5 let, 6 měsíců 

Obrázek číslo 10 

 

a. V: „Co je na obrázku?“ D10: „Potichu.“ V: „A je tam někdo, kdo mluví potichu?“ 

D10: „Jo.“ 

b. V: „Proč sis vybral zrovna tohle pravidlo?“ D10: „Protože když někdo telefonuje, 

tak nemůžeme křičet.“ V: „Proč je to pro tebe důležité?“ D10: „Protože abychom 

neohluchli.“ 

c. V: „Myslíš, že je tohle pravidlo důležité jen pro tebe, nebo i pro ostatní?“ D10: „I 

pro ostatní.“ 

d. V: „Máte takové pravidlo i doma?“ D10: „I doma.“ V: „A kdy?“ D10: „Když 

maminka telefonuje, nebo když si povídáme.“ V: „I když si povídáte, tak musíte být 

potichu?“ D10: „Jo.“ 

e. V: „Co by se mohlo stát, kdybys tohle pravidlo nedodržel?“ D10: „Mohlo by se stát, 

že bychom mohli ohluchnout a bolely by nás uši.“ 

f. V: „Stalo se ti někdy, že jsi tohle pravidlo porušil?“ D10: „Jo.“ A kdy? D10: 

„Nevím, ale nevzpomínám si, kdy to bylo.“ 

g. V: „Co se stalo potom? Co udělala paní učitelka (maminka)?“ D10: „Že aby sem byl 

potichu.“ V: „Řekla ti, abys byl potichu?“ D10: „Jo.“ 

Chlapec uvádí, že pravidlo ne vždy dodrží, uvědomuje si ale, proč se má pravidlo 

dodržet. 
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Vyhodnocení:  

Děti nejčastěji nakreslily pravidla být potichu (5 dětí) a chodit pomalu (4 děti). Pro 6 

dětí jsou tato pravidla důležitá, protože by chtěly, aby je ostatní dodržovali. 8 dětí musí 

stejné pravidlo dodržovat i s rodiči. 6 dětí chápe, že pravidlo je potřeba dodržovat kvůli 

bezpečnosti. 4 děti naopak, jako následek nedodržení pravidla, uvádějí trest. 9 dětí tvrdí, 

že pravidlo buď samy porušily, nebo alespoň viděly někoho, kdo pravidlo nedodržel. 

 

2.6 Závěr výzkumné části 

Byl proveden výzkum za pomocí metod rozhovor a dotazník. Výzkum se zaměřoval na 

přístupy ke kázni z pohledu učitelek a rodičů dětí v mateřských školách. Cílem 

výzkumu bylo zjistit, jak probíhá výchova ke kázni v rodinách a mateřských školách.  

• Jak přistupují ke kázni pedagogové v mateřských školách? 

Učitelky v mateřských školách charakterizují kázeň jako dodržování něčeho 

dohodnutého. Pravidla jsou pro ně nejčastěji dohody. Ukázněné děti jsou ty, které 

pravidla dodržují a neukázněné ty, které pravidla nedodržují. 

 V mateřských školách se nejčastěji zavádějí pravidla verbálně, a to rozhovory s dětmi o 

pravidlech. Respondentky zdůraznily, že děti potřebují zároveň hmatatelné výsledky 

práce, a proto jsou pravidla kreslena, vybarvována, dramatizována či zafixována pomocí 

pracovních listů. Díky těmto hmatatelným výtvorům si děti nejen pravidla lépe 

zapamatují, ale učitelky mají zároveň možnost na ně poukázat v případě jejich 

nedodržování. 

 Pro děti je nejjednodušší dodržovat pravidla jasná (což znamená dětmi pochopená, tedy 

dobře vysvětlená, nebo jednoduchá), či během řízených činností. Nejčastěji používají 

učitelky pro udržení kázně rozhovor s dětmi, melodii svého hlasu či vedení ke změně 

činnosti. Pokud děti pravidla dodržují, učitelky je odměňují pochvalou. V případě 

nedodržování pravidel učitelky mluví o pravidlech se třídou, ale děti netrestají. 

 Většina respondentek má ve třídě alespoň jedno dítě s kázeňskými problémy, což se 

projevuje tak, že má dítě problémy s dodržováním pravidel. Nejčastěji se takové 

chování projeví při volné hře, při změně činnosti, nebo když se dítě nudí. Aby toto 
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chování učitelky napravily, dítěti pravidla vysvětlují, nebo mu nabídnou jinou činnost. 

Respondentky také v případě neukázněných dětí spolupracují s rodinou a to tak, že 

rodinu o problému informují a pokud problémy pokračují, smluví si s nimi schůzku. 

Podle učitelek v mateřských školách jsou rodiče benevolentnější nežli dříve, výchova je 

volnější (liberálnější) a děti mají méně vštípená pravidla. 

• Jakým způsobem je dítě vedeno ke kázni v rodině? 

Rodiče nejčastěji předávají dětem pravidla vlastním příkladem a vysvětlením. Pokud 

rodiče dítě odměňují, používají častěji odměny slovní než materiální (z materiálních 

odměn nejčastěji používají sladkosti). Když dítě rodiče neposlouchá, rodiče nejprve 

„zvedají hlas“, poté dítěti pohrozí trestem, a nakonec přijde trest. Někteří rodiče uvádějí 

použití fyzických trestů, a to nejčastěji že „dítě dostane přes zadek“. Pokud dítě s rodiči 

nesouhlasí, rozhodují se rodiče podle závažnosti situace, zda budou trvat na svém či 

nikoliv. V případě, že dítě upadne do hysterického záchvatu, nejčastěji rodiče čekají, až 

se dítě uklidní.  

Rodiče se většinou shodují se svými partnery jak ve výchově dětí ke kázni, tak 

v použitých výchovných metodách. Pokud rodič dítěti něco zakáže, až polovina dětí 

zkouší získat souhlas u druhého rodiče. To může být způsobeno zvědavostí dítěte, zda 

mu tato metoda zafunguje, nebo známkou toho, že je druhý rodič benevolentnější a dítě 

má tak jistotu, že mu jeho snaha projde.  

Podle odpovědí respondentů se jejich výchova zakládá na výchově, jakou používali 

jejich rodiče, či je jí alespoň podobná. Ti rodiče, kteří vidí rozdíl ve výchově své a 

svých rodičů uvádějí, že jsou na děti mírnější. Prarodiče dětí bývají podle respondentů 

k vnoučatům mírnější, než byli k jejich rodičům.  

Pokud porovnáme odpovědi učitelek v mateřských školách, rodičů dětí navštěvujících 

mateřské školy a přihlédneme i k odpovědím dětí, dozvídáme se několik faktů: 

Rodiče dětí zavádějí pravidla zároveň pomocí vysvětlování a příkladu, učitelky 

v mateřských školách dětem pravidla převážně vysvětlují. Učitelky v mateřských 

školách odměňují děti pochvalou, rodiče taktéž používají odměny slovní, ale zároveň i 

materiální, a to nejčastěji sladké. Učitelky dětem při porušování pravidel pravidla 

vysvětlují, ale nezmiňují se o trestání dětí. Rodiče na rozdíl od učitelek tresty používají, 



107 
 

a to případně i tresty fyzické, ale pouze pokud nic jiného již nefunguje. Rodiče i 

učitelky v mateřských školách používají modulaci hlasu (či „zvedání hlasu“) jako 

metodu pro ukáznění dětí. Poznatek učitelek, že rodinná výchova je liberálnější než 

dříve, souhlasí s tvrzením rodičů, že předchozí generace byla přísnější.  

Z odpovědí dětí zjišťujeme, že mají doma nastavená podobná pravidla, jako v mateřské 

škole. Děti se v problematice pravidel orientují a pravidla dobře znají, neshodují se však 

v tom, proč by se pravidla dodržovat měla. Část dětí je dodržuje z obavy následného 

trestu při jejich porušení. Dětem záleží na tom, aby byla pravidla dodržována i 

ostatními, ale samy ještě pravidla vždy dodržet nedokáží, a uvědomují si to. To 

potvrzuje myšlenku, že děti v předškolního věku nemají pravidla ještě zvnitřnělá.  

• Jakým způsobem by měla výchova ke kázni probíhat u dítěte 

předškolního věku? 

Tato výzkumná otázka může být zodpovězena pouze po spojení poznatků 

získaných jak v části výzkumné, tak v části teoretické. 

Výchova dítěte předškolního věku ke kázni je v určitých bodech stejná jak pro 

výchovu rodinnou, tak pro výchovu v mateřské škole. Zásadní pro obě prostředí je 

porozumění vývojovým zvláštnostem dítěte a vytvoření kladného citového vztahu 

s dítětem. Kladný citový vztah je důležitý jak ze strany dítěte, tak ze strany 

vychovatele, který by měl být pro dítě autoritou. Dospělý, který je dítěti autoritou, 

je mu také vzorem, a to v každé chvíli svého pobytu v blízkosti dítěte. Na to by 

měli myslet všichni, kteří se v blízkosti dítěte vyskytují, protože nejsou vzorem jen 

ve chvílích záměrného výchovného působení na dítě, ale stále. Dospělý by měl 

dítěti vymezit jasná pravidla a důsledně kontrolovat jejich dodržování. Zároveň by 

dítěti měl v rámci demokratické výchovy poskytovat i možnosti volby. S odměnami 

ani tresty by se nemělo přehánět, pravidla by měla být dětem vysvětlována a 

v předškolním věku by děti měly mít dozor, který dodržování pravidel kontroluje.  

Samostatně je pro výchovu v mateřské škole důležitá ještě atraktivita 

připravovaných aktivit a podle respondentek i hmatatelné vytváření pravidel. 

V rodině, na rozdíl od mateřské školy, kde jsou pravidla nastavena pro bezpečnost 

dětí, je možné někdy dítěti ustoupit – záleží na závažnosti situace. V rodinách je 
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podle rodičů i učitelek mateřských škol výchova liberálnější, než tomu bylo dříve, 

to se projevuje při nástupu dětí do mateřské školy, a tak je vhodné přístup ke kázni 

ve škole a v rodině co nejvíce sjednotit. Toho lze docílit např. informováním rodičů 

o tomto problému již při zápisu dítěte do mateřské školy a následným vedením 

diskuzí s rodiči na toto téma. 
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DISKUZE 

Zpětné hodnocení výzkumu přináší podněty k zamyšlení. Odpovědi respondentů na 

určité otázky naznačují, že formulace daných otázek nebyla vhodná, vzhledem 

k očekávání jiných odpovědí. Pro zlepšení v této oblasti se autorka domnívá, že by 

pomohlo dotázat se více respondentů již během předvýzkumu, podání doplňujících 

otázek během rozhovorů, či zopakování celé otázky znovu (či jejích nezodpovězených 

částí). 

Během vypracování praktické části práce se vyskytla otázka použití termínu kázeň pro 

předškolní věk. Kapitola 2.3.1 se zabývá rozdíly mezi termíny kázeň a poslušnost a 

dochází k závěru, že pro předškolní věk se lépe hodí termín poslušnost. Tento poznatek 

by mohl rozporovat název celé práce, ale vzhledem k užití termínu kázeň u mnohých 

autorů i v předškolním věku a faktu, že poslušnost se postupně v kázeň vyvíjí, se 

autorka rozhodla termín kázeň ponechat. 

Renomovaní autoři zmínění v této práci (Vágnerová a Thorová – kapitola 1.2.3) se 

domnívají, že děti ke konci předškolního období začínají mít pravidla zvnitřnělá. 

Autorka se však z vlastní zkušenosti práce s dětmi domnívá, že děti ke konci 

předškolního období sice pravidla znají a jsou schopné je dodržovat, ale zatím ke 

zvnitřnění nedošlo, dodržování pravidel ještě není automatické a nevychází čistě z 

přesvědčení dítěte.  
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ZÁVĚR PRÁCE 

V bakalářské práci se autorka zabývala tématem kázně u dítěte předškolního věku a 

pokusila se zmapovat, jakým způsobem by měla probíhat výchova ke kázni u dítěte 

předškolního věku, a to v mateřské škole a v rodině.  

Práce má dvě samostatné části, a to část teoretickou a výzkumnou, které jsou vzájemně 

provázané. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem by měla být pojata kázeň 

u dítěte předškolního věku v mateřské škole na základě vývojových charakteristik 

daného věku, rodinné výchovy a ověřených postupů v mateřských školách. Hlavní cíl je 

rozpracován v cílech dílčích, které se týkají jednotlivě části teoretické a výzkumné. 

 Cílem teoretické části bylo porozumět problematice kázně u dítěte předškolního věku 

na základě jeho vývojových charakteristik a dostupné literatury týkající se kázně. 

K naplnění daného cíle posloužilo velké množství dostupné literatury a použití 

výzkumných metod – práce s literaturou, obsahová analýza a syntéza textu. Stanovený 

cíl pro teoretickou část práce byl naplněn a získané poznatky porovnány s částí 

praktickou, jejímiž zdroji byli pedagogové v mateřských školách a rodiče dětí 

předškolního věku. 

Cílem výzkumné části práce bylo zjistit, jak probíhá výchova ke kázni reálně, a to 

v mateřských školách a v prostředí rodinném. K naplnění daného cíle posloužily 

výzkumné otázky a metody, jimiž byly zjišťovány odpovědi na ně. Cíl výzkumné části 

byl naplněn. 

První výzkumná otázka se týkala pedagogů v mateřských školách: Jak přistupují 

pedagogové ke kázni v mateřských školách? Metodou rozhovorů, kterou byla tato 

otázka zpracována, bylo zjištěno, že se pedagogové v mateřských školách problematice 

kázně věnují a umí kázeň definovat. Pravidla pedagogové nejčastěji zavádějí do 

kolektivu dětí pomocí rozhovorů a následné tvořivé činnosti. Pro udržení kázně 

nejčastěji používají učitelky rozhovor a děti odměňují pochvalou. Většina učitelek má 

ve třídě alespoň jedno dítě s kázeňskými problémy, což se projevuje při volné hře, 

změně činnosti, nebo když se dítě nudí. Učitelky uvádějí, že jsou rodiče dnes 

benevolentnější k výchově dětí než dříve. 
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Druhá výzkumná otázka se zaměřovala na to, jakým způsobem je dítě vedeno ke kázni 

v rodině. Otázka byla částečně zpracována pomocí rozhovorů a částečně pomocí 

dotazníkového šetření. Bylo zjištěno, že rodiče nejčastěji předávají dětem pravidla 

vlastním příkladem a vysvětlením. Nejčastěji rodiče používají slovní odměny. Pokud 

dítě neposlouchá, rodič nejprve zvedá hlas, poté hrozí trestem, a nakonec dítě trestá. 

Pokud se rodič s dítětem neshodne, záleží na závažnosti situace, zda ustoupí, nebo bude 

trvat na svém. Asi 50 % dětí zkouší získat souhlas u druhého rodiče, když jsou 

neúspěšné u prvního. Proto je důležitá shoda v přístupu k výchově ke kázni mezi oběma 

rodiči. Rodiče nejčastěji vychovávají své děti podle toho, jak byli vychováváni oni 

sami, jen v některých případech mírněji. Prarodiče jsou ke svým vnoučatům mírnější, 

než bývali ke svým dětem. 

Třetí výzkumná otázka zjišťovala, jakým způsobem by měla výchova ke kázni probíhat 

u dítěte předškolního věku. Tato otázka byla zodpovězena porovnáním zjištěných 

poznatků z části teoretické a výzkumné. Zásadní pro výchovu dítěte předškolního věku 

v oblasti kázně je porozumění jeho věkovým charakteristikám a vytvoření kladného 

citového vztahu mezi dítětem a vychovatelem. Dospělý musí být pro dítě autoritou a 

vzorem, nastavit jasná pravidla a důsledně kontrolovat jejich dodržování. Vychovatel by 

neměl dětem dávat příliš odměn ani trestů, měl by pravidla podkládat vysvětlením a 

vykonávat nad dětmi dozor. V prostředí mateřské školy je důležitá i zajímavost 

připravovaných aktivit, aby se dítě nenudilo. 

Přínosem práce jsou zjištění, která jsou zásadní pro práci s dětmi. Autorka dosáhla díky 

psaní práce osobního pokroku v dané oblasti. Informace, které se autorka díky práci 

dozvěděla, bude používat denně při své učitelské profesi a zároveň doufá v přínos práce 

i pro další čtenáře.  
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Příloha číslo 1 

Citace rozhovorů s učitelkami 

  



 
 

1. Paní učitelka číslo 1 

1. Co jsou pro vás pravidla? 

Jsou to určité ustálené dohodnuté věci, které se dodržují, které jsou potřeba k tomu, abychom 

byli všichni spokojeni a usmívali se na sebe. 

2. Definujte kázeň – kdy jsou podle vás děti ukázněné a kdy naopak neukázněné? 

Definice kázně je asi trošku nedefinovatelná, protože pro každého to určitě znamená něco 

jiného. Kázeň je, když budeme moci spolupracovat, nebude to nekomfortní ta situace, ve které 

budeme – dětem, nebo i učiteli, a bude tam prostě pohoda a budou se dodržovat pravidla, to 

je, když jsou děti ukázněné. Rodiče říkají buď hodný – co to znamená buď hodný pro dítě… 

ta kázeň taky, ten level je různý, pro někoho to může být už jako že ne a druhému to vůbec 

nevadí. 

3. Jakým způsobem jste vytvářeli pravidla na začátku roku? 

V podstatě na základě praxe člověk už ví, co je potřeba, co je tak nejdůležitější v pravidlech, 

co je dobré. Jsou dané nějaké priority, bez kterých to nejde a ty je důležité stanovit. Je 

důležité být ve třídě, nebo tedy v celé školce na přátelské vlně, kamarádské, to znamená 

vytvářet dobré klima třídy. K tomu samozřejmě jsou pravidla potřeba, protože děti přicházejí 

z rodiny někdy lépe připravené pro soužití v kolektivu, někdy hůř. 

Máme nějaké piktogramy, ne že bychom je přímo vytvářeli. Na začátku máme tematický 

celek v září – naše školka, já a kamarádi, takže v rámci toho. V září máme i jaký by měl být 

kamarád a jaká by měla být pravidla ve třídě. 

4. Účastnilo se dítě na výtvoru? Jak? 

 Zúčastnily, některá pravidla jsou v podobě pracovních listů, některá jsou i jako omalovánky. 

5. Jak vytváření pomohlo přijetí pravidel? 

Já vím, co myslíte, ale já bych to nepřeceňovala. Někdy si myslím, že se až příliš přeceňuje 

to, že si to to dítě uvědomí. Dítě potřebuje mít to pravidlo – jsou některé věci, které tak jsou a 

musí tak být a o nich není ani možnost diskuze, za mě, pokud mám fungovat v nějaké 

komunitě. Pak jsou věci samozřejmě, kde mám prostor pro individuální přístup a je to asi o 

pedagogickém citu, jak s každým dítětem člověk zachází jinak a na každého se jinak obrací, 

ale to, co vy myslíte je možná někdy až přeceňované. 



 
 

6. Kdy a při jakých činnostech se přijetí pravidel jevilo jako nejjednodušší? Kdy jako 

nejtěžší?  

Já musím říct, že bych to tak vůbec neviděla. Já si myslím, že se to všechno prolíná, že bych 

to takhle vůbec nemohla říct. To vštěpování pravidel a pěkné soužití, tak to se tam vlastně 

prolíná pořád, každý den. Já že bych měla takový pocit že např, tady to bylo, to nemám. 

Samozřejmě možná, dobře, někdy je komplikovanější pobyt venku, tak tam samozřejmě je 

větší prostor pro to, aby došlo k nějakým šumům a porušování pravidel. Takže ano, pobyt 

venku, nebo prostě pobyt mimo třídu, hernu. 

7. Jaké metody k udržení kázně konkrétně používáte?  

 To je osobní přístup. Pokud něco nefunguje, tak za tím dítětem člověk dojde, promluvíme si 

o tom, řekneme si to. Nebudu si to zase příliš idealizovat, když se zase sejdeme všichni, tak 

někdy se to říct nestihne. Někdy to proběhne, někdy ne, protože jsme jednak heterogenní 

třída. Tady jsou čtyřleté děti, šestileté děti, potom tady jsou i děti ne úplně standartní, a navíc 

je tady 18 kluků, tak někdy na to není čas. Ještě je hodně důležitá motivace, používám 

maňásky i u těch starších dětí, změním hlas a na to usměrnění použiji nějakého maňáska, nebo 

zvířátko. 

8. Jak se díváte na hodnocení dodržování kázně a jaké metody používáte pro pozitivní  

hodnocení? (Co se nejvíce osvědčilo?) Jaké metody používáte pro negativní 

hodnocení kázně? 

Asi bych řekla, že tohle funguje na takové lidské bázi, že jsme prostě spolu. Je to asi na 

osobnosti té učitelky. Myslím si, že ze mě je cítit, že ty děti mám ráda, ale zároveň i ta 

pravidla dodržují. Nemám s tím problém, aby tady byla kázeň. Ty děti cítí, jestli vy jste si 

jistá, pevná a jestli je máte ráda, a to si myslím, že je úplně takový základ pro to, aby to 

fungovalo. 

 

9. Změnily se metody k udržení kázně během Vašeho pedagogického působení?  

Já jsem byla ve školství už před revolucí, chvíli na základní škole, to bylo všechno jinak. 

Jinak já bych to takhle asi vůbec nehodnotila. Taky jsme měli takovou tabuli, kam jsme dávali 

smajlíky, odměňování a něco takového podobného, ale vlastně to tak napříč toho vyšumělo. A 

musím říct, že spoustu věcí prostě člověk cítí, a tak to možná intuitivně nějak dělá. Zrovna 

teda tady, protože se bavíme o výchově, ne o vzdělávání toho dítěte, a nepotřebuje tedy 

k tomu nějaké „studium“. 



 
 

10. Máte ve třídě dítě s kázeňskými problémy? 

To byste musela nadefinovat, protože podle každého je to něco jiného. Podle mě lehce ano. 

o Jaký projev dítě má, že se mluví o nekázni?  

To bych nedefinovala jako nekázeň, ale velký problém poslední doby je nekoncentrovanost. 

To znamená třeba že dítě, ne že by přímo zlobilo, ale tím, že je nepozorné, tak dělá něco 

úplně jiného, nebo není schopno se zapojit do té činnosti, která zrovna probíhá. To je vnímáno 

jako že narušuje, a to je vlastně ta nekázeň. 

o Projevuje se to celý den, nebo při konkrétním typu činností? (Při jakých?) 

To je velice neobjektivní. Myslím na někoho konkrétního, ale nechtěla bych říkat, že to je 

nekázeň. Jsou to nějaké projevy a ty se nejvíce projevují, když se mění činnost, prostor, místo. 

Ze třídy jdete do šatny, tak tam je prostor pro nekázeň. Umývárna, nebo když se mění ta 

činnost. 

o Co děláte pro to, aby tento projev zmizel? 

Taky jsem vyzkoušela během té praxe různé metody– mluvím teda s tím dítětem. Není tam 

žádné bodování, nebo mě nenapadá co by tam mělo patřit, já asi opravdu funguji hodně na 

tom osobním vztahu s tím dítětem. 

o Spolupracuje s vámi na řešení rodina? A jak? 

Snažím se pomoct tomu dítěti já tady. Informace proběhne, ale většina rodičů příliš informace 

tady toho typu nechce přijmout. Dost často se stává, že pokud je tam třeba lehká porucha 

chování, nebo třeba i učení, tak ji přijmou až v okamžiku, když už je to těsně před školou a 

vlastně promarní ten čas. Teď jsem zase přeskočila z takového toho obyčejného dejme tomu 

zlobení na to, když je tam opravdu nějaký problém, takže ano, spolupráce probíhá. Myslím si, 

že jsme schopni udělat si speciálně čas s rodiči, mít schůzku. Takové věci se dějí, že si o tom 

dítěti povídáme. Třeba loni jsem měla chlapečka, to tedy nebyl Čech, se kterým jsme měli 

opakovaně sezení s rodiči třeba i s tlumočníkem. Takže ano, spolupráce probíhá. 

11. Pokud delší praxe: vnímáte změny přístupu k pravidlům? (Ze strany dětí x rodičů) 

Určitě, protože společnost se změnila, rodiče se změnili a děti ta pravidla příliš vštípená 

nemají. Myslím si, že docela běžně přijde rodič a obrací se na dítě, aby mu učitelka řekla co 

dál proběhne. Rodiče některých dětí často nejsou úplně schopni jim to říct sami. A to dříve 

nebývalo. Když to řeknu úplně hovorově, tak vývoj ve školství a ve společnosti je trochu ode 



 
 

zdi ke zdi – dřív to bylo přehnaně a dnes je to mnohdy přehnané na druhou stranu 

s benevolentní výchovou. Prostě se společnost změnila a někdy si to ti rodiče ani neuvědomí. 

Samozřejmě někdy rodiče i poděkují za radu a ví, že si to jen zrovna takhle neuvědomili. 

Myslím, že děti se vyvíjí určitým směrem v mateřské škole, že jsou v podstatě pořád stejné. 

Mně se moc nelíbí takové to na seminářích, že děti jsou šílené a neumí pohádku. No neumí, 

ale zase umí spoustu jiných věcí, speciálně třeba tady v Praze. Tyto děti hodně cestují a 

člověk se s nimi může bavit. Jsou to rovnocenní partneři. Spoustu věcí zvládají, pravda třeba 

je, že menší fantazie, menší prostor pro volnou hru to tam určitě je, někdy i grafomotorika, 

kresebný projev, a to proto, že jsou jiné technologie. Někdy mi přijde, že společnost se se 

vyvíjí a školství stagnuje – jako za Marie Terezie, někde je pokrok a v první třídě to vypadá 

jako když jste tam chodila vy, a možná i já. A taky chci říct, že je to hrozně o lidech. My tady 

dneska máme schůzku pro předškoláky – největší otázka je, kam dát dítě – do té správné, 

nejsprávnější základní školy – stejně záleží na té jedné paní učitelce. 

12. Jak vnímáte rodinnou výchovu ve vztahu k pravidlům? 

Já nechci říct, že je špatná, je v ní spousta věcí, které se mi i líbí, ale myslím si, že je těžké (a 

to i v té škole) hledat ten správný balanc, aby to nebylo ani tak, ani tak. Podle mě tam je 

záměna rozvoje individuality za drzost a tak. Protože mnohdy a je to vlastně fenomén, a o tom 

přemýšlím velice často, že se ta generace (mám dcery ve věku, že mají už své děti) změnila 

k extrémnímu a já nevím úplně jak to pojmenovat… dítěti umetají absolutně cestu. A jasně, 

mají strach z toho, že dítě je nebude mít rádo v okamžiku, kdy řeknou ne. Vůbec tím ty děti 

nepřipravují na život. Většině dětí v tomhle věku je vším vyhověno, všechno dostanou. Takže 

dost často, si myslím, že při vstupu do školy nastane první taková ťafka, kdy se to dítě setká 

s realitou. Celá společnost jde tímto směrem, že se těm pravidlům brání a určitě se vytrácejí 

takové společenské návyky, které vždycky byly. Např. že učit dítě zdravit. Tento úpadek 

společnosti je vidět hodně v jídelně – děti například neumějí jíst příborem.  

  



 
 

2. Paní učitelka číslo 2 

1. Co jsou pro vás pravidla? 

Pravidla jsou určitě souhrn něčeho, co platí, protože musíte mít co dodržovat, abyste 

neomezovala ani svoji svobodu, ani svobodu jiného, tak to jsou podle mě pravidla. 

2. Definujte kázeň – kdy jsou podle vás děti ukázněné a kdy naopak neukázněné? 

Kázeň je, že děti vás respektují a reagují na vaše pokyny. Není to z hlediska nějakého 

mocenského, musí to být vzájemný respekt vůči vám i vůči tomu dítěti. Dítě musí respektovat 

vás, ale musíte i vy respektovat to dítě. Není to o tom, že z mocenského pohledu mu budete 

nařizovat co všechno má dělat, to prostě takhle nefunguje. 

To je hrozně těžká otázka, protože každý má tu toleranci někde jinde (ukázněné x 

neukázněné) a každý to bere úplně jinak. Pro někoho už je nekázeň to, že vás ty děti 

neposlechnou úplně hned, nebo že je musíte třikrát okřiknout. Někdo, kdo je tolerantnější, 

nebo dokáže těm dětem více naslouchat, tak chápe, že některé děti neposlechnou hned na 

první, druhý pokyn a potřebují čas, aby to zpracovaly v hlavě a aby vás uposlechly. Takže to 

je hrozně těžké říct, co kázeň vlastně je, protože každý má tu toleranci úplně někde jinde. Ale 

myslím si, že by to měl být vzájemný respekt, nemělo by to být z hlediska mocenského. 

Určitě ne.  

3. Jakým způsobem jste vytvářeli pravidla na začátku roku? 

No to se liší věkem, protože u tříletých dětí nemůžete chtít, aby tvořily pravidla, protože 

nemají žádnou zkušenost se školkou a vlastně do té instituce teprve vstupují. Nemají pojetí, 

co po nich budete chtít, jak to tady chodí. Takže na začátku, když děti nastupují do školky, tak 

ta pravidla nastavujete vy, s tím že se to snažíte nějakým způsobem vysvětlit, proč to po nich 

chcete a proč oni to mají dodržovat. Není to o tom: máte tady nějaké pravidla tak je budete 

dodržovat, tak to takhle nefunguje. Taky ty tříleté děti chtějí vysvětlení, proč to vlastně 

chcete, proč to mají dodržovat, a když to pochopí, tak získají zkušenost se školkou, jak to ve 

školce chodí, jaký je režim dne, jak to probíhá. Když už jsou starší, tak už ta pravidla 

vytváříme spolu, Děti od druhé třídy, od čtyř let, se snaží ta pravidla dát dohromady. Ony vám 

stejně řeknou vždycky to samé každý rok, ale mají pocit, že ta pravidla si vytvořily samy. Ale 

je to pořád to samé dokola. Řeknou vám, že chtějí, aby tady byli kamarádi, aby se nebouchali 

a tak, a vlastně to říkají každý rok to stejné. Ale v té první třídě zatím nemají tu zkušenost se 

školkou, ani se vztahy mezi dětmi. Většina dětí si ještě hraje samo, že mají paralelní hru, že si 



 
 

hrají jenom vedle sebe. Až ke konci si začnou hrát spolu. Tak dochází k těm konfliktům. To je 

potom logičtější, že pravidla se nastavují později. 

4. Účastnilo se dítě na výtvoru? Jak? 

Vytvářejí to podle sebe samy. Na začátku roku si sedneme s dětmi do kroužku a povídáme si 

o tom, jak bychom chtěli, abychom tady spolu komunikovali, jak bychom chtěli, abychom se 

k sobě chovali, co by oni vlastně si přáli abychom tady dělali, nebo jak bychom se měli 

chovat. Snažíme se jim naslouchat, aby měly pocit, že to je jejich prostor, jejich třída. Máme 

školkové piktogramy, se kterými pracujeme a potom máme většinou jejich rozšíření. Můžeme 

mít i vlastní, není to vázané. 

5. Jak vytváření pomohlo přijetí pravidel? 

My jsme je s dětmi na začátku nastavovali postupně. Seznamovali jsme je vždycky třeba 

s jedním pravidlem, povídali jsme si co to znamená a postupně ty obrázky přibývaly. Nejsou 

tu vylepené od začátku roku a že by kolem toho ty děti jen chodily, to ne. My jsme s těmi 

pravidly pracovali. 

Určitě vidím změnu před a po zavedení pravidla. Je to taky tím, že si děti zvykaly na režim 

školky. Ony děti mají hodně egocentrické myšlení v těch třech letech a mají tu potřebu jenom 

podle sebe. Bylo pro ně těžké ustupovat z vlastního požadavku, když nějaké dítě po nich 

chtělo něco jiného. Že si nemůžou hrát s hračkou co si vybrali, a že si jí vybralo předtím 

nějaké jiné dítě. Takže v tomhle je smysl, oni to třeba časem pochopí to pravidlo, ale to 

dodržování je někdy těžké, jak jsou ještě hodně zamíření sami na sebe. Oni více bojují sami se 

sebou než s tím pravidlem. 

6. Kdy a při jakých činnostech se přijetí pravidel jevilo jako nejjednodušší? Kdy jako 

nejtěžší? (Uveďte příklady) 

Záleží na tom, jak v které třídě učíte, protože když učíte ve třídě, kde se vám děti každý rok 

střídají a každý rok máte jiné děti, tak je to zase jiná práce. Třeba tady s těmi dětmi jdeme tři 

roky, že je máme od těch tří až do šesti let a snažíme se budovat s nimi dobré vztahy. Já si 

myslím, že dítě vás má rádo i když se na něj zlobíte. Dítě vás poslechne už z toho principu, že 

vás má rádo, že vás respektuje. Takže ze začátku je to pro ně těžké dodržovat ta pravidla. 

Ještě si ten vztah budujete s těmi dětmi, ale ke konci už to není problém, když ty děti vás 

respektují a už daleko líp vás poslechnou z toho principu, že vás mají rádi, že vás nechtějí 

zklamat.  



 
 

V některých činnostech se zase odráží temperament toho dítěte. Některé děti jsou divočejší, 

živější, ale jen s tím to nesouvisí. Jasně, oni se i ukázní, ale souvisí to i s dozráváním centrální 

nervové soustavy a s celkovým vyzráváním dítěte. Děti, které jsou menší, tak neumí emoce 

tak tlumit, neumí se tak omezovat, tak je i víc musíte usměrňovat, ale ty starší děti i tolik ne. 

Při nějakých přesunech je to, když jdeme ven, nebo jdeme do jídelny, nebo když přijdou 

z venku a mají ten prostor, že se třeba u toho převlíkají. To samé na záchod, někdo se 

převlíkne, jde se vyčůrat, sedne si na lavičku, jiné dítě přijde z toho záchodu a začne tam 

skákat po kruhách, začne tam běhat. Každé dítě je prostě jiné. 

7. Jaké metody k udržení kázně konkrétně používáte? (příklad) 

My většinou i s těmi staršími dětmi tohle řešíme, že kdo ruší to pravidlo, tak co vlastně 

nastane, jak by si to představovaly. Oni samy navrhnou, že si půjde sednout sám ke stolu a 

bude si hrát sám, nebo že si sedne na chviličku na židličku a promyslí si to, jestli je to 

v pořádku. Oni to samy ty děti nadefinují většinou, tak my to máme většinou s nimi 

domluvené u těch starších, u těch mladších je většinou posadíme k tomu stolečku samy, aby si 

to rozmyslely, jestli je to takhle v pořádku a přemýšlely o tom. 

8. Jak se díváte na hodnocení dodržování kázně a jaké metody používáte pro pozitivní 

hodnocení? (Co se nejvíce osvědčilo?) Jaké metody používáte pro negativní 

hodnocení kázně? 

Tak sladké odměny tady moc nevedeme. Neřekla bych, že bych ty děti zahlcovala 

bonbónkama, tak to ne. Já spíš se je snažím pozitivně povzbudit, že je pochválím, aby věděly, 

že i ta pochvala má nějakou cenu, a ne jenom že bonbon, nebo nějaká sladká odměna. Spíš 

pozitivně chválit. 

K tomu negativnímu hodnocení, tak spíš na dítěti máte hledat to, co je pozitivní, a ne to, co je 

negativní. Jako když neuklízí, tak nebudete říkat: podívejte se, tenhle chlapeček vůbec 

nepomůže. Musíte ukázat na dítě které uklízí a říct podívejte se, jak krásně uklízí, jak je 

šikovný, jaký je to šikovný kamarád a oni ty děti vlastně chtějí, abyste je taky pochválila, aby 

taky byly šikovné. Jako spíš nehledat na dítěti to, co je negativní, to není dobré řešení.  

9. Změnily se metody k udržení kázně během Vašeho pedagogického působení?  

Řekla bych že ne, spíš se mění styl výchovy rodičů, co se týká domova, protože ty děti mají 

teď daleko větší benevolenci, daleko větší svobodu doma, o hodně věcích rozhodují. Podle 

mě takové rozhodování pro dítě nemá smysl – má se rozhodnout o něčem, s čím třeba nemá 



 
 

zkušenost, a tak se těžko se může rozhodnout. Měli jsme tady případ, že holčička se měla 

rozhodnout, jestli bude chodit do školky, nebo ne, a přitom vlastně neměla žádnou zkušenost 

se školkou. Někteří rodiče dávají dětem takové volby. Já tomu na jednu stranu rozumím, ale 

na druhou stranu si myslím, že děti mají rozhodovat o něčem, s čím mají zkušenost. Ne s čím 

ji nemají. Pak se těžko dokáží rozhodnout. Rozhodují se z pozice momentální nálady, a ne 

z pohledu toho, že mají v něčem zkušenost.  

10. Máte ve třídě dítě s kázeňskými problémy? 

V každé třídě máte, pokaždé. Nebudete mít všechny děti, co vás budou poslouchat na slovo. 

V každé třídě máte děti, které jsou živější, někdy i hyperaktivní děti. Asi jsem nikdy neměla 

třídu, kde by byly samé klidné děti.  

a. Jaký projev dítě má, že se mluví o nekázni?  

U ničeho neposedí, pořád tady lítá jak splašený, odskakuje z jedné hry do druhé, je strašně 

hlučný, nedokáže si vymyslet žádnou klidnou hru, pořád má pocit nějakých akčních činností. 

To jsou přesně tyhle živé děti. 

b. Projevuje se to celý den, nebo při konkrétním typu činností? (Při jakých?) 

Většinou se to projevuje až při volné hře, kdy tomu dítěti dáte velký prostor. Ale neříkám, že 

to je špatně mu dát prostor, aby mohlo vybít svůj temperament. Musíte ho občas trochu 

usměrnit, ale to tak je.  

c. Co děláte pro to, aby tento projev zmizel? 

To nemůže úplně zmizet, protože každé dítě má svůj temperament. To je jako byste po sobě 

chtěla, abyste nebyla klidná. To prostě nejde, děti mají určitý svůj temperament od narození a 

nemůže to vymizet. Jde to, že si ty děti to začnou uvědomovat víc na sobě a začnou samy na 

sobě pracovat. Že jim to třeba začne vadit v tom směru, že děti, které jsou divoké, nebo 

někomu berou věci, tak že to ostatní vidí a už si pak třeba nechtějí s takovým dítětem hrát. 

Takže ty děti se krotí kvůli tomuhle, že to narušuje sociální vztahy v té třídě. Oni se spíš snaží 

to v sobě trošku potlačit, ne ale, že by to úplně jako vymizelo. Z naší strany to tedy řízené 

není, ale to ty děti samy tlumí, to je jako vztahy mezi lidmi. Asi se nebudete kamarádit 

s někým, kdo vám bude ubližovat, nebo vám bude nadávat. Ty děti nejsou hloupé ani v těch 

třech letech a uvědomují si to, že je na ně někdo ošklivý. Nebo že se jim takové chování nelíbí 

a už takové dítě pak nevyhledávají. 

d. Spolupracuje s vámi na řešení rodina? A jak? 



 
 

Tak když víme o dítěti, které je třeba takové divočejší, akčnější, tak ne že bychom řekli, že to 

dítě špatně vede, ale spíš abychom se s rodinou poradili, jak s ním doma komunikují, jak 

s ním řeší určité konflikty nebo situace, abychom třeba postupovali stejně, nebo aby to dítě 

mělo pocit, že je to stejné řešení. Na každé dítě platí něco jiného. Některému dítěti stačí, když 

zvýšíte hlas, jiné dítě musíte posadit, na jiné dítě platí zase něco jiného. To je hodně 

individuální. 

11. Pokud delší praxe: vnímáte změny přístupu k pravidlům? (Ze strany dětí x rodičů) 

Ze strany dětí ani ne, protože tady je to jeden takový organismus a oni jsou zvyklí, že je tu 

něco nastaveného. Ale ze strany rodičů bych řekla jak kdy. Někteří rodiče jsou všímaví, 

zajímají se, čtou nástěnky, nebo tak, a chodí na rodičovské schůzky. My tady máme 

rodičovské schůzky, kde seznamujeme rodiče s pravidly, s tím že jim řekneme, že bychom 

byli rádi, aby své děti upozorňovaly na pravidla, aby si třeba spolu přečetli to pravidlo, řekli 

si, co to znamená a tak. Snažíme se v tomhle směru na rodiče apelovat, ale záleží na každém 

rodiči, jestli chce nebo nechce. Nemůžeme nikoho nutit. 

Ono to je něco jiného, když nastupujete a je vám dvacet tři a něco jiného v mém věku. Já jsem 

spíše neměla kázeňské problém s dětmi, ale měla jsem problém s autoritou rodičů. Když jste 

začínající učitelka, tak je hrozně těžké si budovat u rodičů autoritu. Oni jsou z vašeho pohledu 

o hodně starší a mají pocit, že jim do toho nemáte co mluvit. Vy přece nejste rodič. S dětmi se 

vždycky nějak domluvíte, tak je to spíš s těmi rodiči. Ze začátku je to těžké, než vás začnou 

respektovat, než si vybudujete jméno ve školce. A musíte mít dobrou kolegyni, která ty rodiče 

v tomhle směru taky trochu usměrní. 

12. Jak vnímáte rodinnou výchovu ve vztahu k pravidlům? 

Dneska děti mají hodně volnou výchovu, rodiče nechtějí autoritativní výchovu a volí ten 

protipól, že dítě může úplně všechno. Na jednu stranu tomu rozumí a na druhou stranu je 

hrozně těžké najít zlatou střední cestu, jak to vyvažovat. Někteří rodiče to zvládnou líp a 

někteří hůř, je to hodně individuální. Je to hodně těžké, chtějí dát těm dětem třeba to, co oni 

sami neměli, že třeba měli hodně autoritativní výchovu. Já sama jsem jí měla taky, tak vím, 

jak přemýšlejí, ale je to pro spoustu rodičů hodně těžké. 

  



 
 

3. Paní učitelka číslo 3 

1. Co jsou pro vás pravidla? 

Myslím si, že pravidla jsou určitá omezení, která mají děti, takové mantinely, aby děti věděly, 

kam až můžou, co si můžou dovolit. Vlastně jim ta pravidla pomáhají se orientovat a je to pro 

ně důležité. 

2. Definujte kázeň – kdy jsou podle vás děti ukázněné a kdy naopak neukázněné? 

První, co mě napadne, když se řekne kázeň je, jak to bylo za nás, když jsme chodili do školy 

za komunistů. Člověk musel sedět a nesměl se ani pohnout, ale spíš bych řekla, že to je 

uvědomění si těch pravidel, toho, jak můžu fungovat, co si můžu dovolit. I ta kázeň má určitá 

pravidla. Jiná jsou u tělocvičny, jiná máme ve třídě, jiná na vycházce. Pokaždé se děti musí 

zorientovat tam, kde jsou a tam tu kázeň, nebo ta pravidla dodržovat. 

Ukázněné… když jdou děti do školy, tak by to už měly mít trochu zvnitřnělé, že by se měly 

už automaticky podle toho chovat. My tady máme kolečko, kdy zazvoníme zvonečkem a děti 

se mají posadit. Děti vědí tím třetím rokem, že se zazvoní a mají se posadit, tak už by to mělo 

být pro ně známka toho, že si sednou. Ale pořád to tady neustále denně opakujeme, protože 

jsou tu děti, které se po sobě začnou třeba válet. Takže si myslím, že toto už je nekázeň, 

protože to už by děti měly před tou školou umět. Na základě seminářů s učiteli ze základní 

školy vím, že tam mají problémy v prvních třídách, nebo i dál, že se děti nehlásí. Překřikují se 

ve třídě, i když by měly čekat, až ten jeden domluví. Tak třeba i to si myslím, že je nekázeň, 

že i když už ta pravidla máme vymezená a oni už půjdou do školy, tak to tu musíme denně 

opakovat. 

3. Jakým způsobem jste vytvářeli pravidla na začátku roku? 

 

Já tyhle děti mám už třetím rokem a začínali jsme už v té první třídě. Vždycky ta pravidla 

uzpůsobujeme věku dětí, takže jinak s těmi dětmi pracujeme, když jsou jim tři roky a jinak, 

když jsou teď předškoláci. Tady máme kartičky, které máme vystavené a začínali jsme, že 

jsme si tu kartičku „když někdo hovoří, tak že neskáčeme kamarádovi do řeči“ vzali, seděli 

jsme v kolečku, ukázali jsme si jí a vlastně jsme i prakticky ukázkou, takovou dramatizací, 

jsme si to přehráli. 

 

4. Účastnilo se dítě na výtvoru? Jak? 



 
 

Tak jak jsem vám říkala, tou dramatizací a pak když ty děti nějaká pravidla porušily, tak si 

došly pro ten obrázek, někdo z těch dětí a pak jsme si rozebírali tu situaci, třeba jsme si to 

znova přehrávali s nějakými maňásky. 

5. Jak vytváření pomohlo přijetí pravidel? 

 

Tou dobou třeba září, říjen, listopad, tak děti si ta pravidla upevňují, určitě v tomhle pomohla 

ta dramatizace, protože oni si tou etudou, tím příběhem to uvědomili, že si to sami přehrály, 

tak si to uvědomily tu situaci, kde vlastně to nebylo v pořádku. Dělali jsme třeba, že děti se 

mezi sebou bavily a já jsem jim skákala do řeči. Přerušovala jsem je a oni zjistily, že jim to 

vadí, že nemůžou mluvit. 

 

6. Kdy a při jakých činnostech se přijetí pravidel jevilo jako nejjednodušší? Kdy jako 

nejtěžší? (Uveďte příklady) 

Nejjednodušší pravidlo je třeba takové, když jim řeknete v umývárně, že si mají umýt ruce. 

To je taková typická věc, nebo že si třeba ruce utíráme do ručníku, nebo že máte taková ta 

základní mechanická pravidla. Pak jsou taková ta složitější, ty máte mezi dětmi, že se jeden 

druhému nebudeme posmívat, nebo když s nimi tady sedím v kolečku, a mně spadne na zem 

nějaký předmět, třeba knížka, a oni se tomu začali na začátku smát, tak jsem to přerušila a 

říkám, že tomu se smát nebudeme, protože se to může stát každému z vás, na tom nic není. A 

teď už je vidět, že oni se tomu nesmějí, samozřejmě to není u všech těch dětí, taky se najdou 

děti, které k tomu mají tendence, ale je to v obecném povědomí těch dětí, že prostě se za 

takové věci prostě nesmějeme. 

Nebo jim vysvětlovat, aby neběhaly po chodbě. Tam zase to vychází z temperamentu těch 

dětí, že mají tendenci běžet, ale my jim z bezpečnostního hlediska vysvětlujeme, aby to 

nedělaly, ale tam bych spíš řekla, že je to takové to spontánní u těch dětí. Že on to třeba v té 

hlavě má, ale prostě to nedokáže ovládnout. 

7. Jaké metody k udržení kázně konkrétně používáte? (příklad) 

Při těch těžších to probíhá celý rok, vysvětlování v tom komunitním kruhu, uvádění příkladů. 

Když se něco stane, tak to s těmi dětmi rozebíráme. Potom jsou situace, kdy musím říct 

direktivně. „Ty sis ty ruce neumyl, vrať se“. Nebo někdy hrajeme takovou hru, že já se 

postavím mezi dveře a řeknu tak děti, já si dneska přivoním, jak hezky jste si je umyly. 



 
 

Trošku je to direktivně a zároveň se snažím tou přímou cestou zkontrolovat, jestli si ty ruce 

umyly, nebo ne. 

8. Jak se díváte na hodnocení dodržování kázně a jaké metody používáte pro pozitivní 

hodnocení? (Co se nejvíce osvědčilo?) Jaké metody používáte pro negativní 

hodnocení kázně? 

Je potřeba, aby ty děti měly pozitivní odezvu. Aby se posilovalo to pozitivní u nich, a pak 

vazby mezi dětmi. Když se tam povede nějaká věc, tak se to snažíme hodně vyzdvihnout. 

Když jeden druhému pomůže, nebo tady pracujeme u stolečku a jeden druhému podá nůžky, 

tak tyhle věci se vždycky snažíme vyzdvihnout. Ono to sice to vypadá, že se nic neděje, ale to 

vnímá celá třída. Když je nutné někoho nechci říct potrestat, ale něco se přihodilo a my na to 

musíme nějakým způsobem reagovat, tak že i ty ostatní děti to vnímají. Vědí, že my tady 

s ním promlouváme, že na určitou chvíli třeba má odebranou činnost, kterou má rád, třeba si 

sedne ke stolečku a ostatní děti to vidí. Takové to povědomí v té třídě o tom je, že se pravidla 

musí dodržovat. Samozřejmě, že při takovém počtu dětí ve třídě se to úplně důsledně 

nedořeší, protože nastane situace, kdy nemám tu možnost. Občas nastane situace, že zrovna je 

potřeba s nimi odcházet někam, ale snažím se, aby se to nestávalo, nebo v co nejmenší míře. 

Abychom tyhle věci prostě podchytili a řešili. 

9. Změnily se metody k udržení kázně během Vašeho pedagogického působení?  

To bych neřekla, spíš bych řekla, že to je dané složením těch dětí. Že třeba tato třída, tyhle ty 

tři roky, jsem tady nemusela žádná hodně direktivní opatření zavádět, že bych třeba musela 

častěji odebírat třeba činnost, kterou to dítě má třeba rádo. Závažné kázeňské problémy tady 

nejsou. Ale měla jsem třídu, kde byly děti, kde bylo potřeba tyhle metody používat častěji. 

10. Máte ve třídě dítě s kázeňskými problémy? 

Řekla bych že jsou tady takové děti, určitě. V každém kolektivu, co za ty roky mám, tak jsou 

děti, které by se daly rozdělit do určitých skupin, takže každý rok se objeví děti, které mají 

kázeňské problémy. Pořád je to ale v takové míře, že se to s nimi dá řešit domluvou, nebo 

odebráním činnosti, nebo nějakou jinou činností, rozhovorem, aby si to to dítě uvědomilo. 

a. Jaký projev dítě má, že se mluví o nekázni?  

Během dne se toho nakupí, nebo semele, takže těch věcí může být hodně. Když si vezmu 

konkrétně jednoho chlapečka, je dost temperamentní, to znamená, že děti pošťuchuje, že se 

jim začne třeba za něco posmívat, že jim třeba řekne: „ty budeš poslední, tobě to trvá dlouho“ 



 
 

když jsme v šatně. Někdy se stává v jídelně, ony děti jsou velmi vynalézavé, že si drží 

židličku, že si jí nechtějí pustit, že mu to drží nohou. Nebo při jídle, že se otáčí k ostatním, u 

toho jídla nějakým způsobem ruší. V jiných třídách si děti schovají nějaký předmět, co si 

někdo přinesl z domova a pak zase ho musí hledat. Je toho hodně. 

b. Projevuje se to celý den, nebo při konkrétním typu činností? (Při jakých?) 

Souvisí to už s tím, jak přijdou naladěné z domova, jestli se doma něco nepřihodilo. Pak se to 

může projevovat na tom, kolik je dětí ve třídě. Když je tady větší počet dětí, tak některým 

dětem to nedělá dobře. Může se to projevovat agresivitou, nebo nějakými kázeňskými 

výkyvy. Může to být způsobeno tím, že tady nebyl delší dobu, nebo že je ve třídě další dítě, se 

kterým spolu mají nějaké rozepře. 

c. Co děláte pro to, aby tento projev zmizel? 

Je nejlepší to ukázat příkladem, rozhovorem, rozebrat tu situaci s dětmi. Sedneme si do 

kroužku, zkusíme si to přehrát, třeba si i vzít i tu židličku – ukázat si, co to těm dětem dělá. 

Dvě děti se posadí na židličku, kterou zastrčí. Ty děti to musí cítit, několikrát si to přehrát. A 

potom práce s dětmi, že jim to musíte pořád opakovat, taková denní rutina. 

d. Spolupracuje s vámi na řešení rodina? A jak? 

Když to byly vážnější případy, že třeba nepomáhala domluva, tak jsme měli individuální 

konzultace, i opakované a já jsem si na ty děti dělala takové zápisy. Potřebovala jsem to mít 

nějak podložené, takže pozorování jsem si zapisovala a potom jsem měla rozhovor s rodiči a 

měla jsem podklad. Mohla jsem jim říct ty konkrétní příklady, co se v té třídě děje. Protože to 

je vlastně nejdůležitější a oni si to nedokážou představit, kolektiv té třídy, jak to vlastně 

funguje. To bylo hodně důležité. My se s rodiči setkáváme vlastně denně, tak jsme si ty 

informace mohli denně předávat, a když to bylo závažnější, tak jsme si je pozvali i do třídy na 

sezení. 

11. Pokud delší praxe: vnímáte změny přístupu k pravidlům? (Ze strany dětí x rodičů) 

Ze strany dětí bych neřekla, protože tam je to o tom, jak to udělá ten pedagog. Tak jak si ta 

učitelka zavede pravidla na začátku, tak děti to prostě dodržují. A ze strany rodičů, třeba 

kdybych řekla tuhle skupinu dětí a rodičů co je mám třetí rok, tak je to s nimi v pohodě. Mám 

příjemný pocit, nemáme tady nějaké neshody. Ale když jsem začínala, tak bych taky neřekla 

že se rodiče chovali jinak. Zase to vyplívá i z toho, že nemáme problémové děti, takže tady se 

vlastně nekumulují problémy, abych potom měla neshody s rodiči.  



 
 

12. Jak vnímáte rodinnou výchovu ve vztahu k pravidlům? 

Někdy přijdou maminky s tím, že mají doma problém a já jim říkám, že tady se ty děti tak 

neprojevují. Maminky si stěžují, že děti občas zlobí, a my se jim snažíme vysvětlit, že my 

jsme instituce a tady si to ty děti nedovolí. Řekla bych, že ta pravidla, to se asi o tom obecně 

mluví, že se to uvolňuje. Já mám taky dvě děti, tak si myslím, že měly trošku tužší režim. 

Záleží na tom, v kterých rodinách, ale jsou děti, u kterých si myslím, že dřív by jim neprošlo 

to, co můžou dnes. 

  



 
 

4. Paní učitelka číslo 4 

1. Co jsou pro vás pravidla? 

To jsou určité body, nebo způsoby chování, na kterých se domluvíme s dětmi, ať už ve škole, 

nebo mimo školu. 

2. Definujte kázeň – kdy jsou podle vás děti ukázněné a kdy naopak neukázněné? 

Je to určitý způsob, jak respektujeme skupinu, ve které se pohybujeme. 

Neukázněné jsou, když poruší pravidla a narušují prostor ostatních dětí příliš, nebo všech 

zúčastněných v té třídě.  

Ukázněné, asi, když je nám dobře v té třídě, když to vztáhnu na prostor mateřské školy. 

3. Jakým způsobem jste vytvářeli pravidla na začátku roku? 

Tak ideální představa je taková, že je tam spoluúčast dětí, ale protože my máme ty nejmenší 

děti, tak je máme taková vizualizovaná, jako nakreslená ta pravidla. Postupně se vždycky 

seznamovaly jeden týden s jedním pravidlem. Postaví se to tak, jak by se nám líbilo, aby nám 

tady bylo dobře. 

4. Účastnilo se dítě na výtvoru? Jak? 

To ne, to mají ještě slabý výtvarný projev, aby nějakým způsobem byly schopné uchopit. 

5. Jak vytváření pomohlo přijetí pravidel? 

Hodně nám to pomáhá. My to neustále posilujeme a naším cílem je na to upozorňovat, jestli 

se tak chováme nebo nechováme. Děti je mají stále na očích, to je ještě důležité, že ta pravidla 

jsou s námi ve třídě. Jsou formou těch obrázků, takže si k nim i chodí a samy sobě říkají. 

V této době hodně řeší to, jestli jsi kamarád, nebo ne, a jestli se tak chováš a oni si k těm 

pravidlům, teda většina z nich, i chodí a ukazují si teď se nechováš jako kamarád. Že se jim 

posiluje vědomí o tom, jestli je to správné, nebo nesprávné. 

6. Kdy a při jakých činnostech se přijetí pravidel jevilo jako nejjednodušší? Kdy jako 

nejtěžší? (Uveďte příklady) 

My jim ty pravidla nemůžeme nějakým způsobem verbálně vnucovat, ale musí to být formou 

hry a aby to pochopila ta konkrétní věková skupina. Pro děti z mateřské školy jsou ještě 

důležité rituály. V určitou dobu se pozdravíme, v určitou dobu je svačina. Řád školky 

podporuje to, aby se dětem vytvářela ta pravidla přirozeně. Že nejlepší způsob je, že se to 



 
 

opakuje, ale ne tak, že jim to je nařizováno, ale že se to zapojí do nějaké činnosti, která je pro 

ně hrou. Nebo názorně, my hodně pracujeme, že tady máme loutky, tak se jim to částečně 

předvede. 

V téhle věkové skupině, jsou tedy mezi třemi a čtyřmi lety, tak si myslím, že nemusí všechny 

pravidla úplně chápat. Naše práce je taková, že se snažíme, aby se ztotožnily s těmi pravidly, 

ale asi je to pro ně těžké, když mají volnou hru, nebo jsou v nějakém zápalu. Ještě je dítě 

v tomto období egocentrické, tak musí překonat samo sebe. 

7. Jaké metody k udržení kázně konkrétně používáte? (příklad) 

Asi je to domluva a navození nějaké situace. Oni to do důsledku nechápu, ale je potřeba 

s nimi tu situaci rozebrat a zároveň jim říci, když by to bylo tak, jak se chováš, tak líbí se ti 

to? Nelíbí se ti to? to používám já. 

8. Jak se díváte na hodnocení dodržování kázně a jaké metody používáte pro pozitivní 

hodnocení? (Co se nejvíce osvědčilo?) Jaké metody používáte pro negativní 

hodnocení kázně? 

To je hodně vytržené z kontextu, protože to jde v rámci celého dne. Každé dítě to má 

individuálně a některé děti jsou ztotožněné s pravidly. Pak jsou děti, které je občas překročí a 

pak jsou děti, které jsou svým způsobem jako živly a mají tendenci je překračovat. Je dobré 

na to upozornit, že dneska se to povedlo, že tady bylo hezky a tak. Takže asi ano, je potřeba 

dětem ukazovat obě dvě strany, jako „teď jsi něco uklidil a podívej se, jak je to pěkné“ a 

posilovat ta pravidla i pochvalou. Tak to určitě ano. 

9. Změnily se metody k udržení kázně během Vašeho pedagogického působení?  

Metody jsou trošku různé u každé věkové skupiny. Já jsem měla dlouhá léta předškolní děti, 

tedy pěti až šesti leté a tam už je to někdy těžší, protože ty děti se individualizují, mají právo 

na to mít svůj názor a zároveň, díky těm individualitám, je těžší se s nimi domluvit. Třeba 

jsem měla skupiny, které díky rituálům a pravidlům dobře fungovaly při řízených činnostech, 

ale když byla volná hra, tak ty děti byly schopné překračovat pravidla trošku cíleně ve svůj 

prospěch. V tomhle okamžiku je těžší ta pravidla udržet. A aby to fungovalo, tak musíte 

poznat tu skupinu i ty děti a najít si na ně jakoby fígl, když to tak řeknu. Je to cesta jak pro ty 

děti, tak pro tu učitelku. Aby to fungovalo, tak je potřeba se znát. 

10. Máte ve třídě dítě s kázeňskými problémy? 



 
 

S kázeňskými problémy, v uvozovkách, jsou někdy děti, co jsou hyperaktivní a na ty jsem 

měla štěstí. Většinou tyhle děti problémy nemají, i když v očích některých učitelek zlobí. 

Měla jsem je jak v těch předškolních, tak ve skupině teď těch mladších dětí máme děti 

hyperaktivní. 

a. Jaký projev dítě má, že se mluví o nekázni?  

Ono je to složité. U předškoláků pravidlo, že neubližujeme kamarádům, je pro mě horší 

překročení pravidla než to, že je dítě živé. Potom specifikovat, co je kázeň a nekázeň, je 

hodně složité. Ona je jiná na základní škole a tady. Pro mě, jako pro paní učitelku, je živé dítě 

živé dítě a to není úplně projev nekázně. Sice jak je živé, tak má tendence více porušovat 

taková ta základní pravidla vůči režimu dne, vůči kamarádům, ale zatím jsem nenarazila na 

dítě, že bych si s tím neporadila. A z mé praxe, tak ty děti, co mají tendenci zkoušet a 

porušovat ta pravidla, jsou většinou chytré děti. Akorát buď na sebe upozorňují nějakým 

způsobem, nebo zkouší hranice dospělého. 

b. Projevuje se to celý den, nebo při konkrétním typu činností? (Při jakých?) 

 Ne, ono se to neprojevuje, ty děti jsou ve vlnách, to znamená: Jak se vyspí, jaká situace je 

doma, jak se mu líbí ve školce, jak je naladěné.  

c. Co děláte pro to, aby tento projev zmizel? 

U všech dětí, co by měly tendenci porušovat pravidla, tak je to každý den jinak. Proto asi tou 

nejlepší metodou je chválit je za to, když s něčím pomůžou. Oni mají tendenci ty děti, co 

v uvozovkách poruší pravidla, pomáhat dospělému a za to, když je pochválíte, tak oni to 

opravdu kladně přijímají. 

d. Spolupracuje s vámi na řešení rodina? A jak? 

Já jsem teď v téhle školce krátce a tady se to řeší i v rámci vedení, což si myslím že je dobré 

ve spolupráci s rodinou. V té předchozí školce, kde jsem byla, tak to byla otázka té učitelky. 

Sice se to řeklo, dokonce jsme měli i jak spolupracovat s rodinou, ale nebyla tam tak silná 

podpora jako v téhle školce. 

11. Pokud delší praxe: vnímáte změny přístupu k pravidlům? (Ze strany dětí x rodičů) 

Ta pravidla se projevují na chování dětí, ale ne jenom z pohledu kázně, ale i z pohledu 

pozornosti a připravenosti těch dětí do školy. Odvíjí se to, protože já jsem prošla několik 

školek v různých částech prahy, tak je to ovlivněno i strukturou občanů té konkrétní prahy. 

Vzhledem k místu a vzhledem ke složení lidí. Takže je strašně znát, jestli děti mají pravidla i 



 
 

v domácnosti. Je znát, jestli se jim rodiče věnují, nebo jestli chodí dítě spát s tabletem. 

Většinou i ty aktivní děti, v uvozovkách, jsou vlastně i nesoustředěné děti. 

12. Jak vnímáte rodinnou výchovu ve vztahu k pravidlům? 

Mocně. Na tom hodně záleží. Záleží, jak ta pravidla jsou nastavená doma. Myslím si, že 

vzhledem k tomu, že začínáme být multikulturní národ, je tady spousta cizinců, tak se to také 

odráží, ale nechci říct, že negativně, ale odráží se to na fungování těch dětí ve školce. 

  



 
 

5. Paní učitelka číslo 5 

1. Co jsou pro vás pravidla? 

Pravidla jsou určité hranice, nebo dané směry, které by se měly dodržovat a respektovat, 

protože potom pomáhají dětem pohybovat se v životě a daném prostoru.  

2. Definujte kázeň – kdy jsou podle vás děti ukázněné a kdy naopak neukázněné? 

Kázeň je dodržování těch pravidel. 

Neukázněné jsou v tom okamžiku, kdy to pravidlo poruší. Kdy na pokyn vůbec nereagují, 

nebo reagují až na potřetí. 

3. Jakým způsobem jste vytvářeli pravidla na začátku roku? 

Každá třída si vytváří svoje pravidla a v naší třídě jsou ta pravidla vytvořená. My s tím děti 

jen seznámíme a málo kdy se stává, že by si děti vytvářely pravidla samy, protože jsou málo 

vyspělé. Říká se, že se mají některé věci dělat společně s dětmi, ale spíš se s tím seznámí a 

naučí se to respektovat, protože to mají dané. Mají ve třídě piktogramy, které paní učitelka 

vytvořila, protože podle piktogramů je to nejjednodušší a hned se to upevní. 

4. Účastnilo se dítě na výtvoru? Jak? 

Ne, na těch piktogramech ne, ale potom rozhovorem. 

5. Jak vytváření pomohlo přijetí pravidel? 

Tak to vám za tu praxi nedokážu říct, protože ta pravidla už jsou dlouho. 

6. Kdy a při jakých činnostech se přijetí pravidel jevilo jako nejjednodušší? Kdy jako 

nejtěžší? (Uveďte příklady) 

Tak to vám nedokážu odpovědět, protože nejsem u těch dětí. Já si myslím, že tam je to 

individuálně u konkrétních dětí. Některé děti nejsou schopné si to zapamatovat a zvládnout, 

ale je to jenom proto, že mají nějakou poruchu. Nějakou poruchu soustředěnosti nebo poruchu 

chování, což znamená, že vy to tomu dítěti vysvětlíte, ono vám to odkývá, ale zase druhý, 

nebo třetí den jedná to dítě spontánně a tam se to neovlivní, protože má nějakou poruchu 

soustředěnosti, nebo nějakou dis, nebo třeba hyperaktivitu a tam je to náročné. 

7. Jaké metody k udržení kázně konkrétně používáte? (příklad) 

Melodií hlasu, stačí mimika v obličeji, ještě dobré je to, když sedíme v kroužku a chci udržet 

pozornost, tak máme takovou rytmicko-vytleskávací básničku, kdy okamžitě ty děti zpozorní, 



 
 

že nemusím říkat Pepíčku nevrť nohama, sedni si do tureckého sedu, ale začínáme vytleskávat 

do rukou, tleskání do kolene rytmickou básničku a ty děti se okamžitě zklidní. Nebo na konci 

rozcvičky taky dělám zklidňování. I to, že někde stojím a nepoužívám hlas, protože čím více 

používáte hlas a říkáte: Neběhej, nedělej to, stůj rovně, už se řadíme, kde jsi, jak to, že jsi… 

tak to je pro ty děti znervózňující, zneklidňující a bude to ještě horší. A záleží na pohodě toho 

člověka. Jestli vy budete ten den nervózní, tak ty děti budou nervózní taky a budou vám dělat 

ještě víc naschvály. Ono to není naschvál, ono to u těch dětí vyplyne z toho vnitřního neklidu, 

že las se jim nelíbí a ne nelíbí, ale rozhazuje je, že jsou takové roztěkané. 

8. Jak se díváte na hodnocení dodržování kázně a jaké metody používáte pro pozitivní 

hodnocení? (Co se nejvíce osvědčilo?) Jaké metody používáte pro negativní 

hodnocení kázně? 

Tak většinou je to pochvala. Takže tomu dítěti řeknu: Jsi šikovný chytrý, věřím, že ty to 

dokážeš, ale – pak se teprve použije to Ale – ale dneska mě to zamrzelo, a pak se teprve řekne 

drobně to negativní. Ale vždycky se musí začít tím pozitivním a říct: Jsi šikovný, chytrý, 

rozumný, ale překvapilo mě to. 

9. Změnily se metody k udržení kázně během Vašeho pedagogického působení?  

Změnily se k horšímu. Dříve víc ty děti udržely pozornost, respektovaly toho učitele, oni se 

ho naučí respektovat, ale u některých dětí to trvá déle a je to z toho důvodu, že rodiče 

nedodržují ta pravidla, nebo nedodržují co řekli. Jestliže dítě napomenou a řeknou mu svlékni 

si třeba oblečení, nebo udělej to a to, a oni mu to říkají třeba 3x, ale už to nezkontrolují, jestli 

to dítě to dodrželo, takže to je největší chyba a my je učíme ve školce, a i jim to vysvětlujeme, 

že aby to bylo pro ně jednodušší, tak ten pokyn by měl být jenom jednou, a ne to opakovat. Je 

to tím že děti mají kolem sebe moc vjemů, moc vzruchů a že se nedokáží potom 

zkoncentrovat, soustředit a je to potom, já neříkám u všech rodičů, opravdu v té nedůslednosti 

a ještě nepravidelnosti. Tam je důležitý i ten pravidelný režim, a ještě když já něco řeknu, 

jako rodič, tak to dodržím a ty děti si musí uvědomit, že ten rodič je autorita. Nejdřív je rodič 

a pak je dítě a nejde to s těmi dětmi diskutovat. Jako u některých věcí to jde, ale některé věci 

jsou jasné a pak je nejhorší, když jim rodiče něco slíbí a nedodrží to. 

10. Máte ve třídě dítě s kázeňskými problémy? 

Máme, v každé třídě je. 

a. Jaký projev dítě má, že se mluví o nekázni?  



 
 

Když jedná impulzivně, tak dokáže ublížit dětem, protože najednou má v sobě vnitřní napětí, 

aniž by to si uvědomil, tak musí kolem někoho projít a bouchnout ho. Pak má to, že 

manipuluje s rodiči, protože i když je vyzrálý, je šikovný, tak každé ráno, po tři roky má 

problémy s loučením. Ale není to to, že by to dítě nějak strádalo, je to to, že to dítě vysloveně 

ví, co s maminkou, že ji tzv tyranizuje. Takže pláče, chce jít po obědě, aby si to vynutilo. 

Někdy maminka ustoupí. Jenom co maminka odejde, tak si normálně komunikuje s dětmi, 

hraje s i s dětmi. 

b. Projevuje se to celý den, nebo při konkrétním typu činností? (Při jakých?) 

Třeba v šatně, v takových těch chvílích, kdy se přesouvají činnosti. V šatně, on je rychle 

oblečený, teď se musí čekat na ty ostatní děti a teď když zjistí, že je někdo v klidu a že třeba 

se na něj paní učitelka nedívá, tak fakt jde a do někoho strčí. 

c. Co děláte pro to, aby tento projev zmizel?7 

To je těžké, protože když to tomu dítěti vysvětlíte, ono to dítě to nechápe. Spíš, když se to 

nestane, tak aniž on by o tom věděl, tak ho vlastně pochválím. Říct: „tak to jsem dneska ráda, 

že (a teď jmenovat to dítě) že se ti to podařilo, že jsi se hezky oblékl a seděl jsi a čekal jsi, až 

budou všechny děti hotové.“ Takže ho chválit a pokud se něco stane tak mu to vysvětlit, ale 

ne úplně ho diskriminovat, prostě ne před všemi dětmi vyzdvihovat, že někomu něco nejde, že 

je neposlušný. Protože tomu dítěti je to nepříjemné, ono si to v ten moment uvědomí a 

nikomu, ani z dospělých není příjemné, když jsou snižováni, nebo ponižováni před ostatními. 

d. Spolupracuje s vámi na řešení rodina? A jak? 

Řešíme to s rodiči, v některých případech se snažíme těm rodičům pomoct. Děláme 

individuální schůzky, pak přemýšlíme o tom, jestli to má význam nebo nemá, protože 

minimum rodičů chce tu pomoc přijmout a ostatní rodiče hledají vinu někde jinde. Třeba tahle 

maminka. První, co jí napadne, je, že někdo jemu něco dělal, a i před tím dítětem řekne… „to 

on ti asi někdo něco udělal?“ nebo „ublížil ti někdo?“ Prostě si to ta maminka nechce 

uvědomit, protože je to těžké pro ty maminky přijmout nějakou diagnózu. A i výchova 

takového dítěte je těžká. 

11. Pokud delší praxe: vnímáte změny přístupu k pravidlům? (Ze strany dětí x rodičů) 

My tím, jak tady už ta pravidla máme já nevím 15 let, tak je to opravdu dlouho a já tam 

nemůžu zhodnotit, jestli je to změna, nebo není. Je to úplně stejné a rodiče vás nebudou 

podporovat. Rodiče dají děti do školky a je to na vás, jak vy to jako utvoříte. Tady do toho 



 
 

rodiče vůbec nevstupují. Oni jsou rádi že vy máte nějaká pravidla, že vy si s těmi dětmi nějak 

poradíte. 

12. Jak vnímáte rodinnou výchovu ve vztahu k pravidlům? 

Ve dvou třetinách je taková volná a liberální. Aby neutrpěla osobnost toho dítěte a pak každé 

to dítě je jedinečná osobnost, jedinečná dominantní osobnost. Zase neříkám všechny, ale tak 

ty dvě třetiny nejsou schopné se mezi sebou respektovat, protože každý chce být jenom to já, 

já, já. Někdy je to taky s rodiči a pak je to i do budoucna a pak je to i v partnerských vztazích. 

 

  



 
 

6. Paní učitelka číslo 6 

 

1. Co jsou pro vás pravidla? 

To je domluvená pravda, která by měla platit pro všechny zúčastněné. 

2. Definujte kázeň – kdy jsou podle vás děti ukázněné a kdy naopak neukázněné? 

Kázeň znamená respektovat pravidla a respektovat životní prostor druhého člověka. 

Neukázněné děti jsou, když porušují pravidla, která mají nějaký smysl třeba z hlediska 

bezpečnosti (pravidlo že nebudeme běhat mezi stolečky, že děti často zakopnou o nohu 

stolku, a potom se může stát úraz). S dětmi si to vysvětlíme, proč to po nich chci, a pak ho 

chci dodržovat. Potom, když to děti nerespektují, tak to je pro mě nekázeň. Taky je pro mě 

nekázeň, když děti zasahují do prostoru jiných dětí a ubližují jim, což se tedy stává dnes a 

denně. Tak to je pro mě nekázeň. Ukázněné děti jsou, když respektují pravidla a vnímají 

druhé děti. Je to těžké říct u maličkých dětí, ale když se naučí respektovat přání druhého a pak 

si společně hrají. Tak to je pro mě kázeň. 

3. Jakým způsobem jste vytvářeli pravidla na začátku roku? 

Na to mám dvojí odpověď, protože já jsem loni byla u starších dětí. Tam děti mají už nějakou 

zkušenost se školkou. Nových dětí, které přišly až v pěti letech, bylo opravdu maličko, takže 

tam už vědí, jak školka funguje. Tam jsme vytvářeli pravidla společně s nimi. Povídali jsme si 

o tom, jak to v té třídě asi chceme, jestli chceme, aby se tady běhalo, aby se tady křičelo. 

Vycházelo to hodně z těch dětí. Potom jsme si ta pravidla vysvětlili a hráli jsme si různé 

scénky, protože je lepší, když si to ty děti zažijí, než když se to jen tak řekne. Potom jsme si to 

vyvěsili, aby děti měly ta pravidla pořád na očích. Ale letos mám tříleté děti, úplně ty 

maličkaté. Tam já nemůžu očekávat, že nějaká aktivita vzejde od nich, takže tam jsem ta 

pravidla já nastínila a spíš vysvětlovala. Potom děti říkaly: „no to nemůžeme tady běhat, 

protože to by se nám něco stalo“. To už ty maličké děti řeknou. Ale já jsem musela říct to 

pravidlo, že v naší třídě se nebude běhat a zeptat se: „Proč děti myslíte, že se nebude běhat?“. 

A pak už mi na to uměly odpovědět, ale to pravidlo nevzejde od nich.  

4. Účastnilo se dítě na výtvoru? Jak? 

S těmi staršími dětmi jsme je malovali, s těmi mladšími dětmi jsem je malovala já a ony to 

vybarvovaly. A ty starší ještě hrály ty scénky, takové situace, které je napadly, že se vztahují 



 
 

k tomu konkrétnímu pravidlu, ty mladší děti, tam je vymalovávaly, ale přiznám se, že ne 

všechny děti. 

5. Jak vytváření pomohlo přijetí pravidel? 

Myslím si, že je nutné mít pravidla, protože český školský systém má 28 dětí ve třídě na 

relativně malý prostor. Když se podíváte na naší třídu, tak si myslím, že je to nutné. a že když 

to dětem vysvětlíte proč to je, když to není jenom rozkaz tady se neběhá. Když si vysvětlíme, 

proč zavádíme to pravidlo, co všechno by se mohlo stát, zahrajeme si k tomu scénku, tak děti 

pochopí proč, už to neberou jako rozkaz, ale berou to jako něco, co je důležité, aby se nám nic 

nestalo a aby nám tady bylo dobře v té třídě. Já myslím, že jim to určitě pomůže, si to 

přijmout za vlastní. Když se to vysvětlí. Ale samozřejmě u těch menších dětí je to 

dlouhodobější proces. Tam to nestačí říct jednou, nebo vysvětlit jednou, ale pořád se k tomu 

vracíme. Celý podzim je takový adaptační a pořád se k těm pravidlům vracíme. Já jsem jim 

hrála loutkové divadlo, že dvě loutky se nějak chovaly, líbí se nám to, nelíbí se nám to – jak 

to tedy budeme dělat. Ale tam jsem ho hrála já. U těch starších, tam to hrály třeba ony, že 

vymýšlely samy různé situace, u těch mladších jsem to hrála já a jenom jsme si rozebírali ty 

situace, jestli se nám to líbí, nebo nelíbí. 

6. Kdy a při jakých činnostech se přijetí pravidel jevilo jako nejjednodušší? Kdy jako 

nejtěžší? (Uveďte příklady) 

My jsme neměli potíž s přijetím pravidel. Třeba máme pravidlo, že se smí běhat při cvičení, 

ale smí se běhat jenom na koberci. Koberec je místo, kde se běhá. Mezi židličky se prostě 

nesmí. Nejobtížnější je to v koupelně. Máme kapičkové pravidlo, že se pokusíme necákat na 

podlahu, protože je to pak nebezpečné, když tam 20 dětí nacáká. To ale musím říct, že se 

úplně nedaří. I když to připomínáme, tak mladší děti nemají tak zažité hygienické návyky, tak 

jdou s těma mokrýma rukama k ručníku a nakapou tam. Pak takové srdíčkové pravidlo, že se 

máme rádi a že si pomáháme. A to je každodenní a celoškolkový proces, tak tam to musíme 

říkat opakovaně. Tam to jednou nestačí, protože konflikty mezi dětmi vznikají, takže je to 

dlouhodobé. 

7. Jaké metody k udržení kázně konkrétně používáte? (příklad) 

Znovu to vysvětlíme a ony se přidají i ostatní děti. Takže s podporou té skupiny ho znovu 

připomeneme to pravidlo. Nebo jenom že ho vezmu za ruku to dítě, když sedíme v kroužku, 

že si ho dám vedle sebe, nebo že si ho dám na klín, tak ty děti přestanou zlobit vedle učitelky. 

Nebo někdy stačí motivace. Když to dítě namotivujete zajímavě, tak ono přestane zlobit, 



 
 

protože ho to zajímá. Nebo třeba modulace hlasu. U těch malých dětí používám maňásky, 

nebo obrázky, u těch starších dětí stačí říct nějakou zajímavou věc, nebo nějaké překvapení 

„Děti, já mám pro vás dneska překvapení.“ A už je máte, už se těší, co to bude. Když děti 

křičí, tak já ztiším hlas a ony ho taky ztiší, aby mě slyšely. Nebo takový moment překvapení, 

že řeknu: „Děti, podívejte se!“ Tak třeba u těch malých dětí tohle funguje, na to reagují velmi 

dobře. Ještě je důležité na začátku roku hodně dbát na důslednost v dodržování pravidel, 

protože vždy můžete ubrat a když necháte děti na začátku roku „rozjet“, tak v pololetí už se 

těžko vrátíte zpět. 

8. Jak se díváte na hodnocení dodržování kázně a jaké metody používáte pro pozitivní 

hodnocení? (Co se nejvíce osvědčilo?) Jaké metody používáte pro negativní 

hodnocení kázně? 

Snažíme se poukázat, když někdo udělá něco dobrého, snažíme se říct: „Jé to je prima, že jste 

pomohly kamarádovy tady s tou bednou kostek, tak to jsem moc ráda, že si pomáháte.“ Ale že 

bychom seděli v kroužku a hodnotili, tak to až když se stane nějaký průšvih, a to u těch 

starších dětí až, když jsou schopni sebereflexe, tak tam se to stalo. Ale snažila jsem se 

nejmenovat ty děti, neukazovat. Řeknu třeba: „Děti, něco se stalo u nás ve třídě, co na to 

říkáte? Chceme, aby to bylo u nás ve třídě? Co s tím uděláme?“ A u těch starších dětí už se 

nějaká diskuze vyvine, se kterou už můžu pracovat, u těch mladších dětí ne. Nebo si vezmu 

maňáska, čertíka tady máme a ptám se: „Děti, víte, co dneska vyvedl čertík? On tady rozházel 

ty hračky a nechtěl je uklízet. Co si o tom myslíte?“ 

9. Změnily se metody k udržení kázně během Vašeho pedagogického působení?  

Asi určitě. Já doufám, že jsem se vyvinula, ale třeba ze začátku jsem se bála, že mě děti 

nebudou mít rády, když na ně křiknu, zvýším hlas, nebo jim něco zakážu. Bylo pro mě docela 

ze začátku těžké stanovovat hranice, bála jsem se, že mě nebudou mít rády, že nebudou chtít 

chodit do školky. Ale postupem času jsem zjistila, že ty mantinely musíte dát. Naopak čím 

dřív je člověk dá a pevněji, tak tím se jasně řekne, co se bude dělat a co ne, už to nemusíte 

řešit a máte prostor dělat spoustu báječných věcí a už víte, že vám nezboří třídu. Ale na 

začátku máte strach. Byla jsem určitě mírnější a myslím že dneska jsem určitě důslednější než 

na začátku. Myslím dokonce, že to bylo ke škodě, když jsem byla benevolentnější, protože 

třída, při tom počtu dětí, potřebuje pevnější vedení. Nemyslím být zlá, ale dát mantinely. 

Protože když je nedáte, tak pořád řešíte, co budeme dělat a nebudeme dělat, ale když ty děti 

mají jasně dáno tohle u nás ve třídě ne, a přijmou to u těch už tříletých dětí, tak potom to 

nemusíte řešit dál. 



 
 

10. Máte ve třídě dítě s kázeňskými problémy? 

V tuhle chvíli ne nějak výrazně. Máme jednoho chlapečka, který navazuje kontakty tak třeba, 

že někoho bouchne.  

a. Jaký projev dítě má, že se mluví o nekázni? 

 Neví si rady se situací, kdy by si chtěl s někým hrát. Souvisí to s tím, že ty děti přišly do 

školky nedávno, i když v září, ale to září bylo takové adaptační a on vlastně si úplně není jistý 

v té sociální sféře. Neví, jak s dětmi komunikovat, tak někoho bouchne třeba. 

b. Projevuje se to celý den, nebo při konkrétním typu činností? (Při jakých?) 

Projevuje se to celý den, samozřejmě nejvýraznější je to při volné hře a při různých 

prostojích, které se snažíme eliminovat. Třeba v koupelně, než si všechny děti umyjí ruce. 

V takových chvílích, kdy není to dítě plně zaměstnáno, tak v těch se to stává. 

c. Co děláte pro to, aby tento projev zmizel? 

Snažím se nehubovat za to, že to dělá. Jenom řeknu, že v naší třídě se tohle nedělá, protože 

máme pusinku a když něco chceme, tak to můžeme říct. V naší třídě už jsme velké děti a ty jsi 

šikovný kluk, tak to řekneme. Tak řekneme teď třeba Františkovi, že si teď chceš půjčit to 

jeho autíčko, zkusíme to spolu. 

d. Spolupracuje s vámi na řešení rodina? A jak? 

Zatím je to ve fázi, že jsme rodinu o tom informovali a oni vědí, že tenhle problém řešíme. 

Ptají se, jak to vypadá, ale zase to nebylo v takovém rozsahu, že bychom to museli řešit nějak 

intenzivně. My jsme rodičům dali zprávu, že jsme zaznamenali problém a že na něm 

pracujeme. 

11. Pokud delší praxe: vnímáte změny přístupu k pravidlům? (Ze strany dětí x rodičů) 

Já myslím, že nebudu první, kdo vám řekne, že je horší práce s rodiči než s dětmi. S dětmi si 

ta pravidla nějakým způsobem vytvoříme, ale je důležité, aby to přijali i ti rodiče. Já na 

začátku školního roku píšu vždycky rodičům, jaká pravidla jsme si dali, co znamenají, proč si 

je dáváme a že je prosíme o spolupráci. U starších dětí jsme měli pravidlo, že si mohou vzít 

do školky jednu hračku, protože to sklouzlo k tomu, že si děti nosily půl dětského pokojíčku, 

předháněly se kdo přinese víc aut. To potom znamená spoustu konfliktů, nebo se ty věci 

ztratily a tak. Takže jsme si sedli, řekli jsme si, že je tu ten problém, že se ty hračky ztrácí a co 

by na to řekly, kdyby si nosily do školky jen jednu hračku a ty děti v té skupině se vždycky 



 
 

podpoří, že všechny souhlasily. Takže tu zprávu jsme napsali rodičům, že jsme se takhle 

domluvili a že je prosíme, aby to zkontrolovali. Ne vždycky to ale funguje ze strany rodičů. 

Aby měli klid, aby oni neřešili ten problém, tak těm dětem často ustoupí. Myslím si, že dřív se 

to nedělo tak často. 

12. Jak vnímáte rodinnou výchovu ve vztahu k pravidlům? 

Myslím si, že některé rodiny mají velmi benevolentní výchovu a trošku nemají jasno v tom, 

co je respekt k dítěti, a co už je bezhraniční výchova. Tam je docela tenká hranice a některé 

rodiny, dle mého osobního názoru, nejsou schopné dát dětem doma hranice. Protože se ráno 

nechtějí rozčilovat, tak často dětem ustoupí. Ale kam půjdou dál, to nevím, protože my tady 

máme děti tříleté. Řeknu vám jeden příklad. Měli jsme tady holčičku, která si přinesla do 

školky notýsek a fixu a my jsme mamince i té holčičce vysvětlili, že my tady fixy nechceme, 

protože tu jsou ještě malé děti a ta holčička nerespektovala, že se bude malovat u stolečku. 

Malovala si po koberci, a my jsme tady měli pomalovaný koberec, lavičku a tak. Tak jsme 

mamince řekli že ne. Druhý sen holčička přišla a měla tři fixy. Takže jsme znova trpělivě 

vysvětlovali, proč si nepřejeme fixy ve školce. Třetí den holčička přišla a měla celé balení 

fixek. To už jsem si říkala, jestli si z nás maminka dělá legraci. Tak jsem řekla, že si to 

nepřeji, že to respektují všechny děti a ať to respektuje taky. Ona mi na to řekla, že se ráno 

s tou holčičkou nechce dohadovat. Ale rodič je ten, kdo dá ty pravidla, nebo ten, který by měl 

podpořit to pravidlo. Maminka by měla říct ne, do školky se nesmí nosit fixy, nech to doma. 

Ale ta maminka to neřešila, nechala to řešení na nás a až když já jsem té holčičce řekla, že já 

si to nepřeji, aby do školky nosila fixy a že dneska to je naposled a od zítra tady nechci fixy 

vidět, tak pak to teprve zafungovalo. Ale já jsem byla ten, kdo té holčičce řekl, že fixy tady 

nechceme. Stávalo se nám u těch starších dětí, že nosily do školky peníze, holčičky šminky. 

Píšete cedule na nástěnku že řasenky, stíny a laky na nehty do školky nepatří, a stejně se najde 

holčička, která to do té školky propašuje. Ale myslím si, že většina rodičů pravidla školky 

respektuje. Že jsou to jednotlivci, kteří je respektovat nechtějí. 

 

  



 
 

7. Paní učitelka číslo 7 

1. Co jsou pro vás pravidla? 

Pravidla jsou něco, co jsme si s dětmi domluvili, většinou na začátku roku. Něco, co je dobré 

pro všechny, něco, co když se dodržuje, tak to ve třídě funguje. 

2. Definujte kázeň – kdy jsou podle vás děti ukázněné a kdy naopak neukázněné? 

Kázeň je určitá forma slušného, respektujícího chování. Ukázněné děti jsou, když nikdo 

nikoho nebouchá, když se snaží nevyrušovat, být tolerantní k ostatním. Když dávají ostatním 

prostor se vyjádřit. Neukázněné děti jsou, když nenechají domluvit druhého, když bouchají 

ostatní, když si berou hračky navzájem a tak. 

3. Jakým způsobem jste vytvářeli pravidla na začátku roku? 

S těmihle malými dětmi jsme si je říkali a formou obrázků. Se staršími dětmi pravidla děláme 

formou obrázků, že si je někam nalepíme. Je pravda, že letos je nalepené nemáme, ale třeba 

předloni jsem je měli nalepené celý rok. 

4. Účastnilo se dítě na výtvoru? Jak? 

Ano, určitě. Oni si vybarvují ty obrázky a pak je lepí. 

5. Jak vytváření pomohlo přijetí pravidel? 

Třeba pravidlo: neběháme ve třídě, běháme venku, tak na to pravidlo jde ukázat, že ho máme 

domluvené. Nebo pravidlo, že když někdo mluví, aby si neskákaly do řeči, na to jde taky 

ukázat, že jsme si to říkali. Oni už jsou zvyklí, něco jiného je to s těmi nejmenšími, ale tihle, 

kteří jsou tady už druhým rokem, tak už vědí. Je to spíš o tom zopakování na začátku. 

6. Kdy a při jakých činnostech se přijetí pravidel jevilo jako nejjednodušší? Kdy jako 

nejtěžší? (Uveďte příklady) 

My hodně děláme skupinové činnosti, tak tam je to docela dobré, to si děti pomáhají. Hodně u 

volné hry jsou problémy, že jeden přijde a stěžuje si, že ho druhý bouchnul, vzal mu hračku, 

tak tam se to hodně ukazuje. Na zahradě, tam je velký chumel dětí a nejsou tak pod dohledem. 

Samozřejmě, když jsou nějaké řízené činnosti, kdy jsme všichni frontálně v kruhu, nebo se 

něco dělá frontálně, tak tam je vidím. Ono je pravda, že si tam toho víc všimnete, protože je 

vidíte, ale na druhou stranu, když jste na zahradě, tak tam se to ke mně třeba ani nedostane. 

Na té zahradě, nebo při volné hře bych řekla. Taky jak kdy a jak kdo. 

7. Jaké metody k udržení kázně konkrétně používáte? (příklad) 



 
 

Tak samozřejmě někdy zabere zvýšit na ně hlas, ale ne úplně zakřičet. Já jsem dřív měla 

problém myslet to vážně, protože sama jsem takový liberálnější typ, že mi to ani nepřijde. Ale 

myslet to vážně, podívat se na to dítě a aby vidělo, že to myslím vážně, tak to hodně zabírá. 

Důsledně jít po tom, když něco chci, tak to zabírá, nebo někdy, když je to dítě neklidné, nebo 

samo chce jít ke stolečku tak jde ke stolečku a ani s námi neplní tu činnost, když ho to nebaví, 

nebo tam vyloženě hodně ruší. Hodně si to vysvětlujeme, vždycky když je u toho stolečku tak 

si to dítě k sobě zavoláme a vysvětlujeme si proč, co a jak bylo špatně a tak.Dále používám 

střídání (řízených) činností, které v případě větší míry nepozornosti nebo například ne příliš 

velkého zájmu ze strany dětí také aplikuji a usiluji o to, aby aktivity děti bavily a tím se i 

snažím zaujmout případné takzvané "rušiče" a eliminovat tak nekázeň ve třídě. Do činností 

také zařazuji aktivity, jako například pohádky, pohybové i rozumové hry rozvíjející kooperaci 

a sociální empatii, jimiž se snažím nežádoucímu chování (jako například braní hraček, řešení 

problémů boucháním či jiným nevhodným chováním) předcházet a přiblížit dětem, jak jinak a 

lépe se dá situace řešit. 

8. Jak se díváte na hodnocení dodržování kázně a jaké metody používáte pro pozitivní 

hodnocení? (Co se nejvíce osvědčilo?) Jaké metody používáte pro negativní 

hodnocení kázně? 

O pozitivní hodnocení se samozřejmě snažíme, Teď se nám stalo, že děti už leží na lehátku, 

ale některé místo ležení skáčou. V ten moment je důležité pozitivně hodnotit ty, které už leží a 

čekají na pohádku. Hodnotíme většinou slovně. Děláme vždycky zhodnocení dne po 

činnostech, kdo se moc nesnažil, komu to šlo, kdo se snažil. 

9. Změnily se metody k udržení kázně během Vašeho pedagogického působení?  

Na začátku jsem s tím měla problém, s tou kázní, protože jsou to přece jenom děti a já nejsem 

úplně vůdčí typ, že by ch někomu poroučela. To ráda nedělám, tak jsem trošku zápasila s tou 

důsledností a myslet to vážně. Jsou věci, které bych třeba dovolila, ale je to tak na hraně. 

Dneska se třeba koulovaly blátem. Ale dneska musím říct, že jsem si zvládla tu důslednost, a 

že když musím, tak se umím zatvářit třeba. Mně osobně by to někdy ani tak nevadilo, ale je 

dané pravidlo, a to se musí dodržovat. 

10. Máte ve třídě dítě s kázeňskými problémy? 

Máme takové ty typické zlobiče, ale vyloženě problémy ne. Ony jsou vždycky klidnější a 

zlobivější děti. Jeden rok jsme měli holčičku, která měla kázeňské problémy, ale tam to bylo 



 
 

kvůli problémům sociálním. Tento rok si nemyslím. Takoví ti zlobiči tam jsou, ale to je 

takové normální. 

a. Jaký projev dítě má, že se mluví o nekázni? (Když jim říkáte zlobiči?) 

Jsou hodně akční, neudrží moc pozornost, nesoustředí se, vyrušují. Nebo jsme v kroužku a 

tam mají tendenci se po sobě válet, narušují činnost. Často třeba taky to bouchání, ale to ne 

hodně, to si myslím, že je takové normální. 

b. Projevuje se to celý den, nebo při konkrétním typu činností? (Při jakých?) 

Jak kdy, a taky někdy je to už od rána, že ty děti přijdou špatně naladěné, špatně se vyspaly a 

pak ten celý den je to takové marné trochu. Úplně si nemyslím, že by zlobili jen při volné hře, 

nebo jen při řízených činnostech. Opravdu záleží. 

c. Co děláte pro to, aby tento projev zmizel? 

Snažíme se to eliminovat, popovídat si o tom. Abychom pořád jen nenapomínali, tak buď 

jdou k tomu stolečku a pak si to vysvětlujeme, nebo třeba tou pozitivní motivací, že tyhle děti 

jsou hodné a pak si to vysvětlujeme. Také se snažím dětem, které narušují danou činnost, 

nabídnout jinou, pro dítě vhodnější aktivitu, která ho zabaví a zároveň tak zamezí dalšímu 

nežádoucímu chování, jelikož si myslím, že žádné dítě, tak úplně nezlobí, jen si vyžaduje naši 

pozornost, které se mu zřejmě v danou chvíli nedostává. Na druhou stranu se však i z tohoto 

důvodu snažím "rušící" dítě do původní dané činnosti více zapojit, aby se "nenudilo". Myslím 

si tedy, že záleží na dané situaci a také na dítěti a jeho individuálním potřebám.  

d. Spolupracuje s vámi na řešení rodina? A jak? 

Kdyby se stalo něco většího, že by někdo někoho třeba zranil, tak ano, ale když jsou to jenom 

tyhle drobnosti, tak ne. To za ten den se stane hodně takových věcí. Při nějakém zranění či 

větší neshodě mezi dětmi rodiče samozřejmě informujeme, pokud se sami nezeptají, což 

záleží na jednotlivých rodičích. Mnohokrát se stalo, že jsme s kolegyní rodiče prosily, aby si o 

problému, jenž se ve školce vyskytl, zkusily promluvit i doma, a ještě jednou mu, například 

formou pohádky, vysvětlit, proč je takové chování nežádoucí (například kousání, bouchání, 

braní hraček ...) a jak jinak se dá situace řešit. Musím podotknout, že zatím jsem se nesetkala 

s rodičem, který by projevoval vyložený nezájem nám i dítěti se situací pomoci, spíše bych 

řekla, že máme ve třídě celkem štěstí na spolupracující rodiče, což nám v závěru pomáhá, 

protože má dítě jak ze strany školky, tak ze strany rodiče jasno v tom, jaké chování je 

považováno za správné a neubližuje tak ostatním.  



 
 

11. Neodpovídala z důvodu krátké praxe 

12. Jak vnímáte rodinnou výchovu ve vztahu k pravidlům? 

Je pravda, že některé ty děti jsou vedené až moc k přísnosti a pak se to tady projevuje, že se 

tady naopak nemůžou udržet. Někde jsou zase rodiče hodně liberální a mají to tak doma 

nastavené, tak mají problém potom dodržet pravidla ve školce. 

  



 
 

8. Paní učitelka číslo 8 

 

1. Co jsou pro vás pravidla? 

Pro mě jsou pravidla pokyny, kterými se řídíme nejen já, ale i děti ve třídě. Ty pokyny máme 

nastavené proto, aby nám bylo dobře, abychom spolu uměli vycházet, aby se nikdo netrápil, 

ani já, ani děti. 

2. Definujte kázeň – kdy jsou podle vás děti ukázněné a kdy naopak neukázněné? 

To je právě dodržování pokynů. Ty pokyny se týkají nejenom dění ve třídě, jako je třeba 

zacházení s vodou (aby neplýtvali s vodou), aby neběhali a nekřičeli, ale také je to chování 

mezi dětmi – jak se k sobě chovají navzájem. Já myslím, že ukázněné jsou, když dodržují 

pravidla, když se zapojují do činností, když pracují a taky si to užívají. V tomto případě 

zapojování do činností si ale říkám, že je udržování kázně moje věc. To, že oni neudržují 

kázeň neznamená, že já jsem v tom bez viny. Takže jestli oni ruší, tak je to pro mě zpětná 

vazba, takže to taky beru v potaz. Neukázněné děti ruší, povídají si, někdo se začne válet, 

dělat blbosti. Když mi to vadí, tak na to používám zrcadlení, že jim začnu předvádět jaké to 

je. Třeba když sedíme na židličce a oni se tam začnou předvádět, nebo když mluvím, a oni se 

začnou válet na zemi, tak to dělám taky a oni vidí, že to není moc příjemné. 

3. Jakým způsobem jste vytvářeli pravidla na začátku roku? 

Já učím předškoláky a jsem s nimi už čtvrtým rokem. My jsme si je tvořili od začátku, ale oni 

už používali většinou co znali z těch minulých let. Tvořili jsme je tak, že jsme nejprve seděli 

s dětmi v kruhu a říkali jsme si, jaká pravidla by mohly děti vymyslet. Vymýšleli jsme 

pravidla a pak jsme si hráli i scénky – co to například znamená, když se někdo posmívá. 

Prostě jsme si ty pravidla zdramatizovali. Potom měly děti z úkol ta pravidla nakreslit a dali 

jsme si je na nástěnku. A ještě jsme měli na začátku roku tady ve školce preventivní programy 

od společnosti Proxima sociale a jeden ten den byl zaměřený na pravidla, proč je pravidla 

dobré vůbec zařadit mezi lidi a proč je dobré je dodržovat. 

4. Účastnilo se dítě na výtvoru? Jak? 

Děti právě hrály ty scénky a potom pravidla malovaly. 

5. Jak vytváření pomohlo přijetí pravidel? 

Tento rok jsem tam neviděla takový rozdíl, ale v těch předchozích letech určitě. Měli jsme ta 

pravidla i vyvěšená ve třídě, tak jsme si to dost připomínali. Děti potom znaly význam 



 
 

piktogramu, co to znamená. Například jsme tam měli namalovanou želvičku, to znamená, že 

se chodí pomalu, tak jsme si na to odkazovali. A potom když už děti samy pravidla znaly a 

viděly někoho kdo běžel, tak řekly: „ale ne, tady máme želvičku“. 

6. Kdy a při jakých činnostech se přijetí pravidel jevilo jako nejjednodušší? Kdy jako 

nejtěžší? (Uveďte příklady) 

Já myslím, že se nám určitě daří, když spolu děti vychází, takže je pro ně snadné dodržovat 

pravidla právě při posmívání, žalování, domluvě. Myslím, že jsme si za ty roky vybudovali už 

takový hezký vztah, a nikdo není bokem. Na to jsem taková pyšná, že jsme to zvládli, že se 

nikdo necítí odstrkovaný. Jsme jako jedna parta, takže myslím, že je to v dodržování pravidel 

jednoduché. Nejtěžší je pro naši třídu dodržování pravidel s hlukem. Je nás hodně ve třídě a 

jak už jsou to předškoláci, tak už mají ty hry takové živé a už si hrají hodně najednou. Třeba ti 

nejmenší si většinou hrají ještě každý sám, maximálně ve dvojici něco hrají na koberci, ale ti 

předškoláci si hrají ve velké skupině dětí. Já dovoluji hodně, co se týká hry, takže oni mají 

vesnice tady po třídě, kdy mají vyndaná lehátka, stoly a dělají velký křik. Takže problémy 

tady máme právě s hlukem. 

Já bych řekla, že při volné hře hlavně, při řízené činnosti tak ne, jako při té volné hře. 

Většinou jde o ten problém s tím hlukem a vidím to i na sobě, že když je tam velký hluk, tak 

jsem z toho nervózní a úplně mi buší srdce a necítím ten klid. Potom, když za mou dítě přijde, 

že potřebuje s něčím pomoct, a já jsem už z toho hluku vystresovaná, tak ani nereaguju tak, 

jak bych chtěla, nebo měla, a to mi vadí. I proto chci pracovat s hlukem, abych byla v pohodě 

já, a když budu v pohodě já, tak budou v pohodě i oni. 

7. Jaké metody k udržení kázně konkrétně používáte? (příklad) 

Na ten hluk a křik jsem hodně vysazená, takže na to používám to, že s dětmi hodně 

sportujeme. Dělám pro ně takové kruhové tréninky na stanovištích, aby se vyřádili, nebo 

chodíme do šatny a zpátky, a to třeba desetkrát za sebou. Je to baví a mě taky. Chodíme jako 

had po celé školce po schodech, až jsou úplně uhnaní, červení ale rádi. Takže používám dost 

pohybu, aby se vymlátili. Někdy i křičíme ve třídě, že řeknu, teď je čas na to řvaní, tak klidně 

křičíme na celou školku. Potom ještě jako prevenci používám to, když chci, aby se zklidnili, 

tak když sedíme v kruhu, tak si říkáme hezké věci, co nám udělalo radost, nebo čeho si 

vážíme, co máme rádi na kamarádovi, a tím se taky zklidní, nebo si v kruhu posíláme 

pohlazení. A když už je opravdu ve třídě velký hluk, během té volné hry, tak tu volnou hru 

stopnu, řeknu jim ať zavřou oči, napočítají do deseti, a že začneme znovu a lépe. Když kluci 



 
 

třeba moc běhají, tak odkážu na ta pravidla, že domluva byla taková, ale bohužel, že oni se 

podle toho nechovají. Ať si najdou nějakou klidnou hru u stolečku, třeba společenskou hru, 

nebo ať si jdou kreslit, tvořit. Ale neposílám jednoho, aby si šel sednout sám. Všechno děláme 

domluvou, protože chci být v klidu a chci, aby i oni byli v klidu, tak si je prostě k sobě 

zavolám. Protože já jsem slyšela, že je taková teorie, že když je nějaký konflikt, tak se to má 

převést v potřeby, a ty potřeby už potom jdou řešit. Tak si myslím, že když se to dítě nějak 

chová, třeba i špatně, tak něco potřebuje a nepotřebuje, abych já na něj řvala. Spíš potřebuje 

pomoct, tak si ho posadím a vyřešíme si to spolu. Ale samozřejmě že mi někdy taky ujedou 

nervy, to každému. Tohle bych chtěla dělat ráda, ale někdy se mi stane že zakřičím a pak je 

mi to líto. Tohle se mi stalo nedávno, tak jsem si řekla, že se omluvím a prostě jsem se jim 

omluvila, že je mi to líto a že jsem nechtěla na ně křičet. Ale stalo se mi to. 

8. Jak se díváte na hodnocení dodržování kázně a jaké metody používáte pro pozitivní 

hodnocení? (Co se nejvíce osvědčilo?) Jaké metody používáte pro negativní 

hodnocení kázně? 

Za mě je to úplně v pořádku, protože je to zpětná vazba toho, jak se chovají a já taky mám 

ráda, když mi někdo řekne, jestli to pro něho v pořádku je, nebo není. Pro pozitivní hodnocení 

se mi nejvíc osvědčilo, když mluvím sama za sebe. Když řeknu že je mi s nimi moc dobře, že 

jsem si to s nimi užila, že je mám moc ráda a že se mi dneska líbilo, jak se chovají k sobě a ke 

mně. A pro negativní hodnocení taky začínám s tím, že mi s nimi není dobře, že mě to nebaví 

a nebaví mě tady být, protože se to nedá. Už jak jsem mluvila o tom křičení, že někdy mi to 

ujede, ale nechci křičet, tak proto je pro mě lepší pracovat s hlasem, takže začnu mluvit 

potichu. Teď se mi osvědčilo, že když nejdou ztišit a já mám třídu berušek, tak to bych 

musela pořád opakovat: Berušky, Berušky… Tak já to začnu říkat potichu normálním hlasem 

a začnu počítat, kolikrát to musím říct. Oni si teď začali dávat pozor, že chtějí mít rekord, 

abych to musela říct třeba jenom třikrát. Dřív jsem musela třeba desetkrát, ale teď už třeba jen 

dvakrát. A taky se mi ještě osvědčilo, právě u toho hodnocení kázně, že já jim většinou dávám 

šanci. Když děláme řízenou činnost a sedíme v kruhu, tak oni ví, že je jedno, kdo bude vedle 

koho sedět. Oni ví, že mají tu šanci a jestli si tu šanci pokazí vyrušováním, tak jdou někam 

jinam. To samé dělám, když jdou děti spát. Taky mohou mít lehátka vedle sebe, jak kdo chce, 

můžou ležet blízko, mně je to jedno, ale jakmile budou mluvit a vyrušovat, tak si vyčerpali tu 

šanci a oni jsou s tím úplně v pohodě, protože ví, že tu šanci měli, ale vyčerpali si jí.  

9. Změnily se metody k udržení kázně během Vašeho pedagogického působení?  



 
 

Asi měla větší problémy s kázní já sama, když jsem nastoupila. Měla jsem strach být na ty 

děti přísnější a myslím si, že to nebylo úplně dobře, protože mi to přerůstalo přes hlavu. Teď 

se cítím líp, když jsem nastavila ty hranice, trvám si na svým a vypadá to, že i ty děti jsou 

s tím v pohodě. Já jsem ze začátku nevěděla, co si můžu dovolit a nemůžu dovolit. Teď už to 

vím, a i ty děti vypadají spokojenější, protože jsem pro ně čitelná. Vidí na mém výrazu, jestli 

souhlasím s tím, jak se chová, nebo jestli s tím nesouhlasím. Takže to na sobě vidím ty 

změny. 

10. Máte ve třídě dítě s kázeňskými problémy? 

Určitě ne nic extrémního, co bychom museli řešit každý den. Většině dětí se občas stane, že 

jejich chování není úplně vzorné, ale tak to je normální. Tak jednoho chlapečka máme, ale 

tohle jsou spíš takové problémy, že se snaží s dětmi manipulovat, ale tak skrytě.  

a. Jaký projev dítě má, že se mluví o nekázni?  

Jeho rodiče si většinou myslí, že ostatní ubližují jemu, ale přitom to dělá hlavně on, ale tak 

tajně a myslí jen sám na sebe. Stalo se nám, že neměl rukavice a pořád prosil o půjčení 

rukavic kamaráda. Ten kamarád mu je dal, ale sám je neměl. A když jsem se toho chlapečka 

ptala, tak on říkal že nemá. Jemu to nevadilo, přišlo mu to úplně v pořádku, že on má rukavice 

na úkor toho druhého. Takže jsem říkala bohužel, kdyby měl dvoje rukavice, tak může půjčit, 

ale když má jen jedny, tak to nejde. Některé děti nejsou tak silné v odolávání, aby mu pořád 

říkaly ne. Je pro něj snažší mu ty rukavice dát a sám nemít. 

b. Projevuje se to celý den, nebo při konkrétním typu činností? (Při jakých?) 

Neprojevuje se to každý den, a ne při konkrétním typu činností, ale vidím, že má v sobě něco 

zlého. 

c. Co děláte pro to, aby tento projev zmizel? 

Já se mu to hlavně snažím pořád vysvětlovat, aby se snažil vcítit do druhého. Říkám mu, že 

tohle jeho chování není legrace. Takže to zdůvodňuji. 

d. Spolupracuje s vámi na řešení rodina? A jak? 

Ano, my si o tom povídáme. Většinou mi přijde, že když jeho rodičům řeknu, že se něco 

stalo, tak na pár dní je jako vyměněný, ale potom se to zase vrátí zpátky.  

11. Neodpovídala z důvodu krátké praxe 

12. Jak vnímáte rodinnou výchovu ve vztahu k pravidlům? 



 
 

Ať má každá rodina pravidla, jaká chce, ale já respektuji je, tak bych chtěla, aby i oni 

respektovali nás. Já nemám problém s rodiči, že by přišli a řekli, že se jim nelíbí, co tady 

děláme, nebo že mají s něčím problém. A jestli to doma mají jinak, tak ano, ale tady to bude 

tak jak to mám nastavené já a jak to má nastavené školka. 

  



 
 

9. Paní učitelka číslo 9 

1. Co jsou pro vás pravidla? 

Pro mě jsou pravidla věci, na kterých se dohodneme. Pokud se bavím o mateřské škole, tak s 

dětmi, nebo i s učitelkami (z mého postavení). Dohodneme se na nich a já potom vyžaduji, 

aby se dodržovala. 

2. Definujte kázeň – kdy jsou podle vás děti ukázněné a kdy naopak neukázněné? 

To je hodně těžké. Pro mě kázeň je, když se mi podaří získat pozornost dětí a když na nějaké 

úrovni spolupracují. Nemusí to být jejich chyba, když se to nepodaří a když tu pozornost 

ztrácejí. Obecně nekázeň je nedodržování pravidel. 

3. Jakým způsobem jste vytvářeli pravidla na začátku roku? 

Společně s kolegyní pracuji u předškoláků. Vzhledem k tomu, že jsou to předškoláci, tak už ta 

pravidla mají z minulých let nějakým způsobem zakořeněná. My jsme je znovu formulovali, 

znovu jsme se snažili pojmenovat to, co už dávno vědí ve školce, jak se mají chovat. Různě 

jsme je kreslili, různě jsme je zpracovávali pantomimou a tak, ale vlastně pro ně nebyla nová. 

4. Účastnilo se dítě na výtvoru? Jak? 

Na dětech bylo, aby si vzpomněly na co největší množství pravidel, která ve školce platí už od 

jejich tří let. Oni je předváděli, oni je hledali a oni je ztvárňovali pantomimicky, kresbou a tak 

dál. 

5. Jak vytváření pomohlo přijetí pravidel? 

Oni měli svou paní učitelku a mě měli novou, takže oni se museli naučit co mají očekávat ode 

mě a já od nich. S tím, že jsme je společně tvořili, tak jsme si vyjasnili, co kdo od koho 

očekává. 

6. Kdy a při jakých činnostech se přijetí pravidel jevilo jako nejjednodušší? Kdy jako 

nejtěžší? (Uveďte příklady) 

To asi nemůžu takhle říct, nemůžu vybrat jednu činnost. Někdy jim to jde lépe u her, někdy 

naopak u práce, to asi nedokážu vypíchnout. Možná, když hodně sportují. Když mají divokou 

pohybovou hru a jsou jí hodně zaujaté, jsou v tom ponoření, tak hodně zapomínají na 

dodržování pravidel o křičení, o dávání pozor, ale to je prostě asi povahou té hry. Myslím si, 

že nemůžu vypíchnout takhle jednu činnost. 

7. Jaké metody k udržení kázně konkrétně používáte? (příklad) 



 
 

Těch metod je několik. Připomeneme si pravidla, ale nemyslím obecně se všemi, ale i 

konkrétně s jedním dítětem, které v tu chvíli porušuje pravidla. Člověk si ho zavolá a 

připomene, jaká pravidla tam platí, co v tu chvíli porušuje, aby si to uvědomil. To je takový 

ten první stupeň. Další stupeň už jsou různá opatření. Nejdříve mu to třikrát řeknete, 

připomenete, a nakonec už mu něčím v podstatě v uvozovkách pohrozíte, že by musel ukončit 

činnost co dělá, když u ní nedodržuje pravidla. Eventuálně někdy, což je opravdu výjimečně, 

se musíme dohodnout na tom, že ukončí to, co dělá, a dostane na výběr jinou činnost. 

8. Jak se díváte na hodnocení dodržování kázně a jaké metody používáte pro pozitivní 

hodnocení? (Co se nejvíce osvědčilo?) Jaké metody používáte pro negativní 

hodnocení kázně? 

Já se o hodnocení snažím vždy, když se sejdeme po ranních hrách v ranním kruhu. Hodnotíme 

průběh ranních her, aby děti viděly, že jsem si všímala toho, co v průběhu těch ranních her 

dělaly. I ony mají možnost ty ranní hry hodnotit. Trochu to sklouzne k tomu, že se hodnotí i 

chování z průběhu ranních her. Nechám ho hodnotit je, ale slyší i mé hodnocení. Tím pádem 

si uvědomí, že je opravdu při těch ranních hrách sleduji a uvědomuji si, jak se chovaly, a 

můžou si to uvědomit i ony. 

9. Změnily se metody k udržení kázně během Vašeho pedagogického působení?  

Určitě, vzhledem k tomu že mám tak dlouhou praxi. Já jsem začínala s paními učitelkami, 

které opravdu hodně dbaly na dodržování pravidel. S tím jsem měla jako učitelka problém. 

Dávala jsem vždy spíš volnější pravidla a byla hodně liberální, a to se hodně proměnilo. 

Naopak vidím, jak se to uvolňuje v rodinách. Možná, a to i tím, jak stárnu, tak si říkám, že 

školka je dobré místo pro to, aby tam děti dodržovaly pravidla, protože doma je moc 

dodržovat nemusí. Takže paradoxně, ne že bych byla taková, jako ty paní učitelky předtím, se 

kterými jsem se setkala, že děti musí mít ruce za zády a podobně, to vůbec ne, ale vlastně si 

těch pravidel vážím víc než dřív. 

10. Máte ve třídě dítě s kázeňskými problémy? 

Každý rok se najde někdo, kdo má s dodržováním pravidel větší nebo menší problémy. Každý 

rok. 

a. Jaký projev dítě má, že se mluví o nekázni?  

To je hodně různorodé. Je tam široká škála. Když i přes veškeré upozorňování, přes veškeré 

opatření, kdy už se to omele dokola tři měsíce, má stále problém s dodržováním některého 



 
 

pravidla. Jsou děti, které se dlouhodobě vyhýbají úklidu, děti, které neustále ubližují ostatním, 

děti, které mají problém s dodržováním, nemusí to být všech pravidel, ale jednoho 

konkrétního, protože prostě to je pravidlo, které mu dělá největší problém. Třeba ubližování a 

tak dál. Obecně s těmi nejdůležitějšími pravidly, když má problém, tak o tom mluvíme. 

b. Projevuje se to celý den, nebo při konkrétním typu činností? (Při jakých?) 

Určitě jen někdy. Jsou činnosti, které zaujmou to dítě víc, nebo které mu víc sednou, nebo u 

kterých je klidnější. Potom je činnost, která ho dejme tomu nebaví, neuspokojuje, nebo 

naopak dráždí nějakým způsobem. Určitě se nedá říct, že by to dítě zlobilo celý den, to ne. 

c. Co děláte pro to, aby tento projev zmizel? 

Když je to v mých silách, a není to na úkor skupiny, tak můžu to dítě z té činnosti jakoby 

vyjmout. Nebo mu přiřadím individuální úkol, zaujmu ho něčím. Nejde to ale vždycky a za 

všech podmínek. Někdy ten zájem skupiny převažuje nad zájmem toho dítěte, a tak se 

v uvozovkách přizpůsobit musí, nebo se o to snažíme. Když to jde, tak se člověk snaží mu dát 

jiný úkol, jiné zadání. 

d. Spolupracuje s vámi na řešení rodina? A jak? 

My se snažíme s rodiči mluvit průběžně proto, aby když už potom nějaký problém vznikne, 

abychom zkrátka nepůsobili tak, že s rodiči komunikujeme, jen když je problém. Takže tím, 

že nám rodiče předávají dítě osobně ve třídě, tak máme možnost s nimi často mluvit, průběžně 

ho chválit, průběžně upozorňovat na nějaká drobná pochybení, která vznikla během dne. 

Děláme to často a systematicky, aby rodič neměl pocit, že ho oslovíme jenom jednou za půl 

roku, když je průšvih. Když se už stane průšvih, který potřebujeme zkonzultovat, tak už je to 

tak, že s tím rodičem máme navázaný kontakt a on je zvyklý s námi komunikovat právě o těch 

drobných úspěších a neúspěších. Je zvyklý na nás reagovat. A pak se tedy neváháme na něj 

obrátit. Když je to malá drobnost, tak opravdu mezi dveřmi. Když je to něco většího, a na mě, 

jako na řiditelku se už obrátí učitelka, pozveme toho rodiče na řešení ke mně do ředitelny. Je 

tam paní učitelka, já a ten rodič, ale není to žádný kobereček. Je to pro hledání řešení, když je 

to tedy něco většího. Když jsou to drobnosti, tak si paní učitelky zvládnou v podstatě tím 

rodičem popovídat při předání dítěte. Řeknou mu, co od něj potřebují a co mu potřebují říct.  

11. Pokud delší praxe: vnímáte změny přístupu k pravidlům? (Ze strany dětí x rodičů) 

Zdá se mi to výrazně volnější, ale nemůžu říct, že ze všech rodinách. Ale jsou v tuhle chvíli 

rodiny, kde jako by vládlo to dítě. Rodiče se buď neobtěžují, nebo obávají prosazovat svoje 



 
 

pravidla. Dítě se neustále musí rozhodovat i ve věcech, ve kterých není kompetentní 

rozhodnout, a to mi hodně vadí. To dříve nebývalo, nebo jsem se s tím tolik nesetkávala. 

12. Jak vnímáte rodinnou výchovu ve vztahu k pravidlům? 

Já tedy nemůžu říct, že jsou takové všechny rodiny, záleží na dlouhodobé kultuře rodiny. Spíš 

se vyrojily hodně rodiny, lidově řečeno biologické, ekologické matky, takové ty hodně 

alternativní přístupy. Tam bych řekla, že to byla určitý čas móda a je to takový trend. 

Vždycky nějaké procento takových rodičů je, a tam vidím, že pravidla jsou velmi rozvolněna. 

Potom jsou ale rodiny, které vychovávají běžně, stejně jako já vychovávala svoje děti. Byla 

tam rozumná střední cesta, kde se nechá dítěti možnost volby v nedůležitých otázkách, ale 

důležité věci, ve kterých má rozhodnout dospělý, tak rozhodně dospělý a nenechává to 

rozhodnutí na dítěti. Jsou vždy oba typy rodin, možná i víc typů rodin. 

 

  



 
 

10.  Paní učitelka číslo 10 

1. Co jsou pro vás pravidla? 

Jsou hodně důležitá a když jsou správně nastavená, tak to lépe funguje. 

2. Definujte kázeň – kdy jsou podle vás děti ukázněné a kdy naopak neukázněné? 

Kázeň je dodržování nějakých pravidel. 

To je velmi široký pojem, protože u mě jsou ukázněné skoro vždycky a neukázněné jsou pro 

mě jen když si ubližují, nebo dělají něco nebezpečného, ale jinak jsem hodně benevolentní. 

3. Jakým způsobem jste vytvářeli pravidla na začátku roku? 

Povídali jsme si o tom a dětem jsme řekli, co můžou a co nesmějí. Ta základní pravidla jsme 

si vytvořili s dětmi, namalovali jsme si je s dětmi a máme je vyvěšené ve třídě na nástěnce. 

Jsou to taková ta pravidla, aby děti byly v bezpečí: v koupelně se neběhá a neběhá se ani mezi 

stolečky, aby si neublížily. Nerozbíjejí se hračky a neubližujeme si. Máme tam tuším asi 5 

pravidel, která chceme, aby děti dodržovaly. 

4. Účastnilo se dítě na výtvoru? Jak? 

Ano, účastnily se. Já teď mám malé děti od 3 let. S těmi jsme je kreslily my a děti si je 

vybarvily, ale když jsem dělala u předškolních dětí, tak tam si je děti samy kreslily. Potom 

jsme vybrali obrázek a ten jsme si tam pověsili. Třeba 5 dětí nakreslilo jedno pravidlo, to jsme 

zalaminovali a pověsili na dveře, nebo na nástěnku. 

5. Jak vytváření pomohlo přijetí pravidel? 

Já teď sáhnu k těm větším dětem, protože oni si ta pravidla uvědomují a když si je uvědomí, 

tak vědí, že je mají dodržet. Těm malým dětem to občas nedojde, tak je nedodrží. Například 

jsme u velkých dětí, protože je připravujeme už do školy, měli pravidlo, aby si nenosily 

hračku. Nastavili jsme pravidlo, že se tam hračka nenosí, a některé děti ji stále třeba první 

měsíc nosily. Takže řeknete: „Dobře, máš hračku, vezmi si jí, dej si jí do skříňky, nebo do 

košíčku, a vezmeš si jí domů. Víš, že máme pravidlo“. A opravdu, třeba po dvou měsících, 

nikdo hračku nenosí. U těch malých dětí je to o tom, že jim stále opakujete: „Víš, že se hračky 

nerozbíjejí, víš, že se nepereme, podívej s, tady máme pravidlo.“ Je to o tom, že se to musí 

naučit. 

6. Kdy a při jakých činnostech se přijetí pravidel jevilo jako nejjednodušší? Kdy jako 

nejtěžší? (Uveďte příklady) 



 
 

Asi je to těžší při volné hře, protože když tříleté dítě chce hračku, tak si ji prostě vezme hlava 

nehlava. Tam skutečně trvá, než se naučí, že ty hračky jsou pro všechny, že nejsou jen jeho. 

Ale může to být i tím, že ty děti dozrávají. Nejtěžší to je, když jsou ve hře, protože na ta 

pravidla zapomínají. Nejlehčí to je, když nastavíte pravidlo, že se barvy necucají, tak se barvy 

necucají. Záleží taky na typu toho pravidla. Když máte pravidlo, že si umyjete ruce, tak si 

jdou všichni umýt ruce, už proto, že je to zábava, že si udělají pěnu. 

7. Jaké metody k udržení kázně konkrétně používáte? (příklad) 

Upřímně mluvit, mluvit, mluvit. To je pro mě to nejdůležitější, protože domlouváte, mluvíte o 

nich, když už nějaké pravidlo poruší, tak já konkrétně zvýším hlas. Je to hodně o mluvení. 

8. Jak se díváte na hodnocení dodržování kázně a jaké metody používáte pro pozitivní  

hodnocení? (Co se nejvíce osvědčilo?) Jaké metody používáte pro negativní 

hodnocení kázně? 

Já, abych se přiznala, dodržování kázně nehodnotím. Ano, když uklízíme, tak řeknu: „Jé, 

Maruško, ty krásně uklízíš, to se ti dneska povedlo.“ a je to spíš motivační, protože vím, že 

Maruška nerada uklízí. Samozřejmě, chválím je za vše, co dokážou, já nevím – úklid, jídlo, 

cokoliv. Pochvala je důležitá, ale že bych jim řekla: „Vy jste byli dneska hodní“, tak to 

nedělám. Když někam jdeme a já řeknu: „Půjdeme takhle, tady budeme dávat pozor, musíme 

přejít přes přechod“, a přijdeme zpátky, tak to s nimi zhodnotím. Řeknu: „Vy jste byli báječní, 

šli jste hezky ve štrůdlu, krásně jste počkali na přechodu“. Když se prokoušu tím, co si 

myslím, tak je vlastně chválím za to, jak se chovali, že dodržovali pravidla. 

Metody pro negativní hodnocení, myslíte, jako že dostanou černý puntík? To nepoužívám. 

Negativní hodnocení, samozřejmě, že se na někoho rozzlobím, ale to není hodnocení, to ho 

napomenu. 

 

9. Změnily se metody k udržení kázně během Vašeho pedagogického působení? 

Velmi. Já, když jsem začínala, tak to bylo všechno utažené na smyčce, bylo dané všechno, co 

můžete a nemůžete. Nebylo to o tom, že vy jste nechala děti něco překračovat. Vy sama jste 

to nesměla, protože se to nedělalo, nenosilo. Takže musím říct, že se to hodně uvolnilo. 

Například to posuzování porušování pravidel. Dneska je možné skoro všechno, ale na druhou 

stranu, rodiče do toho víc zasahují, což neříkám, že je vždy správné. Ale musím říct, že mně 

to vyhovuje víc. Já jsem vždycky působila stylem: „Ježiš, ty tady máš kravál“, ale vlastně to 

kravál nebyl, děti si hrály, povídaly. Já do teď mívám hlučnější prostředí. Nikdy to nebylo 

dokonalé, já měla štěstí, že jsem měla kolegyni, která byla stejně naložená, jako já. Byly ale 



 
 

kolegyně, ke kterým byste přišla a tam bylo hrobové ticho, protože ony nesnášely rámus. 

Tenkrát to bylo tak dané a rodiče si nedovolili proti tomu protestovat. Je ale pravda, že jsem 

měla štěstí a vždycky jsem narazila na kolegyni, která byla víc nakloněná tomu mému, než 

tomu, co tenkrát preferoval stát. 

10. Máte ve třídě dítě s kázeňskými problémy? 

Samozřejmě, v každé třídě je dítě s kázeňskými problémy. 

a. Jaký projev dítě má, že se mluví o nekázni?  

Nedodržování pravidel, agresivita, nerespektování toho, co mu říkáte. Nejhorší je agresivita 

vůči ostatním. 

b. Projevuje se to celý den, nebo při konkrétním typu činností? (Při jakých?) 

Každý rok je to trochu jiné. Teď konkrétně se to vztahuje většinou k volné hře, nebo ke hře na 

zahradě. Jinak většinou během hry, kterou s nimi dělám já, tak jsou ukáznění. Samozřejmě 

takové to vykřikování, že nám musí sdělit, že byla včera u dědečka, tak to neberu za nekázeň. 

To beru za nepozornost, protože už jí to třeba nebaví.  

c. Co děláte pro to, aby tento projev zmizel? 

Nabízíte činnosti. „Pojď, půjdeme si hrát, půjdeme dělat tohle“. Domluva, to slovo je 

nejdůležitější, takže neustále si povídat s ním o tom.  

d. Spolupracuje s vámi na řešení rodina? A jak? 

Konkrétně v tomhle případě si to rodina uvědomuje. Vy to můžete říct rodině, ale oni 

přivedou dítě v půl deváté, tak od půl deváté jste tam s dítětem vy. To znamená, že vy si to 

musíte „ošéfovat“. Když už je to třeba za hranou, tak můžete říct, že tohle se nedělá. Za celý 

svůj čas ve školce se jednou, jedinkrát podařilo, když rodič dítěti domluvil. Jinak je to na vás. 

Vy to dítě máte ve třídě a vy se o to musíte nějakým způsobem postarat. Musíte mu domluvit, 

aby to fungovalo tak, jak si to představujete. 

11. Pokud delší praxe: vnímáte změny přístupu k pravidlům? (Ze strany dětí x rodičů) 

Vlastně ano, dřív rodiče byli přísnější. Byla nastavená nějaká pravidla a rodiče sami je víc 

dodržovali. Dnes, nevím, jestli je to tím, že se to všechno uvolnilo, mají pocit, že tak chtějí 

své dítě vychovávat. Já bych ani neřekla vychovávat. Já bych řekla, že někteří rodiče to dítě 

nevychovávají. Nechají ho dělat si co chce. Mají pocit, že je to in, ale tak to úplně není. Když 

vidíte, že rodič nerespektuje pravidla, která nastavila školka, třeba že má dítě přivést do půl 



 
 

deváté a dítě chodí pravidelně ve třičtvrtě na devět, tak už dopředu můžete tušit, že ani dítě 

nebude respektovat pravidla. Vidí, jak se chovají rodiče. Může to být i tak, že na to není ani 

z domova zvyklé, že by mělo nějaká pravidla. Tam samozřejmě je to problém. Najednou se 

setká s tím, že nějaká pravidla dodržovat musí. Myslím si, že se to změnilo, že dřív to bylo 

přísnější, a i rodiče pravidla dodržovali víc. 

12. Jak vnímáte rodinnou výchovu ve vztahu k pravidlům? 

Je to hodně individuální. Je to individuální, ale mám pocit, že se častěji objevují rodiče, kteří 

ty děti nevychovávají vůbec, myslí si, že volná výchova dítěti prospívá. Já za sebe musím říct, 

že by děti ta pravidla mít měly. A nemůžu říct, že z těch dětí vyrostou horší nebo lepší lidi, ale 

myslím si, že celý stát máte o pravidlech, která musíte dodržovat. Ať jsou to pravidla, která 

máte v dopravě, nebo pravidla, jak se chovat v práci, nebo že nesmíte krást, taková všeobecná 

pravidla. Když je lidé nedodržují, tak je to špatné. Mně pak přijde, že společnost je nemocná, 

když se nedodržují pravidla. Když je pět lidí dodržovat bude, šest lidí je dodržovat nebude, 

tak pak to bude špatně. A myslím si, že se stále častěji objevují rodiče, kteří ta pravidla 

nedodržují. Já, když to srovnám, tak to tak dříve nebývalo. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha číslo 2 

Citace rozhovorů s rodiči 

  



 
 

 

1.1  Příloha k otázce číslo 1 

Otázka č. 1: Jak dítěti předáváte pravidla? Uveďte příklad. 

Citace respondentů: 

• Rodič č. 1: „Vysvětlujeme, zopakuju.“ 

• Rodič č. 2: „Nebude si hrát, když nesní oběd.“ 

• Rodič č. 3: „Domluvou, nastavit mantinely.“ 

• Rodič č. 4: „Ukážu, vysvětím.“ 

• Rodič č. 5: „Zopakuji, ukážu.“ 

• Rodič č. 6: „Říkám pravidlo a pak protože.“ 

• Rodič č. 7: „Jít příkladem.“ 

• Rodič č. 8: „Příkladem.“ 

• Rodič č. 9: „Zeptám se – můžeme se tak domluvit?“ 

• Rodič č. 10: „Ukážu, řeknu.“ 

• Rodič č. 11: „Řeknu pravidlo.“ 

• Rodič č. 12: „Příkladem“. 

• Rodič č. 13: „Řeknu, co dělat budeme a co ne.“ 

 

1.2  Příloha k otázce číslo 2 

Otázka č. 2: Jaké používáte odměny? (slovní x materiální) 

Citace respondentů: 

• Rodič č. 1: „Materiální, slovní, zážitkové, všechny“ 

• Rodič č. 2: „Slovní i materiální“ 

• Rodič č. 3: „Slovní“ 

• Rodič č. 4: „Slovní nejčastěji“ 

• Rodič č. 5: „Všeho druhu – slovní, sladké, do herny, výlet“ 

• Rodič č. 6: „Slovní, občas sladkosti“ 

• Rodič č. 7: „Spíš slovní“ 

• Rodič č. 8: „Občas i bonbón, občas i hra“ 

• Rodič č. 9: „Slovní i materiální“ 



 
 

• Rodič č. 10: „Slovní i materiální“ 

• Rodič č. 11: „Snažím se je nedávat“ 

• Rodič č. 12: „Dávám sladkosti, nebo pochválím, výlet“ 

• Rodič č. 13: „Slovní, nebo se může podívat na pohádku“ 

 

1.3  Příloha k otázce č. 3 

Otázka č. 3: Co děláte, když Vás dítě opakovaně neposlechne? (Jaké jsou postupné kroky?) 

Citace respondentů: 

(znak < znamená poté; znak x znamená nebo) 

• Rodič č. 1: „Vysvětlím <pohrozím <odejdu“ 

• Rodič č. 2: „Motivace <zvýším hlas <dostane na zadek“ 

• Rodič č. 3: „Po dobrém <zvyšuji hlas <dostane po zadku“ 

• Rodič č. 4: „Zvyšuji hlas <sednu k němu a vysvětluji“ 

• Rodič č. 5: „Zopakuji <hlasitěji <křičím <slíbím, že dostane na zadek“ 

• Rodič č. 6: „Hrozím, že budu mluvit přísněji <mluvím přísněji“ 

• Rodič č. 7: „Počítám do tří“ 

• Rodič č. 8: „Opakuji“ 

• Rodič č. 9: „Dřepy x křičím x dostane na zadek“ 

• Rodič č. 10: „Zvýším hlas“ 

• Rodič č. 11: „Zvyšuji hlas <počítám do tří“ 

• Rodič č. 12: „Zopakuji <ignoruji ji“ 

• Rodič č. 13: „Zopakuji <zvýším hlas <zakážu čas u obrazovky <pošlu vydýchat se“ 

 

1.4  Příloha k otázce č. 4 

Otázka č. 4A: Pokud dítě s něčím nesouhlasí, nebo nechce něco udělat, trváte na svém? 

Citace respondentů: 



 
 

• Rodič č. 1: „Už taky ne vždy“ 

• Rodič č. 2: „Ze začátku ano, pak ne, snažíme se dělat kompromisy“ 

• Rodič č. 3: „Trvám na svém“ 

• Rodič č. 4: „Když se to týká bezpečí tak trváme, když můžeme ustoupit, ustoupíme“ 

• Rodič č. 5: „Trvám na svém“ 

• Rodič č. 6: „Záleží na tom, co to je“ 

• Rodič č. 7: „Záleží na tom co“ 

• Rodič č. 8: „Záleží na situaci“ 

• Rodič č. 9: „Většinou ano“ 

• Rodič č. 10: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 11: „Pokud je to potřeba, tak trvám na svém, jinak ne“ 

• Rodič č. 12: „U důležitých věcí ano, ale moc ne“ 

• Rodič č. 13: „Ano, trvám na svém“ 

 

Otázka č. 4B: Jak často ustoupíte? 

Citace respondentů: 

• Rodič č. 1: „10 %“ 

• Rodič č. 2: „30 %“ 

• Rodič č. 3: „10 %“ 

• Rodič č. 4: „50 %“ 

• Rodič č. 5: 50 %“ 

• Rodič č. 6: „80 %“ 

• Rodič č. 7: „10 %“ 

• Rodič č. 8: „30 %“ 

• Rodič č. 9: „20 %“ 

• Rodič č. 10: 50 %“ 

• Rodič č. 11: „20 %“ 

• Rodič č. 12: „50 %“ 

• Rodič č. 13: „10 %“

Otázka č. 4C: Na čem záleží, jestli ustoupíte? 



 
 

Citace respondentů: 

• Rodič č. 1: „Na mojí únavě a jejím dni“ 

• Rodič č. 2: „Jak moc je tvrdohlavý“ 

• Rodič č. 3: „V čem nechce poslechnout“ 

• Rodič č. 4: „Bezpečí dítěte, čas, nervy“ 

• Rodič č. 5: „Jak se ke mně chová“ 

• Rodič č. 6: „Jestli je to nebezpečné, hygiena...“ 

• Rodič č. 7: „Závažnost toho, o co se jedná“ 

• Rodič č. 8: „Co je to za věc“ 

• Rodič č. 9: „Jestli se jim může něco stát“ 

• Rodič č. 10: „Bezpečí situace“ 

• Rodič č. 11: „Jak moc je to důležité“ 

• Rodič č. 12: „Jakou mám trpělivost“ 

• Rodič č. 13: „Když by to byl velký konflikt a není to důležité“ 

Otázka č. 4D: Jak řešíte, když se vaše dítě, z důvodu nesouhlasu s vámi, dostane do 

hysterického záchvatu? 

Citace respondentů: 

• Rodič č. 1: „To odcházím“ 

• Rodič č. 2: „To se nám ještě nestalo“ 

• Rodič č. 3: „Většinou ho nechám být“ 

• Rodič č. 4: „Čekali jsme, až se uklidní“ 

• Rodič č. 5: „Nechám ho být“ 

• Rodič č. 6: „Snažím se ho uklidnit“ 

• Rodič č. 7: Počkala jsem, až se vykřičí“ 

• Rodič č. 8: „Ignoruji ho“ 

• Rodič č. 9: „Nemám takové děti“ 

• Rodič č. 10: „To se mi nestává“ 

• Rodič č. 11: „Naštěstí se jí to nestává“ 

• Rodič č. 12: „Nechám jí vyřvat“ 

• Rodič č. 13: „Nechám ho vybrečet“ 

1.5 Příloha k otázce č. 5 



 
 

Otázka č. 5A: Shodnete se na výchově svého dítěte (ohledně pravidel) se svým partnerem? 

Citace respondentů: 

• Rodič č. 1: „V principech ano“ 

• Rodič č. 2: „Ano“ 

• Rodič č. 3: „Ne“ 

• Rodič č. 4: „Ano, snažíme se“ 

• Rodič č. 5: „Ano, 90 %“ 

• Rodič č. 6: „Většinou ano“ 

• Rodič č. 7: „Do jisté míry ano“ 

• Rodič č. 8: „Ano“ 

• Rodič č. 9: „Vůbec“ 

• Rodič č. 10: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 11: „Ano“ 

• Rodič č. 12: „Ne“ 

• Rodič č.30: „Ne“ 

 

Otázka č. 5B: Shodnete se spolu na použitých výchovných metodách? 

Citace respondentů: 

• Rodič č. 1: „Metody stejné nemáme“ 

• Rodič č. 2: „Ano“ 

• Rodič č. 3: „částečně“ 

• Rodič č. 4: „Ano“ 

• Rodič č. 5: „Ano, 80 %“ 

• Rodič č. 6: „Ano“ 

• Rodič č. 7: „Jak to řešit musíme, tak se shodneme“ 

• Rodič č. 8: „Ano, děláme politiku, jak to budeme dělat“ 

• Rodič č. 9: „Ne“ 

• Rodič č. 10: „Ano“ 

• Rodič č. 11: Ano“ 

• Rodič č. 12: „Ne“ 

• Rodič č. 13: „Ano“ 



 
 

1.6 Příloha k otázce č. 6 

Otázka č. 6: Pokud dítěti něco zakážete, zkouší získat souhlas u druhého rodiče? 

Citace respondentů: 

• Rodič č. 1: „No, jako zkouší“ 

• Rodič č. 2: „Zkouší“ 

• Rodič č. 3: „Ne“ 

• Rodič č. 4: „Ano, vždycky u obou“ 

• Rodič č. 5: „Ne, 10 %“ 

• Rodič č. 6: „Ano“ 

• Rodič č. 7: „Ne, myslím, že ne“ 

• Rodič č. 8: „Ano“ 

• Rodič č. 9: „Ano“ 

• Rodič č. 10: „Ano“ 

• Rodič č. 11: „Zkusila, ale ví, že nemá šanci – teď už ne“ 

• Rodič č. 12: „Ne“ 

• Rodič č. 13: „Ano, bohužel“ 

1.7 Příloha k otázce č. 7 

Otázka č. 7A: Vychováváte své děti stejným způsobem, jako vás vychovávali vaši rodiče? 

Otázka č. 7B: Jaký případně vidíte rozdíl? 

 

Citace respondentů k otázkám 7A a 7B: 

• Rodič č. 1: „Ne, snažím se s nimi trávit víc času“ 

• Rodič č. 2: „Ano“ 

• Rodič č. 3: „Byli trochu přísnější, jinak to bude hodně podobné“ 

• Rodič č. 4: „Ne, více vysvětluji“ 

• Rodič č. 5: „Je to dost podobné“ 

• Rodič č. 6: „Ne, my jsme museli vždycky poslechnout, jinak jsme dostali přes zadek.“ 

• Rodič č. 7: „Ano, i se s matkou radím“ 

• Rodič č. 8: „Ne, hledáme vlastní cestu“ 

• Rodič č. 9: „Ano, určitě se tím inspiruji“ 

• Rodič č. 10: „Ano, je to podobné“ 



 
 

• Rodič č. 11: „Asi víceméně ano“ 

• Rodič č. 12: „Ne, určitě ne, moji rodiče byli přísní, já jsem benevolentní.“ 

• Rodič č. 13: „Spíše ano, ale jsem důslednější.“ 

 

1.8 Příloha k otázce č.8 

Otázka č. 8A: Chovají se vaši rodiče k vašim dětem jinak, než se chovali k vám? 

Otázka č. 8B: S jakým rozdílem? 

Citace respondentů: 

• Rodič č. 1: „Ne, babička se chová podobně“ 

• Rodič č. 2: „Ne“ 

• Rodič č. 3: „Více jim dovolí“ 

• Rodič č. 4: „Jsou mírnější“ 

• Rodič č. 5: „Ne, chovají se podobně“ 

• Rodič č. 6: „Jsou benevolentnější“ 

• Rodič č. 7: „Ne, chovají se stejně“ 

• Rodič č. 8: „Nevídají se, nevím“ 

• Rodič č. 9: „Jsou mírnější“ 

• Rodič č. 10: „Ano, hodně rozmazlují“ 

• Rodič č. 11: Více se jí podřizují“ 

• Rodič č. 12: „Ano, stejně jako já“ 

• Rodič č. 13: „Hodně rozmazlují“ 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha číslo 3 

Výzkum v rodině pomocí dotazníků 

  



 
 

 

Otázka č. 1: Jak dítěti předáváte pravidla? Uveďte příklad. 

Vyhodnocení: 

Na první otázku odpovědělo 14 respondentů. 

Citace respondentů: 

• Rodič č. 1: „Vysvětluji.“ 

• Rodič č. 2: „Opakováním.“ 

• Rodič č. 3: „Ukázkou, vysvětlením.“ 

• Rodič č. 4: „...chci po dítěti, aby...“ 

• Rodič č. 5: „Slovně“ 

• Rodič č. 6: „Opakováním, vysvětlováním“ 

• Rodič č. 7: „Příkladem a vysvětlíme.“ 

• Rodič č. 8: „Jít vzorem... připomínám.“ 

• Rodič č. 9: „Něco dostane, musí poděkovat.“ 

• Rodič č. 10: „Příkladem, vysvětlením.“ 

• Rodič č. 11: „Na gauči se nejí – také tam nejím a vysvětluji.“ 

• Rodič č. 12: „Vlastním chováním, ponaučením.“ 

• Rodič č. 13: „Vysvětluji, opakuji“ 

• Rodič č. 14: „Vysvětlím a opakuji.“ 

• Rodič č. 15: „Vysvětlím a názorně.“ 

• Rodič č. 16: „Názorně ukazovat.“ 

• Rodič č. 17: „Vysvětlením.“ 

Odpovědi respondentů spojují klíčová slova: 

 

Klíčové slovo Respondent číslo Absolutní počet 

Vysvětlením 1,3,6,11,13,14,15,17 8 

Vlastním příkladem 7,8,10,12,16 5 

Nezodpovězeno 2,4,9 3 

Příkazem 5 1 



 
 

 

Osm respondentů dětem předává pravidla tak, že je vysvětlí. Rodiče často kombinují tuto 

metodu s předáváním pomocí vlastního příkladu. Často také zaznělo, jak je důležité pravidla 

opakovat. 

Otázka č. 2: Jaké používáte odměny? (slovní x materiální) 

Vyhodnocení: 

Na otázku odpovědělo 17 respondentů. 

Citace respondentů: 

• Rodič č. 1: „Slovní i materiální“ 

• Rodič č. 2: „Pochvala“ 

• Rodič č. 3: „Slovní“ 

• Rodič č. 4: „Nejčastěji slovní“ 

• Rodič č. 5: „Slovní i materiální“ 

• Rodič č. 6: „Slovní, případně něco na zub“ 

• Rodič č. 7: „Pochvala ústní, dobré jídlo“ 

• Rodič č. 8: „Slovní, někdy materiální“ 

• Rodič č. 9: „Pochvala, třeba dobrotu“ 

• Rodič č. 10: „Slovně chválím, občas i materiální, dáme si i něco sladkého“ 

• Rodič č. 11: „Chválím“ 

• Rodič č. 12: „Slovní, sladkosti, společné výlety“ 

• Rodič č. 13: „Převážně slovní, občas něco na zub“ 

• Rodič č. 14: „Slovní pochvalu, tleskání“ 

• Rodič č. 15: „Pochvala, menší drobnosti, čokoláda, bonbon“ 

• Rodič č. 16: „Většinou pouze slovní“ 

• Rodič č. 17: „Jak kdy – žádné, pochvala“ 

Odpovědi respondentů spojují klíčová slova: 

Klíčové slovo Respondent číslo Absolutní počet 

Slovní 2,3,4,8,11,13,14,16,17 9 

Slovní i materiální 1,5,6,7,9,10,12,15 8 

 



 
 

Všichni respondenti používají odměny slovní, devět z nich je kombinuje s odměnami 

materiálními. Z materiálních odměn jsou nejčastěji jmenované sladkosti.  

Otázka č. 3: Co děláte, když Vás dítě opakovaně neposlechne? (Jaké jsou 

postupné kroky?) 

Vyhodnocení: 

Otázku zodpovědělo 17 respondentů. 

Citace respondentů: 

(znak < znamená poté; znak x znamená nebo) 

• Rodič č. 1: „Zvedám hlas <pohrozím“ 

• Rodič č. 2: „Zvýším hlas <pohrozím, že se budu zlobit“ 

• Rodič č. 3: „Řeknu důrazněji <zvýším hlas <upozorním na plácnutí <plácnu přes 

zadek“ 

• Rodič č. 4: „Zvýším hlas <hrozím trestem <počítám do tří“ 

• Rodič č. 5: „Zvýším hlas“ 

• Rodič č. 6: „Kleknu k němu a vysvětluji“ 

• Rodič č. 7: „Křičím <pohrozím <trestám“ 

• Rodič č. 8: „Upozorňuji <odvádím pryč <zvýším hlas“ 

• Rodič č. 9: „Zvýším hlas <slíbím odměnu <pohrozím trestem“ 

• Rodič č. 10: „Sednu k němu a zopakuji x zvýším hlas“ 

• Rodič č. 11: „Zvyšuji hlas <neumíte si hrát, budete uklízet“ 

• Rodič č. 12: „Hledám řešení, jak si vyhovět <zvyšuji hlas“ 

• Rodič č. 13: „Zopakuji důrazně <zvýším hlas <vyhrožuji“   

• Rodič č. 14: „Zvýším hlas <odvedu z místa“ 

• Rodič č. 15: „V klidu opakuji <zvýším hlas <hrozím trestem <dostane na zadek“ 

• Rodič č. 16: „Zvýším hlas <počítám“ 

• Rodič č. 17: „Zopakuji <zvýším hlas <zakazuji“ 

Respondenti odpovídali na otázku v několika postupných krocích. Následující tabulka 

znázorňuje, kolik stupňujících se kroků každý respondent používá: 

Počet kroků Respondent číslo Absolutní počet 



 
 

2 1,2,11,12,14,16 6 

3 4,7,8,9,13,17 6 

1 5,6,10 3 

4 3,4 2 

 

Sedmnáct respondentů odpovědělo díky jmenování několika kroků v celkovém počtu 34 

odpovědí. Tyto odpovědi spojují klíčová slova: 

Do tabulky jsou zařazena pouze klíčová slova, která zmínili alespoň 2 respondenti. 

 

Klíčové 

slovo 

Respondent číslo Absolutní 

počet 

Zvedám 

hlas 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 16 

Pohrozím 1,2,3,4,7,9,13,15 8 

Trestám 3,7,11,15,17 5 

Opakuji 10,15,17 3 

Počítám do 

3 

4,16 2 

 

Respondenti nejčastěji používají strategii dvou až tří kroků, pokud je dítě neposlouchá. 

Nejobvyklejší reakcí respondentů na neuposlechnutí je zvedání hlasu. Pokud dítě opět 

neposlechne, respondenti mu pohrozí trestem a v případě, že dítě neposlechne ani potřetí, 

následuje trest. 

Je otázkou, zda rodiče odpovídali na tuto otázku podle pravdy, někteří mohli mít problém 

skutečnou pravdu přiznat. 

 

Vyhodnocení otázek 4A-4D: 

 Otázky 4A – 4D zodpovědělo 17 respondentů. 



 
 

Otázka č. 4 

 Otázka číslo 4A: Pokud dítě s něčím nesouhlasí, nebo nechce něco udělat, trváte na 

svém? 

Citace respondentů: 

• Rodič č. 1: „Trvám na svém“ 

• Rodič č. 2: „Trvám na svém“ 

• Rodič č. 3: „Trvám na svém“ 

• Rodič č. 4: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 5: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 6: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 7: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 8: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 9: „Trvám na svém“ 

• Rodič č. 10: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 11: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 12: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 13: „Trvám na svém“ 

• Rodič č. 14: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 15: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 16: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 17: „Jak kdy“ 

Odpovědi respondentů spojují klíčová slova: 

Klíčové slovo Respondent číslo Absolutní počet 

Jak kdy 4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,16,17 12 

Trvám na svém 1,2,3,9,13 5 

 

Otázka číslo 4B: Jak často ustoupíte? 

Citace respondentů: 

• Rodič č. 1: „20 %“ 



 
 

• Rodič č. 2: „0 %“ 

• Rodič č. 3: „10 %“ 

• Rodič č. 4: „30 %“ 

• Rodič č. 5: „20 %“ 

• Rodič č. 6: „40 %“ 

• Rodič č. 7: „30 %“ 

• Rodič č. 8: „30 %“ 

• Rodič č. 9: „50 %“ 

• Rodič č. 10: „40 %“ 

• Rodič č. 11: „50 %“ 

• Rodič č. 12: „80 %“ 

• Rodič č. 13: „0 %“ 

• Rodič č. 14: „40 %“ 

• Rodič č. 15: „40 %“ 

• Rodič č. 16: „50 %“ 

• Rodič č. 17: „50 %“ 

Odpovědi respondentů se sházejí v počtu procent: 

 

Počet procent Respondent číslo Absolutní počet 

50 % 9,11,16,17 4 

40 % 6,10,14,15 4 

30 % 5,7,8 3 

20 % 1,5 2 

0 % 2,13 2 

80 % 12 1 

10 % 3 1 

 

Otázka číslo 4C: Na čem záleží, jestli ustoupíte? 

Citace respondentů: 



 
 

• Rodič č. 1: „Na přístupu dětí“ 

• Rodič č. 2: „Neustoupím“ 

• Rodič č. 3: „Na situaci“ 

• Rodič č. 4: „Závažnost situace“ 

• Rodič č. 5: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 6: „Jak je situace zásadní“ 

• Rodič č. 7: „Důležitost věci“ 

• Rodič č. 8: „Zda je to důležité“ 

• Rodič č. 9: „Venku ustoupím, doma ne“ 

• Rodič č. 10: „Na důvodu, proč nesouhlasí“ 

• Rodič č. 11: „Když mi řekne důvody, proč nesouhlasí“ 

• Rodič č. 12: „Jestli je dítě unavené, je mu zima, nebo si vymýšlí“ 

• Rodič č. 13: „Jak se dítě chovalo před požadavkem“ 

• Rodič č. 14: „V jaké jsme situaci, či někam spěcháme“ 

• Rodič č. 15: „Na závažnosti situace“ 

• Rodič č. 16: „O jakou věc jde“ 

• Rodič č. 17: „Jestli to není život ohrožující, či rituály, které už má umět“ 

Odpovědi respondentů spojují klíčová slova: 

 

Klíčové slovo Respondent číslo Absolutní počet 

Na závažnosti situace 3,4,6,7,8,15,16,17 8 

Na důvodu, proč nesouhlasí 10,11,12 3 

Na přístupu dítěte 1,13 2 

Na prostředí 9,14 2 

Neustoupím 2 1 

Jak kdy 5 1 



 
 

 

Otázka číslo 4D: Jak řešíte, když se vaše dítě, z důvodu nesouhlasu s vámi, dostane do 

hysterického záchvatu? 

Citace respondentů: 

• Rodič č. 1: „Zaujímám postoj mrtvého brouka“ 

• Rodič č. 2: „Nikdy neměla hysterický záchvat“ 

• Rodič č. 3: „Klidný hlas, obejmutí, vysvětlení“ 

• Rodič č. 4: „Když to jde, tak ignoruji“ 

• Rodič č. 5: „To jsem nezažila“ 

• Rodič č. 6: „Objímám, čekám“ 

• Rodič č. 7: „Nechám vyvztekat“ 

• Rodič č. 8: „Většinou nechám vyvztekat“ 

• Rodič č. 9: „Když to trvá moc dlouho, dostane na zadek“ 

• Rodič č. 10: „Zkouším ho uklidnit, přitulit se“ 

• Rodič č. 11: „Moje děti záchvaty nemají“ 

• Rodič č. 12: „Odvedu ho do jiné místnosti a snažím se vysvětlit“ 

• Rodič č. 13: „Odcházím“ 

• Rodič č. 14: „Zkusím mu to vysvětlit“ 

• Rodič č. 15: „Snažím se ho uklidnit“ 

• Rodič č. 16: „Obejmu a uklidním“ 

• Rodič č. 17: „Vysvětluji“ 

Odpovědi respondentů spojují klíčová slova: 

 

Klíčové slovo Respondent číslo Absolutní počet 

Nic nedělám, čekám 1,4,7,8 4 

Vysvětlím 3,12,14,17 4 

Nikdy se to nestalo 2,5,11 3 

Uklidňuji 10,15 2 

Obejmu 6,16 2 



 
 

Odcházím 13 1 

Dostane na zadek 9 1 

 

Většina respondentů uvádí, že pokud dítě s něčím nesouhlasí, nejsou přikloněni výhradně ani 

k tomu, že by si vždy trvali na svém, ani k tomu, že by ustupovali, konkrétně uvádí „Jak kdy“. 

Tento nevyhraněný názor potvrzují i výsledky k otázce 4B, kdy největší počet respondentů 

tvrdí, že ustoupí v 40 -50 procentech konfliktů. Podle respondentů je nejčastějším faktorem 

pro rozhodování, zda ustoupí, závažnost situace. Pokud se dítě z důvodu nesouhlasu 

s rodičem dostane do hysterického záchvatu, většina rodičů nic nedělá a čeká, až se dítě 

uklidní, nebo se snaží dítěti situaci vysvětlit. 

Vyhodnocení otázek 5A a 5B: 

Na Otázky 5A a 5B odpovědělo 17 respondentů. 

Otázka č. 5 

Otázka číslo 5A: Shodnete se na výchově svého dítěte (ohledně pravidel) se svým 

partnerem? 

Citace respondentů: 

• Rodič č .1: „Ano“ 

• Rodič č. 2: „Ano“ 

• Rodič č. 3: „Ano“ 

• Rodič č. 4: „Ano“ 

• Rodič č. 5: Jak kdy“ 

• Rodič č. 6: „Ne“ 

• Rodič č. 7: „Ano“ 

• Rodič č. 8: „Ano“ 

• Rodič č. 9: „Ne“ 

• Rodič č. 10: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 11: „Ano“ 

• Rodič č. 12: „Ano“ 

• Rodič č. 13: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 14: „Ano“ 

• Rodič č. 15: „Ano“ 



 
 

• Rodič č. 16: „Ano“ 

• Rodič č. 17: „Jak kdy“ 

Respondenti uvádějí 3 typy odpovědí: 

 

Odpověď Respondent číslo Absolutní počet 

Ano 1,2,3,4,7,8,11,12,14,15,16 11 

Jak kdy 5,10,13,17 4 

Ne 6,9 2 

 

Otázka číslo 5B: Shodnete se spolu na použitých výchovných metodách? 

Citace respondentů: 

• Rodič č. 1: „Ano“ 

• Rodič č. 2: „Ano“ 

• Rodič č. 3: „Ano“ 

• Rodič č. 4: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 5: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 6: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 7: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 8: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 9: „Ne“ 

• Rodič č. 10: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 11: „Ano“ 

• Rodič č. 12: „Ano“ 

• Rodič č. 13: „Ano“ 

• Rodič č. 14: „Ano“ 

• Rodič č. 15: „Jak kdy“ 

• Rodič č. 16: „Ano“ 

• Rodič č. 17: „Jak kdy“ 

Respondenti uvádějí tři typy odpovědí: 



 
 

 

Odpověď Respondent číslo Absolutní počet 

Ano 1,2,3,11,12,13,14,16 8 

Jak kdy 4,5,6,7,8,10,15,17 8 

Ne 9 1 

 

11 respondentů se většinou shodne na výchově svého dítěte se svým partnerem. Na použitých 

výchovných metodách se shodne se svým partnerem 8 respondentů, dalších 8 respondentů 

uvádí, že se shodnou „Jak kdy“.  

Otázka č. 6: Pokud dítěti něco zakážete, zkouší získat souhlas u druhého 

rodiče? 

Vyhodnocení: 

Otázku zodpovědělo 30 respondentů (100%). 

Citace respondentů: 

• Rodič č. 1: „Občas“ 

• Rodič č. 2: „Občas“ 

• Rodič č. 3: „Občas“ 

• Rodič č. 4: „Ne“ 

• Rodič č. 5: „Občas“ 

• Rodič č. 6: Ne“ 

• Rodič č. 7: „Občas“ 

• Rodič č. 8: „Občas“ 

• Rodič č. 9: „Ne“ 

• Rodič č. 10: „Občas“ 

• Rodič č. 11: „Ne“ 

• Rodič č. 12: „Ne“ 

• Rodič č. 13: „Ano“ 

• Rodič č. 14: „Ano“ 

• Rodič č. 15: „Ano“ 



 
 

• Rodič č. 16: „Ne“ 

• Rodič č. 17: Občas“ 

Respondenti uvádějí tři typy odpovědí: 

Tabulka číslo 46 

Odpověď Respondent číslo Absolutní počet 

Občas 1,2,3,5,7,8,10,17 8 

Ne 4,6,9,11,12,16 6 

Ano 13,14,15 3 

 

8 respondentů uvádí, že se jejich děti občas snaží získat souhlas u druhého rodiče, pokud mu 

první něco zakáže. Po vyhodnocení šesté otázky dospěla autorka k názoru, že v dotazníku, u 

šesté otázky, neměly být tři pevné možnosti, ze kterých si musel respondent vybrat, ale 

odpověď měla být formou vepsaného textu. Tak by se totiž rozdělili respondenti, kteří 

odpovídali „Občas“ na ty, kteří by odpověděli „aspoň někdy“ a ty, co by odpověděli „téměř 

nikdy“. Tak by se mohla rozšířit jedna ze dvou vyrovnaných skupin „Ano“ a „Ne“ a dostali 

bychom jednoznačnější odpověď na otázku, zda dítě zkouší získat souhlas u druhého rodiče, 

pokud mu první něco zakáže. 

Otázka č. 7 

Otázka číslo 7A: Vychováváte své děti stejným způsobem, jako vás vychovávali vaši 

rodiče?  

Otázka číslo 7B: Jaký případně vidíte rozdíl? 

 

Vyhodnocení: 

 

Na otázku číslo 7A odpovědělo 16 respondentů, na otázku číslo 7B odpovědělo 12 

respondentů. 

 

Citace respondentů k otázkám 7A a 7B: 

• Rodič č. 1: „Je to podobné“ 

• Rodič č. 2: „Ano“ 



 
 

• Rodič č. 3: „Nevím“ 

• Rodič č. 4: „Ano, snad jen výchova je více kontaktní“ 

• Rodič č. 5: „Víceméně stejně, jen s dětmi více řeším, proč to tak třeba může být“ 

• Rodič č. 6: „Základní výchova bude podobná, ale nechci aby tolik koukal na TV...“ 

• Rodič č. 7: „Stejně“ 

• Rodič č. 8: „Asi ano, mamka se mnou nemluvila, to nedělám.“ 

• Rodič č. 9: „Ano, jen více chválíme“ 

• Rodič č. 10: „Ne, já se snažím o partnerskou výchovu, kompromis. Rodiče byli 

dominantnější.“ 

• Rodič č. 11: „Víc poslouchám jejich názor, věnuji jim více času, takže spíš ne“ 

• Rodič č. 12: „Ne, nás se nikdo neptal na názor“ 

• Rodič č. 13: „Převážně ano, snažím se jim více věnovat“ 

• Rodič č. 14: „Výchova je podobná, více času s nimi trávím.“ 

• Rodič č. 15: „Ano“ 

• Rodič č. 16: „Moc ne, rodiče byli přísnější, víc se synem mluvím.“ 

Odpovědi respondentů na otázku 7A spojují stejné názory: 

 

Názor Respondent číslo Absolutní počet 

Ano, je to podobné 1,2,4,5,6,7,8,9,13,14,15 11 

Ne 10,11,14,16,17 5 

Bez odpovědi 3 1 

 

Odpovědi respondentů na otázku 7B spojují klíčová slova: 

 

Klíčové slovo Respondent číslo Absolutní počet 

Neodpověděli 1,2,3,7,15 5 

Více komunikujeme 5,8,11,12 4 

Mírnější, partnerský přístup 10,16,17 3 



 
 

Více se jim věnuji 6,13,14 3 

Více kontaktu 4 1 

Více chválíme 9 1 

 

11 respondentů si myslí, že je jejich výchova stejná, či velmi podobná výchově jejich rodičů. 

Respondenti, kteří vidí ve výchově rozdíl od toho, jak byli vychováváni sami, nejčastěji 

uvádějí (4 respondenti) že s dětmi více komunikují, na rozdíl od přístupu jejich rodičů.  

Otázka č. 8 

Otázka číslo 8A: Chovají se vaši rodiče k vašim dětem jinak, než se chovali k vám? 

Otázka číslo 8B: S jakým rozdílem? 

Vyhodnocení: 

Na otázku 8A odpovědělo 17 respondentů. Na otázku 8B odpovědělo 12 respondentů. 

Citace respondentů: 

• Rodič č. 1: „Velice podobně“ 

• Rodič č. 2: „Víc ji rozmazlují“ 

• Rodič č. 3: „Nejsou tak důslední“ 

• Rodič č. 4: „Jsou mírnější, mají tendenci je rozmazlovat“ 

• Rodič č. 5: „Jsou tolerantnější“ 

• Rodič č. 6: „Babička vnuka rozmazluje.“ 

• Rodič č. 7: „Benevolentnější“ 

• Rodič č. 8: „Asi ne“ 

• Rodič č. 9: „Více rozmazlují“ 

• Rodič č. 10: „Ano, dětem vychází vstříc, vyhoví jim“ 

• Rodič č. 11: „Vnoučata se rozmazlují“ 

• Rodič č. 12: „Asi ne“ 

• Rodič č. 13: „Ano, nejsou přísní“ 

• Rodič č. 14: „Dovolí mu více“ 

• Rodič č. 15: „Jejich přístup je trochu odlišný, každopádně respektují má pravidla.“ 

• Rodič č. 16: „Chovají se hodně podobně.“ 

• Rodič č. 17: „Spíše ne“ 



 
 

Odpovědi respondentů na otázku 8A spojují stejné názory: 

 

Názor Respondent číslo Absolutní počet 

Ano 2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,15 12 

Ne 1,8,12,16,17 5 

 

Odpovědi respondentů na otázku 8B spojují klíčová slova: 

 

Klíčové slovo Respondent číslo Absolutní počet 

Rozmazlují 2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14 11 

Bez odpovědi 1,8,12,16,17 5 

Stejně jako já 15 1 

 

12 respondentů uvádí, že se jejich rodiče chovají k jejich dětem jinak, a to převážně tím, že 

nyní děti rozmazlují, jsou k nim tolerantnější a mírnější. 

Závěr 

Rodiče nejčastěji předávají dětem pravidla tak, že pravidlo dětem vysvětlí. Metodu kombinují 

s použitím vlastního příkladu. Všech 17 rodičů používá odměny slovní, 8 z nich je kombinuje 

s odměnami materiálními (z materiálních odměn nejčastěji používají sladkosti).  

Když dítě rodiče neposlouchá, rodiče nejprve „zvedají hlas“, poté dítěti pohrozí trestem, a 

nakonec přijde trest. Pokud dítě s rodiči nesouhlasí, rozhodují se rodiče podle závažnosti 

situace, zda budou trvat na svém či nikoliv. Nejčastěji respondenti ustupují ve 40-50 % 

konfliktů. V případě že dítě upadne do hysterického záchvatu, nejčastěji rodiče čekají, až se 

dítě uklidní, nebo se snaží dítěti situaci vysvětlit. 

Rodiče se většinou shodují se svými partnery ve výchově dětí ke kázni, v použitých 

výchovných metodách se se svým partnerem shodne 8 rodičů, dalších 8 rodiči se shodne „Jak 

kdy“. Pokud rodič dítěti něco zakáže, téměř polovina respondentů (8) uvádí, že děti zkouší 

získat souhlas u druhého rodiče.  



 
 

Podle odpovědí respondentů se jejich výchova zakládá na výchově, jakou používali jejich 

rodiče, či je jí alespoň podobná. Ti rodiče, kteří vidí rozdíl ve výchově své a svých rodičů 

uvádějí, že se svými dětmi více komunikují. Prarodiče dětí bývají podle respondentů k 

vnoučatům mírnější, než byli k vlastním dětem. 


