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ABSTRAKT
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rozvoje sebehodnocení u dětí předškolního
věku v souvislosti s dětskou literaturou. V teoretické části je čtenáři přiblíženo hodnocení
jako takové, jeho význam a vymezení základních pojmů v oblasti formativního hodnocení
v kontextu českého školství. Dále se práce zmiňuje o národních kurikulárních dokumentech
(RVP PV, ČŠI, Strategie 30+), ve kterých hraje formativní hodnocení velmi důležitou roli.
Na dítě a jeho vývoj poskytuje teoretická část dva úhly pohledu, a sice pedagogický
a psychologický. Obě oblasti se snaží čtenáři poskytnout co nejucelenější pohled na dětskou
osobnost, její zájmy a potřeby, ze kterých je nezbytné v praxi vycházet.

Cílem výzkumu bylo zjistit, co dětem pomáhá v rozvoji vybraných technik sebehodnocení,
jaké pokroky u nich byly zaznamenány, jaká technika sebehodnocení dětem vyhovuje
nejvíce a jaká nejméně. Jako metoda sběru dat sloužilo pozorování, analýza dětských prací
(sebehodnotících listů) a videozáznamů z jednotlivých lekcí.

Z výsledků výzkumu vyšlo najevo, že děti potřebují získat prvotní zkušenosti a přijmout
stanovené hranice, aby pak mohly na jejich základě své dovednosti v oblasti sebehodnocení
rozvíjet. Mezi nejúčinnější techniky u obou výzkumných skupin patřily jednoznačně
sebehodnotící listy a technika semaforu. Nejproblematičtější oblastí se pak ukázala být volba
priorit či preferencí.

KLÍČOVÁ SLOVA
sebehodnocení, předškolní věk, práce s knihou

ABSTRACT
This bachelor thesis deals with the development of self- assessment skills of preschool
children in connection to children's literature. The theoretical part introduces the reader
to self- assessment as such, its meaning, and the definition of basic concepts in the field
of formative assessment in the context of education in the Czech Republic. The thesis also
mentions national curricular documents (FEP PE, CSI, Strategy 30+), in which formative
assessment plays a significant role. The theoretical part provides two perspectives
on the development of children, namely pedagogical and psychological viewpoints. Both
chapters try to provide the reader with the most comprehensive view of the child's
personality and their interests and needs. Such knowledge is deemed to be essential
for pedagogical practice.
The aim of the research was to find out what helps children in the development
of self- ssessment skills, what progress has been made using self-assessment techniques
and which self-assessment technique suits children the most and which one the least.
Observation and analysis of children's work (self-assessment sheets) and video recordings
from individual sessions served as the methods of data collection.

The results of the research showed that children need to obtain some initial experiences
and to adopt set boundaries to be able to develop and enhance their self-assessment skills.
Among the most effective techniques in both research groups were clearly the
self- ssessment sheets and the traffic light technique. The choice of priorities or preferences
turned out to be the most problematic area of self-assessment.
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Úvod
Hodnocení jako takové má ve společnosti velký význam a důležitou roli. Již od útlého věku
pozorujeme a odlišujeme např. dobré chování od špatného, poutavou hračku od kýče, učíme
se pravidlům a osvojujeme si zdravé návyky namísto těch špatných. To vše souvisí
s hodnocením ať už objektů, tak nás samých. Dovednostní um onoho hodnocení není ovšem
něco, co bychom přirozeně všichni uměli. Je to dovednost, kterou se učíme po celý život,
nebo alespoň po dlouhou dobu našeho života.
V praxi se s hodnocením setkáváme již v domácím prostředí jako děti, a to převážně
v podobě slovního hodnocení, které přichází nejčastěji od rodičů. Toto hodnocení bychom
mohli chápat jako počátek formativního hodnocení, kdy děti vědí, co přesně rodič hodnotí
a jak, ale i jako počátek sumativního hodnocení, které je obecné a dětem nepodá
konstruktivní zpětnou vazbu s případnými vodítky. V předškolním zařízení se děti setkávají
s hodnocením strukturovanějším a propracovanějším, a to nejčastěji formou dětských
portfolií, kde se opět objevuje hodnocení jak formativní, tak sumativní. Ačkoli se okolí často
snaží hodnotit objektivně, ne vždy tomu tak je, a ať si to připouštíme nebo ne, celý hodnotící
proces velmi ovlivňuje a tvoří osobnost člověka. Právě proto je velice důležité znát svou
vlastní hodnotu a dokázat ohodnotit i sám sebe. Je důležité být otevřený a naslouchat sám
sobě i druhým. Jako nedílnou součást vnímám i práci na sobě, práci s kritikou, práci
s pochvalou, motivaci ke zlepšení, ale i pochopení signálu ke zpomalení či objevování jiných
technik a metod učení se.
Pokaždé, když zaslechnu pojem sebehodnocení, slyším v něm slovo sebehodnota.
Sebehodnocením si tvoříme vlastní sebehodnotu, kterou je potřeba znát a umět si za ní stát.
Myslím si, že je důležité být pokorný, ale zároveň znát i svou hodnotu, své silné i slabé
stránky, být asertivní, tj. umět se za sebe postavit, umět říct ne, pokud to tak cítím a nakonec
přijmout sám sebe takového, jaký jsem. Teprve pak mohu začít měnit sám sebe k lepšímu.
Tohle všechno se může odehrávat nejlépe za pravidelné zpětné vazby, ostatně tímto
způsobem se na sebehodnocení a formativní hodnocení dívám já. Chápu ho jako co
nejobjektivnější, otevřenou, pravdivou a konstruktivní zpětnou vazbu, díky které se mohu
posunout dál a mohu na sobě pracovat.
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Teoretická část
1

Hodnocení

Hodnocení je dle Slavíka (1999) obecně chápáno jako porovnávání jednoho subjektu
s druhým, přičemž je rozlišován subjekt „lepší“ od „horšího“ se snahou vybrat ten „lepší“
nebo alespoň zlepšit ten „horší“. Jedná se konkrétně o aktivity zaměřené na porovnávání,
rozlišování, zlepšování či nápravu. Tyto dílčí aktivity se mohou stát předmětem
pedagogického zájmu, ze kterého vycházejí pedagogické otázky. Příklady otázek mohou znít
např: „Na co se při hodnocení zaměřím? Co je potřeba zlepšit? Jak vybírat hodnotící
subjekty? Co sleduji svým hodnocením?“ atp. Cílem těchto otázek je následné stanovení
hodnotících kritérií a požadavků na daný subjekt, od kterého se celý proces bude dále
odvíjet. Je důležité si stanovit, zda bude hodnocení vycházet z porovnávání jednotlivých
objektů, nebo zda se bude odvíjet od normy, která následně stanoví hodnotící kritéria, která
budou při hodnotícím procesu klíčová.

Obrázek 1 Aktéři hodnotícího procesu [Zdroj: Archiv autorky]

Dle Košťálové, Mikové a Stang (2012) jsou důležitou součástí hodnocení tři aktéři: učitel,
žák a jeho rodiče. Pro kvalitní hodnocení je proto nezbytné zapojit všechny tři aktéry
do procesu. Učitele hodnocení především informuje o výsledcích jednotlivých žáků
a zároveň díky kvalitní zpětné vazbě zjistí, jaké učební postupy a metody jsou pro žáka
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účinné a jaké jsou naopak nevyhovující. Na základě toho je pak schopen efektivněji
a kvalitněji plánovat další aktivity, které mají za cíl žáka rozvíjet a posouvat na jeho
akademické, ale také životní cestě. Druhým, velice důležitým aktérem, je žák. Jemu zpětná
vazba, zejména ta průběžná (formativní), podá informaci o tom, jak jeho výsledky směřují
k danému cíli, co je potřeba zlepšit a kde naopak vyniká. Třetí, neméně důležitou jednotkou
v tomto procesu, je sám rodič žáka. Ten je ideálně informován nejen o závěrečném, tedy
sumativním, hodnocení svého dítěte, nýbrž včas obdrží i zprávu o tom, jak se mu daří
v průběhu učebních procesů. Díky tomu zjistí, v čem potřebuje podpořit a v čem naopak
velmi vyniká. V rámci této informace pak může dítěti pomoci v oblasti, ve které to nejvíce
potřebuje.
Hodnocení by tak podle Košťálové, Mikové a Stang (2012) mělo poskytovat konkrétní
informace o dovednostech a posunech žáka, které jsou komunikovány zavčas, průběžně,
a které jsou sdělovány kvalitně a srozumitelně tak, aby z nich mohl čerpat každý z aktérů
(tj. učitel, žák, rodič).
Pojem hodnocení definuje Kratochvílová (2011) jako činnost učitele, díky které zjišťuje
aktuální znalosti a dovednosti žáka, porovnává je s požadovanými cíli a snaží se o jejich
dosažení pomocí vhodných hodnotících metod a výroků, jež mají žáka motivovat. Cílem
hodnocení se pak stává posouzení výsledků vzhledem k požadovanému cíli a rozvoj
osobnosti žáka.
Slavík (1999) dále interpretuje hodnocení také jako dovednost, kterou se musí člověk naučit
a na základě toho je hodnotící osoba schopná danou dovednost zvládnout či naopak. To, že
hodnocení souvisí se slovem hodnota není nutné vyzdvihovat. Co ovšem stojí za zmínku je,
že v životě jsou právě ony hodnoty posuzovány. Na základě našich vlastních hodnot, pak
hodnotíme ostatní. Jejich názory, jejich volbu, jejich styl, vkus i rozhodnutí a podle toho, jak
s námi tyto hodnoty souzní, je hodnotíme kladně či záporně. Specifickým příkladem
hodnocení je právě hodnocení školní, pro které platí výše zmíněná definice, avšak obnáší
i speciální část – jedinečné prostředí sociální instituce neboli školy. Ve školním hodnocení
se vychází z vyučovacího procesu, do něhož jsou právě zapojeni již výše zmínění aktéři
(učitel, žák a ideálně i rodič žáka). Školní hodnocení se tak stává zdrojem specifické
zkušenosti, kterou nelze získat mimo školní prostředí.
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Zmiňovaní autoři se shodují na tom, že školní hodnocení je specifické nejen prostředím,
ale i aktéry, kteří se na něm spolupodílejí a je zároveň považováno za velmi důležitou složku
ve vzdělávání. Je to komplexní posouzení aktuálního stavu žáka vzhledem ke vzdělávacímu
cíli, odráží se od hodnot vyznávaných společností a mělo by reflektovat a poskytovat
konstruktivní zpětnou vazbu žákovi, učiteli i rodiči. Jednou z důležitých funkcí je i motivace
žáka na jeho cestě k učení se jak novým dovednostem, tak i osvojování si hodnot a postojů.

1.1 Význam hodnocení
Realizace školního hodnocení není jednoduchou záležitostí, neboť působí na celou řadu
edukativních procesů a jejich konstruktů. Má vliv jak na kvalitu výchovně-vzdělávacích
procesů, rozvoj osobnosti dítěte, tak i na klima a atmosféru třídy, školy a na vztahy mezi
jednotlivými aktéry (učitel, žák, rodič) a prostředím (škola, rodina).
Přínos hodnotících procesů Kratochvílová (2011) kategorizuje do čtyř funkcí. Jedná se
o funkci poznávací, kdy žák obdrží na základě kvalitních informací hodnocení konkrétní
a včasné, funkci korektivní, na jejímž podkladu je žákovi umožněno hledat cestu ke zlepšení
jeho výsledků, funkci motivační, tedy takovou, která žáka povzbuzuje v jeho dalším učení
a konečně funkci rozvíjející, prostřednictvím které se utváří žákovo sebepojetí, jeho
sebeobraz a s ním spojené i sebehodnocení. V rámci kvalitního a komplexního hodnocení
by měly být přítomny všechny funkce, které se vzájemně ovlivňují a navazují na sebe.
Slavík

(1999)

ve

své

publikaci

uvádí

funkce

tři.

Motivační,

ta

hodnotí

především emocionální stránku a zasahuje tak do osobní zóny, dále poznávací, ta je
popisována jako funkce rozvíjející rozumovou část osobnosti a konativní, která souvisí
s lidskou vůlí.
V celém hodnotícím procesu je dle Košťálové, Mikové a Stang (2012) důležité stanovení
záměru a zodpovězení otázek jaký je cíl mého hodnocení. Podle toho, jaký je hodnotící
záměr, pak hodnocení plní následující funkce. Při záměru získat co nejvíce informací o tom,
jak žák vyhověl požadovaným kritériím a do jaké míry splnil zadané učivo, plní hodnocení
funkci poznávací. Pokud je cílem hodnocení ponaučit žáka o tom, jak svou práci vylepšit
či opravit, hovoříme o funkci korektivně-konativní. Očekává-li se od hodnocení také
motivace k dalším činnostem a ke zlepšení své práce, jedná se o funkci motivační. V případě,
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že má žák během hodnocení prostor pro vytváření vlastního sebeobrazu a je veden
k realistickému sebehodnocení, které má na něho dlouhodobý vliv, je naplněna funkce
osobnostně-vývojová.
Vzhledem k různorodým funkcím hodnocení se autoři shodují na tom, že by se v ideálním
případě během hodnotícího procesu měly objevit všechny výše zmíněné funkce. S ohledem
na hodnotící cíl však nevadí, ba v některých případech je dokonce žádané, aby jeden cíl,
a tím pádem i funkce, dominovaly nad těmi ostatními. V praktické rovině tedy zmíněné
funkce hodnocení většinou nejsou striktně odděleny, ovšem pro lepší orientaci a pochopení
výše zmíněných funkcí, dává toto rozdělení potřebnou formu na rovině teoretické.

1.2 Vybrané formy školního hodnocení
V současné době se setkáváme s různými podobami, typy a formami hodnocení
(srov. Košťálová, Miková, Stang, 2012; Slavík, 1999; Starý, Laufková, 2016) a pro co
nejkvalitnější práci v této oblasti je velmi důležité jejich teoretické vymezení, pochopení
a následně správné užívání v praxi. Typy hodnocení jsou závislé na mnoha okolnostech, jako
je např. cíl hodnocení, jeho podoba, hodnotící záměr, hodnotící objekt atd. Je také rozdíl,
díváme-li se na hodnocení jako na informaci, která má žáka motivovat a posouvat jeho
hranice a dovednosti, nebo která má prostě a jednoduše informovat jeho a jeho okolí o tom,
jaké jsou jeho studijní úspěchy či neúspěchy (Košťálová, Miková, Stang, 2012).
V následující kapitole budou představeny typy hodnocení, které jsou stěžejní pro pochopení
kontextu práce a ze kterých dále vychází empirická část.
1.2.1 Sumativní a formativní hodnocení
Sumativní a formativní hodnocení bývají často uváděny a chápány v dichotomickém
pojetí. Odlišují se zejména z hlediska času, hodnotitele a hodnoceného a v neposlední řadě
také z hlediska účelového, tedy za jakým účelem hodnocení probíhá. Ve školském prostředí
plní oba typy svou funkci a v ideálním případě by se tyto dvě metody měly doplňovat
a vzájemně se ovlivňovat, jelikož jedna vychází z druhé. Důležité však je, jakým způsobem
se tak děje.
Hovoříme-li o hodnocení sumativním, máme na mysli hodnocení finální či souhrnné. Cílem
takového hodnocení je povětšinou rozhodnutí, zda žák v dané oblasti uspěl či nikoli.
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Nejčastější formou bývá posuzování výsledků v podobě hodnotících škál, např.: známky
ve škole či bodové ohodnocení. Žák však o svém úspěchu či neúspěchu může dostat i slovní
informaci, která ovšem pouze poukazuje na jeho aktuální stav. Oproti formativnímu
hodnocení zde chybí případná vodítka ke zlepšení se, motivace k dalšímu učení, lepší
a důkladnější pochopení toho, co a jak učitel hodnotil a proč. Informace, kterou žák získá,
je často omezena na hodnotící škále, která následně určí stupeň úspěšnosti. Dle Slavíka
(1999) není snahou sumativní hodnocení nahradit či ho vynechávat, je ale důležité,
aby „navazovalo na dlouhodobou a promyšlenou práci s formativním hodnocením“ (Slavík,
1999, s. 38). Díky této návaznosti pak žáci mohou obecně lépe a s větším pochopením
přistupovat k jakémukoliv typu hodnocení.
Hodnocení sumativní slouží především k získání celkového přehledu o výsledcích žáka
v dané oblasti. Informuje povětšinou žákovi rodiče a může také sloužit jako podklad
pro přechod do jiného školského zařízení. V našem školním prostředí, tedy v prostředí
Evropských škol, spadají pod sumativní hodnocení všeobecné i specifické kompetence žáků.
Ty jsou formulovány cíleně a informují obvykle dvakrát během školního roku
(Kratochvílová, 2011).
Hodnocení, ať již slovní nebo kvantitativní, může mít obrovský vliv na život a psychiku
dítěte. Již v předškolním věku dítěte hodnocení působí na jeho motivaci k učení, na pocity
a prožitky, které v učebním procesu zažívá, na chuť objevovat a získávat nové informace,
a především na vnímání sebe sama. Proto je podle Košťálové, Mikové a Stanga (2012)
důležité, aby hodnocení nikdy nebylo v rozporu se zájmy dítěte. To znamená, že hodnocení
nikdy nesmí vést ke strachu dítěte, k potřebě něco skrývat nebo podvádět. Dítě by zároveň
nemělo pocítit, že i přes svou veškerou snahu něco nezvládne. Hodnocení by se tak mělo stát
otevřeným procesem, který se zakládá na spolupráci, důvěře a otevřenosti učitele k dítěti
a naopak.
Sumativní hodnocení může v důsledku jeho metod a technik vést žáka ke skrývání jeho
slabých stránek a nedostatků. Vyzdvihovány tak bývají pouze kladné a dobře ohodnocené
práce či výsledky. Při aplikování formativního hodnocení je snaha poukázat na žákovy silné
stránky, ale neméně důležité je uvědomit si žákovy nedostatky a podporovat ho v jejich
odstranění či alespoň zmírnění. Formativní hodnocení je považováno za komplexní metodu
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v pedagogické práci. Pojem formativní hodnocení chápe Slavík (1999) jako ekvivalent
korektivní či zpětnovazební informace. Tato zpětná vazba je poskytována v průběhu procesu
učení tak, aby pomáhala žákovi dosáhnout co nejlépe učebního cíle, učiteli volit co nejlepší
cestu k vytyčenému cíli a být tak žákovi co nejvíce nápomocen. Hlavním cílem formativního
hodnocení je zaměřit se na žákovi přednosti či případné nedostatky a snažit se ho podporovat
na jeho cestě učebním procesem. Velmi důležitou roli zde hrají učitelovy připomínky,
korekce, ale také dialogy nad řešenými problémy a hlavně vodítka, která mají za úkol žáka
motivovat k dalšímu učení a pomoci k dosažení požadovaného cíle.
1.2.2 Autonomní a heteronomní hodnocení
Hlavním rozdílem mezi autonomním a heteronomním hodnocení je osoba, která hodnocení
vykonává. Při hodnocení heteronomním se jedná o hodnocení externí osobou, tedy někým
druhým. V procesu autonomního hodnocení je to naopak samo dítě, které hodnotí své vlastní
výkony na základě předem stanovených kritérií.
Hlavním cílem autonomního hodnocení je získat dovednost samostatného rozhodování,
kritického myšlení, schopnost kritické zpětné vazby a umění reflektovat své vlastní činy,
za které je nutné brát plnou zodpovědnost. Role učitele je pomoci žákům dospět
k samostatnému rozhodování a posuzování svých výsledků. Tedy plná míra odpovědnosti
za hodnocení je postupně rozdělena mezi edukační subjekty, tedy učitele a žáka. Žákovi je
tak umožněno být součástí hodnotícího procesu, sledovat svůj vývoj, své pokroky a úspěchy,
ale také si uvědomovat své nedostatky, umět se naučit pracovat s chybou a v neposlední řadě
umět se motivovat a povzbuzovat na cestě životem. Je ovšem důležité nic neuspěchat
a jednotlivé žáky na autonomní hodnocení plně připravit a postupovat dle jejich
individuálních potřeb, neboť při brzkém či necitlivém rozdělení odpovědnosti, by dítě mohlo
dospět k pocitu bezmoci a bezradnosti, a to jistě není cílem. Role učitele při autonomním
procesu hodnocení je dítě provádět a pomáhat mu na cestě za postupným převzetím
odpovědnosti za své vlastní učení (Slavík, 1999).
Je-li cíl výchovně-vzdělávacího procesu stanoven tak, aby podporoval a rozvíjel klíčové
kompetence dětí či žáků obecně, je přebírání odpovědnosti za vlastní učení zcela nezbytným
krokem. O autonomním hodnocení hovoříme v případě, že chceme, aby děti byly schopny
posoudit výkony své i svých vrstevníků. Hodnocení se tak dostane do rukou jednotlivého
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žáka. Ten je postupně schopný sebehodnocení na základě svých zkušeností, schopností
a vědomostí, a z pasivního dítěte se tak stává aktivní člen hodnotícího procesu. Nedílnou
součástí autonomního hodnocení je vrstevnické hodnocení – jak dítě hodnotí své vrstevníky
a sebehodnocení – jak dítě hodnotí samo sebe.
Nelze ovšem říct, že jedno hodnocení je lepší a vhodnější než druhé. Jde především o to,
abychom dokázali najít harmonii ve vztahu autonomního a heteronomního hodnocení,
a dokázali tak jednotlivé oblasti vyvážit, aby byly přínosné jak pro dítě, tak pro jeho učitele.
Heteronomní hodnocení je důležité proto, aby bylo učiteli umožněno předávat jeho znalost
učebního obsahu a autonomní hodnocení zastává takovou funkci, aby se dítě naučilo samo
hodnotit a dokázalo tak převzít část odpovědnosti za své učení (Starý, Laufková, 2016).
1.2.3 Kriteriální a normativní hodnocení
Jak již z názvu vyplývá, při normativním hodnocení je zcela zásadní a rozhodující stanovená
norma, od které se celý následný hodnotící proces odvíjí. Ve školním prostředí se pak jedná
konkrétně o normu sociální, která je stanovena na základě výkonu určité skupiny žáků. Při
tomto hodnotícím procesu jsou tedy jednotlivé výkony žáků porovnávány mezi sebou a na
základě toho se pak určuje stupeň úspěšnosti. Teoreticky tak všichni žáci mohou splnit
požadovaná kritéria, ale na základě normy mohou být jejich výkony hodnoceny jako
neúspěšné. Normativní způsob hodnocení může být chápán jako hodnocení relativního
výkonu (Slavík, 1999).
Kratochvílová (2011) ještě doplňuje normativní hodnocení o fakt, že se v případě srovnávání
může jednat až o zraňující způsob hodnocení, který často žáky demotivuje a odrazuje od
případné práce na sobě, zlepšení svých znalostí a dovedností a rozvoje zdravé sebeúcty,
sebeobrazu a vlastní sebehodnoty.
Základ pro kriteriální hodnocení je určit a stanovit jedno či více kritérií, podle kterých
následné hodnocení výkonu žáka probíhá. Kritéria mohou být stanovena jak učiteli, tak žáky,
školským zařízením či závaznými vzdělávacími dokumenty. V tomto případě je hodnocen
absolutní výkon žáka, nehledě na výsledky ostatních spolužáků. Na základě toho je u žáků
podporována a rozvíjena poznávací funkce hodnocení (Kratochvílová, 2011).
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V případě kriteriální metody hodnocení je dle Slavíka (1999) velmi důležité a zcela zásadní
vhodné a správné vymezení požadovaných kritérií. Ta mohou být formulována např. jako
kontrolní otázky či soubor kompetencí, kterých by měl žák, v rámci vzdělávacího procesu
a vzhledem k jeho stanoveným cílům, dosáhnout.
Hodnotící kritéria a cíle výchovně-vzdělávacích činností v souladu s RVP PV
Kritérium chápe Slavík (1999) jako určitý rys či vlastnost, kterou můžeme pozorovat
u vícera objektů s různou mírou kvality. Pojem kritéria lze také interpretovat jako „měřítka,
kterými poměřujeme kvalitu různých produktů“ (Chvál, 2008 in Starý, Laufková, 2016,
s. 48). Pro správné a smysluplné nastavení kritérií je nezbytné vycházet ze stanovených
vzdělávacích cílů. Ty musí být formulovány z pohledu dítěte, např: dítě objasní…, dítě
si uvědomí. Ke vzdělávacím cílům předškolní výchovy přispívá dnešní podoba kurikula
(RVP PV), ve které jsou cíle formulovány jako tzv. očekávané výstupy, tedy to, co by se dítě
mělo ve vzdělávacím procesu naučit. V RVP PV tyto výstupy najdeme pod pojmem klíčové
kompetence a můžeme je chápat jako „soubory předpokládaných vědomostí, dovedností,
schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince“
(RVP PV, 2021, s. 10). Význam a smysluplnost cílů pro děti předškolního věku je naplněna
tehdy, jsou-li cíle vyjádřeny: „explicitně, …dostatečně srozumitelné a …vnímány jako
podnětné“ (Starý, Laufková, 2016, s. 43).
Na základě stanovení cílů ve výchovně-vzdělávacím procesu se tedy dostáváme ke stanovení
kritérií. Ta jsou závislá na podproblémech, které jsou blíže určeny tzv. indikátory
a deskriptory. Tyto usnadňují a formulují obsah a strukturu volby kritérií. Každé kritérium
v sobě skrývá polaritu, tedy rozhoduje např: mezi „lepším a horším“ výsledkem žáka (Starý,
Laufková, 2016).
O kritériích hodnocení se zmiňuje státní vzdělávací dokument RVP PV jako o evaluaci.
Konkrétně se na hodnocení nahlíží jako na důležitou oblast autoevaluace předškolního
zařízení. Tuto činnost by učitel měl provádět průběžně, tedy formativně, a systematicky
za použití metod pedagogické diagnostiky, jež je součástí pedagogické evaluace. Učitel tak
získává informace o pokrocích dítěte, jeho aktuálním stavu a může mu tak pomoci na jeho
cestě učebním procesem až k očekávanému výstupu. V předškolním vzdělávání
se nepoužívá hodnocení normativní, nýbrž hodnocení formativní v autonomním duchu.
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Důležitou součástí hodnotícího procesu v rámci individualizace vzdělávání je každodenní,
dlouhodobé a systematické sledování a dokumentování pokroků dítěte, na jehož základě je
snahou dítě komplexně rozvíjet a poskytovat mu tak oporu, bezpečné prostředí a podporu
na jeho cestě ve vzdělávání (RVP PV, 2021).

1.3 Formativní hodnocení v předškolním věku
Základ pojmu formativní hodnocení lze s největší pravděpodobností nalézt v latině, kdy
formo znamená tvarovat či utvářet. V pedagogické sféře ses tímto pojmem setkáváme
nejčastěji v souvislosti s utvářením osobnosti dítěte. Pod formativní hodnocení spadá nejen
hodnocení učení a učebních procesů, ale také hodnocení vlastních projevů chování, postojů
a hodnot, které se osvojují velmi intenzivně právě během předškolního věku dítěte.
Hlavním cílem konceptu formativního hodnocení je poskytovat a průběžně informovat dítě
i jeho rodiče o aktuálním stavu vědomostí a dovedností, na co by se dítě mělo zaměřit a proč,
ve které oblasti vyniká a kde bylo by dobré ho více rozvíjet a podporovat. Jde tedy o to,
aby hodnocení každý rozuměl a pochopil z něho své silné i slabé stránky. V centru
formativního hodnocení je především zájem dítěte a jeho celostní rozvoj včetně jeho
znalostí, dovedností a postojů. Formativní hodnocení proto bývá nejčastěji formou
verbálního hodnocení, a to jak pozitivního, tak negativního (např: „Všimla jsem si, že po
celou dobu ranního kroužku, se vám, děti, dařilo udržovat mezi sebou prostor a netlačit se
na sebe.“ nebo „Někdo by ještě potřeboval více místa, aby se mu s námi dobře cvičilo.“).
Velmi důležité a pro formativní hodnocení naprosto zásadní je používání tzv. popisného
jazyka. Nicméně i v konceptu formativního hodnocení mohou být použity klasické hodnotící
škály. V nich se také setkáváme s vhodnějšími hodnotícími technikami pro předškolní věk
jako jsou emotikony, hodnotící listy, grafy či obrázky.
Podstatou správně nastaveného hodnocení je získat konstruktivní zpětnou vazbu
s vypovídající hodnotou pro samotné dítě. Tento cíl je naplňován dvěma základními
oblastmi – kvalitativní (tedy do jaké míry dítě splnilo požadavek) a kvantitativní (jaké pořadí
dítě zaujímá na hodnotící škále). S ohledem na současnou formu hodnocení kvalitativní
oblast zaostává nebo je dokonce zcela nepřítomna a nenaplňuje tak očekávaný cíl, tedy
poskytovat aktérům konstruktivní zpětnou vazbu, která je tolik důležitá k vědomostnímu,
ale i osobnostnímu rozvoji (Starý, Laufková, 2016).
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Hodnocení by mělo sloužit a pomáhat především dítěti k porozumění a posouzení jeho
vlastního učení. Kvalitní hodnotící proces otevírá dítěti cestu k sebehodnocení, ale také
k celoživotnímu učení a radosti z něj. Takové hodnocení má za cíl naplňovat podmínky jako
vhodně zvolený cíl, informování a poskytování zpětné vazby učiteli, informování, motivace
a korekce nedostatků v průběhu učení dítěte a v neposlední řadě také průběžné sdělování
informací rodičům o tom, jak se jejich dítěti v učebním procesu daří. Proto, aby formativní
hodnocení naplnilo požadavky a očekávání, je zásadní, aby bylo „konkrétní, včasné a časté
a kvalitní“ (Košťálová, Miková, Stang, 2012, s. 16).
Výše zmínění autoři považují za důležité fakt, že hodnocení a sebehodnocení poskytuje dítěti
možnost uvědomit si své zájmy, postoje, postupy a schopnosti v různých oblastech svého
života. Rendlová (1995) ještě doplňuje využívání různých forem hodnocení v předškolním
věku dítěte z hlediska času. Dělí je na tři typy: hodnocení počáteční, formativní a sumativní.
Pod počátečním hodnocením si lze představit vstupní diagnostiku dítěte, kdy je zjišťováno,
co již dítě umí, zná a zvládne. V praxi toto hodnocení slouží jako základ pro vytvoření plánu
a vhodných aktivit. Pomocí průběžného (formativního) hodnocení sledujeme rozvoj, na
jehož základě se přizpůsobují aktivity možnostem dětí a pomáhají jim uvědomit si, co již
zvládají, a s čím ještě potřebují pomoci. Závěrečným (sumativním) hodnocením se posuzuje,
zda byly naplněny stanovené cíle, případně co je potřeba změnit, zlepšit atd.
Koncepce mateřské školy se dnes odklání od dřívějšího transmisivního přístupu a snaží
se dítě vnímat jako aktivního člena vzdělávacího procesu, jinými slovy je dítě vnímáno jako
edukační subjekt. Trendem současnosti je rozvíjet samostatnost dítěte a umožnit mu
spolurozhodovat o vzdělávací realitě. Při procesu formativního hodnocení v MŠ se již
nepoukazuje pouze na chyby a porovnávání výkonů dětí v kolektivu. Pozornost je věnována
i zkvalitňování předškolního vzdělávání, které vychází z humanistické teorie a je v souladu
s národními vzdělávacími dokumenty RVP PV. Hodnocení jako takové souvisí
i s hodnotícím procesem zvaným autoevaluace. Tento proces lze definovat jako
„systematické a plánované hodnocení na základě předem stanovených kritérií, které směřuje
ke zkvalitnění práce školy“ (Syslová et. al., 2019, s. 171). Pod autoevaluační procesy spadají
také pedagogicko-diagnostické činnosti, na jejichž základě můžeme zpracovávat
diagnostiky dětí a umožnit jim tak co nejlepší osobnostní růst a komplexní rozvoj.
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Formativní hodnocení je dnes považováno za nejefektivnější způsob, neboť poskytuje dítěti
důležité informace týkající se jeho osobnosti, jeho učení, vývoje, průběhu hry atd. Je
důležitým hráčem komunikace nejen mezi dítětem a jeho učitelem, ale také mezi učitelem
a rodiči. Současně je také rozhodujícím faktorem posilující vnitřní motivaci dítěte k činnosti
(Syslová et. al., 2019).
Zpětná vazba a její význam ve formativním hodnocení
Jako velice důležitý prvek formativního hodnocení je považována zpětná vazba. Skrze ni je
dítě informováno o svém chování, dovednostech a o žádoucím stavu či případné korekci.
Zpětná vazba je pro dítě velice důležitá, protože přispívá k jeho seberozvoji, sebepoznání
skrz druhé a také podporuje jeho učení.
Zpětná vazba používá výhradně jazyk popisného typu se snahou informovat dítě o tom, zda
se při vykonávání činnosti ubírá správným směrem, případně mu poskytnout korektivní
vodítka o tom, jak by mohlo lépe postupovat ke stanovenému cíli. Může obsahovat jak
pozitivní formulaci výroku (např: „Vidím, že už všichni leží na lehátku, jsou potichu
a připraveni na pohádku, tak se můžeme společně pustit do čtení.“), tak i tu obsahově
negativní (např: „Zdá se mi, že ještě nejsou uklizeny všechny výtvarné pomůcky, které jsme
používali.“). Díky tomuto popisu je u dětí podporován rozvoj vnitřní motivace a kompetencí
(samostatné rozhodování, odpovědnost atp.).
Zpětná vazba je vnímána jako nedílná součást formativního hodnocení a napomáhá
tak náplni konkrétních výchovně-vzdělávacích cílů a rozvoji sebepojetí dítěte (Syslová et
al., 2019).
Důležitým nástrojem kvalitní zpětné vazby je tzv. popisný jazyk, pod nímž si můžeme
představit popisnou zpětnou vazbu hodnotícího objektu. Jedná se o prostý výrok, jehož cílem
je naplnit funkci poznávací. V případě, že se hodnotící subjekt zaměří na pozitivní stránky
a dítě si uvědomí své negativní stránky, začne se v něm tak v rámci sebezdokonalování
vytvářet vnitřní motivace a podpoří se dovednost práce s chybou, tedy dostaneme se
na úroveň funkce korektivně-konativní a motivační. Na základě těchto funkcí se rozvíjí
i dovednost realistického sebehodnocení. Následně je důležité dítěti poskytnout příležitost
k podání co nejlepšího výkonu, v rámci jeho osobních možností samozřejmě, čímž se rozvíjí
funkce osobnostně-vývojová (Košťálová, Miková a Stang, 2012).
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Formativní hodnocení v dokumentech RVP PV, Výročních zprávách ČŠI a ve Strategii
30+
V současnosti lze na formativní hodnocení nahlížet jako na trend ve školském prostředí,
který je sice v českém kontextu škol v začátcích, nicméně zastává velice důležitou funkci
a je obsažen téměř ve všech rámcových vzdělávacích programech. Pro oblast předškolního
vzdělávání je nejdůležitějším kurikulem RVP PV (2021). Jeho nejnovější reeditovaná
podoba byla zpřístupněna v září 2021 a hodnocení formativními metodami je jeho důležitou
součástí.
Cíl formativního hodnocení se shoduje s jedním ze základních cílů předškolní výchovy
stanoveným RVP PV (2021) a sice, že „…za všech okolností budou maximálně podporovány
individuální rozvojové možnosti dětí a bude tak každému dítěti umožňováno dospět v době,
kdy opouští mateřskou školu, k optimální úrovni osobního rozvoje a učení, resp. k takové
úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná“ (RVP PV, 2021, s. 7).
Další oblastí RVP PV (2021), ve které se formativní hodnocení dětí předškolního věku
objevuje, je oblast s názvem „Dítě a jeho psychika“, resp. jeho podoblast zvaná „Sebepojetí,
city a vůle“ (RVP PV, 2021, s. 17). V této oblasti jsou zdůrazňovány cíle jako je podpora
sebepojetí, sebenahlížení, sebevyjadřování a jako další úkol učitele je zmíněna stimulace
a podpora v osvojování hodnot a dalšího rozvoje dítěte, jeho poznávání a učení. Jako
příklady dílčích vzdělávacích cílů dále můžeme uvést cestu k sebepoznání, rozvoj
pozitivních citů a vztahů sám k sobě, rozvoj schopností a dovedností umožňujících vyjádření
získaných prožitků, nebo získání schopnosti záměrného řízení a ovlivňování vlastní situace.
To vše jsou oblasti, kterých lze dosáhnout prostřednictvím implementace formativního
hodnocení u dětí předškolního věku.
Konečně kritérium podporující formativní hodnocení nalezneme i v kapitole pod názvem
„Psychosociální podmínky“ v následujícím znění: „Učitel se vyhýbá negativním slovním
komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, je uznalý, dostatečně oceňuje
a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reaguje pozitivním
oceněním, vyvaruje se paušálních pochval stejně jako odsudků“ (RVP PV, 2021, s. 32).
V neposlední řadě je také nutné zmínit kapitolu v RVP PV zaměřující se na autoevaluaci
MŠ. Zde je nutné podotknout, že za správnou evaluaci MŠ je považována ta, která posuzuje
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výsledky výchovně-vzdělávacích procesů průběžně a systematicky, na základě využívání
metod a technik pedagogických diagnostik. Pokroky a posuny dětí v předškolním věku
nejsou hodnoceny vzhledem ke stanovené normě ani k porovnávání dětí v kolektivu, nýbrž
jsou v rámci individualizace vzdělávání sledovány jednotlivé pokroky dítěte vzhledem
k jeho předchozím, dosavadním dovednostem. Pro správnost a objektivnost je doporučené
každodenní, systematické a dlouhodobé sledování dítěte a jeho pokroků, aby v případě
nedostatků mohl pedagog včas intervenovat, případně dítě hlouběji a efektivněji rozvíjet
a dodávat mu dostatek podnětů. Kromě formativního hodnocení dětí sem spadá i oblast
sebehodnocení učitele, autoevaluace školy a jejího ŠVP, způsob a realizace vzdělávání
a jejich kvalita vzhledem k RVP PV (2021).
Dalším dokumentem zmiňujícím formativní hodnocení tentokrát v praxi, je Výroční zpráva
České školní inspekce z období školního roku 2019–2020 (ČŠI, 2020). V rámci této zprávy
se hodnotilo naplňování kritérií stanovených ČŠI. Mezi hlavní kritéria zmiňující oblasti
formativního hodnocení patří:
•

vstřícný a respektující přístup k dětem, rodičům i kolegům;

•

využívání širokého spektra výchovně-vzdělávacích strategií;

•

systematické sledování pokroku každého dítěte a zohledňování individuálních
potřeb;

•

zaměření na osobnostní a sociální rozvoj dítěte;

•

průběžné získávání informací o posunech každého dítěte a vhodná reakce na ně;

•

výsledky vzdělávacích činností odpovídající stanoveným cílům;

•

MŠ sleduje a vyhodnocuje úspěšnost dětí v průběhu i na konci předškolního
vzdělávání a aktivně s nimi pracuje.1

Výroční zpráva definuje situaci formativního hodnocení v oblasti předškolního vzdělávání
jako dlouhodobě nepříznivou. Nejenže z pozorování vyšlo najevo, že učitelky neumí
pracovat s prvky formativního hodnocení a nejsou schopny adekvátní zpětné vazby,
1

Komplexní a konkrétní kritéria hodnocení všech oblastí PV jsou zpřístupněny v dokumentu s názvem

Kritéria hodnocení podmínek průběhu a výsledků vzdělávání ve školách a školských zařízeních, dostupném na:
https://www.csicr.cz/html/2021/Kriteria_hodnoceni_2021_2022/html5/index.html?&locale=CSY&pn=27
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ale ani nedokážou vést děti ke kvalitnímu rozvoji sebehodnocení. Tím se situace v porovnání
s předchozími roky bohužel nelepší. Nedostatečné vedení dětí k sebehodnocení je
považováno jako velký problém a nedostatek na poli českého školství, neboť tato dovednost
významně ovlivňuje sebepojetí dítěte a souvisí i s jeho zdravým sebevědomím. Na základě
těchto zjištění ČŠI (2020) zahrnula do zprávy i doporučení, kde uvádí, že je důležité se
na oblast formativního hodnocení zaměřit a zavést ji do českého prostředí škol tak,
aby fungovala a naplňovala výchovně-vzdělávací cíle.
Třetím významným dokumentem zmiňujícím důležitost formativního hodnocení
ve vzdělávání, je strategický dokument Strategie 30+. Jedná se o klíčový dokument České
republiky, jehož cílem je v rámci dekády 2020-2030+ zmodernizovat české školství a snaha
o vyřešení přetrvávajících problémů v něm. Jeden ze dvou hlavních konkrétních cílů týkající
se problematiky formativního hodnocení se zaměřuje na to, aby si dítě na základě
vzdělávacích procesů osvojilo kompetence potřebné pro občanský, profesní a osobní život.
Dokument se zavazuje k tomu, že by se formativní hodnocení mělo využívat nad rámec stále
ještě častěji využívaného sumativního hodnocení a má za cíl zaměřit se na každé dítě zvlášť,
podpořit ho na cestě v jeho učebním procesu a vést ho k odpovědnosti za své vlastní
výsledky. Dokument se zmiňuje o současných trendech v procesu formativního hodnocení,
mezi něž patří sebehodnocení dětí i učitelů, vedení pedagogických portfolií či digitální
technologie, jež má za účel hodnocení zjednodušit a zefektivnit. Autoři dokumentu si jsou
vědomi, že je potřeba pedagogický personál při zavádění formativního hodnocení podpořit,
a zavazují se tak dále k maximální metodické podpoře. Neméně důležitým bodem, který
se týká předškolního vzdělávání, je podpora pedagogického sboru formou metodik,
vzorových ŠVP a nabídkou vzdělávacích seminářů pro pedagogy v předškolním vzdělávání
(Strategie 30+, 2020).
1.3.1 Metody formativního hodnocení
Metody formativního hodnocení vychází ze tří rámcových otázek, které jsou pro pochopení
a zavedení formativního hodnocení zcela zásadní.
•

„KAM jdu/ KAM směřuji?“

•

„KDE se právě nacházím?“

•

„JAK se dostanu k cíli?“ (Starý, Laufková, 2016, s. 25–26)
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Starý a Laufková (2016) odpovědi shrnují v následujících bodech:
•

jasné a srozumitelné stanovení výchovně-vzdělávacích cílů;

•

uvádění příkladů úspěšných a méně úspěšných prací;

•

zavedení hodnotících kritérií (např: zpětná vazba, sebehodnocení, vrstevnické
hodnocení);

•

používání technik diagnostikujících současný stav a úroveň dítěte;

•

schopnost sebereflexe;

•

používání technik napomáhajících dětem k dosažení cíle.

Ve formativním hodnocení tedy jednotlivé metody představují vhodné stanovení výchovněvzdělávacích cílů, výběr a sestavení hodnotících kritérií, zpětnou vazbu, sebehodnocení
a vrstevnické hodnocení. V učebním procesu je vhodné výše zmiňované metody
kombinovat, jelikož tak dítě může svůj pohled a své hodnoty posuzovat, porovnávat
s ostatními a dostávat k nim zpětnou vazbu, ať už od učitele (formou heteronomního
hodnocení), tak od svých vrstevníků (ve formě vrstevnického hodnocení) a v neposlední řadě
i sám od sebe (formou sebehodnocení).
Na základě již výše zmiňovaného autonomního hodnocení, tedy hodnocení, kde je dítě samo
aktivním členem hodnotícího procesu, samo se učí posoudit své dovednosti a na základě
zkušeností se učí konstruktivní zpětné vazby, se můžeme přesunout ke konkrétnějším typům
formativního hodnocení - k vrstevnickému hodnocení a sebehodnocení.
1.3.2 Vrstevnické hodnocení
Pod pojmem vrstevnické hodnocení chápe Starý a Laufková (2016) vzájemné hodnocení
dětí v kolektivu. Tato forma hodnocení vznikla z poznatku, že děti mají tendenci učit se
od sebe navzájem. V předškolním věku můžeme tento fakt pozorovat ještě o něco zřetelněji,
zejména pak v prostředí věkově heterogenních tříd, kde děti mladší napodobují a učí se
od svých starších vrstevníků. Dalo by se říct, že vrstevnické učení a hodnocení probíhá
přirozeně i v rodinách, které mají alespoň dvě věkově si blízké děti. Avšak ve školním
prostředí si dítě může svůj „vzor“ vybrat a může také plnit současně obě dvě role, které
vrstevnické učení a hodnocení nabízí. Jedno dítě tak může být vzorem jinému dítěti
a současně se učit od svého vzoru.
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Vrstevnického hodnocení využíváme v kooperativním učení, kde je ale velmi důležité
zapojení všech účastníků. Z praxe vrstevnického hodnocení vyplývá, že je mnohdy
efektivnější nežli hodnocení autoritou, tedy učitelem. Mnohé děti dokonce lépe přijímají
kritiku od svých vrstevníků a dokážou s ní dále pracovat, případně se doptávat, proč dané
dítě hodnotilo právě takhle a co přesně se mu nelíbilo.
Pro zavedení vrstevnického hodnocení mezi dětmi je nezbytně důležité nastavení vhodného,
důvěryhodného a bezpečného prostředí ve třídě. Předtím, než se vrstevnické hodnocení
zavede, je důležité mít dobré vztahy ve třídě, vhodné sociální klima a děti na hodnocení
postupně připravovat. (Starý, Laufková, 2016)
1.3.3 Sebehodnocení
Sebehodnocení je v současném vzdělávacím systému vnímáno jako nástroj i záměr. Spolu
s (heteronomním) hodnocením učitele pomáhá utvářet zdravé sebevědomí a sebepojetí dítěte
předškolního věku. V tomto procesu je, podobně jako u vrstevnického hodnocení, nezbytné
vytvoření vhodných podmínek, jako je láskyplné klima, bezpečné prostředí, využívání
a práce s konkrétním typem formativního hodnocení. Dále je důležité vytvořit prostor
pro reflexi a sdílení během aktivit, nebo nejlépe po jejich bezprostředním ukončení. Je také
vhodné různé typy formativního hodnocení vzhledem k činnostem kombinovat,
např: neverbální komunikace (formou pohybu, gest), grafické znázornění (formou
emotikonů, tiskátek atp.), aktivní neboli verbální komunikace (formou sdílení v kroužku).
Avšak aby se sebehodnotící proces dítěte mohl plně rozvinout, je zároveň žádoucí předávat
smysl tohoto hodnocení rodičům a zahrnout je do celého hodnotícího procesu.
Přestože je sebehodnocení považováno za důležitou součást komplexního rozvoje osobnosti
dítěte, není tato potřeba v rámci MŠ řádně naplňována. Příčinou je nedostatečné vzdělávání
učitelek v této oblasti a ze zpráv ČŠI (2020) také vyplývá, že značná část pedagogů v MŠ
nepovažuje sebehodnocení za důležitou součást jejich vzdělávání a neumí ho u dětí
rozvinout.
Sebehodnotící proces je spolu s formativním hodnocením učitele nedílnou součástí
ve školním prostředí, neboť pomáhá dítěti utvářet zdravé sebepojetí a sebevědomí, které je
důležité pro rozvoj již výše zmíněných kompetencí. Pro zavádění sebehodnocení dětí je
důležité, aby byl sám učitel přesvědčen o jeho významu a důležitosti a dokázal k němu dítě
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systematicky pobízet. U dětí předškolního věku je učitel důležitým průvodcem na cestě
k sebehodnocení, neboť v prvních fázích života je dítě závislé na zpětné vazbě od jeho okolí
a následně s přibývajícím věkem je teprve schopno vlastní sebereflexe (Syslová et al., 2019).
Na proces sebehodnocení lze tedy nahlížet jako na hodnocení sebe sama, svých znalostí,
vědomostí, postojů a hodnot tak, aby každé dítě mohlo řídit a ovlivňovat své další učení
a rozvoj. Je to nástroj vzdělávání sloužící jako prostředek i cíl. V rámci Evropských škol
neexistují oficiálně stanovené požadavky na sebehodnocení, nicméně v kontextu české
legislativy se o sebehodnocení dětí a žáků zmiňuje vyhláška č. 48/2005, o základním
vzdělávání a některých náležitostech povinné školní docházky, ve znění pozdějších
předpisů. Z tohoto kontextu je tedy zřejmé, že sebehodnocení má být plánovanou
a systematickou činností učitele. Kratochvílová (2011) dále uvádí, že pro fungování
kvalitního procesu sebehodnocení je nezbytné:
•

zajistit vhodné podmínky (pozitivní klima třídy, partnerský přístup, bezpečné
prostředí);

•

věnovat sebehodnocení potřebný čas;

•

kombinovat různé typy a formy sebehodnocení (verbálně, neverbálně, graficky);

•

sdílet význam sebehodnocení s rodiči.

Slavík (1999, s. 133) nahlíží na proces sebehodnocení jako na součást autonomního
hodnocení, přičemž autonomii definuje jako „schopnost samostatného rozhodování, vlastní
volby cílů a prostředků k jejich dosahování“. Dítě tedy přejímá část odpovědnosti
za své vlastní učení a má možnost i příležitost se vyjádřit a sledovat své pokroky, svůj učební
progres i svůj vývoj v rámci časového sledu událostí.
Na sebehodnocení je nahlíženo jako na důležitou součást hodnocení, jež rozvíjí následující
kompetence:
•

Dítě klade otázky a snaží se nalézt odpovědi na to, co ho zajímá.

•

Dítě si aktivně všímá a pozoruje své okolí ve snaze porozumět jevům, které se kolem
něj dějí.

•

Dítě se učí odhadovat své síly a hodnotit své učební pokroky.

•

Dítě rozpoznává své silné a slabé stránky.
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Pro to, aby se dobře rozvinula dovednost sebehodnocení, je důležité podchytit rizika vnějších
pochval a odměn, které mohou mít za následek přílišnou závislost na hodnocení externí
osobou (Kopřiva, 2008). Dovednost sebehodnocení je možné pozorovat či rozvíjet u dětí
ve věku 5–6 let, a to v závislosti na tom, zda je u dětí systematicky rozvíjena a podporována.
Z pedagogických zkušeností se zaváděním sebehodnocení dětí do prostředí mateřských škol
vyplývá, že zmiňovaná dovednost je nezbytná v rámci rozvoje dovedností, jež jsou velmi
důležité pro bezproblémový přechod dětí do ZŠ (Syslová, Štěpánková, 2019).
1.3.4 Techniky pro rozvoj sebehodnocení v předškolním věku
Pojem technika sebehodnocení chápe Starý, Laufková (2016) jako určitý postup, který
pomáhá naplnit danou metodu. Následující část je věnována nejefektivnějším technikám
sebehodnocení dětí předškolního věku, z nichž některé jsou využívány v praktické části
bakalářské práce.
Neverbální – do této kategorie spadají pohybové činnosti, např. teploměr, přičemž děti mají
ruce nahoře, v úrovni prsou či na zemi. To samé lze provádět i s celým tělem, případně pak
ukázat palcem – palec nahoru značí pozitivní zpětnou vazbu, palec uprostřed je neutrální
a palec dolů je určený pro negativní zpětnou vazbu (Syslová et al., 2019).
Grafická – děti reflektují své činnosti formou emotikonů, tiskátek či vyjádřením barvy
na semaforu, kdy děti dostanou do rukou kolíčky a jejich úkolem je přiřadit je k barvě, která
odpovídá např. míře splněného úkolu; zhodnocení toho, co se dítě během lekce naučilo; či to,
jak se dítěti pracovalo. Konkrétní ukázka grafických technik sebehodnocení využitých
v praxi je k nalezení v příloze č. 2.
Slovní – nejčastěji se jedná o výroky dětí v reflektivním kruhu, přičemž děti odpovídají na
otázky typu: co nového se dozvěděly, co je bavilo, jak se jim dařila spolupráce, zda by chtěly
něco zlepšit, případně dokončují větu, kterou začne pedagog, např: Dnes jsem se naučil/a.…
Další příklady otázek viz příloha č. 1.
Sebehodnotící listy – slouží dětem k sebereflexi a k uchovávání záznamů o výsledcích své
práce. U dětí, které se sebehodnocením ještě nemají žádnou zkušenost, je vhodné začít
jednoduchými technikami, jako je práce s emotikony, hvězdičkami atp. (Starý, Laufková,
2016). Ukázka sebehodnotícího listu viz příloha č. 3.
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Portfolio – z diagnostického hlediska je jednou z nejspolehlivějších a nejkomplexnějších
technik pro sledování vývoje dítěte v MŠ. Portfolio lze definovat jako kolekci či sbírku
dětských prací reflektujících pokrok dítěte a jeho individuální růst. To může sloužit jako
nástroj pro reflexi vzdělávání a rozvoje nejen dítěti samotnému, ale také učiteli a rodičům.
Diagnostické portfolio dítěte v MŠ lze chápat jako „uspořádaný soubor prací dítěte
shromážděných za určité období, s nímž aktivně pracují všichni účastníci edukačního
procesu“ (Syslová, Kratochvílová a Fikarová, 2018, s. 32), čímž je naplněna formativní
i sumativní účelová složka. Tento typ portfolia plní následující funkce: informační,
motivační, komunikační, autoregulační a diagnostickou. Portfolio zaznamenává pokroky
dítěte a při vhodné práci s ním v něm podněcuje motivaci, poskytuje mu zpětnou vazbu
a slouží učiteli jako východisko pro volbu vhodných metod a forem práce s dítětem.

1.4 Hodnocení a jeho rizika
Jak je již z předchozích kapitol zřejmé, formativní hodnocení by mělo naplňovat alespoň
jednu z výše popsaných funkcí, která by měla být dítěti sdělena formou popisného jazyka.
Nicméně i hodnocení má svá rizika, mezi která patří tzv. jazyk posuzující nebo také
nálepkující. Je velmi důležité vyvarovat se jakýmkoli hodnotícím soudům, které by dítě
mohly negativně ovlivňovat na jeho cestě ke komplexnímu osobnostnímu rozvoji. Slovní
hodnocení typu: „To je pěkný obrázek. To jsi pěkně vyrobil. Ty jsi ale šikovný.“ neříkají dítěti
nic o jeho schopnostech ani o něm samotném. Tato informace je natolik nekonkrétní, že
nenaplňuje ani jednu z funkcí a danému dítěti neřekne nic, co by ho mohlo někam posunout.
Naopak může dojít k tomu, že si o sobě dítě vytvoří neadekvátní sebeobraz. Například ví, že
někde udělalo chybu, ale paní učitelka si toho nevšimla. Dítě se tak nenaučí pracovat
s chybou, nýbrž ji schovávat a maskovat. V případě negativního hodnocení, např: „Ty jsi ale
nešika. To je hrozné.“ můžeme v dítěti vyvolat odpor k činnostem s tím, že to „stejně nikdy
neudělá dobře“. Obrovským rizikem nálepkujícího hodnocení může být i fakt, že dítě
zaškatulkujeme a už mu nedáme možnost a prostor ke změně. Takové dítě se pak může snažit
sebevíc a stejně na něj budeme pohlížet přes onu vytvořenou škatulku. Tímto dítěti můžeme
zavřít cestu k jeho rozvoji v tak důležité oblasti pro budoucí život, pro jeho sebeobraz,
sebepojetí a sebeúctu.
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Negativní hodnocení s sebou přináší negativní emoce (smutek, vzdor, vztek) a následně
i záporné vztahy k osobě, která dítě hodnotila. Pozitivní hodnocení naopak přináší dítěti
uspokojení a pocit, že všechno umí. I na základě dobře míněné chvály, např: „Tobě se vždy
všechno tak povede! Ty nám všem vždy uděláš radost!“ může u dítěte nastat nepříjemný
pocit z toho, že okolí nemůže zklamat. V případě zklamání pak mohou nastat i pocity viny.
Vlastní sebepojetí si dítě utváří nejdříve na základě svého okolí a toho, jak je jím hodnoceno.
A proto je důležité dětem tuto cestu otevřít a nechat je vplout do prostoru, kde se jim bude
dostávat konstruktivní a vypovídající zpětné vazby tak, aby to bylo ku prospěchu všech a aby
každý dostal šanci na vybudování si zdravé sebeúcty a zdravého sebepojetí (Košťálová,
Miková a Stang, 2012).
1.4.1 Role učitele v procesu hodnocení
Role učitele v procesu formativního hodnocení se střídají. V rámci heteronomního
hodnocení má aktivní roli hodnotitele, během autonomního hodnocení dětí se učitel stává
pozorovatelem. Mezi jeho hlavní úkoly ale trvale patří vytváření vhodných podmínek,
navázání respektujícího vztahu k jednotlivým aktérům hodnotícího procesu, vyvarování se
nálepkování a používání místo toho tzv. popisný jazyk. Dále je velmi důležité, aby byl učitel
schopen děti podpořit, poskytovat jim vodítka a provázet je během celého hodnotícího
procesu. Sám by měl být schopný přijímat a dávat zpětnou vazbu, vyvarovat se nemístných
trestů i odměn. Měl by umět na děti předat i odpovědnost za hodnocení, i když je zpočátku
třeba nerealistické. Důležité je, aby si děti zkušenost zažily a mohly z ní čerpat i ve svých
budoucích životech (Košťálová, Miková a Stang, 2012).
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2

Vývoj osobnosti v souvislosti s naplňováním psychosociálních potřeb

Z pohledu biodromální psychologie je pro porozumění vývoje osobnosti v jednotlivých
vývojových stádiích základním předpokladem celkové pochopení problematiky v kontextu
ontogenetického vývoje jedince (člověka). Obecně lze říct, že člověk prochází jednotlivými
stádii po celou dobu jeho života a setkává se tak s různými vývojovými úkoly a specifiky.
Tuto tezi potvrzuje řada výzkumů i odborníků např: S. Freud, E. Erikson, J. Bowlby. Z řad
českých psychologů se těmto jevům intenzivně věnovali např: Z. Matějček, J. Langmeier
a J. Mrkvička. To, do jaké míry je dospělý jedinec ovlivněn jeho vývojem v dětství, není
doposud jednoznačně vyzkoumáno. Je ovšem známo, že vliv dětství a dětských prožitků se
výrazně odráží na dospělém jedinci, na jeho osobnosti, jeho povaze, charakteru, jednání
a vztahy s ostatními lidmi (Říčan, 2014).
Osobní růst, nebo také zrání osobnosti člověka, popisuje Říčan (2014) jako celoživotní cestu.
Pro zdravé vytváření osobnosti je důležité znát a naplňovat základní psychosociální potřeby
člověka. Těmi se zabýval americký psycholog A. Maslow, který je na základě svých
výzkumů zpracoval do tzv. Maslowovy pyramidy (viz obr. 2).

Obrázek 2 Maslowova pyramida [Zdroj: Archiv autorky]
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Základem této teorie je postupné naplňování všech zmíněných potřeb. Nejprve je důležité
naplnit biologické a fyziologické potřeby jedince, mezi které patří potrava, tekutiny,
vylučování, pohyb, odpočinek atp. V případě naplnění těchto potřeb lze pokročit na vyšší
úroveň a sice na potřebu bezpečí. Ta je daná přístřeším, ochranou, jistotou, stálostí a řádem
ve světě věcí i lidí. Po této potřebě dospíváme k tomu, že každý chce ve světě někam patřit,
milovat a být milován, zažívat lásku a bezpodmínečnost, díky které se otevírá brána k další
potřebě, kterou je sebeúcta a uznání. Zde je důležité, aby si člověk dokázal vážit sám sebe,
aby měl vybudovanou zdravou sebehodnotu, sebevědomí a sebeúctu a zároveň, aby
respektoval a uznával ostatní. Nad úrovní výše zmíněných základních potřeb se nacházejí
tzv. meta-potřeby, mezi které se řadí zájmy jedince, potřeba se vzdělávat a seberealizovat
v reálném světě. Seberealizaci interpretoval Maslow jako „vrcholné zkušenosti v podobě
chvílí nejvyššího štěstí a povznesení, až jakési ušlechtilé extáze.“ (Říčan, 2014, s. 53).
Pořadí těchto potřeb tak, jak je vyobrazil A. Maslow ve své pyramidě, souhlasí i s pořadím,
v jakém se ozývají v jednotlivých stádiích vývoje dítěte. Podle hierarchistického principu je
základem naplnit fyziologické potřeby a teprve na základě jejich uspokojení může docházet
k posunu k dalším výše popsaným lidským potřebám. V případě dlouhodobého
nenaplňování nebo nedostatečného uspokojování potřeb během dětského vývoje může
docházet k vážným psychickým i somatickým problémům a poruchám (Kopřiva, 2009).
Matějček (2015) na základě Maslowovy pyramidy uvádí důležitost naplnění psychických
potřeb, jež vypozoroval u dětí z dětských domovů. Je to potřeba:
•

určitého množství a kvality podnětů;

•

smysluplnosti světa;

•

prvotních citových a sociálních vztahů;

•

společenského uplatnění;

•

otevřené budoucnosti.

Výše zmínění autoři se shodují na tom, že uspokojení fyziologických potřeb dítěte je
základem pro jeho další zdravý vývoj a pro posouvání se na vyšší úroveň jak v rámci
osobnostního tak i biologického vývoje. V raném dětství nelze tyto potřeby přeskočit ani
vynechat, neboť pak dochází ke značným obtížím ve vývoji. V případě naplňování těchto

30

potřeb pomáháme dítěti k tomu stát se zdravým a šťastným jedincem, který si váží sám sebe
i ostatních, dokáže se realizovat a naplňovat tak i své vyšší potřeby.

2.1 Charakteristika vývoje osobnosti dítěte předškolního věku
Většina autorů (srov. Kopřiva, 2009; Říčan, 2014; Vágnerová, 2012) se shoduje na tom, že
období předškolního věku je jedním z nejdůležitějších období v životě každého jedince.
Předškolní věk chápeme v této práci v širším pojetí, tj. od narození po nástup do ZŠ. Právě
během prvních šesti let života se utváří osobnost dítěte, budují se základy pro jeho další
vývoj. Dítě dělá velké pokroky jak v oblasti kognitivní, tak v oblasti sociální, psychické
i biologické. Učí se různým dovednostem potřebným pro svůj budoucí život a začíná si
vytvářet vztah sám k sobě. Osvojuje si společenské hodnoty, rozvíjí své sebepojetí a zdravou
sebeúctu.
Mrkvička (1984, s. 19–20) se s těmito názory taktéž ztotožňuje a tvrdí, že: „Své dětství
v sobě skrýváme až docela nejhlouběji. To víme stejně bezpečně, jako víme, že dům se staví
od základů. První měsíce a první léta našeho života položily základní kameny pro stavbu
celé naší osobnosti. Pouhé tři roky stačí k tomu, aby z bytosti ovládané několika
instinktivními reakcemi a základními reflexy uzrála dětská osůbka, která se někdy velmi
energeticky dovede prosazovat proti svému okolí. Během těch let se dítě naučí stát na
vlastních nohou, osvojí si základ lidství ukrytý v řeči, přijme výzvu světa.“.

2.2 Jáství
Lidské vědomí vlastního „já“ je jedním z nejvýznamnějších znaků člověka. Je
charakterizováno především zájmem o svou vlastní osobu. Člověk touží vědět, jaký je a chce
dosahovat úspěchů v oblasti seberealizace. Zrod nebo uvědomování si vlastního „já“
nastává během prvního roku života a tvoří se po celou dobu našeho bytí. Přispívá
k sebeuvědomění, sebepojetí a souvisí také se sebeúctou a sebevědomím. Nemusí jít ovšem
jen o naplnění vlastních cílů a prožitků, ale i o tzv. vyšší hodnoty, kdy se člověk obětuje
nebo staví do útrap pro jejich uspokojení (Helus, 2015).
2.2.1 Sebepojetí
Sebepojetí (angl. self-concept), někdy bývá také označováno jako identita (angl. identity),
lze definovat jako „soubor názorů člověka vztažený k vlastnímu „já“ (Thorová, 2015,
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s. 286), vyvíjející se od nejútlejšího dětství po celý život. Patří sem hledání odpovědí na
otázky typu: „Jaký jsem? Kdo jsem? Co je pro mě v životě důležité? Kam patřím?“. Do
sebepojetí spadá také otázka genderu, sexuální orientace, kariéry nebo osobního
světonázoru. Člověk je tvor společenský a získává o sobě informace jak introspekcí
a sebereflexí tak i prostřednictvím interakce s druhými lidmi. V případě, že je svým okolím
přijímán kladně, roste jeho sebejistota a sebeúcta k jeho vlastní osobě.
Otázkou sebepojetí se zabývají i sociální psychologové. Helus (2015) na tento pojem nahlíží
z více úhlů pohledu. Sebepojetí chápe jako obrat k vlastnímu „já“, obrat do nitra a intimity.
Z pohledu sociální psychologie ovšem dodává, že k sobě samým a k našemu „já“ procitáme
pomocí interakce s druhými lidmi. Vlastní sebepojetí je založeno na vystavení se nárokům
společnosti, srovnávání a ztotožňování se s ní. Také ale dochází k určitému vymezování se
vůči blízkému i širšímu okolí. Prostřednictvím toho, jak se chováme ve společnosti se
stáváme sami sobě objektem svého poznání. Díky tomu, jak nás vnímají druzí lidé, si
ujasňujeme, kdo a jací jsme i naše vlastní dovednosti. Společnost nám tedy nastavuje
pomyslné ale důležité sociální zrcadlo.
2.2.2 Sebeuvědomění
Vývoj sebeuvědomění (angl. self-awareness) je základem pro pochopení duševního stavu
druhých lidí. O sebeuvědomění můžeme mluvit ve chvíli, kdy člověk vnímá sebe sama jako
jednotnou bytost. Uvědomuje si tedy svoje bytí a dokáže diferencovat mezi sebou a okolím.
Nejnovější výzkumy uvádějí, že počátek sebeuvědomování lze odhalit již u novorozenců,
kteří si dokážou uvědomit rozdíl mezi vlastním tělem a jeho okolím (Thorová, 2015).
Uvědomění si vlastní osoby probíhá v kontextu interakce s ostatními lidmi a tvoří se
především tím, jak se chováme vzhledem k ostatním nebo jak na ně působíme. Jde tedy spíše
o otázky vzhledu, inteligence, výkonů, úspěchu, společenského postavení atd. (Kopřiva,
2009).
2.2.3 Sebeúcta
Sebeúcta je jednou ze základních lidských potřeb, jak ji definoval ve své teorii významný
humanistický psycholog A. Maslow. Je znakem zralé osobnosti a odráží se na:
•

kvalitě mezilidských vztahů;
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•

interiorizaci sociálních norem;

•

rozvoji kompetencí pro kvalitní život;

•

prevenci sociálně-patologických jevů.

N. E. Curry a C. N. Johnson (1992, in Kopřiva, 2009, s. 208) uvádí, že „vyšším cílem než
naučit dítě číst, psát nebo se lépe chovat je přivést je k tomu, aby zakusilo samo sebe jako
hodnotného a kompetentního člověka“. Zdravá sebeúcta, jinými slovy také pocit vlastní
hodnoty, ovlivňuje vztah k sobě samému, dodává důvěru, energii a pomáhá nám zvládat
jakékoli životní situace. Sebeúcta je vybudovaná na tom, jací jsme, jakou si přikládáme
hodnotu, do jaké míry si vážíme sami sebe a také na tom, jak se máme rádi. Velice úzce
souvisí s hodnotovým žebříčkem jedince a s normami chování. Jiným úhlem pohledu se
sebeúcta projevuje tím, jak se chováme sami k sobě, ke svému okolí, k přírodě a k věcem.
Zdravá sebeúcta by se u dětí měla podporovat zejména láskyplným prostředím
a příležitostmi ke zvládání úkolů, aby dítě zažívalo pocity úspěchu. Cesta zdravé sebeúcty
je cestou k vlastní sebehodnotě, respektu a lásce, aneb jak píše Kopřiva (2009, s. 213):
„Respektovat a oceňovat druhé dokáže lépe ten, kdo si je vědom své vlastní hodnoty.“.
2.2.4 Vývoj sebepojetí kojence
Dítě, žijící v matčině lůně, je napojeno na biologické i psychologické úrovni. Biologické
propojení s matkou je přerušeno téměř hned po porodu přestřižením pupeční šňůry.
Psychologické spojení trvá naopak o něco déle. Dítě ještě nějaký čas po narození vnímá sebe
a matku jako jedno. Jeho vlastní vnímání tzv. psychologického já, kdy začíná odlišovat
neurčité MY na určitější JÁ a TY, se objevuje postupně během prvního roku života (Říčan,
2014).
Základ sebepojetí a vývoje vztahu k sobě se utváří již od samého počátku života kojence.
Stern (1992, in Vágnerová, 2012) uvádí, že tzv. fáze základního uvědomování sebe sama
nastává mezi třetím a šestým měsícem. Dítě začíná postupně chápat jednotlivé vztahy
a souvislosti, vnímá vlastní projevy a dokáže je odlišovat od projevů ostatních. Starší
kojenec pak už začíná vnímat a projevovat svoje pocity a emoce. Tento fakt je upevňován
především zvenčí a to prostřednictvím reakcí jiných lidí. Jedná se zejména o zpětnou vazbu
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dítěte a jeho hodnocení. Pro základ dalšího zdravého vývoje sebepojetí dítěte jsou důležité
následující body:
•

vědomí vlastní osoby;

•

základní orientace v okolí;

•

vytvoření základních vztahů;

•

posilování jistoty k sobě i svému okolí.

Erikson (1950, in Thorová, 2015) pohlíží na ontogenezi vývoje člověka pomocí osmi
vývojových stádií. Ta jsou chronologicky řazena dle věku a každé z nich obsahuje tzv.
vývojový úkol nebo také konflikt a krizi. Ty by měly být v ideálním případě úspěšně prožity
a překonány. V kojeneckém období dítě prochází tzv. krizí základní důvěry a nedůvěry.
Kvalita péče spočívá především v empatii a citlivém přístupu pečující osoby. I přes
krátkodobé prožívání nespokojenosti, získává kojenec naději v dobrý svět.
Teorii E. Eriksona potvrzuje i Matějček (2015, s. 15), který píše, že „…pro dítě je
rozhodující psychologické rodičovství, založené na vnitřním psychickém, citovém přijetí
dítěte, a nikoliv jen biologické rodičovství…“.
Ve vývoji kojence, kromě uspokojování biologických potřeb a potřeb proměnlivosti
podnětů, tvoří důležitou součást také naplnění potřeby jistoty a důvěry a navázání kladného
emočního vztahu k pečující osobě (Čáp, Mareš, 2007).
2.2.5 Vývoj sebepojetí batolete
Batole může, na základě osvojení si řeči a svých prožitků a zkušeností, projevovat svou vůli
ve větší míře než tomu bylo v kojeneckém období. Americký psycholog Kagan (1982,
in Říčan, 2014) vymezuje devět znaků vývoje sebepojetí:
1. sebechvála;
2. sebeovládání;
3. citlivost k selhání;
4. snaha dělat věci sám;
5. vítězný úsměv;
6. poznání sebe sama v zrcadle;
7. objevuje se antropomorfismus;
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8. užívá zájmeno „já“;
9. prožívá období vzdoru.
Za hlavní téma duševního vývoje v batolecím věku je pokládána autonomie a samostatnost
související s výše popsanými znaky vývoje vědomí vlastního „já“. Roste také dětské
sebehodnocení. (srov. Říčan, 2014; Čáp, Mareš, 2007).
Batole také vnímá potřebu osamostatnění se, zároveň potřebuje cítit bezpečí, stabilitu
a důvěru ve své okolí. Při emancipaci vznikají situace, kdy dítě chce dělat všechno samo. To
souvisí s osvojením si potřebných kompetencí. V případě, že je dítě nemá, přetrvává u něj
pasivita a emancipační fáze dlouho nenastává. Tento rys se tak může stát součástí dětské
osobnosti. Velkou roli v tomto období hraje také přístup rodičů. Batole provází dva vývojové
mezníky: schopnost separace od matky a uvědomění si vlastní osobnosti. Vzniklá potřeba
sebeprosazení se se může jevit jako tzv. negativismus.
Sebepojetí batolete ještě není souvislé, dítě o sobě nemá ucelený obraz a stále ještě nedokáže
plně rozeznat své já, ve smyslu svých vlastností a zkušeností. Sebehodnocení dítěte je
převážně dichotomické a nerealisticky pozitivní. Součást „sebepojetí je vědomí sebe sama
jako aktivního činitele“ (Vágnerová, 2014, s.172). Batole si tedy uvědomuje sebe samo jako
samostatnou bytost, objevuje se potřeba potvrdit hodnotu svých kompetencí, a tím
i hodnotu sebe sama a přichází uvědomění regulace svého chování.
Základ sebepojetí dítěte je ovlivňován hodnocením rodiči. Na tomto základě pak dítě buduje
své sebehodnocení. To má i emoční složku ve formě studu nebo hrdosti. Bowlby (1980,
in Vágnerová, 2012) také říká, že sebepojetí se vytváří v rámci interakce s pečující osobou.
V případě pozitivní interakce se dítě cítí milováno, v opačném případě se dítě může cítit
zavrhnuto. Tato raná zkušenost nemusí být zpracována na vědomé úrovni, avšak může
ovlivnit budoucí charakter dítěte.
Na vnímání sebe sama mají vliv i tzv. dětské přezdívky, jako např: „Ty jsi moje zlatíčko. Ty
jsi tak hodná holčička. Ty jsi naše štěstí.“ apod (Matějček, 2015).
Erikson (1950, in Thorová, 2015) připisuje batolecímu období krizi autonomie vs studu. Při
pokárání dítě pociťuje hanbu, tj. vnímá jako špatné samo sebe nikoliv čin, který udělal.
Vztahuje si pokárání i pochvalu osobně. Důležitým úkolem rodičů v tomto období je
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poskytovat dítěti podporu, hranice a zajišťovat pocit bezpečí. Dítě potřebuje získat vůli
k poznávání světa a víru v sebe samo.
2.2.6 Vývoj sebepojetí dítěte od tří do šesti let
U dítěte ve věku tří až šesti let se začíná objevovat zcela nová role a sice role soudce. Dítě
na rozdíl od batolete začíná pociťovat vinu. Svědomí, které se buduje od nejútlejšího věku
po celou dobu až do ca. šesti let, má základ na dřívějších trestech a odměnách. Díky vnější
regulaci chování si dítě postupně zákazy a povolení interiorizuje, až vznikne ona nová role
být sám sobě soudcem. Dítě začíná pociťovat vinu. V hraničních případech se může stát, že
dítě nabyde příliš citlivého svědomí. To může mít za následek přílišné obavy nebo strach
z udělání chyby. Tyto děti mají strach z vnějších autorit, ale i z jeho vnitřního soudce, který
bývá tvrdý a nemilosrdný. Strach z vnitřní autority se pak promítá právě do autority vnější.
Svědomí předškoláka je přesto stále ještě v heteronomním duchu, tzn. stále je přítomna
autorita, která dítěti říká a ukazuje, co je správné a co nikoli. Žádoucí vývoj dětského
svědomí u předškoláka bychom rozhodně neměli ovlivňovat fyzickým trestem a vychovávat
dítě ve strachu. Naopak je žádoucí dítě odměňovat láskou a v případě jeho nežádoucího
chování lásku k němu potlačit. Nejdůležitější je ovšem jít dítěti příkladem (Říčan, 2014).
Dítě v tomto období také objevuje a napodobuje různé role, osvojuje si žádoucí chování
a dochází k identifikaci s dospělým. Morální vývoj dítěte velmi záleží na způsobu výchovy
v rodině a jejím emočním klimatu (Čáp, Mareš, 2007).
V předškolním věku (v užším slova smyslu 3-6 let) je pro dítě důležité pronikat do širší
společnosti a mít možnost se v ní uplatnit. Zkušenost s osamostatňováním bývá pozitivní
i negativní a její korektivní vliv na sebepojetí dítěte se váže na interpretaci prožitků. Závisí
na způsobu uvažování dítěte i na jeho emočním hodnocení sebe sama.
U předškolního dítěte (3-6 let) přetrvává egocentrický způsob myšlení, fenomenismus
a magičnost. Sebepojetí se váže na vlastnosti a kompetence dítěte, jež samo ještě není
schopno posoudit, protože nechápe trvalost osobnostních vlastností. Děti ale čím dál více
zařazují do svého sebepojetí své aktuální schopnosti a dovednosti. V procesu
sebehodnocení se začíná projevovat důraz na vývoj. Dítě si uvědomuje svůj pokrok – co
dříve neumělo a dnes už umí. Sebehodnocení dětí ale ještě není realistické, většinou převládá
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nadhodnocování a přeceňování. Tento mechanismus zvaný nereálný optimismus poskytuje
dětem osobní rovnováhu a jistotu. Sebehodnocení stále hodně závisí na hodnocení jiných
lidí (rodičů). Dítě přejímá informace o své osobě nekriticky tak, jak mu jsou prezentovány.
Také je velmi silně ovlivňováno svými vrstevníky. Chce se jim podobat, mít stejné oblečení,
hračky, srovnává se s nimi. Součástí sebepojetí je i vývoj genderové identity, porozumění
genderovým rozdílům a přijetí svého pohlaví (Vágnerová, 2012).
Vývojovému stádiu dítěte (3–5 let) připisuje Erikson (1950, in Thorová, 2015) konflikt
iniciativy versus viny. V tomto období se dítě identifikuje s dospělými, buduje si svou
identitu, je aktivní v oblasti sexuality. Rozvíjí se pocit již zmiňovaného svědomí, přílišná
snaha a setkání s neúspěchem vedou k negaci a pasivitě dítěte, ovšem dobrý výkon pocit
neúspěchu rychle vykompenzuje. Pocit studu v batolecím věku je nahrazen pocitem viny,
tedy nejsem špatný já, ale to, co jsem udělal. Dítě je iniciativní a z tohoto období si odnáší
cílevědomost.
Shrnutí
Ve všech třech podkapitolách se vychází z uspokojování základních psychosociálních
potřeb. Děti předškolního věku prochází různými vývojovými stádii, a budují si tak pomocí
nich svou autenticitu, svůj sebeobraz a své sebepojetí. Úkolem nás dospělých je dětem na
jejich cestě pomáhat a být jim co nejlepším vzorem. Podporovat je v jejich sebeúctě
a v pozitivních mezilidských vztazích. Vytvářet jim bezpečné a láskyplné prostředí a vést je
tak ke komplexnímu rozvoji jejich osobnosti, neboť právě v předškolním věku vzniká základ
pro další a složitější rozvoj osobnosti.

37

3

Význam knihy v předškolním období

Kniha, a vůbec čtený text celkově, hraje v životě člověka velmi významnou roli. Vztah ke
čtenému textu a k literatuře obecně se vytváří již v útlém věku. Dítě na základě příběhů
a pohádek získává zkušenosti, znalosti, seznamuje se s hodnotami, na kterých je naše
společnost založena a mimo to je ovlivňováno čtenářským vzorem rodičů. V prvotních
fázích života jsou to tedy především rodiče, kteří v ideálním případě probouzí v dítěti chuť
a zájem o literaturu. Podporují tak rozvoj nejen kognitivních znalostí a vědomostí, ale
pomáhají také k osvojování postojů a hodnot, které rodina, a potažmo společnost, vyznává.
Do tří let věku dítěte je to zpravidla rodič, kdo v něm probouzí zájem o čtení a aktivity s ním
spojené. V období kolem třetího roku života, dítě začíná vyžadovat jiné společenské okruhy.
Vyžaduje hru a komunikaci s věkově podobným dítětem a probouzí se v něm touha obměnit
společenský kruh, vyzkoušet si novou společenskou roli, poznat nové prostředí a lidi.
V mnoha případech také děti tohoto věku docházejí do institucí. Těmi jsou nejčastěji
mateřské školy, dětské skupiny, dětská centra, jesle aj. Ty by měly dítě podporovat
a pomáhat mu na jeho cestě ke komplexnímu rozvoji, ke kterému předčtenářská gramotnost
neodmyslitelně patří a vede k následné přípravě na čtenářskou gramotnost. Tomášková
(2015 s. 9–10) kategorizuje čtenářskou gramotnost do následujících oblastí:
•

Vztah ke čtení

•

Doslovné porozumění

•

Posuzování a hodnocení

•

Metakognice

•

Sdílení

•

Aplikace

Čtenářskou gramotnost lze definovat jako „schopnost porozumět psanému i čtenému textu,
přemýšlet o něm, jeho obsah sdílet s ostatními, překonávat obtíže, které jsou spojeny se
čtením, a používat získané informace k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí
a dovedností“ (Tomášková, 2015, s. 10–11).
K tomu, aby se dítě mohlo co nejsnadněji a s radostí stát čtenářsky gramotným, je důležité
nepodcenit čtenářskou pregramotnost. Ta spočívá především v seznamování se s literaturou,
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ať již formou předčítání dospělého, „čtením“ z ilustrací nebo listováním dětskými knihami.
Dítě tedy ke zprostředkování příběhu potřebuje čtenáře, který s ním příběh bude sdílet.
Abychom u dítěte vyvolali patřičný zájem o literaturu, je potřeba číst tzv. interaktivně. To
znamená, že kromě kritérií jako je vhodný výběr knihy, přednesová úroveň čtenáře, čas, kdy
dítěti čteme, je důležité aktivní zapojení samotného dítěte, které příběh poslouchá. Díky
tomu u něho vzbudíme větší zájem a ono pak samo bude mít v příběhu důležitou roli (může
např. předvídat, číst z obrázku, dokončovat příběh, ilustrovat ho atd.). Cílem čtenářské
pregramotnosti je vést děti k lásce a radosti ze čtení, seznámit je s významem čtení, rozvíjet
dětskou představivost, fantazii, paměť, myšlení a řeč. Na základě různorodých příběhů si
dítě také rozšiřuje svou slovní zásobu a komunikační schopnosti, učí se koncentraci
a trpělivosti, obohacuje se o zkušenosti z knih a přebírá z nich vzorce chování a jednání
reflektující společnost, ve které vyrůstáme a i tu, která je nám místem i hodnotami
vzdálenější (Tomášková, 2015).

3.1 Vývoj řečových a komunikačních schopností
Vývojem řeči se zabývalo, a stále ještě zabývá, mnoho pedagogů a psychologů. V oblasti
rozvoje řečových schopností v dětském věku významně přispěl sovětský psycholog Lev
Vygotskij. Ve své publikaci s názvem Vývoj myšlení a řeči (2004) se soustředil na rozvoj
řečových schopností u dětí předškolního a školního věku. Zkoumal především vztah mezi
vnitřní a vnější řečí v dětském věku. Vývoj řeči kategorizoval do čtyř stádií. Prvotním
stádiem prochází dítě přibližně do věku 12 měsíců a hlavním znakem jsou křik, žvatlání
a dokonce i první slova. Ač se může zdát, že dítě již dospívá do intelektuální fáze vývoje
myšlení a řeči, Vygotskij (2004) toto období nazývá obdobím předintelektuálním. Doplňuje
také, že záleží na sociálním a podnětném prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Čím více má dítě
kontakt s pečující osobou, tím časnější a jednodušší má vstup do dalších životních etap.
Kolem druhého roku života ovšem nastává zlom, a to v podobě propojení vývojové linie
myšlení a řeči, které se do té doby vyvíjely odděleně. To má za následek uvědomování si
řeči, jejího významu a postupné osvojování si jazyka. V tomto okamžiku se řeč již stává
vědomou a intelektuální záležitostí dítěte. Dětský aktivní i pasivní slovník se na základě
osvojování si názvů věcí enormně a skokově rozšiřuje a dítě odhaluje symbolickou funkci
řeči.

39

Vygotskij (2004) zdůrazňuje, že pro správný rozvoj řeči a myšlení, je důležité následující:
•

Vhodné a podnětné prostředí.

•

Vedení a učení dětí má předbíhat jejich vývoj (tzv. zóna nejbližšího vývoje).

•

Podporovat dítě v jeho životní etapě, kdy dochází k propojení myšlení a řeči.

Vágnerová (2012) popisuje vývoj komunikace podobně. V prvním stádiu se dítě dorozumívá
křikem či pláčem, ale dokáže opětovat i úsměv a chechtá se. Později, kolem devátého měsíce,
dítě začíná produkovat jednoduché slabiky, někdy i slova. Dítě v tomto období obohacuje
svou pasivní slovní zásobu a je proto důležité s ním hovořit gramaticky správně a nešišlat.
V období tří let věku dítěte dochází k již zmiňovanému obrovskému rozvoji řeči jak na
pasivní, tak hlavně na aktivní úrovni. Vývoj řeči je ovlivňován jak vnějšími podmínkami,
tak i genetickými předpoklady. Do šesti let by řeč a komunikace měla být gramaticky
správná s bezvadnou výslovností a schopností porozumění mluvenému slovu, básničkám,
říkadlům i pohádkám.
Řeč a komunikace je pokládána za nezbytně důležitou součást učebního procesu. Základem
plodné komunikace je bohatá slovní zásoba a zpětná vazba, která informuje
o srozumitelnosti našeho sdělení. Čtenářská pregramotnost si klade za cíl to, aby dítě text
dokázalo poslouchat s porozuměním, aby ho bylo schopné zpracovat, zvládlo o něm
komunikovat a vytvářet závěry.
Pro to, aby dítě dosáhlo všech vývojových požadavků, je potřeba ho řádně podporovat v jeho
rozvoji. Řeč a slovní zásobu lze nejlépe rozvíjet komunikací, vhodným mluvním vzorem,
čtením říkadel a pohádek. V současné době se učitelky MŠ potýkají s potížemi jako je vada
výslovnosti, malá slovní zásoba vzhledem k věku dítěte a nedostatečná schopnost
komunikace. Tomášková (2015) spatřuje problém v nedostatečné komunikaci rodičů s dětmi
v běžných životních situacích a také v malém množství mluvních vzorů a společně
strávených chvilek s knihou.

3.2 Metodika práce s knihou, čtenářské strategie
Cílem literární výchovy je v současné teorii formace trvalého vztahu člověka k literatuře.
Tento vztah se u čtenáře projevuje jeho vlastní aktivitou. V prostředí mateřské školy je
v rámci čtenářské pregramotnosti snaha o komplexní rozvoj dítěte. To znamená, že se učitelé
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snaží vybírat kvalitní nakladatelství, vhodnou a aktuální četbu pro děti a v neposlední řadě
i vhodnou volbu metod. Činnostmi z oblasti čtenářské pregramotnosti se v rámci
komplexního rozvoje dítěte navazuje na činnosti z jiných oblastí i ze zážitků a zkušeností
z reálného života. Díky tomu dochází k propojení celku a dítě má možnost poznávat svět
komplexně.
Vzhledem k výše popsaným cílům, je potřeba volit vhodné metody. V období předškolního
věku a u mladšího školního věku je vhodná volba pomůcek např: maňáskové divadlo,
obrázky doplňující děj, dramatizace děje, či různá divadélka (Opravilová, 1984).
V současné odborné lieratuře se setkáváme s dalšími novějšími typy a metodikami, které
jsou známé pod názvem čtenářské strategie. Tento typ metod spočívá ve vhodném
rozpracování příběhu a následném kladení otázek dětem tak, aby byl obsah textu pro
posluchače srozumitelnější. Čtenářské strategie tedy vedou dítě k lepšímu a hlubšímu
porozumění čtenému textu, pomáhají mu v barvitých představách děje a vžití se do
jednotlivých situací hrdinů.
Strategii lze obecně definovat jako „volbu konkrétní posloupnosti kroků ke zvládnutí
nějakého úkolu“ (Wildová et. al., 2020, s. 5). Čtenářskými strategiemi pak chápeme volbu
konkrétních a námi osvojených postupů k lepšímu pochopení a porozumění čtenému textu.
Děti předškolního věku se používání strategií teprve učí a potřebují nápomocné vedení. To
spočívá zejména ve vhodném rozpracování příběhu a vhodném kladení otázek k textu. Na
tomto základě lze strategie obohacovat o další formy, jako je „usuzování, hledání souvislostí
(propojování), vizualizace, shrnování, předvídání a hodnocení“ (Tompkins, 2006,
in Wildová et. al., 2020, s. 5).
V rámci empirického výzkumu jsem pracovala zejména s novějšími metodami čtenářských
strategií, a to konkrétně s metodou RWCT, pod kterou spadá tzv. třífázový model učení (EU-R) a práce s emočními kartami. Obě strategie popisuji níže.
Metoda RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) je jednou z moderních metod
v oblasti čtenářských strategií. V kontextu českého jazyka je překládána jako metoda čtením
a psaním ke kritickému myšlení. Tou je popisován tzv. třífázový model učení, který spočívá
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v řazení strategií před čtením prostřednictvím evokace, během čtení, tzv. uvědomění si
významu a po čtení formou reflexe (Wildová et. al., 2020).
Práce s emočními kartami dětem pomáhá v jejich seberozvoji, v chápání a porozumění svým
pocitům i pocitům jiných lidí. Rozvíjí komunikační schopnosti, učí děti naslouchat
s porozuměním a v rámci bezpečného a důvěryhodného prostředí slouží ke sdílení dětských
pocitů a myšlenek. Při činnostech v oblasti čtenářské pregramotnosti pomáhají emoční karty
dětem vžít se do děje, do role hrdiny, procítit příběh na základě emocí, případně si
vzpomenout, jak se cítí ony samy v podobných situacích a reflektovat své pocity (Laufková,
2020).
3.2.1 Kniha jako prostředek rozvoje sebehodnocení u dětí předškolního věku
Kniha je jedním z nejdůležitějších prostředků rozvoje dítěte v učebním procesu, pomáhá mu
na jeho cestě v objevování nových zkušeností, prožitků a poznatků. Dítě předškolního věku
ještě není schopné kritického myšlení, kvalitního výběru zdrojů a informací a potřebuje tedy
pomocné vedení dospělého člověka. Úkolem předškolních zařízení nebo dospělých však
není dětem striktně informace vybírat, nýbrž rozvíjet dětskou kritickou mysl tak, aby z těchto
dovedností bylo dítě schopno čerpat i v budoucích životních situacích (Opravilová, 1984).
Na základě výše zmiňovaných čtenářských strategií je u dítěte snaha rozvinout mimo jiné
dovednost hodnotící a seberozvojovou. Dítě hodnotí na základě vodítek z textu a ilustrací
hlavního hrdinu, správné a špatné činy a rozhodnutí. Tvoří si svůj žebříček hodnot, sžívá se
s některými hrdiny a prožívá jejich příběh opravdu do hloubky. Zkouší se vžívat do různých
rolí a reagovat na ně. Hodnotí, komentuje a obhajuje události v příběhu, své názory,
reflektuje sebe a svou schopnost předvídat. Učí se a rozvíjí svou osobnost na základě
pohádek a příběhů v souvislosti se čtenářskými strategiemi (Wildová et. al., 2020).
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Praktická část
4

Cíl výzkumu, výzkumné otázky, metody sběru dat

Cílem této bakalářské práce je, na základě doporučené literatury a s ohledem na vývojová
specifika dětí předškolního věku, systematicky navrhnout techniky postupného rozvoje
sebehodnocení dětí předškolního věku. Tyto techniky následně zavádět a realizovat ve dvou
vybraných MŠ. Aktivity jsou zaměřeny na práci s knihou formou čtenářských strategií,
metod RWCT, emočních karet a dalších doprovodných materiálů. V každé MŠ bude
realizováno šest lekcí, po nichž vždy následuje reflexe samostatných činností i účinnost
sebehodnotících technik v praxi.
S ohledem na výše stanovený cíl jsem zvolila cestu akčního výzkumu, který probíhal ve
dvou zařízeních předškolního typu.
Výzkum vzhledem k cíli reagoval na následující výzkumné otázky:
•

Co dětem nejvíce pomáhá v jejich sebehodnocení a v dovednosti reflektovat svou
práci?

•

Jaké pokroky a v jakých oblastech byly u dětí zaznamenány?

•

Jaká forma sebehodnocení dětem nejvíce vyhovuje?

•

Jaká forma jim naopak nevyhovuje vůbec?

Samotný akční výzkum pracuje s postupnou gradací sebehodnotících technik a následně
udává a sleduje práci jednotlivých dětí. Na základě připravených aktivit byly ověřovány
jednotlivé techniky sebehodnocení. Jako metodu sběru dat u obou výzkumných skupin jsem
využila obsahovou analýzu dětských prací, konkrétně pak sebehodnotící listy, emoční karty
a techniku semaforu. Dále jsem využívala záznamy z diktafonu a fotografie z realizovaných
činností, z nichž následně vznikla reflexe připravených aktivit a má vlastní sebereflexe. Jako
další metodu sběru dat jsem použila záměrné pozorování výzkumného vzorku dětí během
jejich volné hry a dalších aktivit, kde jsem pozorovala zejména vliv sebehodnotících technik.
Výzkum je dále obohacen o polostrukturovaný rozhovor s učitelkami MŠ, kde byly
jednotlivé lekce realizovány.
Gradace sebehodnotících technik byla pro oba výzkumné vzorky zcela shodná a vypadala
následovně:
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1. V první fázi jsme začínali neverbálními technikami, tedy pohybem. Konkrétně
jsem nejdříve využívala metody teploměru či barometru, kdy dítě mělo vyjádřit
svůj pocit či náladu pomocí celého těla nebo pomocí rukou.
2. Ve druhé fázi, která se prolíná a navazuje na první fázi procesu, jsme s dětmi
aplikovali techniku verbálního a grafického sebehodnocení. Děti reagovaly na
kladené otázky a měly možnost je doplnit svými podotázkami či jiným důležitým
sdělením, které nebylo vyřčeno. Zároveň měly děti k dispozici sebehodnotící listy,
ve kterých vyplňovaly svá hodnocení pomocí emotikonů.
3. Třetí fáze procesu vycházela z verbálních technik a jejím základem bylo slovní
hodnocení s pomocí a oporou o emoční karty2. Ukázku emočních karet lze nalézt
v příloze č. 6.
4. Ve

čtvrté

fázi

procesu

se

děti

setkaly

s další

grafickou

technikou

sebehodnocení, a to konkrétně s technikou semaforu, kde měly za úkol podle
předem stanovených kritérií sebehodnocení připnout kolíček k jedné ze tří barev.
Zelená sloužila pro pozitivní hodnocení, oranžová pro pozitivní hodnocení
s výhradami a červená pro negativní hodnocení.

4.1 Popis výzkumného vzorku
Výzkum k této práci byl realizován ve dvou státních zařízeních předškolního typu. Jednalo
se o mateřskou školu v Praze a Brně. Tato předškolní zařízení jsou dále prezentována
anonymně a odlišuji je jako MŠ Praha a MŠ Brno. Obě mateřské školy mají společný
vzdělávací program Mateřská škola podporující zdraví. Řídí se tedy společně tzv. kurikulem
podpory zdraví v mateřské škole. Hlavní principy spojující směřování obou MŠ spočívaly
v holistickém a komplexním pojetí zdraví. Na zdraví jako takové není nahlíženo jako na
pouhou nepřítomnost nemoci, nýbrž je zohledňováno široké spektrum činitelů ovlivňujících

2

Pro výzkumné účely jsem používala emoční karty s názvem Moře emocí od společnosti b-creative.
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lidského jedince, jeho životní pohodu, jeho nastavení a konečně i ovlivňování lidského bytí,
které je způsobeno prostředím, životními situacemi i událostmi, jež člověk zažívá.

Obrázek 3 Koncept pěti komponent v kurikulu Zdravá MŠ [Zdroj: Archiv autorky]

Koncept zdravé MŠ je propojení všech pěti komponent zobrazených výše. Podstatným
znakem holistického pojetí zdraví je uvědomění si všech vnějších i vnitřních vlivů
působících na člověka, na jeho psychiku a celkově na to, jak se cítí. Důraz je kladen na
životní pohodu, ke které se celý koncept snaží směřovat. Zdravá MŠ se tedy soustředí na to,
aby každému jedinci poskytla co nejpříjemnější prostředí, v rámci možností vycházela
z individuálních potřeb dětí, ale i pedagogů a rodičů (Havlová et. al., 2008).
V obou zařízeních také byla vidět velká ochota sdílet své zkušenosti a poznatky nejen
ohledně formativního hodnocení, ale celkově ohledně jejich konceptu a fungování. Obě
mateřské školy razily heslo: „Spokojený pedagog = spokojené děti = spokojení rodiče“.
Specifičnost obou zařízení byla i v individuálním přístupu učitelů k výchovně-vzdělávacím
činnostem. Každý den se lišil tím, který pedagog ve třídě právě působil, dále v přístupu
k volné hře, které byl dle mého názoru dostatek a také v přístupu k dětem, který byl
láskyplný a respektující.
4.1.1 Kritéria výběru dětské skupiny
K účelu mého výzkumu jsem v obou zařízeních pracovala pouze s dětmi v povinném roce
předškolního vzdělávání, tj. s dětmi ve věku nejméně pěti a nejvýše sedmi let. Vzhledem
k tématu nebylo jednoduché objevit předškolní zařízení, kde by práce se sebehodnocením
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dětí byla vítána. To může být způsobeno např: nedostatečnou informovaností pedagogů
o tématu, špatnou konotací s termínem sebehodnocení nebo částečnou uzavřeností MŠ vůči
novým technikám a tématům. Velkou roli sehrála také zhoršující se situace ohledně
pandemie. Oba dva typy předškolního zařízení jsou tedy podobně zaměřené (vychází
z kurikula Zdravá MŠ), což ovlivňuje výsledky mého výzkumu. Přesto se práce s dětskými
skupinami lišila. Celková realizace probíhala po dobu jednoho měsíce s tím, že v každé MŠ
jsem strávila dva týdny. Vzhledem ke zhoršující se pandemické situaci a k přítomnosti
státních svátků během výzkumu, byl vzorek dětí velmi proměnlivý. Pracovala jsem tedy
zejména individuálně, v některých případech dokonce pouze s dvěma dětmi, nejvýše však
se šesti dětmi. Vzhledem k věkově heterogenní organizaci obou tříd bylo v povinném roce
předškolního vzdělávání ve třídách zapsáno vždy nanejvýše deset dětí.
4.1.2 MŠ Praha
Mateřská škola, do které jsem docházela v Praze, měla celkem šest věkově heterogenních
tříd s celkovým počtem 142 dětí. Pedagogické vedení mateřské školy je velmi vstřícné,
s dětmi se jedná s velkou úctou a s respektem a velmi významným aspektem je volná hra.
Důležitá součást chodu MŠ je i úzká spolupráce s rodinou, která probíhá formou setkání či
online dotazníků. To vše dohromady vytváří krásné a důvěryhodné prostředí plné lásky,
respektu a podpory. Učitelé zde mají stanovený pouze rámec učebního obsahu, který je
v souladu se ŠVP, takže každá třída funguje částečně jinak. Společnými znaky jsou
respektování kurikula pro zdravou MŠ, respektující komunikace i přístup k dětem
a spolupráce s rodiči. V každé třídě byli tři pedagogové a dvě asistentky. Všichni se mezi
sebou víceméně pravidelně střídali během jednoho týdne. Momentálně se MŠ snaží
o progres a proniknutí do světa formativního hodnocení a z tohoto důvodu jsem si MŠ
vybrala. Naše spolupráce byla otevřená a vzájemně prospěšná.
Popis třídy v MŠ Praha
Ve třídě, kde jsem realizovala připravené činnosti, bylo zapsáno celkem 24 dětí.
V posledním roce povinné předškolní docházky bylo dětí ve školce celkem deset, ale jejich
docházka byla velmi nepravidelná. Tudíž jsem v rámci aktivit pracovala nejvýše se šesti
dětmi. Aktivity probíhaly vždy v odpoledních hodinách, po krátkém odpočinku velkých dětí,
během kterých ještě malé děti spaly. Na společnou práci tedy byl speciálně vyhrazený čas
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bez rušivých elementů, který bývá za běžných okolností využíván k přípravě dětí
předškolního věku v povinném předškolním roce.
Seznámení se s prostředím MŠ proběhlo na etapy. V první řadě jsem se seznámila
s ředitelkou a učitelkami ve třídě, kde mi bylo umožněno následné činnosti realizovat. Ve
druhé řadě jsem se seznámila s dětmi, a to přímým, spontánním vtažením do jejich volné
hry.
Popis výzkumného vzorku dětí v MŠ Praha
Vzhledem k etickým důvodům výzkumu jsou o jednotlivých dětech zmiňovány pouze
základní informace sloužící pro lepší kontext a orientaci ve výsledcích výzkumu. Pro
zachování anonymity jsou dále zaměněna jména dětí (shoduje se vždy pouze počáteční
písmeno), ale jejich genderová identita zůstala zachována.
Na základě GDPR podmínek jsem vytvořila o provádění výzkumu pro rodiče dětí
informovaný souhlas, který všichni zúčastnění podepsali. Formulář se nachází v příloze č. 4.
U dětí jsem sledovala následující oblasti:
a. Povahové rysy
b. Záliby
c. Postavení ve třídě a vztahy s vrstevníky
d. Emoční vyspělost
e. Přístup dítěte samo k sobě a k jeho činnostem
Jako metodu sběru dat jsem použila pozorování dětí při volné hře i v rámci řízených činností.
U popisu každého dítěte uvádím typické či často se opakující výroky nebo činy dětí, z nichž
lze vyvodit některé sledované oblasti. Výzkumný vzorek obsahuje popis celkem pěti dětí,
z nichž se každé dítě účastnilo minimálně dvou lekcí.
Šárka (6 let)
Častými otázkami byly: „Mám to takhle správně? Co mám vybravit? Kam to mám dát, aby
to bylo správně?“. Zároveň ale často používala větu: „Já jsem tady ale nejstarší, tak si
budem hrát podle mě.“.
a. vůdčí osobnost s tišší povahou v přítomnosti dospělých
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b. ráda si na sebe bere různé role (princezny, panenky, hostitelky, pomocnice), ráda si
kreslí a strojí se
c. v dětském kolektivu má vůdčí roli, je nejstarší ve třídě a toto „privilegium“ si
uvědomuje, svými vrstevníky je obdivována, nebojí se toho občas využít, dokáže se
ale stáhnout a přizpůsobit se kolektivu
d. na svůj věk je emočně vyspělá, ale učí se pracovat s chybou, sklony k perfekcionismu
e. potřebuje podporu a oporu v dospělých, vyžaduje ohodnocení dospělými, na jehož
základě buduje hodnocení svoje
Eliška (5 let)
Komunikovala se mnou spíše na vyzvání, když se jí něco nepodařilo, snažila se to skrýt,
např: vyhodila pracovní list, který byl špatně, raději rychle utřela vylité mléko do trička, než
aby to někdo viděl.
Výroky v rámci volné hry: „Holky, jdeme teď hrát to divadlo? Za chvilku bude kroužek, tak
abychom to stihly.“ „To divadlo se nám povedlo, že jo? A taky jsme si po sobě hezky
uklidily.“.
a. tišší povahy, ale je komunikativní, má velkou fantazii, poslušná
b. ráda si kreslí a maluje, hraje si na princeznu
c. má nejlepší kamarádku (4 roky), která se na ní upnula, Eliška jí ráda učí a pomáhá jí,
s vrstevníky nemá žádný problém, vychází se všemi
d. je emočně vyspělá vzhledem k věkové úrovni, zvládá drobné neúspěchy, ale má
tendence schovávat chyby
e. celkem nezávislá, ráda si sama organizuje čas, umí se pochválit i pokárat v podobě
pocitu studu
Vilém (5 let)
Časté výroky: „Neee, mně to nejde! Takhle to nemá vypadat! To je špatně, to nechci. Tohle
nechci dělat, už dělám něco jinýho. Teď se teda cítím naštvaně.“.
Šárka po Vilémovi chtěla ustlat postel: „Jo, já ti ji ustelu a uklidím.“.
a. velmi hovorný, má bujnou fantazii a představivost, kterou se nebojí sdílet s ostatními
b. rád si kreslí, staví bunkry a výrobky ze stavebnice
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c. vyhledává spíše holčičí kolektiv, hodně se kamarádí s jeho dětskou láskou Šárkou
(mají se moc rádi a Vilém pro ni dělá „první poslední“), s chlapeckým kolektivem si
rád hraje se stavebnicemi, s legem, má rád činnosti spojené s rozvojem jemné
motoriky, dokáže se hodně obětovat pro druhé, prosociální
d. má občasné výbuchy emocí v případě řešení konfliktů, vyhroceným situacím se snaží
předcházet, ale někdy jsou emoce silnější než on
e.

velmi dobře dokáže popsat a vyjádřit svoje pocity, je na cestě budování si sebeúcty
a sebehodnoty, snaží se vyhovět ostatním i v rámci překročení svých hranic, zatím
moc nedokáže pracovat s chybou

Viktor (5 let)
Časté výroky: „Pojď, půjdeme si stavět něco. Já bych chtěl postavit raketu nebo klouzačku
pro auta.“ „A co si budeme zítra číst?“.
Během volné hry stavěl s chlapci překážkovou dráhu: „Kluci, uděláme to takhle nebo jak
tam chcete dát tuhle překážku? Tak jo, tak ji tam dáme jinak. Máte pravdu, takhle to bude
asi líp držet. Jo drží! Tak to jste hodně dobře vymysleli kluci!“.
a. sdílný, otevřený novým věcem i lidem, zapálený a nadšený pro hru, nekonfliktní, má
velmi bujnou fantazii, iniciativní
b. velmi rád staví malé i velké stavby, miluje knihy a čtené i vypravované příběhy
c. baví se se všemi bez rozdílu, se svými vrstevníky vychází velmi dobře
d. na svůj věk velmi vyspělý, dokáže sdílet a popisovat své pocity
e. dokáže obhajovat své názory a přijímat názory druhých, je schopen diskuze, dokáže
náležitě pochválit sebe i druhé
Vojtěch (5 let)
Se mnou moc nekomunikoval, ale nejspíš to bylo tím, že jsem byla nová a bylo pro nás těžké
navázat kontakt. Při popisu nálad často sdílel smutek a během hodnotících aktivit se
pohyboval spíše na negativním poli.
a. chlapec velmi tiché povahy, občas sdílí své názory s dětmi, málokdy je sdílí
s dospělými, velmi poslušný
b. rád si sám staví ze stavebnice, baví ho manuální činnosti
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c. i přes svou tichou povahu je hezky přijímán dětským kolektivem, ale nevyhledává
ho, vystačí si sám
d. během celého dvoutýdenního pozorování se nijak neprojevoval
e. mám pocit, že se ještě velmi hledá, vyhovuje mu spíše menší kolektiv dětí, rád je
sám se sebou, ale dokáže inspirovat a podnítit ostatní ke hře, kterou vymyslel
4.1.3 MŠ Brno
Mateřská škola v Brně má celkem tři třídy a plná kapacita je 84 dětí. Je to tedy menší
zařízení, které je více komunitně zaměřené. Stejně jako MŠ Praha se i tato MŠ řídí
kurikulárním dokumentem podporujícím zdraví. Pedagogický i nepedagogický personál byl
velice vstřícný jak ke mně, tak k dětem. Opět jsem si povšimla velké ochoty, respektu,
empatie a úcty k dětem. Mateřská škola pracuje s formativním hodnocením velmi
intenzivně, pedagogický personál jezdí na vzdělávací kurzy se zaměřením na tuto oblast
a pedagogové jsou velmi otevření a sdílní, co se jejich zkušeností, zážitků a hodnot týče.
Popis třídy v MŠ Brno
V této třídě bylo zapsáno celkem 28 dětí, z nichž si šest předškoláků plnilo povinný
předškolní rok a dvě děti měly odklad školní docházky. Docházka těchto dětí byla v poměru
k MŠ Praha pravidelnější, a tak šlo lépe navazovat na předchozí aktivity. Velmi významnou
část dne děti trávily volnou hrou. Přípravy pro děti v povinném předškolním roce probíhaly
jednou týdně a děti nebyly zvyklé na soustavnou práci v podobě každodenních aktivit. To se
odrazilo i na mnou realizovaných činnostech. Aktivity probíhaly v ranních hodinách ještě
před svačinou a během volné hry ostatních. Tento fakt realizaci činností také velmi
ovlivňoval.
S prostředím a chodem MŠ Brno jsem byla školnímu personálu představena až v první den
aktivity. S dětmi i s personálem jsem se tedy seznamovala během mnou řízených činností.
Popis výzkumného vzorku dětí v MŠ Brno
Stejně tak jako u výzkumného vzorku dětí z MŠ Praha zmiňuji vzhledem k etickým
důvodům výzkumu pouze základní informace o jednotlivých dětech, které slouží pro lepší
kontext a orientaci ve výsledcích výzkumu. Pro zachování anonymity jsou opět zaměněna
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jména dětí (shoduje se vždy pouze počáteční písmeno) a jejich genderová identita zůstala
nepozměněna.
Na základě GDPR podmínek jsem také vytvořila o provádění výzkumu pro rodiče dětí
informovaný souhlas, který všichni zúčastnění podepsali. Formulář se nachází v příloze č. 4.
U dětí jsem opět sledovala následující oblasti:
1. Povahové rysy
2. Záliby
3. Postavení ve třídě a vztahy s vrstevníky
4. Emoční vyspělost
5. Přístup dítěte samo k sobě a k jeho činnostem
Jako metoda sběru dat jsem sloužilo opět záměrné pozorování dětí při volné hře i v rámci
řízených činností. U popisu každého dítěte uvádím typické či často se opakující výroky nebo
činy dětí, z nichž lze vyvodit některé sledované oblasti. Výzkumný vzorek obsahuje popis
celkem šesti dětí, z nichž se každé dítě účastnilo minimálně dvou lekcí.
Jonáš (6 let, odklad školní docházky)
Časté výroky: „Já si chci s vámi číst!“ „Paní učitelko, můžu Vám s tím pomoct?“ „Na co
hrajete, kluci? Můžu s váma?“ odpověď: „Ne.“ Jonáš: „Tak já si jdu stavět, můžete klidně
se mnou, jestli chcete.“
Při hodnotících činnostech: „Tohle ještě nezvládám.“ „Čištění zubů zvládám skvěle!“
„Vázat tkaničky ještě neumím, ale chtěl bych se to naučit.“.
a. velmi kamarádský chlapec s klidnou povahou a velkou fantazií, hovorný,
zodpovědný, pracovitý
b. rád si staví stavebnice, velice rád si čte a poslouchá čtené příběhy, rád si kreslí
c. snaží si vždy najít místo v chlapecké partě, která ho ne vždy přijímá, nemá jednoho
nejlepšího kamaráda, většinou pomáhá učitelkám a vyhledává s nimi kontakt
d. nemá problém s neúspěchem, emočně vypjaté situace zvládá s klidem
e. rád se učí a vzdělává formou různých her, dokáže zhodnotit, co už umí a co ještě ne
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Nora (6 let, odklad školní docházky)
Zpočátku se mnou komunikovala neverbálním přikyvováním hlavy, během dalších setkání
se rozmluvila.
Často předváděla gymnastické kousky: „Koukej, co umím! A ještě umím taky tohle, koukej!“.
Při sebehodnotících činnostech se řídila svým vzorem Nelou: „Jak se dnes cítíš, Nelo? Já
taky smutně.“. U semaforu zvolila zelenou barvu, Nela to okomentovala slovy: „To ne, dej
to na červenou.“. A Nora tento krok na základě Nely a s pocitem studu „opravila“.
a. velice tichá dívka, je velmi stažená do sebe, ale když si člověk její důvěru získá,
dokáže se návodnými otázkami otevřít
b. ráda vykresluje omalovánky, tančí a dělá gymnastiku
c. většinou si najde ve třídě vzor a ten následuje, dělá, co jí vzor řekne, rozumí si spíše
s mladšími dětmi předškolního věku (3-4 roky)
d. právě sociální a emoční vyspělost jsou důvodem odkladu školní docházky, dívka se
ale postupně snaží zbavovat přílišného ostychu
e. nemá pevné názory a hodnoty, které by dokázala obhájit, řídí se spíše svým okolím,
velice se mu přizpůsobuje a podřizuje
Vincent (5 let)
Časté výroky při čtení: „My to nechceme číst. My chceme dělat něco jinýho. Nás to nebaví,
že jo, kluci?“ odpověď Štěpána: „Mně jo, já chci vědět, jak to dopadne.“.
a. velmi akční chlapec velice přátelské povahy, vůdčí rysy
b. rád si staví a hraje se stavebnicí, vymýšlí různé pohybové hry, poslouchá písničky
a zpívá
c. zapadá do kolektivu, má svou partu, kamarádí se nejvíce se dvěma chlapci stejného
věku
d. emoční vyspělost je úměrná věku, hodně zkouší hranice jak u vrstevníků, tak
u dospělých
e. je rád středem pozornosti, snaží se ovlivnit ostatní děti a přesvědčit je o svém názoru,
své názory a postoje bere jako jediné správné
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Štěpán (5 let)
Časté výroky: „Kluci, postavíme si bunkr! Ten se nám poved, koukejte!“.
Při sebehodnotících činnostech: „No, todle už se mi daří, to umím.“ „Vlasy si nečešu, protože
to vůbec nepotřebuju a teď navíc jsem ostříhanej, hele, takže to už vůbec nepotřebuju.“
a. velice přátelský a inteligentní chlapec, nekonfliktní povahy, zodpovědný
b. rád si hraje se stavebnicí a staví bunkry, vyhledává manuální činnosti
c. v kolektivu MŠ je velmi dobře přijímaný, má spoustu kamarádů, se všemi má hezké
vztahy
d. emočně velmi vyspělý
e. přistupuje s respektem sám k sobě i k ostatním, umí se pochválit, dokáže obhájit své
názory a zároveň vyslechnout opozici
Kryštof (5 let)
Časté výroky: „Budem si hrát na patrolu! Já budu ten, co vás bude zachraňovat.“
Při čtenářských aktivitách: „Já mám rád ty knížky, mně to baví číst.“ „Já bych to taky chtěl
umět, ale musím se to nejdřív naučit.“.
a. bystrý, zvídavý a komunikativní chlapec, je aktivní a rád se dozvídá a zkouší nové
věci
b. rád čte, kreslí si, baví ho hrát různé herní role (z pohádek, filmů atd.)
c. ve třídě je oblíbený, baví se a vychází se všemi dětmi
d. vzhledem ke svému věku je emočně vyspělý, dobře zvládá i emočně vypjatější
situace, nenechá se ničím vyvést z míry
e. je si vědom své hodnoty, dokáže sdělit a obhájit svůj postoj k věci
Nela (5 let)
Časté výroky: „Holky, pojďte si se mnou hrát. Já budu princezna a vy mně jako přijdete
navštívit.“
Při čtenářských aktivitách: „Mně to nebaví, já nechci číst. Pojď Noro, půjdem si hrát.“
„Dejte to všichni na červenou!“ „Já jsem smutná, tak vy jste taky smutný.“.
a. vůdčí osobnost, sdílná se svým okolím
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b. ráda si kreslí a maluje, ráda se upravuje a pečuje o sebe
c. ve třídě má vůdčí roli, je vzorem pro ostatní dívky, které se ji snaží napodobovat
d. emočně celkem vyspělá, nepříliš empatická, dokáže si říct o to, co chce
e. sama si je vědoma toho, že je vzorem všech dívek, má vysoké sebevědomí, zkouší
své hranice
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5

Realizace jednotlivých lekcí

V následující části popíšu jednotlivé aktivity vybrané za účelem rozvoje sebehodnocení dětí
v předškolním věku. Veškeré sebehodnotící činnosti byly založeny na práci s knihou a se
čteným příběhem. Lekce byly koncipovány v souladu se čtenářskými strategiemi (RWCT),
tj. v každé realizované lekci jsem pracovala s modelem E-U-R a knihy byly vybírány na
základě příběhů, sdílených hodnot a preferencí obou MŠ. Trvání jedné čtenářské aktivity se
pohybovalo v rozmezí 15-25 minut a pro samotnou práci se sebehodnocením bylo v lekci
vyhrazeno podle potřeby a někdy i podle situace vždy přibližně 5-10 minut.
V každé lekci jsem pracovala se sebehodnotícími technikami vždy dvěma způsoby, a sice
na začátku lekce, tedy ještě před evokací v podobě vstupního hodnocení sebe sama, a poté
na konci aktivity po přečtení příběhu v rámci reflexe v podobě výstupního hodnocení.
V následující podkapitole budou postupně představeny tituly knih, s nimiž jsem pracovala,
techniky sebehodnocení, které jsem na základě příběhů v knihách využívala, následné
zhodnocení lekcí v podobě reflexe dětí a mé sebereflexe a komparace průběhu lekcí v rámci
obou MŠ.

5.1 A pak se to stalo – Ester Stará
Kniha, s názvem A pak se to stalo od autorky E. Staré, popisuje celkem deset poučných
příběhů o běžných dětských neřestech jako jsou nečištěné zoubky, nečesané vlásky, žalování
a další. V každé kapitole se jedná o děti – dívku nebo chlapce – které zmiňovaným neřestem
podléhají. V příbězích se vždy objeví věta „A pak se to stalo“, po níž následuje scénář toho,
co se danému dítěti v příběhu přihodí a jak svůj problém nakonec vyřeší.
5.1.1 O nečesaných vláskách
Čtení s předvídáním, dramatizace a prožívání příběhu s hlavním hrdinou, sebehodnocení na
základě sžití se s postavou a na základě vlastních zkušeností
Celková příprava na lekci je k nalezení v příloze č. 7.
Cíl aktivity:
•

dítě se snaží „vyčíst“ z ilustrace, o čem příběh bude

•

dítě se pomocí interaktivního čtení vžije do příběhu
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•

dítě formuluje, jak se bude text dál vyvíjet; předpovědi zdůvodňuje, a to vodítky z
textu, nebo na základě své fantazie či zkušenostmi s ní

•

dítě přispívá svými nápady a návrhy na pokračování příběhu

•

dítě naslouchá příběhu i ostatním dětem

•

dítě hodnotí čtený příběh a danou situaci

•

dítě hodnotí sebe sama za daných okolností

Sebehodnocení – ohodnocení vlastní nálady, vstupní aktivita, neverbální sebehodnocení
Jak již zmiňuji v úvodu této kapitoly, každá lekce začíná vstupním sebehodnocením, které
jsem zvolila proto, abych zjistila, jak se děti cítí a mohla tak lépe vycházet z jejich potřeb
(potřeba se protáhnout nebo naopak uvelebit, změnit místo realizace lekce – místo na
koberci, být u stolu atp.). Zde jsem vycházela z teoretických poznatků s cílem co možná
nejlepšího naplnění základních psychosociálních potřeb dětí.
Otázka na děti a jejich vstupní sebehodnocení na základě níže zmíněných kritérií:
„Mně by zajímalo, jak se dnes máte, děti? Zkusíme si změřit naši náladu teploměrem, co vy
na to? Ten, kdo se má dnes úplně nejlépe, má radost, těšil se do školky, krásně se mu ráno
vstávalo, je rád, že tu dnes potkal své kamarády, těší se na příběh, který si dnes budeme číst,
může vyskočit až na špičky a dát ruce co nejvýše ke stropu; ten, kdo se dnes vyspal tak nějak
normálně, ve školce je rád, ale nevstávalo se mu moc dobře, raději by zůstal ještě o trochu
déle doma, v postýlce, tak si dřepne a ten, komu se dnes do školky vůbec nechtělo, neměl
náladu ani na kamarády, nechtělo se mu vstávat, tak si lehne na zem. Tak můžeme? Tak
3…2…1…teď!“
Závěrečná reflexe – výstupní hodnocení dětí, grafická forma sebehodnocení
„Stalo se vám, děti, někdy něco podobného?“
„Teď vám děti každému rozdám takový pracovní list, a vy si prosím najděte řádek, kde je
hřeben.“
„Ano, vedle hřebenu jsou tři smajlíci, jeden se usmívá, druhý se směje napůl a třetí se mračí.
Víte, proč tam jsou?“
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„Jsou tam proto, abychom se každý z nás zamyslel nad tím, jestli si pravidelně češeme vlásky
a jak moc nás to baví či jak moc nám to vadí.“
V případě, že jsou děti bezradné, nebo nepochopí kritéria, dám vlastní příklad: „Tak třeba
já, já si popravdě vlásky moc nečešu a také se mi občas stane, že si je pořádně zacuchám
a potom mě bolí jejich rozčesávání. Takže já bych si vybarvila toho prostředního smajlíka,
protože jsem v česání vlásků trochu lajdák. „Pepík“ si vlásky třeba nečeše vůbec, protože se
mu necuchají, a tak to nepotřebuje, tak si může vybarvit toho mračícího se smajlíka.“
Nechat děti vybarvit smajlíka a udělat závěrečnou reflexi: „Kdo se dozvěděl něco nového?
Tak může dát palec nahoru, koho to moc nebavilo a nic nového se nedozvěděl, může dát
palec dolů. Paráda!“
Podle času: „Co se vám líbilo nejvíc? Komu se líbilo kreslení, stoupne si sem, komu ranní
rituál v kruhu, tak půjde ke mně a komu vybarvování smajlíků, tak si stoupne sem. Moc vám
děkuji, mně to s vámi moc bavilo a těším se na vás zítra!“
Reflexe dětí MŠ Praha
Vstupní sebehodnocení

Obrázek 4 Ukázka neverbálního sebehodnocení dětí [Zdroj: Archiv autorky]

Během vysvětlování sebehodnotících kritérií dětem a názornou ukázkou toho, co jaký pohyb
znamená, si každé dítě zkoušelo pohyb se mnou. Děti, konkrétně Viktor, Vít a Vilém, při
sebehodnotící činnosti vybízely i přísedící učitelky slovy „Mariano, stoupni si.“
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A „Mariano, a co ty?“. Načež jim Mariana odpověděla „My tu sedíme s vámi, děti, ale
budeme jen pozorovat.“.
Vzhledem k nadmíře pozitivního sebehodnocení dětí, kdy všechny děti zdvihly ruce ke
stropu a po negativní odpovědi na otázku „Chtěly byste se, děti, ještě před čtením
protáhnout?“ jsme přešli k přímým aktivitám s knihou, konkrétně do fáze evokace.
Výstupní sebehodnocení
Na otázku: „Stalo se vám, děti, někdy něco podobného?“ odpovídaly děti následovně:
Vilém: „Jo! Mojí ségře! Ta měla vši! A pak se musela ostříhat jako ta Zuzanka, teda
Helenka. Já bych teda chtěl mít takovej palác na hlavě! To by bylo srandovní.“
Viktor: „Jo, i tady ve školce jsme měli vši přece. Já jsem je neměl, ale děti, co se nečesaj,
tak ty je měly.“
Rozmluvili se pouze chlapci, tak jsem oslovila dívky otázkou: „A co vy, holčičky? Stalo se
vám někdy, že jste se zapomněly učesat a měly jste zamotané vlásky?“
Obě dívky zakroutily hlavou na znamení, že se jim nic takového nestalo. Rozdala jsem tedy
všem dětem sebehodnotící listy a na základě výše zmíněných kritérií, se každý chopil
grafického sebehodnocení, viz fota a výroky dětí níže.
Vít: Začal vybarvovat všechny smajlíky, protože jsem špatně vysvětlila zadání a on
nepochopil, co po něm chci. Nejdříve vybarvil prvního, smějícího se smajlíka, a poté
mračícího se smajlíka, a nakonec si asi nebyl jistý, tak vybarvil prostředního. Vůbec se mnou
o tom nekomunikoval, proto z toho nemohu vyvodit závěr. Píšu tedy pouze to, co jsem
subjektivně vypozorovala při jeho hodnocení.

Obrázek 5 Vít: Sebehodnocení [Zdroj: Archiv autorky]
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Vilém: „Já si nečešu vlasy, protože to taky vůbec nepotřebuju. Já je mám krátký a mně se
necuchaj. Ale taky bych chtěl mít takovej palác na hlavě. To by bylo srandovní.“

Obrázek 6 Vilém: Sebehodnocení [Zdroj: Archiv autorky]

Po tomto dodatku Vilém vstal, chodil po třídě a hrál si na to, že má na hlavě palác
z nečesaných vlasů. Ostatní děti se tomu smály.
Eliška: „Já si češu.“

Obrázek 7 Eliška: Sebehodnocení [Zdroj: Archiv autorky]

Eliška nejdříve vybarvila prvního smajlíka, já jsem potom začala znova vysvětlovat kritéria
pro hodnocení a dala jsem jako příklad sebe, se slovy: „Já za sebe bych vybarvila toho
prostředního, protože si vlasy sice češu, ale ne každý den, občas na to zapomenu.“ Po této
mé poznámce Eliška vybarvila i toho prostředního.
Šárka: bez slovního komentáře

Obrázek 8 Šárka: Sebehodnocení [Zdroj: Archiv autorky]
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Viktor: „Já si nečešu, já jsem kluk.“ Na základě tohoto sdělení Viktor vybarvil mračícího
se smajlíka. Následně mu papír připadal volný a chtěl je vybarvit všechny. Tato potřeba
vznikla u více dětí, tak jsme poté šli kreslit.

Obrázek 9 Viktor: Sebehodnocení [Zdroj: Archiv autorky]

Sebereflexe aktivity v MŠ Praha
Počet dětí ve skupině: 6
Datum realizace: 26.10.2021
Průběh a zdařilost aktivity
Vstupní sebehodnocení: Vzhledem k tomu, že tato činnost měla za cíl nejen aktivizaci dítěte,
ale i prvotní seznámení se s neverbální sebehodnotící technikou, se mi zdála celkem zdařilá.
Za úspěšnou realizaci pokládám fakt, že po celou dobu aktivity byly v kroužku přítomny obě
učitelky, tudíž děti cítily bezpečí a jistotu, zároveň díky paním učitelkám panoval při celé
činnosti klid a nebyl problém s pozorností dětí. Paní učitelky mi velmi pomáhaly s dozorem
dětí, zároveň jsem ale pociťovala, že některé děti měly problém se více projevit. Konkrétně
u Šárky, Vojtěcha a Elišky jsem pozorovala, že nechtěly negativním hodnocením Marianu
a mě zklamat.
Výstupní sebehodnocení: Děti zpočátku nepochopily kritéria a některé z nich začaly
vybarvovat všechny smajlíky. Potom, co jsem kritéria hodnocení vysvětlila i na svém
příběhu a zkušenosti, se většina z nich ihned ohodnotila, někteří nejdříve slovně a následně
graficky.
Reakce dětí na neverbální a grafickou sebehodnotící techniku
Vstupní sebehodnocení: Děti reagovaly velmi aktivně a hodnocení pohybem je bavilo.
Zpozorovala jsem ale, že vzhledem k tomu, že to byla jejich první zkušenost s tímto typem
sebehodnocení, od sebe hodně „odkoukávaly a opisovaly“ výsledky. Zároveň měly děti
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potřebu vyzkoušet si všechny tři pozice, tj. ruce u stropu, dřep a lehnutí si na zem. Zpočátku
si každý vyzkoušel pozici se mnou a po odpočítání se děti rozhodly pro své hodnocení. Bylo
zajímavé vidět, že některé děti, konkrétně Vilém a Viktor, se zhostily závěrečného
hodnocení, kdy hodnotily, kolik dětí má ruce úplně u stropu. Zcela samovolně zde nastala
situace porovnávání, což je jeden z aspektů sumativního hodnocení. V procesu formativního
hodnocení tedy není porovnávání žádoucí. Po tom, co Viktor situaci zhodnotil slovy: „Hele,
podívej, všichni maj ruce úplně nahoře“, jsem reagovala větou: „No jo, vidíš, to jsem vůbec
nečekala, ale jsem moc ráda, že se máte všichni tak krásně a můžeme se tedy pustit do
čtení.“. Dětem se líbilo, že vidí, jak na tom jsou ostatní kamarádi.
Výstupní sebehodnocení: Vybarvovat smajlíky děti velmi bavilo, dokonce natolik, že
nejdříve vybarvily smajlíka podle předem stanovených kritérií a následně někdo chtěl
pokračovat ve vybarvování dalších smajlíků. Z tohoto důvodu jsem dětem nabídla, že ten,
kdo chce, si může jít kreslit. Následovala tedy volná hra a svačina.
Subjektivní zhodnocení aktivity
Vstupní sebehodnocení: Na to, jak aktivita působí jednoduše, jsem zjistila, že až tak
jednoduchá není. To, že děti vidí, co dělá ten druhý, je v procesu velmi ovlivňuje. Všechny
děti se na sebe dívaly a inspirovaly se k vlastnímu sebehodnocení. V tomto případě, kdy
měly všechny děti ruce nahoře, se předháněly, kdo je dá výš; Šárka vyskakovala, aby byla
nejvýše ze všech, a tudíž byla „první“.
Výstupní sebehodnocení: Při výstupním hodnocení jsem udělala zbytečně dlouhý
a komplikovaný výčet k jednotlivým smajlíkům. Děti napoprvé nepochopily, co po nich
požaduji. Konečného shrnutí v podobě otázky, zda děti aktivita bavila, se neúčastnily
všechny děti, protože pro některé byla aktivita příliš dlouhá a už potřebovaly dělat něco
jiného. Takže mi odpověděli Šárka, Eliška a Viktor slovně, že je to bavilo. Myslím si, že to
bylo spíše z důvodu, abych jim nekladla další otázky.
Co bych příště udělala jinak?
Vstupní sebehodnocení: Určitě bych dětem nedávala tolik kritérií k jednomu druhu pohybu.
Výčet těchto kritérií byl zbytečně dlouhý a děti pochopily téměř hned, co po nich požaduji.
Nebylo tedy nutné nabízet jim další příklady k jednotlivým pozicím. Aktivitu bych příště
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vyzkoušela se zavřenýma očima, aby se každé dítě soustředilo na sebe, nacítilo svou aktuální
náladu a rozpoložení a nenechalo se ovlivnit tím, jak se hodnotí ostatní a také, abychom se
vyvarovali porovnávání, které do procesu formativního hodnocení nepatří.
Výstupní sebehodnocení: Zvolila bych opět kratší a jednoznačnější výčet kritérií, protože
v tomto případě děti zmátl. V rámci reflexe bych vynechala otázku „Jak se dětem příběh
líbil?“, protože to bylo na začátek a na seznámení moc hodnotících činností najednou. Také
bych se příště snažila co nejméně děti ovlivňovat svými výroky.
Reflexe dětí MŠ Brno
Vstupní sebehodnocení
Děti reagovaly slovy místo pohybem.
Na otázku: „Jak se máte, děti?“
Odpovídaly děti verbálně:
Štěpán: „Dobře.“
Nela: „Dobře“
Kryštof: „Já taky se mám dobře.“
Výstupní sebehodnocení
Na otázku: „Stalo se vám, děti, někdy něco podobného?“ odpovídaly děti následovně:
Kryštof: „Mně ne, mně se nestalo, že bych měl ty breberky, jak že se jmenujou? Jo ty vši.“
Kryštof: bez slovního komentáře

Obrázek 10 Kryštof: Sebehodnocení [Zdroj: Archiv autorky]
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Nela: bez slovního komentáře

Obrázek 11 Nela: Sebehodnocení [Zdroj: Archiv autorky]

Vincent: „Já si nečešu vlasy, protože mám krátký.“

Obrázek 12 Vincent: Sebehodnocení [Zdroj: Archiv autorky]

Štěpán: bez slovního komentáře

Obrázek 13 Štěpán: Sebehodnocení [Zdroj: Archiv autorky]

Sebereflexe aktivity v MŠ Brno
Průběh a zdařilost aktivity
Vstupní sebereflexe: V porovnání s první výzkumnou skupinou se tato aktivita vůbec
nepovedla, děti na pohyb vůbec nereagovaly a odpovídaly verbálně a to jednoslovně, či
krátkou větou. Důležitým faktorem podle mě bylo ale to, že s dětmi jsem se viděla poprvé
a hned jsem vyžadovala aktivizační činnost. Poté s námi v kroužku neseděla ani jedna paní
učitelka, což ovlivňovalo kázeň dětí a za třetí byl podle mého názoru velmi nevhodně
zvolený čas na aktivity. Ty totiž probíhaly ráno v době volné hry ostatních dětí. Děti
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účastnící se mnou připravených aktivit tedy vědomě přicházely o čas věnovaný volné hře.
Tento fakt aktivitu velmi silně narušoval.
Výstupní aktivita: Ta již dopadla lépe. Děti byly rády, že jsou aktivně vyzvány do procesu
zhodnocení sebe sama. Vybarvily smajlíky na základě kritérií.
Reakce dětí na neverbální sebehodnotící techniku
Vstupní sebereflexe: Jak již zmiňuji výše, děti na neverbální aktivitu reagovaly verbálně, což
si myslím, bylo mou chybou, a to zejména nízkou vnější motivací.
Výstupní sebereflexe: Děti byly rády, že si mohou vybarvit jakéhokoli smajlíka a že jejich
volbu neznehodnocuji ani neshazuji. To je podle mě důležité po celou dobu procesu. Štěpán
a Vincent měli potřebu dokreslit smajlíkům vlasy. Děti samozřejmě zkoušely hranice, ale
myslím si, že je důležité si hranice vyzkoušet a osahat, aby měly jistotu, kde se pohybují.
Subjektivní zhodnocení aktivity
Vstupní sebereflexe: Celou aktivitu velmi narušovalo to, že jsme byli v rušném prostředí
volné hry ostatních dětí, tudíž pro mě bylo těžké děti namotivovat a plně je vtáhnout do
aktivit i do příběhu.
Výstupní sebereflexe: Děti v této skupině velmi rychle pochopily, co po nich požaduji
a podle svého uvážení se ohodnotily. Nikdo neměl problém s negativním sebehodnocením.
Co bych příště udělala jinak?
Vstupní sebereflexe: U těchto dětí nevadil dlouhý výčet kritérií, ale i přesto si myslím, že by
bylo vhodné jej příště zkrátit. Co ovšem aktivitu nejvíce narušovalo byl čas a prostor na
aktivitu vyhrazený. Jednalo se o dopolední činnost v čase mezi 8:00 – 8:30 namísto volné
hry a v otevřeném prostoru s ostatními dětmi, které se aktivit neúčastnily. Určitě bych tedy
zvolila jiný čas, případně oddělenou místnost.
Výstupní sebereflexe: Opět bych zkrátila příliš dlouhý výčet kritérií a otázku, zda se dětem
aktivita líbila, jsem ani nestihla položit. Děti vybarvily smajlíky a šly si hrát. Tudíž jsem se
opět přesvědčila, že ze začátku je dobré děti nepřehlcovat.
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5.1.2 O rozvázaných tkaničkách
Čtení s předvídáním, dramatizace a prožívání příběhu s hlavním hrdinou, sebehodnocení na
základě sžití se s postavou a na základě vlastních zkušeností
Celková příprava na lekci je k nalezení v příloze č. 8.
Pomůcky: triangl, emoční kartičky b-creative, boty, sebehodnotící listy
Cíl aktivity:
•

dítě by se mělo pomocí interaktivního čtení vžít do příběhu

•

dítě formuluje, jak se bude text dál vyvíjet; předpovědi zdůvodňuje, a to vodítky
z textu, nebo na základě jeho fantazie či zkušenostmi s ní

•

dítě přispívá svými nápady a návrhy

•

dítě dramatizuje hlavní postavu

•

dítě se vžívá do různých rolí a zkouší si, jak se v nich cítí

•

dítě naslouchá čtenému příběhu

•

dítě zhodnotí čtený příběh a danou situaci

•

dítě hodnotí sebe za daných okolností

•

dítě procvičuje jemnou motoriku a trpělivost

Sebehodnocení – ohodnocení vlastní nálady, vstupní aktivita, slovní sebehodnocení pomocí
emočních karet b-creative
Otázka na děti a jejich vstupní sebehodnocení na základě níže zmíněných kritérií:
„Dobrý den, milé děti, Jak se dnes cítíte? Chtěly byste dnes popsat svou náladu pomocí
kartiček?“ -Ano/Ne.
-Ano → Rozprostřu kartičky na stole a každé dítě si vybere 1 kartičku a vrátí se zpět do
kruhu. „Zkuste si, děti, každý najít svůj pocit nebo náladu. Je v pořádku, pokud ji tam
nevidíte, můžeme si ji jenom říct nebo možná máte stejnou náladu jako váš kamarád, tak
můžete mít kartičku dohromady.“
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-Ne → jen ukážeme palec nahoru nebo dolů podle toho, jak se teď cítíme, jak nám je a jak
se těšíme na příběh z knížky.
Závěrečná reflexe – výstupní hodnocení dětí, grafická forma sebehodnocení
Otázka na děti a jejich výstupní sebehodnocení na základě níže zmíněných kritérií:
„Jaké máte boty vy, děti? Umíte si zavázat tkaničku? Chtěly byste si to vyzkoušet, děti?“
Rozdat dětem pomůcku (vyrobenou botu s tkaničkami) a nechat je, ať si ji zkusí zavázat.
Následně jim rozdám pracovní listy a děti vybarví smajlíka podle toho, jak se to komu dařilo.
Kdo umí tkaničku zavázat perfektně → vybarví si prvního smajlíka.
Komu se vázání někdy povede a někdy ne → vybarví si prostředního smajlíka.
Komu vázání tkaniček ještě nejde a teprve se to učí → vybarví si posledního smajlíka.
Závěrečná reflexe – s pohybem
Koho bavilo chodit jako Péťa s rozvázanými tkaničkami → jde k trianglu.
Koho bavilo hádat, o čem příběh bude → jde ke knížce.
Koho bavilo vázat tkaničku → jde k botě.

Reflexe dětí MŠ Praha
Vstupní sebehodnocení
Glorie: „Já mám tyhle šťastný pocity! Já mám tuhle kartičku, protože já mám ráda tatínka.,
a vždycky, když budu zdravá i hodná,
tak mi přinese kytičku. Tuhle, protože
mám tatínka ráda a že s ním často
chodíme na moře a tam chodíme plavat.
A vždycky tatínkovi utíkám daleko,
protože mě to baví. A tohle, protože
miluju tatínka na celém světě a mám ho
nejraději a hraju si s ním opičáky
i tučňáky.“

Obrázek 14 Sebehodnocení – Glorie [Zdroj: Archiv autorky]
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Já: „Jakou máš tedy dnes náladu? Hezkou?“
Glorie: „Jo.“
Oldřich: „Pro mě tam žádný obrázek není. Já nevím, jak se cítím.“
Děti se ptají Oldřicha: „Tak jsi třeba unavenej?“
Oldřich: „Nejsem unavenej, jenom prostě teď nevím, jak se cítím.“
Já: „To je v pořádku, Ondro. Někdy se nám stane, že nevíme, jak se cítíme. Já ten pocit také
znám.“

Šárka při vybírání: „Tenhle je moc
stydlivý. No tak toho si vezmu.“
„Mám pocit, že by sem teď skočila do
vody. A jsem veselá. A nevim.“

Obrázek 15 Sebehodnocení – Šárka [Zdroj: Archiv autorky]

Kristýna: „Todleto je, že mám moc ráda tatínka. A todleto, že když nevim, kde je a cítím se
přímo takhle a když jsem u něho, tak se cítím zase takhle. A nejvíc na celým světe mám ráda
morče.“
Já: „A jaká je tedy tvoje nálada. Kdybychom
neviděli ty kartičky, jak bys nám ji
popsala?“
Kristýna: „No, tak asi takhle. Dobře.“

Obrázek 16 Sebehodnocení – Kristýna [Zdroj: Archiv autorky]
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Výstupní sebehodnocení
Děti vybarvovaly smajlíky na základě toho, jak se jim podařilo tkaničku zavázat.
Šárka zkoušela vázat tkaničku třikrát, dvakrát se jí to povedlo, potřetí ne.

Obrázek 17 Šárka – grafické sebehodnocení [Zdroj: Archiv autorky]

Oldřich vázat nezkoušel. Oznámil, že to neumí a následně se ohodnotil.

Obrázek 18 Oldřich – grafické sebehodnocení [Zdroj: Archiv autorky]

Zajímal se ale i o ostatní řádky. Ptal se mě na kritéria u řádku s hřebeny a následně si vybarvil
smajlíka.

Obrázek 19 Oldřich – grafické sebehodnocení 2 [Zdroj: Archiv autorky]

Kristýně se tkanička zavázat nepovedla celá, ale uměla základní kličku.

Obrázek 20 Kristýna – grafické sebehodnocení [Zdroj: Archiv autorky]
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Sebereflexe aktivit v MŠ Praha
Počet dětí ve skupině: 4, z toho Oldřich (7 let, 1. třída) a Kristýna (5 let) byly děti paní
asistentky
Datum realizace: 27.10.2021
Průběh a zdařilost aktivity
Vstupní sebereflexe: Vzhledem k malému počtu dětí aktivita proběhla bezproblémově. Děti,
kromě Glorie, udržely pozornost po celou dobu činnosti, ale byly méně aktivní než běžně.
Glorie opustila aktivitu během čtení, a zúčastnila se tak pouze vstupního sebehodnocení.
Čtení se jí nelíbilo.
Výstupní sebereflexe: Šárku a Kristýnu bavilo vázat tkaničky a zkoušet různé způsoby
zavazování. Následně všechny velmi bavilo vybarvit si smajlíka.
Reakce dětí na sebehodnotící techniky
Vstupní sebereflexe: Děti bavilo mluvit na základě karet, především děvčata, která se velice
rozpovídala. Oldřich byl v této části verbálně pasivním, avšak aktivním pozorovatelem.
Svou náladu ale nesdělil ani slovy.
Výstupní sebereflexe: Grafické sebehodnocení děti velmi bavilo, chtěly hodnotit i ostatní
situace zobrazené na sebehodnotících listech.
Subjektivní zhodnocení aktivity
Vstupní sebereflexe: Na začátku jsem dětem povolila více karet, což zpětně vnímám jako
nesprávný krok. Děti si jich vybraly zbytečně moc a k některým ani neměly co říct. Také
jsem se snažila děti ponouknout k tomu, aby danou náladu převedly do slov, což pro ně bylo
těžké.
Výstupní sebereflexe: Byla zdařilá, děti byly rády, že je nehodnotím já, ale že se hodnotí ony
samy. I když bych v případě holek hodnotila jejich výkony jinak (u Šárky lépe, u Kristýna
hůř), je důležité jejich volbu respektovat a neovlivňovat. Nikdo z dětí nekomentoval volbu
ostatních, nesrovnával se a Oldřich neměl problém s negativním ohodnocením.
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Co bych příště udělala jinak?
Vstupní sebereflexe: Dětem bych emoční kartičky ráda nejdříve představila a vedla s nimi
dialog o emocích, abychom kartám lépe rozuměli. Také bych pro začátek vybrala do kroužku
méně karet, aby děti neměly tolik podnětů a vybraly si pouze jednu kartu, která jejich emoci
vystihuje nejlépe.
Výstupní reflexe: Myslím, že bych se mohla stát lepším pozorovatelem během dětského
sebehodnocení, případně dětem ponechat úplnou volnost a nepozorovat je. Přijde mi, že
konkrétně Šárku moje přítomnost lehce znervózňovala. Proto se domnívám, že kdybych tam
nebyla, ohodnotila by se jinak.
Reflexe dětí MŠ Brno
Vstupní sebehodnocení
Děti si nechtěly vybírat kartičky a sdělily mi svou náladu opět slovně.
Kryštof: „Já se mám dobřeee.“
Jonáš: „Já taky dobře.“
Vincent: „A já se mám takyyy dobřeee.“
Výstupní sebehodnocení
Děti vybarvovaly smajlíky na základě toho, jak se jim podařilo tkaničku zavázat.
Kryštof: „Ale já neumim vázat. Mně se to podařilo zavázet, ale pak jsem to utáh a ono se to
rozvázalo. Mně to ještě nejde.“

Obrázek 21 Kryštof – grafické sebehodnocení [Zdroj: Archiv autorky]
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Vincent: „Já taky neumim vázat. Já to vyzkouším sám. Ale vlastně něco umim….a teď už to
neumim. Mně se to nedaří, já si vybarvim tohohle, protože to ještě neumim. A pak si vybarvím
tohle, jakože umím si čistit zuby.“
Vincentovi se podařil uzlík a potom ouška, ale ne zavázat celou botu. Zároveň předvídal
z pracovního listu, jaké téma bude příště a jak se ohodnotí.

Obrázek 22 Vincent – grafické sebehodnocení [Zdroj: Archiv autorky]

Nora tkaničky zavázala perfektně a bez pomoci a následně se bezeslovně ohodnotila.

Obrázek 23 Nora – grafické sebehodnocení [Zdroj: Archiv autorky]

Jonáš: „Já taky chci zkusit. Mně to nejde, pomůžeš mi? Já neumim vázat. Takhle to má být?
Udělal jsem, udělal jsem, ale dál už nevim. No, ještě to taky neumim.“
Jonáš se naučil první krok vázání tkaniček a následně si svůj výkon ohodnotil.

Obrázek 24 Jonáš – grafické sebehodnocení [Zdroj: Archiv autorky]
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Sebereflexe aktivit v MŠ Brno
Počet dětí ve skupině: 4
Datum realizace: 12.11.2021
Průběh a zdařilost aktivity
Vstupní sebereflexe: Děti se těšily na příběh a chtěly číst, ne vybírat kartičky. Pravděpodobně
to bylo nedostatečnou motivací ke kartičkám a příliš brzkou motivací ke knize. Opět se tedy
vstupní aktivita nevydařila podle plánu. Děti zhodnotily svou aktuální náladu slovně.
Výstupní sebereflexe: Všechny děti bavilo zkoušet vázat tkaničky. Ukazovaly si mezi sebou
různé způsoby vázání a učily se navzájem. Proběhlo zde spontánní vrstevnické učení. Velmi
je také bavilo svůj výkon nebo posun na konci zhodnotit.
Reakce dětí na sebehodnotící techniky
Vstupní sebereflexe: Děti na počáteční techniku s emočními kartami nereagovaly kladně.
Nechtěly ji dělat a než jsem stihla dát kritéria pro neverbální techniku, zhodnotily svou
náladu slovně.
Výstupní sebereflexe: Vybarvování smajlíků a hodnocení sebe sama děti velmi bavilo
a barvitě sdílely mezi sebou, kdo jakého smajlíka vybarví, kdo jak umí vázat tkaničky a kdo
má jaké boty. Jediná Nora se trošku styděla a neříkala nic, pouze klukům ukazovala, jak váže
tkaničky ona.
Subjektivní zhodnocení aktivity
Vstupní sebereflexe: Na práci s emočními kartami byly děti zvyklé, a tak je ten nápad tolik
neoslovil a chtěly jít číst příběh. Jsem si vědoma toho, že z mé strany proběhla příliš malá
motivace k práci s emočními kartami.
Výstupní sebereflexe: Překvapilo mě, s jakým nadšením děti zkoušely vázat tkaničky. Chtěly
se to naučit a pozorovaly buď mě nebo Noru, jaká je naše technika. Následně ji také zkoušely
a měly vážně trpělivost. U Vincenta, Kryštofa i Jonáše proběhl pokrok v tom, že se naučili
základ, tedy uzel na botě a vytvoření oušek. Výstupní hodnocení děti moc bavilo
a sebehodnotící list si chtěly odnést s sebou domů. Byla jsem velmi mile překvapena z toho,
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že děti své konečné hodnocení nesrovnávaly s ostatními a neměly problém s negativním
ohodnocením svého výkonu. To považuji za velmi vyspělé vzhledem k jejich věku.
Co bych příště udělala jinak?
Vstupní sebereflexe: Sama vlastně ani nevím, do jaké míry je dobré děti motivovat. Příště
bych se asi snažila umožnit jim hned na začátku výběr techniky, jakou chtějí svou náladu
ohodnotit (slovně, graficky či neverbálně).
Výstupní sebereflexe: Děti v brněnské MŠ měly překvapivě odpovídající sebereflexi a já
jsem jim zbytečně (po zkušenostech s pražskou MŠ) určila přísná kritéria, takže až na Noru,
která tkaničky vázala perfektně, se všichni kluci ohodnotili negativně. Přitom všichni zvládli
první krok a s mou pomocí tkaničku zavázat dokázali.
5.1.3 O nečištěných zoubcích
Čtení s předvídáním, dramatizace a prožívání příběhu s hlavním hrdinou, sebehodnocení na
základě sžití se s postavou a na základě vlastních zkušeností
Celková příprava na lekci je k nalezení v příloze č. 9.
Pomůcky: sebehodnotící listy
Cíl aktivity:
•

dítě se pomocí interaktivního čtení vžije do příběhu

•

dítě formuluje, jak se bude text dál vyvíjet; předpovědi zdůvodňuje, a to vodítky
z textu, nebo na základě jeho fantazie či zkušenostmi s ní

•

dítě přispívá svými nápady a návrhy

•

dítě se vžívá do různých rolí a zkouší si, jak se v nich cítí

•

dítě naslouchá sobě i ostatním

•

dítě zhodnotí čtený příběh a danou situaci

•

dítě hodnotí sebe za daných okolností

73

Sebehodnocení – ohodnocení vlastní nálady, vstupní aktivita
„Dobré ráno, děti, jak se dnes cítíte? Změříme si opět naši náladu teploměrem? Bude to
podobné, jako minule. Ten, kdo se má dnes úplně nejlépe, má radost, těšil se do školky,
krásně se mu ráno vstávalo, je rád, že tu dnes potkal své kamarády, těší se na příběh, který
si tu dnes budeme číst, může dát ruce co nejvýše ke stropu. Ten, kdo se dnes vyspal tak nějak
normálně, ve školce je rád, ale nevstávalo se mu moc dobře, raději by zůstal ještě o trochu
déle doma, v postýlce, tak si dá ruce před prsa a ten, komu se dnes do školky vůbec nechtělo,
neměl náladu ani na kamarády, nechtělo se mu vstávat, tak položí ruce na zem. Tak můžeme?
Tak 3….2…..1…..teď!“
Závěrečná reflexe – výstupní hodnocení dětí, grafická forma sebehodnocení
„Podívejte se, děti, na ty naše ranní rituály. Nezapomněli jsme na ranní čištění zoubků?
A jak to máte vy? Jak často si čistíte zoubky? Já vám opět rozdám naše pracovní listy a vy
si, podle toho, jak jste pečliví a jak o své zoubky pečujete, nakreslíte smajlíka. Pokud o ně
pečujete s radostí a často, můžete si namalovat usmívajícího smajlíka. Pokud o ně pečujete
dobře, ale občas na vyčištění zapomenete, nebo vám to musí připomínat rodiče, můžete si
namalovat smajlíka bez úsměvu a pokud si zoubky nečistíte a jste na tom podobně jako byla
Zuzanka, tak si můžete namalovat mračícího se smajlíka.“
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Reflexe dětí MŠ Praha
Vstupní sebehodnocení

Obrázek 25 Neverbální sebehodnocení dětí v MŠ Praha [Zdroj: Archiv autorky]

Děti vhodně reagovaly pohybem, kritéria tentokrát pochopily bez problémů. Zpočátku
hodnotily pouze neverbálně. Poté začal Viktor opět shrnovat a porovnávat, kdo se jak cítí.
Vilém měl jako jediný ruce úplně na zemi a na mou otázku: „Co bys raději dělal?“
odpověděl: „Spal.“
Výstupní sebehodnocení
Vilém příběh znal a v rámci evokace ho všem převyprávěl. Děti se tak hůře soustředily
a nedávaly příliš pozor, protože věděly, jak příběh skončí. Na závěr měly děti za úkol do
svých sebehodnotících listů smajlíka namalovat. Během hodnocení ovšem přišel do třídy
pan tělocvikář, se kterým děti odcházejí na gymnastiku. Proto děti rychle něco namalovaly
a poté odběhly cvičit.
Šárka: „A dneska bylo co? Co dneska budeme dělat?“
Já: „Dneska jsme četli o zoubkách.“
Šárka: „Jo, takhle tady, tady. Tadyto?“

Obrázek 26 Grafické sebehodnocení – Šárka [Zdroj: Archiv autorky]
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Vilém: „Zase úkol. Já nechci úkol, já už dělám svůj úkol.“
Já: „Já tu pro tebe mám ještě jiný úkol.“
Vilém: „Já bysem si udělal veselýho, ale asi bysem si měl udělat tohohle toho půlkovýho,
protože rodiče mi občas dovolí si je nečistit.“

Obrázek 27 Grafické sebehodnocení – Vilém [Zdroj: Archiv autorky]

Viktor rychle nakreslil smajlíka podle předlohy ostatních a odešel na gymnastiku.

Obrázek 28 Grafické sebehodnocení – Viktor [Zdroj: Archiv autorky]

Sebereflexe aktivit v MŠ Praha
Počet dětí ve skupině: 3
Datum realizace: 2.11.2021
Průběh a zdařilost aktivity
Vstupní sebereflexe: Děti velmi rychle pochopily, co po nich požaduji a čerpaly také
z předešlých zkušeností. Po odstartování tedy všechny děti ukázaly svou náladu. Poté, co
jsem se zeptala Viléma, co by raději dělal, se rozběhla debata na téma, co by kdo raději dělal.
Trochu to aktivitu narušilo. Na druhou stranu mi přišlo dobré vědět, že děti jsou na danou
činnost nedostatečně namotivované. To může ovlivnit jejich pozornost i vlastní zapojení do
realizované činnosti.
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Výstupní sebereflexe: Jelikož Vilém příběh dobře znal a stihl ho dětem převyprávět dříve,
než jsem začala číst, nedával následně pozor a vyrušoval tím, že si hrál s korálky, které někde
našel. Když jsem rozdávala sebehodnotící listy Vilém prohlásil: „Už zase úkol. Já dělám
svůj úkol. Nechci dělat úkoly. Já už dělám úkol.“
Reakce dětí na sebehodnotící techniky
Vstupní sebereflexe: Neverbální zhodnocení své nálady zvládly děti perfektně. Tentokrát
nastal moment překvapení a nikdo od nikoho neopisoval, protože jsme si pohyby nezkoušeli,
ale po odpočítání rovnou udělali. Výsledky tedy byly kvalitativně jiné než v předchozí
aktivitě. Viktor měl potřebu srovnávat a hodnotit, kdo se jak má. Na základě toho se
rozvinula diskuze, co by kdo raději dělal místo čtení.
Výstupní sebereflexe: Kreslení smajlíků bylo poněkud těžší než jejich vybarvování.
Pravděpodobně z důvodu času, spěchu a jednoduchosti všechny tři děti nakreslily stejného
smajlíka.
Subjektivní zhodnocení aktivity
Vstupní sebereflexe: Reakce pohybem děti bavila a výsledky jejich hodnocení byly různé.
Tentokrát od nikoho nešlo opisovat, protože pohyb jsme ukázali společně opravdu až po
odstartování.
Výstupní sebereflexe: K závěrečnému hodnocení jsem musela děti velmi motivovat, zejména
Viléma, kterému se do aktivity nechtělo, nakonec ale čištění zubů krásně zhodnotil. Nicméně
na závěr nebyl dětem poskytnut dostatečně dlouhý čas na to, aby se mohly v klidu ohodnotit,
protože musely odejít na pohybovou činnost do vedlejší budovy. Tyto výsledky jsou proto
silně ovlivněny těmito vnějšími podmínkami. Vilémovi jsem se snažila dát zpětnou vazbu
na jeho rušení během aktivity.
Co bych příště udělala jinak?
Vstupní sebereflexe: Snažila bych se děti vést k tomu, aby se neporovnávaly s ostatními.
Napadá mě zhodnotit a porovnat sebe, vzhledem k předchozímu dni nebo k ránu, tedy vést
děti ke sledování vlastního pokroku.
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Výstupní sebereflexe: Určitě bych závěrečné aktivitě věnovala více času a Vilémovi bych
dovolila kroužek opustit vzhledem k tomu, že ho čtení nebavilo. Příběh znal a ostatní i mě
to rušilo.
Reflexe dětí MŠ Brno
Vstupní sebehodnocení
Děti chtěly změřit svou náladu pohybem, podle kritéria → nejlepší nálada je dát ruce co
nejvýš ke stropu; nejhorší nálada je u země. Děti v rámci volnosti vzaly kritéria doslova
a vylezly na stěnu, kterou měly ve třídě.

Obrázek 29 Neverbální sebehodnocení dětí v MŠ Brno [Zdroj: Archiv autorky]
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Výstupní sebehodnocení
Vincent nakreslil smějícího se smajlíka a poté ho vybarvil.

Obrázek 30 Grafické sebehodnocení – Vincent [Zdroj: Archiv autorky]

Jonáš: „To někdy nesnášim. Neumím to nakreslit. Já jsem si namaloval všecky tři a toho
prvního jsem si vybarvil.“

Obrázek 31 Grafické sebehodnocení – Jonáš [Zdroj: Archiv autorky]

Štěpán byl přítomen pouze u sebehodnotících činností. Na čtení odešel.

Obrázek 32 Grafické sebehodnocení – Štěpán [Zdroj: Archiv autorky]
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Tadeáš je se choval podobně jako Štěpán, také se účastnil pouze hodnotící části a to té
výstupní.

Obrázek 33 Grafické sebehodnocení – Tadeáš [Zdroj: Archiv autorky]

Sebereflexe aktivit v MŠ Brno
Počet dětí ve skupině: 2-4
Datum realizace: 18.11.2021
Průběh a zdařilost aktivity
Vstupní sebereflexe: Děti se pro pohybové hodnocení tentokrát nadchly. Myslím si, že je
bavilo hlavně z důvodu volnosti, kterou pro ztvárnění nálady měly.
Výstupní sebereflexe: Výstupní sebereflexe se účastnilo víc dětí než samotně čtenářské
aktivity.
Reakce dětí na sebehodnotící techniky
Vstupní sebereflexe: Neverbální zhodnocení své nálady se dětem líbilo. Využily pocitu
volnosti a opravdu vylezly co nejvýše to šlo.
Výstupní sebereflexe: S kreslením smajlíků měl problém pouze Jonáš, který to ale nakonec
také zvládl, nakreslil je podle vzoru a následně toho odpovídajícího vybarvil. Štěpán
a Tadeáš se účastnily pouze sebehodnotících technik, příběh poslouchat nechtěly. Bavilo je
ovšem hodnotit, co už umí a co se ještě potřebují/chtějí naučit. Nakonec si všechny děti
chtěly sebehodnotící listy nechat s tím, že je ukážou rodičům.
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Subjektivní zhodnocení aktivity
Vstupní sebereflexe: Reakce pohybem děti bavila, ale výsledky jejich hodnocení byly
totožné. Myslím si, že více než hodnocení nálady, lákalo děti lézt co nejvýše ke stropu.
Výstupní sebereflexe: Na závěr se přidaly i děti, které si po celou dobu čtení hrály vedle.
Jakmile jsem začala rozdávat sebehodnotící listy, ostatní předškoláci přišli, že si chtějí také
vybarvit svůj pracovní list.
Co bych příště udělala jinak?
Vstupní sebereflexe: Víc bych se snažila vysvětlit podstatu hodnocení, že není důležité, kdo
kam dokáže vylézt, ale to, jak se kdo doopravdy cítí. Myslím, že to se mi moc nepovedlo.
Výstupní sebereflexe: Výstupní sebereflexe se dle mého povedla, děti hodnotily podle sebe
a ani se nezajímaly o to, kdo a jak se ohodnotil. Zamýšlely se především samy nad sebou.

5.2 Tik, ťak a ťuk – Michal Černík
Kniha Tik, ťak a ťuk vypráví dětem různé příběhy třech tučňáků, kteří spolu žijí na ostrově
v jednom domečku. Jedná se o krátké, filosoficky zaměřené povídky, které v sobě ukrývají
hodnoty jako například nemateriální bohatství, láska, přátelství, ale také pojednávají
o nežádoucích vlastnostech jako je chamtivost, sobeckost, zaslepenost.
5.2.1 Jak se zabydleli
Čtení s předvídáním, animace příběhu, sžití se s hlavními hrdiny, sebehodnocení na základě
sžití se s postavou a na základě vlastních zkušeností
Celková příprava na lekci je k nalezení v příloze č. 10.
Pomůcky: emoční karty b-creative, papíry, pastelky/voskovky, kamínky
Cíl aktivity:
•

dítě se pomocí interaktivního čtení vžije do příběhu

•

dítě formuluje, jak se bude text dál vyvíjet; předpovědi zdůvodňuje, a to vodítky
z textu, nebo na základě jeho fantazie či zkušenostmi s ní

•

dítě přispívá svými nápady a návrhy
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•

dítě naslouchá

•

dítě zhodnotí čtený příběh a danou situaci

•

dítě hodnotí sebe samo za daných okolností

Sebehodnocení – ohodnocení vlastní nálady pomocí emočních kartiček, vstupní aktivita
„Na začátku bych se vás chtěla zeptat, jak se vám daří? Jaký je váš dnešní den? Vaše nálada,
váš pocit? Já vám tady rozprostřu tyhle kartičky a vy každý můžete vybrat tu, která vystihuje
vaši momentální náladu nebo pocit. Až budete mít vybráno, tak se vraťte prosím do kroužku
a můžeme naše nálady sdílet.“
Závěrečná reflexe – výstupní hodnocení dětí, grafická forma sebehodnocení
Poprosit děti o to, aby zkusily převyprávět příběh na základě jejich společné ilustrace.
Rozvést diskuzi s dětmi na téma „BOHATSTVÍ a DOMOV“. → Otázka: „Co to znamená?“
Sebereflexe formou obrázku: kdo bude chtít, může nakreslit, co pro něj znamená domov.
→ uvědomění si hodnot.
Závěrečná sebereflexe – neverbální technika
Vytvořit tři stanoviště (v jednom bude kniha – ta znázorňuje příběh, ve druhém společná
ilustrace a ve třetím emoční kartičky). Dát každému z dětí k dispozici 3 kamínky, a požádat
je, aby pomocí nich zhodnotily, která z aktivit je nejvíce bavila.
Reflexe dětí MŠ Praha
Vstupní sebehodnocení
Šárka: „Já mám pocit šťastnosti, těšení se a radosti.“
Při slovním popisu pocitů Šárce napovídaly ostatní děti, protože nevěděla, jak pocit popsat.

Obrázek 34 Šárka – vyjádření nálady [Zdroj: Archiv autorky]

82

Františka: „Já mám šťastnou náladu, protože se těším.“

Obrázek 35 Františka – vyjádření nálady [Zdroj: Archiv autorky]

Glorie: „Já se těším, až budu umět číst. To mám i tady na tý kartičce, že se těším. A taky se
trochu bojim, to mám zas tady.“
Já: „A čeho se bojíš?“
Glorie: „No, že jako nevim, co tu budeme dělat.“

Obrázek 33 Glorie – vyjádření nálady [Zdroj: Archiv autorky]

Tereza: „Já mám radostnou.“

Obrázek 34 Tereza – vyjádření nálady [Zdroj: Archiv autorky]
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Viktor: „Já jsem šťastný a mám pocit šťastnosti.“

Obrázek 35 Viktor – vyjádření nálady [Zdroj: Archiv autorky]

Vilém: „Tak já jsem trošku unavenej, jak můžete vidět, pak jsem šťastnej, a taky se bojim,
aby nám, protože jedeme na chatu a tam, když je vítr, tak padaj stromy. Tak aby nám nespadl
na naší chalupu a aby nezbořil střechu, tak to se bojim. A pak taky mám náladu chytat s tátou
ryby.“

Obrázek 39 Vilém – vyjádření nálady [Zdroj: Archiv autorky]

Výstupní sebehodnocení
V rámci výstupního hodnocení jsme s dětmi rozvedli diskuzi na téma bohatství a domov.
Obrázek tematického charakteru nakreslily pouze tři děti.
Vilém: „Pro mě je bohatství hodně peněz, aut a hraček.“
Já: „A jaké bohatství bylo pro tučňáky? Co pro ně znamenal ten domov?“
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Vilém: „No, oni měli jeden druhýho, ale neměli mámu a tátu. To já mám mámu i tátu.“

Tereza: „Pro mě je domov tam, kde mám hračky, postel, je tam táta a máma a křeček.“

Františka: „Tohle je můj domov, vidíš? Tady jsou okna, to je panelák a tady dole bydlíme
my. Tady má pokoj táta, tady máma a tady já s bráchou. Tam si v noci tajně svítíme
baterkama.“

Obrázek 36 Františka – obrázek [Zdroj: Archiv autorky]

Glorie: „Pro mě domov znamená můj kocour Ríša. Mám ho moc ráda.“

Obrázek 37 Glorie – obrázek [Zdroj: Archiv autorky]

85

Viktor: „Já mám taky domov s hračkami a mám to tam rád.“

Šárka: „Tohle je můj domov. Akorát bych ještě chtěla pejska, ale maminka řekla, že až
budem chodit oba s bráchou do školy, ta že nám ho koupí.“

Obrázek 38 Šárka – obrázek [Zdroj: Archiv autorky]

Sebereflexe aktivit v MŠ Praha
Počet dětí ve skupině: 6
Datum realizace: 29.10.2021
Průběh a zdařilost aktivity
Vstupní sebereflexe: Dětem se sdílení nálad pomocí emočních karet líbilo, ale pouze tři
z nich dokázaly přijmout kritérium jedné karty.
Výstupní sebereflexe: Proběhla napůl verbálně a napůl grafickým znázorněním v podobě
obrázků. Závěrečná aktivita s hodnotícími stanovišti proběhla tak, že nejdříve hodnotil
Vilém a dal každému stanovišti jeden kamínek. Následně totožné hodnocení všichni
zopakovali.
Reakce dětí na sebehodnotící techniky
Vstupní sebereflexe: Pro děti byl popis jejich nálady něco nového. Karty pro ně byly
přitažlivé a děti se těšily na sdílení v kruhu.
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Výstupní sebereflexe: Dětem vyhovovalo, že měly na výběr kreslení nebo slovní diskuzi.
Každý si tak vybral podle svého a sebereflexe se zúčastnili všichni.
Subjektivní zhodnocení aktivity
Vstupní sebereflexe: V polovině případů se mi nepodařilo nastavit hranici jedné emoční
karty. Dětem se ovšem dařilo naslouchat a nechat každého mluvit a neskákat si do řeči. To
se povedlo především díky mluvícímu předmětu.
Výstupní sebereflexe: Myslím, že bylo dobré dát dětem na výběr, zda chtějí malovat nebo si
o tématu povídat, ovšem ty, co zvolily povídání, si vlastně chtěly jít spíš hrát. Byla nutná
další vnější motivace, aby se děti do dialogu zapojily. Závěrečné hodnocení s kamínky se
nepodařilo, jelikož všechny děti hodnotily všechny činnosti stejně a podle Vincenta. Myslím,
že problém byl v totožném počtu kamínků a hodnocených objektů.
Co bych příště udělala jinak?
Vstupní sebereflexe: Pracovala bych s menším množstvím emočních karet a nejdříve bych
je dětem představila. Některé děti, třeba Šárka, měla problém náladu pojmenovat, což mohlo
být způsobeno právě tím, že s kartami pracovala poprvé.
Výstupní sebereflexe: Práce s přiřazováním kamínků byla pro děti také zcela nová. Proto
bych určitě zvolila zpočátku kamínek pouze jeden, aby děti opravdu musely učinit
rozhodnutí a zamyslet se nad tím, která aktivita je bavila.
Reflexe dětí MŠ Brno
Vstupní sebehodnocení
Nora: „Šťastná jsem, protože jak jsem byla tady znovu ve školce, tak jsem byla na
lampionovým průvodu.“

Obrázek 39 Nora – vyjádření nálady [Zdroj: Archiv autorky]
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Naďa (3 roky) nevěděla, jak svou náladu popsat, ale souhlasila s tím, že je šťastná.

Obrázek 40 Naďa – vyjádření nálady [Zdroj: Archiv autorky]

Jonáš: „Já jsem byl šťastný doma, i tady jsem šťastný.“

Obrázek 41 Jonáš – vyjádření nálady [Zdroj: Archiv autorky]

Výstupní sebehodnocení
V rámci výstupního hodnocení jsme s dětmi rozvedli diskuzi na téma bohatství a domov.
Následně všechny děti nakreslily, a některé i okomentovaly, co pro ně znamená domov.
Jonáš: „Já mám tady domov jako ty tučňáci. Mám tam postel a teplo.“
Já: „Co nebo kdo je pro vás ještě důležité?“
Jonáš: „Rodiče!“

Obrázek 42 Jonáš – obrázek [Zdroj: Archiv autorky]
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Vincent: „Co malujete? Já chci taky malovat.“
Já: „Malujeme, co pro nás znamená domov.“
Vincent: „To si chci taky namalovat. Já tam namaluju svoje ruce. Tady je moje postel, já,
táta a máma. A v rohu mám svoje hračky.“

Obrázek 43 Vincent – obrázek [Zdroj: Archiv autorky]

Nora: „Já nakreslim, jak je venku. A teďka na druhé straně, jak je vevnitř. Vevnitř je důležité
spát. A tady je košík plný hraček a je zavřený. A tady je hromada.“

Obrázek 44 Nora – obrázek [Zdroj: Archiv autorky]
Obrázek 45 Nora – obrázek [Zdroj: Archiv autorky]

Naďa nakreslila mufínek a hračky LEGO.
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Sebereflexe aktivit v MŠ Brno
Počet dětí ve skupině: 3
Datum realizace: 19.11.2021
Průběh a zdařilost aktivity
Vstupní sebereflexe: V této skupině děti velmi dobře zvládaly dodržovat předem stanovená
kritéria.
Výstupní sebereflexe: V rámci závěrečné aktivity přišel i Vincent, že by si s námi chtěl také
něco namalovat. Konečná reflexe s kamínky neproběhla z důvodu nedostatku času.
Reakce dětí na sebehodnotící techniky
Vstupní sebereflexe: Děti měly zkušenost s emočními kartami, a tak jim nedělalo problém
vzít si pouze jednu a o té mluvit.
Výstupní sebereflexe: Realizace výstupního hodnocení v podobě obrázku se účastnily
všechny děti, dokonce i Vincent, který se čtenářské aktivity vůbec nechtěl zúčastnit.
Subjektivní zhodnocení aktivity
Vstupní sebereflexe: Děti na emoční karty a práci s nimi reagovaly překvapivě dobře.
Přikládám to tomu, že měly tyto děti s kartami zkušenost již z dřívějška.
Výstupní sebereflexe: Na závěr se přidal i Vincent, který si po celou dobu čtení hrál vedle.
Jakmile došlo na sebehodnotící činnost, chtěl se také účastnit. Bohužel z nedostatku času
nebyl prostor na realizaci aktivity s kamínky.
Co bych příště udělala jinak?
Vstupní sebereflexe: Práce s emočními kartami se krásně povedla. Možná bych zkusila větší
motivaci k příběhu, ale vzhledem k tomu, že aktivity probíhaly během volné hry ostatních
dětí, bylo těžké někoho motivovat k řízené činnosti. Naštěstí se vždy našly děti, které aktivitu
chtěly a které čtení bavilo.
Výstupní sebereflexe: Určitě bych se snažila lépe pracovat s časem.
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5.3 Gréta – Andrea Gregušová
Kniha s názvem Gréta od autorky A. Gregušové vypráví dětem příběh o velrybě a jiných
podmořských živočiších, kterým se kvůli postupnému znečišťování oceánu zhoršuje jejich
zdravotní stav. V oceánu plném odpadků se zvířátkům nežije dobře, a tak se jednoho dne
dohodnou, že svůj podmořský domov uklidí.
Čtení s předvídáním, dramatizace a prožívání příběhu s hlavní hrdinkou, sebehodnocení na
základě sžití se s postavou a na základě vlastních zkušeností
Celková příprava na lekci je k nalezení v příloze č. 11 a 12.
Pomůcky: emoční karty b-creative
Cíl aktivity:
•

dítě se pomocí interaktivního čtení vžije do příběhu

•

dítě formuluje, jak se bude text dál vyvíjet; předpovědi zdůvodňuje, a to vodítky
z textu, z ilustrací, nebo na základě jeho fantazie či zkušenostmi s ní

•

dítě přispívá svými nápady a návrhy

•

dítě aktivně naslouchá

•

dítě zhodnotí čtený příběh a danou situaci

•

dítě hodnotí sebe za daných okolností

5.3.1 První část
Sebehodnocení – ohodnocení vlastní nálady, vstupní aktivita
„Děti, pojďte, prosím, ke mně do kroužku. Pamatujete si, jak jsme si měřili naši náladu
pomocí pohybů? Dnes si zkusíme každý svoji náladu najít pomocí těchto kartiček. Každý si
můžete vybrat jednu a poté si je společně ukážeme a nasdílíme. Kdo tam svou náladu neuvidí,
tak může svou náladu říct slovy.“
Závěrečná reflexe – výstupní hodnocení dětí, grafická forma sebehodnocení (semafor)
„Tady dnes děti skončíme a já bych se vás teď ráda zeptala, čím vás Gréta a její příběh
zaujal? Rozdám vám teď tyhle kolíčky a vy je prosím přicvakněte na jednu z těch tří barev.
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Zelená znamená, že vás toho zaujalo mnoho, oranžová znamená, že vás zaujalo něco málo
a červená znamená, že vás dnes nezaujalo vůbec nic.“
Reflexe dětí MŠ Praha
Vstupní sebehodnocení
Děti si vybraly hodnocení své nálady pomocí emočních kartiček.
Viktor: „Nevím.“
Já: „A proč jsi si vybral tuhle kartičku? Jak bys ji popsal? Jsi šťastný?“
Viktor: „Šťastný.“

Obrázek 46 Práce s emočními kartami – Viktor [Zdroj: Archiv autorky]

Eliška: „Já mám tuhle náladu, že z krásy mi tečou slzy. Jsem spokojená a tady se s někym
držim za ruku.“

Obrázek 47 Práce s emočními kartami – Eliška [Zdroj: Archiv autorky]

Vilém: „Rád.“
Já: „Koho máš rád?“
Vilém: „Šárku.“
Obrázek 48 Práce s emočními kartami – Vilém [Zdroj: Archiv autorky]
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Vojtěch: „Smutnej.“

Obrázek 49 Práce s emočními kartami – Vojtěch [Zdroj: Archiv autorky]

Vilém: „Jsi smutnej? Proč jsi smutnej? Já jsem teď taky smutnej, že Vojtěch je taky smutnej.
Já jsem nechtěl, aby Vojtěch byl smutnej totiž.“
Eliška: „Já mám taky tuhle náladu teď. Jsem smutná.“
Já: „A proč jste najednou smutní?“
Eliška a Viktor: „Protož je smutnej Vilém a Vojtěch.“
Výstupní sebehodnocení
Děti ve třídě měly kolíčky, tak jsme je společně využili k hodnocení na semaforu.
Vilém použil tři kolíky navíc, aby mohl něco dát ke každé barvě. Sám za sebe hodnotil
červenou.
Viktor dal kolík také na zelenou s tím, že ho zaujalo moře a líbilo se
mu, jak Gréta zpívala.
Vojtěch dal kolík také nejdříve na zelenou, ale Viktor ho upozornil,
že se mu to přece nelíbilo a byl smutný, tak svou volbu na základě
Viktora změnil. Snažila jsem se Vojtěchovi vysvětlit, že to, kam
kolík připne, záleží jen na něm. Nechal ho na oranžové barvě.
Eliška kolík připnula na zelenou s tím, že jí to zaujalo. Nedovedla
ale ani podle návodných otázek konkretizovat co.

Obrázek 50 Ukázka grafického sebehodnocení – MŠ Praha [Zdroj: Archiv autorky]
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Sebereflexe aktivit v MŠ Praha
Počet dětí ve skupině: 4
Datum realizace: 3.11.2021
Průběh a zdařilost aktivity
Vstupní sebereflexe: Vzhledem k předchozí zkušenosti, kdy děti měly potřebu vybírat si až
pět karet, se dnes aktivita vydařila lépe. Jediný, kdo mluvil ke dvou kartičkám byla Eliška,
pro kterou emoční karty byly novou zkušeností.
Výstupní sebereflexe: Děti pochopily kritéria, ale Vilém nedokázal hodnotit pouze jedním
předmětem. Vypůjčil si tak kolíky dětí, které zrovna nebyly ve školce a dal jeden kolík
ke každé barvě.
Reakce dětí na sebehodnotící techniky
Vstupní sebereflexe: Na základě minulých zkušeností byla práce s dětmi výrazně lepší.
Téměř všechny děti dokázaly dodržet pravidlo jedné karty.
Výstupní sebereflexe: Semafor děti velice zaujal a práce s ním se jim moc líbila. Jediný
Vilém měl potřebu hodnotit na všech úrovních barev.
Subjektivní zhodnocení aktivity
Vstupní sebereflexe: Děti na emoční karty a práci s nimi reagovaly překvapivě dobře.
Přikládám to tomu, že tomu velmi napomohla minulá zkušenost.
Výstupní sebereflexe: Na závěr děti připínání kolíčků bavilo, ale na otázku co koho zaujalo,
už nedokázaly konkretizovat jejich odpovědi.
Co bych příště udělala jinak?
Vstupní sebereflexe: Práce s emočními kartami se oproti minule vyvedla. Děti už neměly
potřebu komentovat všechny nálady, které viděly, ale vybíraly pouze tu, která je momentálně
vystihovala. Myslím, že jsem moc zasahovala a rozvíjela jejich nálady. Vojtěch například
nechtěl odůvodňovat, proč se cítí smutně. Měla jsem být citlivější a situaci lépe vyhodnotit.
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Výstupní sebereflexe: Práci se semaforem bych dětem představila blíže a konkrétněji v rámci
hry. Zavedla bych stejná pravidla jako při hodnocení, ale děti by měly možnost vyzkoušet si
všechny tři barvy. Myslím, že by to lépe pomohlo Vilémovi s rozhodováním.
Reflexe dětí MŠ Brno
Vstupní sebehodnocení
Děti také chtěly ohodnocovat náladu pomocí emočních karet.
Nela: „Veselou. Vyber si taky veselou, Noro.“

Obrázek 51 Práce s emočními kartami – Nela [Zdroj: Archiv autorky]

Nora: „Veselou.“

Obrázek 52 Práce s emočními kartami – Nora [Zdroj: Archiv autorky]

Vincent začal ukázal svou kartičku se smíchem. Když jsem se ho ptala, co je to za náladu,
nedokázal odpovědět.

Obrázek 53 Práce s emočními kartami – Vincent [Zdroj: Archiv autorky]
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Výstupní sebehodnocení
Otázka zněla: „Chtěla bych se vás zeptat, jak vás to dnes bavilo?“
Všechny tři děti připnuly bez komentáře kolík na červenou
barvu.
Vincent měl potřebu dát alespoň jeden kolíček na jinou
barvu. Nepřendal ale svůj, nýbrž Nory. Ta se vrátila
a připnula ho tam, kam patřil.

Obrázek 59 Ukázka grafického sebehodnocení – MŠ Brno [Zdroj: Archiv autorky]

Sebereflexe aktivit v MŠ Brno
Počet dětí ve skupině: 3
Datum realizace: 15.11.2021
Průběh a zdařilost aktivity
Vstupní sebereflexe: Aktivita s emočními kartami se dařila v tom smyslu, že si děti dokázaly
vybrat pouze jednu a o té mluvit. Nicméně Nela celou skupinu velmi ovlivňovala. Nora
například hodnotila pouze podle Nely, ne podle sebe.
Výstupní sebereflexe: Děti velmi rychle pochopily kritéria a následně aktivitu ohodnotily.
Myslím, že zde velkou roli hrálo to, že aktivita probíhala namísto jejich volné hry.
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Reakce dětí na sebehodnotící techniky
Vstupní sebereflexe: Nela i Nora si vybraly kartičky, u kterých dokázaly popsat náladu.
Vincent si vybral legrační kartu, ale náladu nebo pocit popsat nedokázal.
Výstupní sebereflexe: Semafor děti také zaujal a práce s ním se jim moc líbila.
Subjektivní zhodnocení aktivity
Vstupní sebereflexe: Děti na emoční karty a práci s nimi reagovaly dobře. Jediný Vincent si
vybral kartu proto, že se mu líbila nebo mu přišla směšná, ale nedokázal na jejím základě
obhájit, proč si ji vlastně vybral.
Výstupní sebereflexe: Děti připínání kolíčků bavilo, ale má otázka byla velmi špatně
a neadekvátně položená.
Co bych příště udělala jinak?
Vstupní sebereflexe: Určitě bych vymezila jiný čas a prostor na aktivitu. Tento den děti volná
hra ostatních velmi rušila.
Výstupní sebereflexe: Práce se semaforem děti bavila, ale Vincent měl, stejně jako u druhé
výzkumné skupiny, potřebu dát kolík ještě někam. Chtěl tak změnit celkové hodnocení
aktivity. Ráda bych nastolila lepší atmosféru a povzbudila děti, které si tolik nevěří nebo
neví, co zvolit, že je v pořádku nezvolit žádnou kartu, nebo nevědět, jak se cítí a „neopisovat“
od kamarádů.
5.3.2 Druhá část
Pomůcky: emoční karty b-creative
Sebehodnocení – ohodnocení vlastní nálady, vstupní aktivita
„Dobré ráno, děti, jak se dnes máte? Jak si dnes změříme dnešní náladu? Pomocí kartiček
nebo pohybem?“
Závěrečná reflexe – výstupní hodnocení dětí, grafická forma sebehodnocení (semafor)
„Má dnešní závěrečná otázka do kroužku je, co jste se dnes dozvěděly nového, děti?“
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„Opět vám, děti, rozdám kolíčky a vy je můžete připnout na jednu ze tří barev.
Červenou → pokud jste se nedozvěděly nic, oranžovou → pokud jste se dozvěděly něco málo
a zelenou → pokud jste se toho dnes dozvěděly hodně.“
Reflexe dětí MŠ Praha
Vstupní sebehodnocení
Proběhlo pomocí emočních kartiček.
Vilém: „Já tam nemám žádnou kartu. Necítím nijak. Nebo spíš se cítím všelijak.“
Milada: „Já mám tuhle šťastnou kartu.“

Obrázek 60 Práce s emočními kartami – Milada [Zdroj: Archiv autorky]

Výstupní sebehodnocení
Obě děti hodnotily aktivitu kladně. Milada se naučila něco o
velrybách a Vilém se naučil něco o mořských želvách.

Obrázek 54 Sebehodnotící technika – semafor v MŠ Praha [Zdroj: Archiv autorky]
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Sebereflexe aktivit v MŠ Praha
Počet dětí ve skupině: 2
Datum realizace: 5.11.2021
Průběh a zdařilost aktivity
Vstupní sebereflexe: Vzhledem k velmi nízkému počtu dětí bylo náročné oživit aktivitu.
Vilém se nechtěl účastnit vstupního sebehodnocení a pro Miladu to byla první zkušenost.
Roli zde sehrálo určitě i to, že ostatní děti byly na zahradě a Vilém s Miladou „museli“ dělat
řízené činnosti.
Výstupní sebereflexe: Výsledné hodnocení dopadlo dobře. Děti nakonec bavilo interaktivní
čtení a materiály. Každý zhodnotil, že se něco naučil. Oproti předešlému dni děti byly
schopny konkretizovat co.
Reakce dětí na sebehodnotící techniky
Vstupní sebereflexe: Vilémovi se nechtělo hodnotit svou náladu a Milady hodnocení
proběhlo v rámci seznámení se s kartami. Dokázala ale hezky reagovat a popsala náladu
pomocí jedné kartičky.
Výstupní sebereflexe: Práce s kolíky nebo jiné manuální práce měly u dětí obecně úspěch.
Tentokrát tomu nebylo jinak.
Subjektivní zhodnocení aktivity
Vstupní sebereflexe: Vilém nebyl motivovaný a nechtěl se činnosti účastnit. Neřekl to přímo,
ale dával to najevo svým chováním. Během aktivity si stavěl nebo zkoušel různé jiné
činnosti. Na konci se mě ovšem zeptal, jestli mě to rušilo. Vyžadoval tedy po mě zpětnou
vazbu na jeho chování, což mi přišlo velmi vyspělé.
Výstupní sebereflexe: Děti připínání kolíčků bavilo, tentokrát jsem se snažila o dobře
položenou otázku, nad kterou by se děti musely zamyslet.
Co bych příště udělala jinak?
Vstupní sebereflexe: Obecně bych aktivitu nerealizovala za každou cenu. Sice se nakonec
oběma příběh líbil, ale myslím, že by si obě děti užily více bytí na zahradě.
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Výstupní sebereflexe: Snažila jsem se o položení vhodné otázky a ukázalo se, že je její
formulace velmi důležitá. U plánování dalších aktivit bych tedy z otázek reflexe vycházela
a netvořila bych je za pochodu nebo dodatečně.
Reflexe dětí MŠ Brno
Vstupní sebehodnocení
Děti hodnotit podle kartiček nechtěly, zhodnotily se slovně.
Štěpán: „Dobře.“
Vincent: „Já taky, já taky, já takyyy.“
Výstupní sebehodnocení
Proběhlo pomocí hodnotící techniky semaforu. Děti odpovídaly na otázku: „Naučily jste se
dnes něco nového?“
Vincent: „Že nemáme házet do vody odpadky, že umíraj ryby.“
Štěpán: „Že velryba zpívá.“

Obrázek 55 Sebehodnotící technika – semafor v MŠ Brno [Zdroj: Archiv autorky]
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Sebereflexe aktivit v MŠ Praha
Počet dětí ve skupině: 2
Datum realizace: 16.11.2021
Průběh a zdařilost aktivity
Vstupní sebereflexe: Děti se těšily na příběh a už chtěly číst, ne vybírat kartičky. Náladu
jsme tedy zhodnotily slovně.
Výstupní sebereflexe: Oba chlapci dokázali říct, co se naučili a také říkaly, že je aktivita
bavila.
Reakce dětí na sebehodnotící techniky
Vstupní sebereflexe: Děti si samy rozhodly hodnotit verbálně, což byla u této výzkumné
skupiny jakási norma.
Výstupní sebereflexe: Práce s kolíky nebo jiné manuální práce měly i u těchto dětí úspěch.
Subjektivní zhodnocení aktivity
Vstupní sebereflexe: Na začátku jsem ukázala knížku a děti chtěly začít rovnou číst ne
vybírat kartičky a popisovat svou náladu.
Výstupní sebereflexe: Děti připínání kolíčků bavilo, tentokrát jsem se snažila lépe
formulovat položenou otázku, nad kterou by se děti musely zamyslet.
Co bych příště udělala jinak?
Vstupní sebereflexe: Motivovala bych děti k samotné hodnotící činnosti a knihu bych dětem
ukázala až posléze, aby se mohly soustředit na reflexivní činnost.
Výstupní sebereflexe: Myslím, že by bylo možné vytvořit vhodnější otázku nebo lépe
propracovat přípravu vzhledem k tomu, co jsem po dětech požadovala.

5.4 Výstupní charakteristika dovedností dětí v oblasti sebehodnocení
Na základě vypozorovaných schopností a dovedností dětí jsem vypracovala tabulku, v níž
zkoumám jednotlivé oblasti důležité pro rozvoj sebehodnocení. Vycházela jsem zejména
z pozorování dětí a jejich výroků při aktivitách i v rámci volné hry.
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Pozorovací arch zkoumající jednotlivé oblasti důležité pro rozvoj sebehodnocení
(MŠ Praha)

Je aktivní a zapojuje se do
činností
Dokáže u činnosti setrvat
Rozumí předem stanoveným
kritériím hodnocení
Dodržuje předem stanovená
kritéria hodnocení
Má problém s vlastním
ohodnocením – je nerozhodný
Ohodnocuje se na základě svého
kamaráda (vzoru)

Šárka

Eliška

Vilém

Viktor

Vojtěch

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vyhýbá se negativnímu
sebehodnocení
Dokáže pracovat s chybou

X

Samostatně přemýšlí nad

X

ohodnocením sebe sama
Zkouší a testuje hranice při
sebehodnotících činnostech
Sebehodnotících aktivit se účastní
rád/ráda
Dokáže sdělit a obhájit svůj
postoj/názor
Aplikuje prvky sebehodnocení
v rámci volné hry

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
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X

X

Výše uvedená tabulka byla vytvořena speciálně pro výzkumné účely a klade si za cíl
vypozorovat jednotlivé dovednosti, které jsou důležité pro rozvoj sebehodnocení dětí
v předškolním věku. Vzhledem k vstupní popisované diagnostice dětí a k jejich
dovednostem pozorovaných během realizace výzkumu uvádím níže popis jednotlivých dětí.
Šárka se mi zpočátku jevila jako vůdčí osobnost třídy, avšak při sebehodnocení jsem tento
povahový rys nepozorovala. Šárka měla naopak problém ohodnotit sebe sama, často tak své
hodnocení měnila na základě toho, jak hodnotila většina. Postupně však principy
sebehodnocení převáděla do své volné hry, zejména pak do činností, které následovaly
bezprostředně po realizaci. Ze sebehodnotících technik upřednostňovala neverbální
a grafickou podobu. Myslím, že systematičtější práce se sebehodnocením by u Šárky byla
více než vhodná a pomohla by jí na cestě k sebehodnotě a od strachu dělat chyby.
Eliška byla dívka tišší povahy s tendencí schovávat chyby, což se projevovalo i během
realizovaných činností. V rámci sebehodnotících aktivit se ovšem snažila o co
nejobjektivnější hodnocení, přemýšlela, jak na tom je ona sama, ale ve finále se stejně
přizpůsobila autoritě (mě) nebo jiným dětem. Dle mého názoru by Elišce prospělo více
činností, kde může zažívat pocity úspěchu, aby si vytvořila potřebnou sebehodnotu pro to,
aby jí práce s chybou nečinila takový problém.
Vilém se také zpočátku řídil ostatními, postupem času a díky různorodé práci se
sebehodnotícími technikami však začínal hodnotit více sám podle sebe. Dával najevo své
postoje a snažil se je obhajovat. To se mu celkem dařilo, největší pokrok jsem osobně
vnímala v momentě, kdy se mě Vilém po skončení lekce zeptal, zda mě jeho hraní si
nerušilo. Sdělila jsem mu, že jsem ráda, že se ptá a že mě to vážně rušilo. Načež se mi Vilém
omluvil. Přišlo mi to od něj velmi vyspělé a empatické.
Viktora velmi bavily aktivity s knihou, byl velmi zvídavý a ptal se mě, co budeme číst další
dny a jestli ještě někdy přijdu. Viktor se opravdu snažil přemýšlet sám nad sebou
a nenechával se ovlivňovat tím, jak se hodnotí ostatní děti. Měl ovšem téměř pokaždé
tendenci výsledky shrnout, sesumírovat a spíše inklinoval k sumativnímu hodnocení.
Vojtěch v rámci sebehodnotících činností tíhnul zpočátku spíše k názorům ostatních dětí.
Obecně měl spíše negativní postoje jak k vyjádření svých nálad, tak i k ohodnocení aktivit.
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Pozorovací arch zkoumající jednotlivé oblasti důležité pro rozvoj sebehodnocení
(MŠ Brno)

Je aktivní a zapojuje se do
činností
Dokáže u činnosti setrvat
Rozumí předem stanoveným
kritériím hodnocení
Dodržuje předem stanovená
kritéria hodnocení

Jonáš

Nora

Vincent

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

sebehodnotících činnostech

Aplikuje prvky sebehodnocení
v rámci volné hry

X

X

Zkouší a testuje hranice při

postoj/názor

X
X

sebehodnocení

Dokáže sdělit a obhájit svůj

X

X

Vyhýbá se negativnímu

účastní rád/ráda

X

X

svého kamaráda (vzoru)

Sebehodnotících aktivit se

X

X

Ohodnocuje se na základě

ohodnocením sebe sama

Nela

X

ohodnocením – je nerozhodný

Samostatně přemýšlí nad

Kryštof

X

Má problém s vlastním

Dokáže pracovat s chybou

Štěpán

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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X
X

X

Děti z MŠ Brno měly předchozí zkušenosti se sebehodnocením, a tak měly některé
dovednosti již osvojené. V porovnání vstupního a výstupního popisu dětí musím
konstatovat, že sebehodnocení formou různorodých technik děti zaujalo a podpořilo
v určitých sledovaných oblastech. Níže se pokusím specifikovat posun jednotlivých dětí
vzhledem k vstupním charakteristikám a okomentuji dovednosti uvedené v tabulce.
Jonáše nejvíce zaujaly grafické sebehodnotící techniky, zejména semafor a sebehodnotící
listy. Našel pro ně využití i v rámci jeho volné hry, ke které se následně přidaly další děti.
Jonáš na mě působil velmi vyspěle, co se sebepojetí týče. Dokázal pracovat s chybou,
předtím, než se ohodnotil, zkoumal, která ze tří možností ho nejvíce vystihuje a nenechával
se ovlivňovat ostatními. Nebál se zkoušet nové věci a nevyhýbal se ani negativnímu
sebehodnocení. Díky široké paletě sebehodnotících technik byly tyto aktivity pro Jonáše
velmi atraktivní a měl potřebu se zlepšovat v tom, co ještě neuměl, aby se příště mohl
ohodnotit lépe. Vznikl zde tedy téměř ukázkový prostor pro vnitřní motivaci dítěte.
Nora byla zpočátku aktivit spíše v roli pozorovatele. Později se začala aktivněji vyjadřovat
a komentovat svá rozhodnutí. Nicméně si často vyhlídla nějaký vzor a podle něj se pak při
sebehodnotících činnostech chovala. Její slabé stránky jsem zpozorovala v tom, že
nedokázala obhájit svůj vlastní názor před jinými dětmi. V rámci činností byla velmi
nerozhodná a snažila se vyhýbat činnostem, ve kterých by mohla udělat nějakou chybu. Byla
velmi stydlivá a myslím, že hrálo roli i to, že jsem byla nová a Nora ke mně nezískala
patřičnou důvěru. Myslím, že by bylo vhodné podpořit Noru v jejích názorech, vést s ní
obohacující dialogy a umožňovat jí situace, ve kterých si může zažít pocit úspěchu.
Ačkoli Vincent na mě zpočátku působil jako vůdčí osobnost, v rámci realizovaných
činností musím tuto mou domněnku zpochybnit. Při sebehodnocení chtěl mít často stejný
výsledek jako jeho kamarád Kryštof, a tak se mu přizpůsoboval. Celkově měl problém
setrvávat u delších činností, což připisuji částečně i podmínkám v MŠ (realizace probíhala
během volné hry dětí). Bavilo ho testovat hranice moje i sebehodnotících technik (u techniky
semafor dlouho přecvakával kolíčky a pokaždé řekl jiné stanovisko). I když se ne vždy
účastnil předčtenářských aktivit, na sebehodnotící činnosti vždy přišel sám a chtěl se
ohodnotit.
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Štěpán se povětšinou nechtěl účastnit realizovaných lekcí a chtěl si raději hrát. Když už se
ale účastnil, dokázal vždy v poklidu obhájit svůj názor a vysvětlit případná nedorozumění.
Nedělalo mu problém negativní sebehodnocení ani se nevyhýbal práci s chybou. Prvky
sebehodnocení v rámci volné hry aplikoval často, dokázal dokonce i vyžadovat zpětnou
vazbu od ostatních.
Kryštof byl aktivní při čtení i v rámci sebehodnotících činností. Bavilo ho hodnotit své
dovednosti hlavně v podobě grafických technik. Uvažoval nad vlastním sebehodnocením
a nenechal se nikým ovlivnit. Důležité pro něj bylo, aby měl čas a mohl se tak nad vším
zamyslet.
Nela byla jediná ze skupiny, kterou činnosti nebavily a u které jsem nezpozorovala žádný
pokrok. Raději si hrála nebo sebehodnocení svým způsobem bojkotovala. Zkoušela hranice
v podobě negativního hodnocení aktivit, kterých se ani neúčastnila, protože nechtěla. Na
konci těchto aktivit přišla a hodnotila např: „Mně to vůbec nebavilo, dávám tomu červenou.“.
V rámci hodnocení sebe sama hodnotila kladně. Měla velký vliv na Noru.
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6

Zkušenosti a inspirace z praxe vybraných mateřských škol

V rámci výzkumu k bakalářské práci u mě vznikla potřeba dozvědět se více o tom, jak
jednotlivé MŠ s formativním hodnocením a sebehodnocením dětí pracují. Na základě této
potřeby jsem vytvořila polostrukturovaný rozhovor s učitelkami z MŠ Praha a MŠ Brno.
V této kapitole prezentuji zkušenosti a cestu, kterou se vybrané MŠ na poli formativního
hodnocení vydávají. Celý přepis zaznamenaného rozhovoru z obou MŠ je k dispozici
v příloze č. 13. Informovaný souhlas o zveřejnění dialogu se nachází v příloze č. 14.
MŠ Praha
V této MŠ učitelky nepracovaly s konkrétními hmatatelnými technikami, ale zaměřovaly se
spíše na komunikaci všech třech aktérů, tedy rodičů, učitelů a dětí. V rámci sebehodnocení
učitelky využívaly verbální sebehodnocení dětí. Vždy daly otázku do kroužku a kdo chtěl
sdílet, tak měl možnost. Pedagogický personál komunikoval pouze popisným jazykem.
Za celou dobu své návštěvy MŠ jsem od učitelek nezaslechla žádné nevhodné či
nepřiměřené hodnocení. Učitelky se také snažily děti netrestat ani neodměňovat, zároveň ale
měly nastavené hranice, které musely být dětmi respektovány. Samy učitelky se přitom
snažily respektovat i hrance dětí a vycházet vstříc jim i jejich potřebám. Momentálně je
školka ve fázi rozvoje a osvojování si technik a metod sebehodnocení vhodných pro děti
předškolního věku. Samy učitelky jsou ale velmi aktivní a pořádají kurzy pro rodiče
s tematickými bloky o respektujícím přístupu, podpoře rozvoje jejich dítěte, o trestech
a odměnách atd. S dětmi pracují hlavně formou portfolií, které slouží jako dokumentační
materiál pro dítě, jeho rodiče i pro učitelku.
MŠ Brno
V MŠ Brno využívaly učitelky kromě verbálních technik i techniky grafické. Ve třídě, kde
jsem realizovala bakalářský výzkum mě zaujala forma práce konkrétně s těmito metodami.
V rozhovoru jsou techniky a způsoby práce v MŠ blíže specifikovány a objasněny. Dále tedy
představím autorské pomůcky MŠ Brno, které mají za cíl rozvoj sebehodnocení dětí
předškolního věku.
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1. Technika, v níž děti samy hodnotí své kompetence

Obrázek 56 Sebehodnotící tabule dovedností v MŠ [Zdroj: Archiv autorky]

Cílem této pomůcky je rozvíjet děti v kompetenci jejich sebehodnocení. Každé dítě má své
zelené „okno“ se svou značkou a v pravém dolním rohu se nachází sedm kompetencí, které
by děti před nástupem do ZŠ měly ideálně zvládat. V tomto konkrétním případě se jedná
o následující kompetence: samostatnost při oblékání, uklízení hraček, obouvání/zavazování
tkaniček, mytí rukou, samostatné stolování, dodržování pravidel ve třídě a umění chodit
ve dvojicích.
Paní učitelky, i přes důležitý dodatek, který u tabule visí, ale děti si ho bohužel nepřečtou,
se tedy rozhodly pro odstranění této tabule dovedností. Z rozhovoru vyplývá, že se učitelky
nevěnovaly práci s tabulí natolik, aby byla pro děti a jejich rozvoj přínosná. Neviděly v ní
až tak velký smysl a všimly si, že s ní pracují jen některé děti. Navíc je zde tendence dětí
porovnávat se mezi sebou. Tento fakt není v procesu formativního hodnocení vůbec žádoucí.
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A tak se učitelky rozhodly, i na základě hodnocení panem Kopřivou, pracovat s dětmi jinými
způsoby a tabuli ze třídy odstranit.

Obrázek 57 Popis k tabulce dovedností [Zdroj: Archiv autorky]
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2. Technika, kterou se děti učí poznávat, hodnotit, přijímat své emoce a dávat je najevo
druhým

Obrázek 58 Tabule emocí [Zdroj: Archiv autorky]

Druhou autorskou tvorbou je tzv. tabule emocí. Každé dítě má svého skřítka označeného
svou značkou. Dětem jsou k dispozici tři druhy emocí: velmi dobrá (usmívající se obličej se
zelenou čepicí), neutrální (neutrální výraz s oranžovou čepicí) a naštvaná (mračící se obličej
s červenou čepicí). S touto tabulí pracují učitelky nejvíce na začátku školního roku, kdy si
povídají o emocích, pocitech, náladách atd. Sama učitelka mi potvrdila, že zatím nemají
dalšího využití z jejich strany, ale někdy se stane, že děti jdou a nalepí své značce obličej,
který odpovídá jejich náladě. Kromě částečně řízených činností a systematické práce nachází
tabule emocí na začátku školního roku využití pouze při volné hře dětí.
S čím ale nyní učitelky v MŠ Brno začínají pracovat, je program s názvem Výchova
ke ctnostem. Jedná se o metodickou pomůcku 34 karet, na kterých je popsáno 34 ctností.
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Zároveň je ke kartám dostupná publikace, která uvádí aktivity vhodné do prostředí
mateřských škol i prvního stupně základních škol. Autorka se věnuje ctnostem jako je
sebeúcta, naděje, citlivost, vytrvalost atd. Díky ilustrovaným kartám a metodické příručce je
dětem umožněno poznat jednotlivé ctnosti, vžít se do modelových situací a na vlastní kůži
si vyzkoušet pocit trpělivosti či naděje.

Obrázek 59 Ukázka karty ctnosti [Zdroj: Archiv autorky]

Obrázek 60 Kniha KRAJINOU CTNOSTÍ [Zdroj: Archiv autorky]
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7

Vyhodnocení výzkumných otázek

Následující kapitola si klade za cíl zodpovězení výzkumných otázek, a to jak na základě
výsledků výzkumu, tak i s oporou o teoretické znalosti a odborné publikace.
Co dětem nejvíce pomáhá v jejich sebehodnocení a v dovednosti reflektovat svou
práci?
Jak jsem se přesvědčila v teoretických odborných publikacích i ve své praxi, základem je
láskyplné, empatické, respektující a důvěryhodné prostředí. Teprve když jsou naplněny
základní lidské potřeby, dítě cítí bezpečí a jistotu ve vztazích, je schopno své sebereflexe.
Na základě mých výzkumů se potvrzuje i to, že je pro děti důležité mít dostatek zkušeností
se sebehodnocením a také dobrý vztah s rodiči i pedagogem. Dětem velmi pomáhá, mají-li
v dospělém člověku dobrý vzor. Je také potřeba respektovat dětská vývojová stádia i jeho
osobnost a do sebehodnocení ho za žádnou cenu nenutit, ale ukázat mu cestu. Při prvotních
setkáních se sebehodnocením se ukazuje jako zcela nezbytné tuto zodpovědnost nechat
na dítěti samotném. I když se dítě předškolního věku ještě zpravidla nerealisticky
nadhodnocuje, je pro něj na základě výsledků výzkumu důležité si zažít pocit toho, že ono
samo má hodnocení ve svých rukách a může si tak na základě něj vytvořit vnitřní motivaci
a podpořit samo sebe v učebním procesu. Z výzkumu dále vyplývá, že je důležité dětem
poskytnout určitou pluralitu sebehodnotících aktivit.
Jaké pokroky a v jakých oblastech byly u dětí zaznamenány?
Na základě výsledků výzkumu v MŠ Praha byly zaznamenány největší pokroky v oblasti
dodržování hodnotících kritérií a aplikaci sebehodnotících výroků během volné hry. Při
počátečním zavádění sebehodnotících technik si děti nejdříve zkoušely různé role a volily
různé stupně hodnocení, zároveň přitom často sledovaly mou reakci, případně očekávaly
nějakou mou zpětnou vazbu. Čím více zkušeností děti získávaly, tím snadněji a lépe se jim
hodnotilo. Šárka měla zpočátku problém ohodnotit sebe sama, často tak své hodnocení
měnila na základě toho, jak hodnotila většina. Postupně však principy sebehodnocení
převáděla do své volné hry, zejména pak do činností, které následovaly bezprostředně po
realizaci. Vilém se zpočátku také řídil ostatními, postupem času a díky různorodé práci
se sebehodnotícími technikami však začínal hodnotit více sám podle sebe. Dával najevo své
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postoje a snažil se je obhajovat. Viktora velmi bavily aktivity s knihou, byl velmi zvídavý
a ptal se mě, co budeme číst další dny a jestli ještě někdy přijdu. Viktor se opravdu snažil
přemýšlet sám nad sebou a nenechával se ovlivňovat tím, jak se hodnotí ostatní děti. Měl
ovšem téměř pokaždé tendenci výsledky shrnout, sesumírovat a spíše inklinoval
k sumativnímu hodnocení. Nejmenší pokrok byl vidět u Elišky a Vojtěcha. Oba byli přítomni
pouze na dvou lekcích a v sebehodnocení jako takovém nebyl prostor pro větší rozvoj. Eliška
byla dívka tišší povahy s tendencí schovávat chyby, což se projevovalo i během
realizovaných činností. V rámci sebehodnotících aktivit se ovšem snažila o co
nejobjektivnější hodnocení, přemýšlela, jak na tom je ona sama, ale ve finále se stejně
přizpůsobila autoritě (mě) nebo jiným dětem. Vojtěch v rámci sebehodnotících činností
tíhnul zpočátku spíše k názorům ostatních dětí. Obecně měl spíše negativní postoje jak
k vyjádření svých nálad, tak i k ohodnocení aktivit.
Děti z MŠ Brno měly oproti dětem z MŠ Praha výhodu v dalekosáhlejší praxi se
sebehodnotícími činnostmi a nedělalo jim tedy problém dodržovat stanovená kritéria.
Co dětem opravdu velmi pomohlo byla pluralita sebehodnotících technik. Ty zaujaly
především Vincenta, který i když se neúčastnil celé lekce, na hodnotící aktivity se vždy
připojil. Jonáše nejvíce zaujaly grafické sebehodnotící techniky, zejména semafor
a sebehodnotící listy. Našel pro ně využití i v rámci jeho volné hry, ke které se následně
přidaly další děti. Nora byla zpočátku aktivit spíše v roli pozorovatele, ale později se začala
aktivněji vyjadřovat a komentovat svá rozhodnutí. Štěpán často využíval prvky
sebehodnocení v rámci volné hry a dokázal dokonce i vyžadovat zpětnou vazbu od ostatních.
Kryštof byl aktivní při čtení i v rámci sebehodnotících činností. Bavilo ho hodnotit své
dovednosti hlavně v podobě grafických technik. Uvažoval nad vlastním sebehodnocením
a nenechal se nikým ovlivnit. Nela byla jediná ze skupiny, kterou činnosti nebavily a u které
jsem nezpozorovala žádný pokrok. Zkoušela hranice v podobě negativního hodnocení
aktivit, kterých se ani neúčastnila, protože nechtěla.
Myslím, že důležité pro obě skupiny dětí bylo to, že měly naprostou volnost a mohly
se ohodnotit, jak ony samy chtěly. Postupně během zavádění a opakování zejména
grafických, verbálních a neverbálních sebehodnotících technik si děti vyzkoušely hranice
a své sebehodnocení si začínaly občas samy věcně obhajovat a vysvětlovat. Největším
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zaznamenaným posunem bylo, že děti postupně začínaly chápat k čemu hodnocení slouží,
v čem se mohou zlepšovat, co se jim daří, objevovaly a upevňovaly svá přesvědčení i své
hodnoty a v sebehodnocení našly jisté zalíbení.
Jaká forma sebehodnocení dětem nejvíce vyhovuje?
U obou výzkumných skupin byla nejoblíbenější technikou grafická forma, konkrétně
v podobě emotikonů a semaforu. Děti v obou výzkumných skupinách rády kreslily
a malovaly, na sebehodnocení v podobě emotikonů se vždy těšily a také je velmi bavilo
hodnocení připínáním kolíků na semafor. Grafickou techniku velmi často propojovaly s tou
verbální. Oblíbenou technikou bylo obecně vzato jakékoli fyzické zaznamenávání svých
výsledků, ať již formou manipulace s předměty (připínání kolíků na semafor) nebo
grafickým znázorňováním (vybarvování emotikonů). Výhodou u sebehodnotícího listu bylo,
že děti na konci lekcí, tj. po přečtení všech kapitol, mohly zkoumat, jak se u jednotlivých
oblastí ohodnocovaly. Porovnávaly pak jednotlivé výsledky sami se sebou a hodnotily, která
oblast se jim už daří a kterou oblast ještě nezvládají, případně kterou činnost nepotřebují
zvládat (většina chlapců měla tak krátké vlasy, že se nepotřebovali česat). Sebehodnotící list
byl pro některé děti tak významný, že si ho chtěly nechat a sdílet své výsledky s rodiči.
Jaká forma jim naopak nevyhovuje vůbec?
Nejtěžším úkolem pro děti bylo jednoznačně vybírání priorit, upřednostňování knih, aktivit.
Otázky typu: „Jaká kniha Tě zaujala nejvíce? Jaká činnost Tě dnes nejvíce bavila?“, na které
měly děti odpovědět přiřazením kamínků, kolíčků či tiskátek, jim činily snad největší
problém. Většinou se nikdo nemohl rozhodnout, a tak tato forma vlastně nikdy neproběhla
tak, jak jsem očekávala. Předpokládám, že to bylo i příliš obecným formulováním otázky
či nejasně zvolenými kritérii. Tento jev jsem pozorovala u obou výzkumných skupin.
Z pohledu sebehodnotících technik dětem v jedné skupině činilo problém neverbální
pohybové sebehodnocení. V prvních dnech na něj děti vůbec nereagovaly, podařilo se ho
zrealizovat až na třetí pokus.
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8

Diskuse

Výzkum k této bakalářské práci se týkal především zavedení různých sebehodnotících
technik vhodných pro děti v povinném předškolním roce. Techniky byly zaváděny v rámci
předčtenářských aktivit a navazovaly na příběhy z knih. Ačkoli je téma formativního
hodnocení a sebehodnocení dětí předškolního věku na teoretické rovině obsaženo
v důležitých vzdělávacích dokumentech (RVP PV, ČŠI, Strategie 30+), v rovině praktické
se s ním setkáváme málokdy. Teoretické ukotvení a vymezení formativního hodnocení
v kontextu českého školství je stanoveno velmi obecně a bez konkrétních vodítek či odkazů
na vhodné zavedení dílčích technik do prostředí MŠ (srov. RVP PV, ČŠI).
V prostředí českých mateřských škol patří mezi známé techniky hodnocení verbální,
neverbální, grafické nebo formou vedených portfolií, jak uvádí několik českých autorů
(srov. Starý a Laufková, 2016; Kratochvílová, 2011; Syslová et. al., 2019; Syslová,
Kratochvílová a Fikarová, 2018). Mezi inovativní projekty pak lze zařadit např: nově
implementovanou a ověřovanou metodu v praxi zvanou „Learning Stories“, jejíž podmínky
a zařazení do kontextu českého školství sledovaly ve svých pracích Nekolná (2021) nebo
Bittnerová (2021).
Za limitující oblast výzkumu považuji malý počet dětí při realizaci. Vzhledem k věkově
heterogenní organizaci třídy a k malému počtu dětí v povinném předškolním roce bylo tímto
množství dětí ve výzkumu omezeno. Práce také probíhala v MŠ se stejnými kurikuly
(Zdravá MŠ) a výzkumný vzorek je tedy ovlivněn i těmito okolnostmi. Realizace výzkumu
v MŠ Brno probíhala během volné hry ostatních dětí, což naši práci značně ovlivňovalo
a narušovalo. V prostoru MŠ Praha byly podmínky pro výzkumné činnosti příznivější, neboť
probíhaly v rámci odpočinku malých dětí v čase, kdy běžně probíhá předškolácká příprava.
V rámci výzkumu se potvrzují fakta a vědecké poznatky o tom, že hodnocení dětí
v předškolním věku probíhá nerealisticky, až příliš pozitivně nebo neadekvátně vzhledem
k hodnoceným kompetencím a dovednostem dítěte (srov. Vágnerová, 2012; Thorová, 2015).
Zároveň však výzkum poukazuje na to, že je-li dítě k sebehodnocení správně vedeno
a zažije-li si tu zkušenost již v předškolním věku, jeho dovednosti v oblasti sebehodnocení
se mohou výrazně zlepšit.
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Vzhledem k průběhu výzkumu ve své práci a své sebereflexi jsem dospěla k několika
podobným tvrzením jako Müllerová (2019). Konkrétně že:
•

zavádění formativního hodnocení mezi děti lze tehdy, když je na to připraven
i pedagog;

•

je vhodné techniky zavádět postupně a s vhodnou gradací;

•

je třeba důkladné promyšlení kritérií a způsobu následného vyhodnocování výsledků.

Výzkum obecně prokázal popularitu některých sebehodnotících technik u dětí, dále také
vhodnost propojení sebehodnotících technik s dětskou literaturou a sledovaný posun myšlení
dítěte.
Nad rámec výzkumných otázek by bylo dále zajímavé zkoumat, jak sebehodnocení dětí
v předškolním věku ovlivňuje jejich další učení. Zda například usnadňuje přechod na ZŠ,
zda pomáhá dětem při neúspěchu a práci s chybou nebo jakým způsobem rozvíjet
sebehodnocení dětí předškolního věku tak, aby z něj mohly efektivně čerpat i v dalších
fázích života.
Myslím, že bakalářská práce jako celek může sloužit jako inspirace stávajícím nebo
budoucím

pedagogům.

Obsahuje

vhodnou

gradaci

pro

zavádění

jednotlivých

sebehodnotících technik na základě čtenářské pregramotnosti, která je vhodná do prostředí
českých mateřských škol. V rámci reflexe jsou také zmíněna a navržena případná doporučení
pro aktivity podobného typu, což mohou učitelé v praxi velmi ocenit.
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Závěr
Tato bakalářská práce se zabývala problematikou sebehodnocení dětí v předškolním věku.
V teoretické části se nejdříve zabývám základním vymezením pojmů v rámci formativního
hodnocení v kontextu dětského vývoje z pohledu pedagogiky a v rámci analýzy obsahu
národních dokumentů. Téma sebehodnocení dětí je dnes velmi aktuální, obzvláště pak
v kontextu českých škol. Jeho podstata a důležitost jsou proto obsaženy i v národních
vzdělávacích dokumentech jako je RVP PV, ČŠI nebo Strategie 30+, která si klade za cíl
vytvořit nové metodiky pro usnadnění zavádění systému sebehodnocení do předškolních
zařízení. Z pohledu psychologie jsou dále uváděna důležitá vývojová specifika, úkoly
a mezníky, díky kterým dítě roste a rozvíjí svou osobnost. Poslední kapitola teoretické práce
je věnována čtenářské pregramotnosti a čtenářským strategiím, na kterých byl vystavěn
základ všech realizovaných aktivit.
Ústředním tématem praktické části pak bylo sledovat rozvoj sebehodnocení dětí při práci
s knihou na základě navržených sebehodnotících technik. Konkrétně jsem využívala tři
techniky sebehodnocení:
•

Neverbální (pohybovou)

•

Grafickou (emotikony, semafor)

•

Verbální (emoční karty, otázky do kroužku)

Výzkum probíhal v mateřských školách, které měly zkušenost s formativním hodnocením
i se sebehodnocením dětí. V MŠ Brno pracovaly učitelky se sebehodnocením o něco
intenzivněji. Přesto byly jisté techniky pro některé děti neznámé, zajímavé a natolik
inspirativní, že byly spontánně aplikovány v rámci volné hry.
Z výsledků výzkumu vyplývá, že sebehodnocení dítěte v povinném předškolním roce je
nerealistické v případě, že není kvalitně rozvíjeno. V momentě, kdy dítěti naplníme základní
lidské potřeby a ukážeme mu cestu k sebehodnocení, přistupujeme k němu s respektem,
úctou a dokážeme mu předat zodpovědnost za své vlastní učení, může dítě svou dovednost
v této oblasti značně rozvinout. Nejvhodnějšími technikami pro zavádění sebehodnocení
do MŠ se v obou výzkumných skupinách jevila technika grafická, ať již formou emotikonů
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nebo semaforu. Nejtěžší bylo pro děti naopak rozhodnout, která činnost nebo kniha se jim
líbila nejvíce.
S ohledem na získané zkušenosti z výzkumu musím konstatovat, že nejlepší cesta, jak vést
děti k rozvoji jejich sebehodnocení je maximální individuální přístup, nenutit děti do aktivit
a techniky zavádět postupně, aby děti nebyly zbytečně přehlceny. Domnívám se, že větší
efektivita rozvoje sebehodnocení dětí by nastala v případě delší a pozvolnější práce.
Velmi významným, zajímavým a obohacujícím momentem pro mě byl rozhovor
s učitelkami. I když se každý ubíral trošku jiným směrem, z obou dvou vyšlo najevo,
že přístup učitelky k dětem je nejdůležitější součást celého procesu. To, jak učitel jedná, jak
se chová a jak o dítěti uvažuje, je pro tvorbu a rozvoj dětské osobnosti naprosto zásadní.
Z rozhovoru s paní učitelkou z MŠ Brno mě velmi zaujala debata o vnitřní a vnější motivaci,
neboť i ta je rozhodující v rámci sebehodnotícího procesu. Do mé budoucí praxe vyvstaly
otázky typu: „Kde je hranice mezi vnější a vnitřní motivací? Do jaké míry je „v pořádku“
dítě motivovat a jak v něm probudit motivaci vnitřní?“.
Při práci s dětmi jsem si uvědomila, jak je důležitá příprava vhodných exogenních podmínek,
omezení rušivých elementů a také stanovení vhodného čas na aktivity. Při realizaci
konkrétních lekcí vyšlo najevo, že pro efektivní řízenou práci s dětmi je důležité si vyhradit
max. 20 minut. Ze zkušenosti z obou výzkumných skupin také vyplývá, že neméně důležité
je vymezení dostatečného množství času na samotnou realizaci sebehodnotících činností.
Co si z výzkumu odnáším já osobně je téma motivace, hranic, respektujícího přístupu
k dětem a nezastupitelnou roli sebereflexe. Při realizaci činností jsem zjistila, že pro mě bylo
někdy těžké stanovit hranice a obhájit si je před dětmi (např: při vybírání emoční karty, kdy
si každý měl vybrat jednu, ale vybrali si jich více), dále jsem přistihla sebe sama, jak
hodnotím děti nálepkujícím způsobem. Používala jsem výrazy jako: „To je pěkný obrázek.
Ty jsi šikovná. To jsi udělal moc hezky.“ atp. Musím tedy přiznat, že ač se pro mě téma
formativního hodnocení stalo nedílnou součástí vzdělávacího procesu, jsem stále ještě na
cestě a kvalitnímu popisnému jazyku se stále ještě učím. Věřím ale, že díky sebereflexi
a díky další intenzivní práci na sobě, se k formativnímu hodnocení postupně dopracuji.
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Zkratky
ČŠI – Česká školní inspekce
MŠ – mateřská škola
RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
ŠVP – Školní vzdělávací program
ZŠ – základní škola
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Příloha č. 1 – Ukázka otázek pro slovní sebehodnocení
•

Co jste se naučili nového?

•

Jak jste spokojeni s výsledkem?

•

Udělali byste něco jinak?

•

Jaké to pro tebe bylo?

•

Jak myslíš, že se ti to povedlo?

•

Bavila tě naše společná činnost?

•

Za co by ses pochválil/a?

•

Dokázali jste se společně domluvit?

•

Co pro vás bylo nejtěžší?

•

Co jste se dozvěděli?

•

Co tě bavilo?

•

Co už jste věděli?

•

Proč sis vybral právě tohle?

•

Co se ti podařilo?

•

Co se ti nedařilo?

•

Dařilo se vám splnit úkol?

•

Koho jsi požádal o pomoc?

•

Co pro tebe bylo snadné/obtížné/zajímavé?

•

Co byste chtěli ještě zkusit?

•

Jak se vám pracovalo?

•

Jak jste/byste vyřešili ten problém?

•

Zvládl bys těžší úkol?
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Příloha č. 2 – Sebehodnotící technika – SEMAFOR

Obrázek 61 Ukázka grafické techniky sebehodnocení – semafor [Zdroj: Archiv autorky]
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Příloha č. 3 – Sebehodnotící pracovní list

Obrázek 62 Sebehodnotící list [Zdroj: Archiv autorky]
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Příloha č. 4 – Informovaný souhlas pro rodiče dětí účastnících se výzkumu

Souhlas s natáčením/fotodokumentací

Výzkumný projekt k bakalářské práci
Termín realizace: 25.10.2021 – 25.11.2021

Cílem projektu je navržení nových technik pro rozvoj sebehodnocení u dětí předškolního
věku. Techniky a metody mají za úkol rozvíjet osobnost dítěte jak na poli vědomostním, tak
i v oblasti osobnostního rozvoje dítěte. Výzkum by měl přispět také k rozvoji profesní
kompetence učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské pregramotnosti a didaktiky předškolního
vzdělávání s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik
předškolního vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činnosti) v souladu s cíli
RVP PV.

Já, níže podepsaný zákonný zástupce dcery/ syna .................., nar. ..............., tímto uděluji
souhlas k natáčení videa z práce ve třídě, kterou navštěvuje můj/moje syn/dcera, pro studijní
účely v rámci výzkumu k bakalářské práci, po celou dobu trvání projektu.

……………………………
Podpis zákonného zástupce
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Příloha č. 5 – Pozorovací arch sebehodnotících dovedností
Pozorovací arch zkoumající jednotlivé oblasti důležité pro rozvoj sebehodnocení

Je aktivní a zapojuje se do činností
Dokáže u činnosti setrvat
Rozumí předem stanoveným
kritériím hodnocení
Dodržuje předem stanovená kritéria
hodnocení
Má problém s vlastním ohodnocením
– je nerozhodný
Ohodnocuje se na základě hodnocení
svého kamaráda (vzoru)
Vyhýbá se negativnímu
sebehodnocení
Dokáže pracovat s chybou
Samostatně přemýšlí nad
ohodnocením sebe sama
Zkouší a testuje hranice při
sebehodnotících činnostech
Sebehodnotících aktivit se účastní
rád/ráda
Dokáže sdělit a obhájit svůj
postoj/názor
Aplikuje prvky sebehodnocení
v rámci volné hry
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Příloha č. 6 – Ukázka emočních karet MOŘE EMOCÍ

Obrázek 63 Ukázka emočních karet b-creative [Zdroj: Archiv autorky]
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Příloha č. 7 - Příprava na sebehodnotící činnost s knihou A PAK SE TO STALO:
O nečesaných vláskách
Čtení s předvídáním, dramatizace a prožívání příběhu s hlavním hrdinou, sebehodnocení na
základě sžití se s postavou a na základě vlastních zkušeností
Cíl aktivity:
•

dítě se snaží „vyčíst“ z ilustrace, o čem příběh bude

•

dítě se pomocí interaktivního čtení vžije do příběhu

•

dítě formuluje, jak se bude text dál vyvíjet; předpovědi zdůvodňuje, a to vodítky z
textu, nebo na základě jeho fantazie či zkušenostmi s ní

•

dítě přispívá svými nápady a návrhy na pokračování příběhu

•

dítě se učí naslouchat

•

dítě se učí zhodnotit čtený příběh a danou situaci

•

dítě se učí hodnotit sebe za daných okolností

Seznámení se s dětmi
„Dobrý den, děti, jmenuji se Kristýna a budu za vámi během dvou týdnů chodit sem do
školky. Budeme si tu spolu číst a prožívat různé příběhy, které jsem si pro vás připravila.
Doufám, že se vám budou líbit a že vás budou bavit.“
„Protože vás ještě neznám jménem, zkusíme si zahrát takovou hru. Každý řekne své jméno
a věc, kterou má rád (jídlo, hry, kamaráda, místo…) tak, aby ta věc začínala stejnou hláskou
jako vaše jméno. Takže já se jmenuji Kristýna a mám ráda kávu. Jak se jmenuješ Ty? …….“
Sebehodnocení – ohodnocení vlastní nálady, vstupní aktivita
„Paráda! A jak se dnes máte? Zkusíme si změřit naši náladu teploměrem, co vy na to? Ten,
kdo se má dnes úplně nejlépe, má radost, těšil se do školky, krásně se mu ráno vstávalo, je
rád, že tu dnes potkal své kamarády, těší se na příběh, který si dnes budeme číst, může
vyskočit až na špičky a dát ruce co nejvýše ke stropu; ten, kdo se dnes vyspal tak nějak
normálně, ve školce je rád, ale nevstávalo se mu moc dobře, raději by zůstal ještě o trochu
déle doma, v postýlce, tak si dřepne a ten, komu se dnes do školky vůbec nechtělo, neměl
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náladu ani na kamarády, nechtělo se mu vstávat, tak si lehne na zem. Tak můžeme? Tak
3….2…..1…..teď! Výsledky krátce zhodnotit. Co by komu pomohlo? Protáhnout se?“
Evokace
Aktivita RANNÍ VSTÁVÁNÍ – „Já jsem dnes měla velmi hektické ráno, co vy, děti? Stíhaly
jste všechno nebo jste musely do školky trošku spěchat? Tak si zkusíme takové ráno
zopakovat.“ Stoupneme si do kroužku a simulujeme dnešní ráno.
Pomalu vstáváme z postele, protahujeme se, svlékáme pyžamo a oblékáme si oblečení,
jdeme si čistit zoubky, nasnídat se…. Záměrně se ptám dětí, jaká činnost následuje a
pozoruji, zda si učesaly vlasy.
„Tak jakpak se máte teď? Je vám dobře? Můžeme se pustit do čtení?“
„Dnes si tedy budeme číst příběh z téhle knížky. Znáte ji někdo? Četl jste ji už někdo? O čem
si myslíte, že by příběh mohl být?“
Uvědomění
„Dnešní příběh tedy bude o holčičce Helence, tak se pohodlně usaďte a můžeme začít číst.“
1. Číst po „A PAK SE TO STALO“
a. Otázka na děti: „Co myslíte, že se mohlo stát?“ Kreslit myšlenkovou mapu
toho, co se mohlo stát (děti nebo já).
2. Číst po „Tu ji na hlavě něco štíplo. A po chvíli zase. A zase.“
a. Otázka na děti: „Copak ji to na té hlavě mohlo štípat?“
b. Otázka na děti: „No jo, a co by tak Helence mohlo pomoci s těmi vlásky? Co
myslíte?“ Kreslit druhou myšlenkovou mapu toho, co pomůže tomu, kdo má
špinavé a zavšivené vlásky.
3. Dočíst
a. Otázka na děti: „Co Helence všechno pomohlo? Jak vyřešila svůj problém
s vlásky? Už se vám někdy někomu stalo, že by měl tak zacuchané vlásky?“
Závěrečná reflexe – výstupní hodnocení dětí, grafická forma sebehodnocení
„Stalo se vám, děti, někdy něco podobného?“
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„Teď vám děti každému rozdám takový pracovní list, a vy si prosím najděte řádek, kde je
hřeben.“
„Ano, vedle hřebenu jsou tři smajlíci, jeden se usmívá, druhý se směje napůl a třetí se mračí.
Víte, proč tam jsou?“
„Jsou tam proto, abychom se každý z nás zamyslel nad tím, jestli si pravidelně češeme vlásky
a jak moc nás to baví či jak moc nám to vadí.“
V případě, že jsou děti bezradné, nebo nepochopí kritéria, dám vlastní příklad: „Tak třeba
já, já si popravdě vlásky moc nečešu a také se mi občas stane, že si je pořádně zacuchám
a potom mě bolí jejich rozčesávání. Takže já bych si vybarvila toho prostředního smajlíka,
protože jsem v česání vlásků trochu lajdák. „Pepík“ si vlásky třeba nečeše vůbec, protože se
mu necuchají, a tak to nepotřebuje, tak si může vybarvit toho mračícího se smajlíka.“
Nechat děti vybarvit smajlíka a udělat závěrečnou reflexi: „Kdo se dozvěděl něco nového?
Tak může dát palec nahoru, koho to moc nebavilo a nic nového se nedozvěděl, může dát
palec dolů. Paráda!“
Podle času: „Co se vám líbilo nejvíc? Komu se líbilo kreslení, stoupne si sem, komu ranní
rituál v kruhu, tak půjde ke mně a komu vybarvování smajlíků, tak si stoupne sem. Moc vám
děkuji, mně to s vámi moc bavilo a těším se na vás zítra!“
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Příloha č. 8 - Příprava na sebehodnotící činnost s knihou A PAK SE TO STALO:
O rozvázaných tkaničkách
Čtení s předvídáním, dramatizace a prožívání příběhu s hlavním hrdinou, sebehodnocení na
základě sžití se s postavou a na základě vlastních zkušeností
Cíl aktivity
•

dítě by se mělo pomocí interaktivního čtení vžít do příběhu

•

dítě formuluje, jak se bude text dál vyvíjet; předpovědi zdůvodňuje, a to vodítky z
textu, nebo na základě jeho fantazie či zkušenostmi s ní

•

dítě přispívá svými nápady a návrhy

•

dítě dramatizuje hlavní postavu

•

dítě se vžívá do různých rolí a zkouší si, jak se v nich cítí

•

dítě se učí naslouchat

•

dítě se učí zhodnotit čtený příběh a danou situaci

•

dítě se učí hodnotit sebe za daných okolností

•

dítě procvičuje jemnou motoriku a trpělivost

Pomůcky: triangl, emoční kartičky b-creative, boty
Sebehodnocení – ohodnocení vlastní nálady, vstupní aktivita, slovní sebehodnocení pomocí
emočních karet b-creative
Otázka na děti a jejich vstupní sebehodnocení na základě níže zmíněných kritérií:
„Dobrý den, milé děti, Jak se dnes cítíte? Chtěly byste dnes popsat svou náladu pomocí
kartiček?“ -Ano/Ne.
-Ano → Rozprostřu kartičky na stole a každé dítě si vybere 1 kartičku a vrátí se zpět do
kruhu. „Zkuste si, děti, každý najít svůj pocit nebo náladu. Je v pořádku, pokud ji tam
nevidíte, můžeme si ji jenom říct nebo možná máte stejnou náladu jako váš kamarád, tak
můžete mít kartičku dohromady.“
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-Ne → jen ukážeme palec nahoru nebo dolů podle toho, jak se teď cítíme, jak nám je a jak
se těšíme na příběh z knížky.
Evokace
„Podívejte se na ten obrázek, děti, o čem by ten dnešní příběh mohl být? Máte někdo nějaký
nápad?“
„Tak se pustíme do čtení, abychom se to dozvěděli, co vy na to?“
Uvědomění
Číst po: zašlápnuty, přejety.
„Tak teď pojďme vyskočit, děti, a zkusíme si, jak se tomu Péťovi s těmi tkaničkami chodilo.“
-Teď si představme, že Péťovi ráno s tkaničkami pomohla maminka, a tak si Péťa radostně
vyskakuje a běží do školy. CINK!
-Teď zkuste chodit tak, že si Péťa ty tkaničky nezavázal a každou chvilku o ně zakopává,
naštěstí ale nespadne. CINK!
-Teď Péťa jde s rozvázanými tkaničkami mokrou trávou. CINK!
-Teď je Péťa táhne prachem. CINK
-Teď se Péťa s nimi proběhl blátem. CINK
-Teď byly tkaničky přejety autobusem. CINK
-Teď si Péťa tkaničky přiskřípl ve dveřích. CINK
„Pojďme zpátky do kruhu zjistit, co se dělo dál.“
1. Číst po: „A pak se to stalo!“
a. Otázka na děti: „Co myslíte, že se asi stalo?“
2. Číst dál po: Natož zazvonit na zvonek.
a. Otázka na děti: „Co myslíte, že Péťa udělal? Co byste udělaly na jeho místě
vy, děti?“
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Závěrečná reflexe – výstupní hodnocení dětí, grafická forma sebehodnocení
Otázka na děti a jejich výstupní sebehodnocení na základě níže zmíněných kritérií:
„Jaké máte boty vy, děti? Umíte si zavázat tkaničku? Chtěly byste si to vyzkoušet, děti?“
Rozdat dětem pomůcku (vyrobenou botu s tkaničkami) a nechat je, ať si ji zkusí zavázat.
Následně jim rozdám pracovní listy a děti vybarví smajlíka podle toho, jak se to komu dařilo.
Kdo umí tkaničku zavázat perfektně → vybarví si prvního smajlíka.
Komu se vázání někdy povede a někdy ne → vybarví si prostředního smajlíka.
Komu vázání tkaniček ještě nejde a teprve se to učí → vybarví si posledního smajlíka.
Závěrečná reflexe – s pohybem
Koho bavilo chodit jako Péťa s rozvázanými tkaničkami → jde k trianglu.
Koho bavilo hádat, o čem příběh bude → jde ke knížce.
Koho bavilo vázat tkaničku → jde k botě.
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Příloha č. 9 - Příprava na sebehodnotící činnost s knihou A PAK SE TO STALO:
O nečištěných zoubcích
Čtení s předvídáním, dramatizace a prožívání příběhu s hlavním hrdinou, sebehodnocení na
základě sžití se s postavou a na základě vlastních zkušeností
Cíl aktivity
•

dítě by se mělo pomocí interaktivního čtení vžít do příběhu

•

dítě formuluje, jak se bude text dál vyvíjet; předpovědi zdůvodňuje, a to vodítky z
textu, nebo na základě jeho fantazie či zkušenostmi s ní

•

dítě přispívá svými nápady a návrhy

•

dítě se vžívá do různých rolí a zkouší si, jak se v nich cítí

•

dítě se učí naslouchat

•

dítě se učí zhodnotit čtený příběh a danou situaci

•

dítě se učí hodnotit sebe za daných okolností

Sebehodnocení – ohodnocení vlastní nálady, vstupní aktivita
„Dobré ráno, děti, jak se dnes cítíte? Změříme si opět naši náladu teploměrem? Bude to
podobné, jako minule. Ten, kdo se má dnes úplně nejlépe, má radost, těšil se do školky,
krásně se mu ráno vstávalo, je rád, že tu dnes potkal své kamarády, těší se na příběh, který
si tu dnes budeme číst, může dát ruce co nejvýše ke stropu. Ten, kdo se dnes vyspal tak nějak
normálně, ve školce je rád, ale nevstávalo se mu moc dobře, raději by zůstal ještě o trochu
déle doma, v postýlce, tak si dá ruce před prsa a ten, komu se dnes do školky vůbec nechtělo,
neměl náladu ani na kamarády, nechtělo se mu vstávat, tak položí ruce na zem. Tak můžeme?
Tak 3….2…..1…..teď!“
Výsledky krátce zhodnotit.
Evokace
„Teď si, děti, zkusíme nakreslit, jak vypadá naše ráno předtím, než jdeme do školky. Co
všechno musíme udělat, abychom mohli vyrazit?“
Nakreslit všechny „ranní rituály“ dětí.
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„Děti, podívejte se na ten dnešní obrázek. O čem nebo o kom by tento příběh mohl vyprávět?
Co myslíte?“ - Vyslechnout všechny nápady dětí.
„Tak já začnu číst a vy, děti, můžete poslouchat, jestli jste to uhodly.“
Uvědomění
1. Číst po: „A co teprve centrifuga, řetízák, lochneska, houpačky!“
a. Otázka na děti: „Jakou pouťovou atrakci máte nejraději vy? A víte, co je to
centrifuga?“
2. Číst po: „Hudba hrála tak hlasitě, že donutila přítomné pohybovat se v jejím rytmu.“
a. Pustit pouťovou hudbu a vžít se do situace a atmosféry, ve které byla
Zuzanka.
3. Číst po „A PAK SE TO STALO“
a. Otázka na děti: „Co myslíte, že se asi stalo? Napadá vás něco?“
4. Číst po: „Proč jsou zavřená jako brána, která už dávno ztratila svůj klíč? Klíč!“
a. Otázka na děti: „Proč myslíte děti, že Zuzanka nemohla otevřít pusu? Čím to
bylo? Co by mohl být ten klíč?“
Závěrečná reflexe – výstupní hodnocení dětí, grafická forma sebehodnocení
„Podívejte se, děti, na ty naše ranní rituály. Nezapomněli jsme na ranní čištění zoubků?
A jak to máte vy? Jak často si čistíte zoubky? Já vám opět rozdám naše pracovní listy a vy
si, podle toho, jak jste pečliví a jak o své zoubky pečujete, nakreslíte smajlíka. Pokud o ně
pečujete s radostí a často, můžete si namalovat usmívajícího smajlíka. Pokud o ně pečujete
dobře, ale občas na vyčištění zapomenete, nebo vám to musí připomínat rodiče, můžete si
namalovat smajlíka bez úsměvu a pokud si zoubky nečistíte a jste na tom podobně jako byla
Zuzanka, tak si můžete namalovat mračícího se smajlíka.“
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Příloha č. 10 - Příprava na sebehodnotící činnost s knihou TIK, ŤAK A ŤUK:
Název aktivity: Jak se zabydleli
Čtení s předvídáním, animace příběhu, sžití se s hlavními hrdiny, sebehodnocení na základě
sžití se s postavou a na základě vlastních zkušeností
Cíl aktivity
•

dítě se pomocí interaktivního čtení vžije do příběhu

•

dítě formuluje, jak se bude text dál vyvíjet; předpovědi zdůvodňuje, a to vodítky z
textu, nebo na základě jeho fantazie či zkušenostmi s ní

•

dítě přispívá svými nápady a návrhy

•

dítě se učí naslouchat

•

dítě se učí zhodnotit čtený příběh a danou situaci

•

dítě se učí hodnotit sebe za daných okolností

Pomůcky: papír velikosti A3, pastelky/voskovky, papíry, emoční kartičky b-creative,
kamínky, vytištěné obrázky k ilustrování příběhu
Sebehodnocení – ohodnocení vlastní nálady pomocí emočních kartiček, vstupní aktivita
„Na začátku bych se vás chtěla zeptat, jak se vám daří? Jaký je váš dnešní den? Vaše nálada,
váš pocit? Já vám tady rozprostřu tyhle kartičky a vy každý můžete vybrat tu, která vystihuje
vaši momentální náladu nebo pocit. Až budete mít vybráno, tak se vraťte prosím do kroužku
a můžeme naše nálady sdílet.“
Evokace
Zakrýt knihu a ilustrace v ní. Přečíst dětem první větu: „Byl jeden veliký ostrov, nerostly na
něm stromy, nevoněly květiny, nežila zvířata, nestály tam domy ani nebydleli lidé. → Otázka
na děti: „Co to bylo za ostrov? A kdo by tam tedy mohl žít, co myslíte?“
Přečíst druhou větu z knihy: „Po většinu roku ostrov pokrýval sníh.“ → Otázka na děti: „Kde
by se ten ostrov mohl nacházet?“
Uvědomění
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Na papír velikosti A3 budou děti společně ilustrovat příběh, který jim budu číst. K dispozici
budou mít i vytištěné obrázky tučňáků, domu, postelí, stolu, židlí a dalších rekvizit, které se
objevují v příběhu a se kterými by děti mohly mít problém v jejich výtvarném ztvárnění.
Začnu větou: „“Byl jeden veliký ostrov.“
Postupně číst příběh a nechávat dětem čas k zachycení všeho důležitého.
Závěrečná reflexe – výstupní hodnocení dětí, grafická forma sebehodnocení
Poprosit děti o to, aby zkusily převyprávět příběh na základě jejich společné ilustrace.
Rozvést diskuzi s dětmi na téma „BOHATSTVÍ a DOMOV“. → Otázka: „Co to znamená?“
Sebereflexe formou obrázku: kdo bude chtít, může nakreslit, co pro něj znamená domov.
→ uvědomění si hodnot.
Závěrečná sebereflexe – neverbální technika
Vytvořit tři stanoviště (v jednom bude kniha – ta znázorňuje příběh, ve druhém společná
ilustrace a ve třetím emoční kartičky). Dát každému z dětí k dispozici 3 kamínky, a požádat
je, aby pomocí nich zhodnotily, která z aktivit je nejvíce bavila.
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Příloha č. 11 - Příprava na sebehodnotící činnost s knihou GRÉTA (1. část)
Název aktivity:
Čtení s předvídáním, dramatizace a prožívání příběhu s hlavní hrdinkou, sebehodnocení na
základě sžití se s postavou a na základě vlastních zkušeností
Cíl aktivity:
•

dítě se pomocí interaktivního čtení vžije do příběhu

•

dítě formuluje, jak se bude text dál vyvíjet; předpovědi zdůvodňuje, a to vodítky
z textu, z ilustrací, nebo na základě jeho fantazie či zkušenostmi s ní

•

dítě přispívá svými nápady a návrhy

•

dítě se učí naslouchat

•

dítě se učí zhodnotit čtený příběh a danou situaci

•

dítě se učí hodnotit sebe za daných okolností

Pomůcky: emoční karty b-creative, skladba AKVÁRIUM (C. S. Saens), „rybky“ na špejlích
a na magnetech, znázorněné moře
1. ČÁST
Sebehodnocení – ohodnocení vlastní nálady, vstupní aktivita
„Děti, pojďte, prosím, ke mně do kroužku. Pamatujete si, jak jsme si měřili naši náladu
pomocí pohybů? Dnes si
zkusíme
náladu

každý
najít

svoji
pomocí

těchto kartiček. Každý si
můžete vybrat jednu a
poté

si

ukážeme

je
a

společně
nasdílíme.

Kdo tam svou náladu
neuvidí, tak může svou
náladu říct slovy.“

Obrázek 64 Obrázek Gréty [Zdroj: Archiv autorky]
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Evokace
Ukázat dětem část velryby. „Dnešní příběh, děti, bude o tomhle obrázku. Co myslíte, že na
něm je?“
„Tak teď můžete zalistovat touto knihou a můžete zkusit najít část obrázku, ke které ten náš
obrázek patří.“
„Ano, dnešní příběh bude o velrybě. A já vám teď rozdám obrázky a vy z nich zkuste sestavit
příběh. O čem si myslíte, že si dnes budeme číst?“

Obrázek 65 Pomůcky k příběhu [Zdroj: Archiv autorky]

Uvědomění
Dnešní příběh tedy bude o velrybě, která se jmenuje Gréta.
4. Číst po „Píseň o mořském vánku:“
a. Otázka na děti: „Chtěly byste si také poslechnout Grétin koncert?“ Rozdat
dětem rybky a pustit jim ukázku písně AKVARIUM od Charles-Camille SaintSaëns, s možností tance a pohybu.
5. Číst po: „Jednoho dne ale Gréta onemocněla.“
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a. Otázka na děti: „Co myslíte, že se Grétě mohlo stát? Jak mohla taková
velryba onemocnět?“
b. „Pořád jen chraptěla a vrzala, pojďte si to také zkusit.“
6. Číst po: „K doktorce šla poprvé.“
Závěrečná reflexe – výstupní hodnocení dětí, grafická forma sebehodnocení (semafor)
„Tady dnes děti skončíme a já bych se vás teď ráda zeptala, čím vás Gréta a její příběh
zaujal? Rozdám vám teď tyhle kolíčky a vy je prosím přicvakněte na jednu z těch tří barev.
Zelená znamená, že vás toho zaujalo mnoho, oranžová znamená, že vás zaujalo něco málo
a červená znamená, že vás dnes nezaujalo vůbec nic.“
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Příloha č. 12 - Příprava na sebehodnotící činnost s knihou GRÉTA (2. část)
Název aktivity:
Čtení s předvídáním, dramatizace a prožívání příběhu s hlavní hrdinkou, sebehodnocení na
základě sžití se s postavou a na základě vlastních zkušeností
Cíl aktivity:
•

dítě se pomocí interaktivního čtení vžije do příběhu

•

dítě formuluje, jak se bude text dál vyvíjet; předpovědi zdůvodňuje, a to vodítky
z textu, z ilustrací, nebo na základě jeho fantazie či zkušenostmi s ní

•

dítě přispívá svými nápady a návrhy

•

dítě se učí naslouchat

•

dítě se učí zhodnotit čtený příběh a danou situaci

•

dítě se učí hodnotit sebe za daných okolností

Pomůcky: emoční karty b-creative, skladba, „rybky“ na špejlích a na magnetech,
znázorněné moře
Sebehodnocení – ohodnocení vlastní nálady, vstupní aktivita
„Dobré ráno, děti, jak se dnes máte? Jak si dnes změříme dnešní náladu? Pomocí kartiček
nebo pohybem?“
Evokace
Pamatujete si, co jsme četli včera? O čem nebo o kom byl ten příběh?
Dát dětem k dispozici kartičky, na základě kterých zkoušely poskládat vlastní příběh.
Uvědomění
1. Číst po „Z ordinace vyplaval žralok Žermén, který se mračil jako čert.“
a. Otázka na děti: „Podívejte se na obrázek žraloka Žerména, s čím asi za paní
doktorkou přišel? Jak mohl onemocnět?“ → Přišel o zuby – zkusíme si
s dětmi, jak se mluví bez zubů, jestli je nám rozumět a k čemu všemu nám
slouží zuby.
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2. Číst po: „Vždyť tenhle týden jsme tu už potřetí!“
a. Otázka na děti: „Co myslíte, že se přihodilo malým želvám, děti?“
3. Číst po: „Želvy potřebují na všechno hodně času, jsou už prostě takové.“
a. Otázka na děti: „Kdo byl další pacient v ordinaci a co ho asi trápí?“
4. Číst po: „Mořský úhoř Matěj si stěžoval:“
a. Otázka na děti: „Na co si mohl stěžovat?“
5. Interaktivní práce s ilustracemi → „Postupně v moři začaly mizet rybky a víte, co je
nahrazovalo, děti? (Odpadky → děti odeberou z „moře“ ryby a místo nich umístí
odpadkové ostrovy)
a. „Líbí se vám takový oceán, děti? Co se vám tam nelíbí, co byste změnily?“
6. Číst po: „Co budeme dělat?“
a. Otázka na děti: „Napadá vás, děti, co by se s tím nepořádkem dalo dělat?“
7. Konec dovyprávět a dotvořit společně s dětmi a dojít až k plastovému ostrovu na
souši.
Závěrečná reflexe – výstupní hodnocení dětí, grafická forma sebehodnocení (semafor)
„Má dnešní závěrečná otázka do kroužku je, co jste se dnes dozvěděly nového, děti?“
„Opět vám, děti, rozdám kolíčky a vy je můžete připnout na jednu ze tří barev.
Červenou → pokud jste se nedozvěděly nic, oranžovou → pokud jste se dozvěděly něco málo
a zelenou → pokud jste se toho dnes dozvěděly hodně.“
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Příloha č. 13 – Polostrukturovaný rozhovor s učitelkami MŠ Brno a MŠ Praha
MŠ Brno
Jak dlouho pracujete s formativním hodnocením a se sebehodnocením dětí?
MŠ Brno: „Myslíte jako jak děláme ty dovednosti i ty kompetence? Jak je naplňujem? No,
už to děláme dlouho, už to děláme dlouho, no. Měli jsme to takový jako rozšířenější a teď
jsme to trošku jako by zkrátili, protože máme pocit – i teď teda mám pocit – že se tam některý
věci jako hodně opakujou, jo. Jestli jste se na to dívala, tak někde je to takový jako hodně
podobný, jo, takže…“
Vnímáte nějaké pokroky u dětí ve Vaší praxi?
MŠ Brno: „My to vyplňujem tak, že vždycky když to dítě nastoupí, tak si to projedeme
a odpovídáme prostě na to, co jako už zvládá, který ty kompetence. A tam třeba někdy je
problém tam vůbec něco jakoby zatrhnout, protože prostě to tam ještě není, jo. Jako bývá to
tak, jo. A někdo to teda má problém i u těch, když už je i předškolák, že to není úplně prostě
teda všecko splněný. A u některých věcí si myslím, že i tak nějak není úplně na místě na to
odpovídat, protože podle mě ta kompetence je na celý život jako jo. Například mě napadá
tady to jako o těch odlišnostech: jsou zvyklé a přijímají odlišnosti. To podle mě člověk
nemůže zodpovědět jenom v rámci té školky, protože v životě se pak setkají se spoustou
dalších odlišností, který neviděli, že. No…“
Paní ředitelka mi říkala, že začínáte pracovat s kartami ctnosti. Já bych se chtěla zeptat,
co si pod tím můžu představit?
MŠ Brno: „No, právě. To je tak, že na to byl seminář, já jsem zrovna teda byla nemocná,
takže holky tady na to absolvovaly seminář, takže teprve s tím asi začneme něco dělat. Máme
to teda namyšlený, to už mě tak jako napadlo, že si to tady dáme. Že si vždycky vybereme na
ten měsíc, my to teda uděláme teď od prosince, že si vybereme nějakou tu ctnost, co si
myslíme, že by bylo dobrý tady v té době předvánoční nebo v rámci problémů té třídy, že si
to tady jako dáme, popovídáme si o tom. Pak zřejmě to zkusí teda, zatím že jo, úplně moc
nevím, ale že to, já nevím, buďto ztvárníme v nějaké výtvarce nebo hře, aby oni věděli, že je
to ta ctnost, o které jsme se bavili. Že jsme si ji jako teď zrovna procvičili. Takže asi tak.“
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Všimla jsem si, že máte ve třídě takové sebehodnotící tabule. Pracujete s nimi? Nebo jak
je využíváte v praxi?
MŠ Brno: „No, to je právě takový jako, no. My jsme to vytvořili a mysleli jsme si, že je to
jako dobrý nápad. Tady vidíte ty kompetence, co si dítě může jako samo zhodnotit, jestli teda
už to podle sebe zvládá nebo ne, jo. Tady třeba mytí ruk, uklízení, zavazování tkaniček, jo.
No, tak to jsme měli nejdřív v šatně, aby to viděli jako i ty rodiče, jo, no, ale ty to docela
porovnávali, ty výsledky jako, nebo hodnotili místo dětí, jo, takže jako to nemělo úplně ten
efekt, no. Tak teda jsme to přesunuli sem na třídu, no. Ale právě když to viděl ten pan
Kopřiva, který tu byl vlastně, tak nám to úplně jako zkritizoval, jo. Protože i když na to
kouknete vlastně, jo, tak on sám říkal: „Co ty děti vidí tady? Vidí, že Adélka je lepší, že už
to všechno umí a já neumím nic.“ No, což vlastně je pravda, že ty děti vidí a srovnávaj se
s těma ostatníma jako no. To je prostě asi takový přirozený nebo to prostě maj naučený
z rodiny, no. A to není ta cesta toho formativního hodnocení a té motivace vnitřní jako, že.
Takže to teď právě budeme dávat pryč. Ono jako když se podíváte, jo. Někdo tady má všechny
ty nálepky a třeba Adélka, ta zvládá všechny ty kompetence a nemá tady nic, jako no. Takže
ono se to vlastně moc nechytlo. Možná spíš, kdyby to měl každej, každý to dítě v portfoliu,
jako nějakou, nějaký ten list sebehodnotící nebo tak něco, že by to tam jako nemohl s nikým
porovnávat, jedině, kdyby teda jako jo chtěl, tak se může zeptat kamaráda, no. Ale že by to
nebylo tak jednoznačný, jako no. Ale jako vést je k tomu, že každý má jako nějakou svojí
cestu, jako jo. Že prostě někdo už ty tkaničky vázat umí a někdo ne, protože má boty na suchý
zip, jo? Že to je vlastně taky těžký hodnotit jako no.
No a pak, jestli jste si všimla, tady máme ještě tuhle tabuli pocitů. S tou jako pracujeme
vždycky intenzivně na začátku školního roku, pak už tolik ne, teda se přiznám. Ale jako
bavíme se těch o emocích různých a náladách a pocitech jako jo, a tady právě má každé dítě
tu svojí značku, to je vlastně stejný, jako tady u tý tabule, ale tam to je prostě o pocitech a to
tak nějak líp chápou ty děti, že někdo je naštvanej a někdo má radost a že to každej cítíme
v sobě, tak to máme jiný. No a pro nás je důležitý, že aby si jako ty děti, aby věděly, že je to
všechno v pořádku. Že jako když jsou naštvaný, že je to v pořádku, ale že je důležitý se s tou
emocí naučit pracovat a nenechat se jí pohltit jako jo. No, občas právě někdo jde a lípne tam
tu naštvanou emoci, aby to teda jako dal najevo a zároveň si to jako uvědomil sám v sobě
jako, no.“
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Zaujalo mě, že jste zmínila návštěvu pana Kopřivy. Při jaké příležitosti Vás navštívil? Vy
jste s ním v užším kontaktu nebo spolu nějak spolupracujete?
MŠ Brno: „No, my jsme je objednali vlastně, aby tady udělali pro rodiče ten seminář.
Protože my jsme to vlastně, ne všechny úplně, ale většina z nás absolvovala ten seminář té
druhé dvojice autorů knihy Respektovat a být respektován. Bylo to, už asi před 20 lety, jo,
u paní Nováčkové právě, která mě teda, přiznám se, víc sedí. Ona i teda bývá na, když se
podíváte, tak má někde i videa a takový jako rozhovory jsou s ní. Hodně kritizuje školství
a kolský vzdělávací systém, dost teda jako. Ale jako vlídně, ale jako to je prostě… A to si
myslím, že má úplnou pravdu, jo. Že to je prostě jako tak, no... Třeba v tom rozhovoru
u Jaroslava Duška říká, že to školství je nereformovatelné, a že ta Marie Terezie teda to
myslela v dobrým, ale jako jak jsme dopadli, jo. Ale vůbec se mi líbí ty odkazy na
Komenského, proč se neřídíme Komenským, že? Proč jako, když tam to bylo už tenkrát jasný,
že? Škola hrou, to jako když člověk řekne, tak se musí smát, jo. Co jako jaká hra tam? No,
takže to je tak, no. Oni se teda asi tak nějak, jsem pochopila, že už úplně nesouzní v těch
věcech spolu. Že se tak jako oddělili a ona do toho víc tak jako jde, bych řekla. Ale tak zase
pro ty rodiče to bylo takový, bych řekla, že rozhodně složitý pro ty lidi přijmout, že ani ta
pochvala není v pořádku, jo. Že je to vlastně pořád manipulace a že ten člověk pořád
potřebuje nějakou tu motivaci, aby něco dělal. Že to nedělá ze svého přesvědčení a ze svého
pocitu, že takhle to má být a já nad tím vůbec nebudu ani přemýšlet, jestli za to něco dostanu
nebo za to budu potrestanej, jo. Že to je hrozně těžké. Já jsem právě chtěla, nebo takový moje
přání je, se k ní někdy dostat na nějakej seminář, ale nevim, protože ona už z té Prahy asi
moc nikam nevyjíždí, už je to starší paní. Mně by hodně zajímalo, jak jít na tu vnitřní motivaci
právě. Já mám pocit, že u těch malých dětí je to jednoduchý, ale dost rychle to ty lidi tak
jako zabijou. To nedělej, to ty uděláš blbě, já si to udělám líp a konec. A co potom po nich
chceme, jo? Takže tam si myslím, že jako ona vždycky říkala, že když člověk řekne NE podle
toho jejich modelu, tak se s tím netrapte. Důležitý je to, když jako to řeknete vlídně, i když
blbě, tak fajn. Horší je, když někdo mluví teda jakoby respektujícím způsobem, ale je v tom
taková nějaká povýšenost nebo takovej nějakej, nějaká ironie, že to je potom k ničemu. To
člověk vycítí. Ta emoce, když je to tak jako povýšený.“
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Jak dlouho pracujete s formativním hodnocením a se sebehodnocením dětí?
MŠ Praha: „No tady ve školce jsme vlastně docela v začátcích, ale já s tím pracuju už asi
20 let. Ono to vlastně dost úzce souvisí s tím naším vzdělávacím kurikulem Zdravá MŠ. Tam
jsou všechny ty kompetence, a to hodnocení i sebehodnocení je toho součástí. Zároveň se
tam klade důraz na tu spolupráci s rodičema, a o tu se teď vlastně snažíme jako primárně,
no. Mně vlastně přijde důležitý, že to každej musí dělat po svým. Že vlastně záleží na
osobnosti toho dítěte i na osobnosti učitele a jeho charakteru. Já třeba mám jiný způsob
hodnocení než moje kolegyně na třídě. Třeba když jde o tu metodu sběru dat, tak já jsem spíš
typ, co fotí a kolegyně zase nahrávají a někdo třeba i natáčí, že jo. Mně se z tý fotky jako
vybaví, co bych tomu dítěti chtěla říct nebo napsat, a taky se s ní dá hezky pracovat dál,
třeba v portfoliu a tak, no.“
Vnímáte nějaké pokroky u dětí ve Vaší praxi?
MŠ Praha: „No, my se to vlastně ještě pořád učíme jako jo, ale určitě to tam vidím jako.
Třeba v komunikaci mezi těma dětma, přijde mi, že se docela dokážou dohodnout. A taky si
dokážou říct o to, co chtěj a co potřebujou jako jo. Hodně teda pracujeme s těma
portfoliama, to je jako takový způsob, jak uchováváme ty data a jak vlastně ty děti můžou
chronologicky pozorovat ten svůj vývoj. To je zajímavý vlastně vidět, že některé už to jako
docela zajímá, že i ty mladší děti, ty čtyřletý si to svoje portfolio vyndají a listujou tím.
Některý to pak ukazujou rodičům a prohlížejí si to spolu. To je takový hezký, jako no. Vidím
v tom ten smysl pak, když to ty děti využívají i během jejich volné hry. No a určitě vnímám
pokroky u rodičů. Tam my se snažíme o nějakej jako rovnocenej a přátelskej přístup, který
se nám, podle mě, docela daří teď. Hodně se třeba ptáme rodičů, jako formou online
dotazníků, jak jsou spokojený třeba i s jídelníčkem, jo. Taky tam je třeba otázka na
informovanost rodičů, jestli jako školka dostatečně informujeme o událostech, o dětech
a tak. No prostě se snažíme, aby tady bylo každýmu dobře, to je podle mě základ. Vytvořit
jako tu dobrou atmosféru té školky, která na vás prostě dýchne, když přijdete do toho
prostoru. No a tu tvoříme všichni, že jo. My, jako učitelé, děti, rodiče, kuchařky, uklízečky
a tak jako no.“
Pracujete s nějakými konkrétními prvky sebehodnocení?
MŠ Praha: „No, my se to teď vlastně docela učíme. Využíváme teda hlavně ty verbální
metody, formou otázek v reflektivním kroužku, no. Ale celkově se snažíme jít na to pomalu
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a netlačit se do toho. Jdeme nebo vycházíme jakoby z toho celku toho formativního
hodnocení. Snažíme se o partnerský a respektující přístup k dětem i k těm jejich rodičům,
protože to je taky hrozně důležitý, to, jak nás vlastně vnímají ty rodiče, protože když nás
vnímají dobře, tak vlastně i to dítě v nás má pak větší důvěru. Takže se jako snažíme být
otevření, třeba při adaptačním programu tu s dětmi bývají ty rodiče, jak dlouho chtějí nebo
potřebují. To je taky vlastně zajímavý, že tu máme spoustu osobností. Že každé to dítě je
úplně jiné a teď se to vlastně projevuje v rámci té celé skupiny. No, a to je vlastně i ten motor
a ten náš důvod, proč nám ta cesta toho formativního hodnocení dává obrovský smysl, jako
jo. Protože tam, že jo, se pracuje s tou individualitou toho dítěte a teď já si tím uvědomím tu
osobnost toho dítěte, ty jeho potřeby a charakter. No a pak z toho můžeme vycházet v praxi,
že jo. Vždyť ono je to vlastně i v těch kurikulech a v RVP PV, že jo. Tam je to vlastně všechno
napsaný, ale vlastně už tam trochu chybí, jak to jako dělat v tý praxi. To je trochu jako
nedostatek těch dokumentů podle mě. Ono se to jako obhajuje tím, že má pedagog volnost,
jo, ale když ten pedagog neví, jak na to, tak je to potom těžký, že jo, no. Je to teda i o velké
práci na sobě, to vnímám taky jako hodně důležitou věc. My vlastně nemůžeme po těch dětech
chtít něco, co nedokážeme ani my sami, jako jo. Vždyť to je úplný paradox a hloupost. Takže
vlastně my začínáme u sebe. Pozorujeme teď tu naši komunikaci s dětma a i s rodičema
a s kolegyněma a jdeme krůček po krůčku jako no.“
Jakým směrem se teď v oblasti formativního hodnocení ubíráte?
MŠ Praha: „No, teď vlastně je pro nás aktuální ten rozvoj toho sebehodnocení, takže teď
v pátek jdeme s kolegyněmi navštívit FMŠ, kde pracují se sebehodnotícími technikami a s tím
formativním hodnocením, tak jsem na to zvědavá. Ale jako základ pro nás je ta respektující
komunikace. To si myslím, že se nedá jako přeskočit, že je jako lepší, jít takhle po krůčkách
a dělat to kvalitně než se v tom pak ztratit. Nebo tak je to smysluplný pro mě a pro kolegyně.
Na tom se vlastně dost shodnem. My se taky s holkama už nějaký ten čas známe, takže jako
to je taky velká výhoda a základ, ty dobrý vztahy na pracovišti. No, takže ono tam jsou vlastně
tři ty aspekty toho hodnocení, že jo. Tam je vlastně dítě, rodič a učitel. No a my se teď vlastně
nejvíc zaměřujeme na rodiče a postupně už přecházíme i k těm dětem v rámci jejich podpory.
Jako není to tak, že bychom se dětem nevěnovali v téhle oblasti, jo, to vůbec nechci, aby tak
vyznělo. My se snažíme dělat to tak nějak logicky a vycházet z těch dětí. Ty menší třeba
potřebují ještě hodně vodítek a tvoří si ten sebeobraz na základě nějakýho našeho hodnocení,
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že jo, no a ty starší už jsou schopný se třeba pochválit, omluvit, no a tadyty kompetence my
se snažíme podporovat a taky jako budovat tu vnitřní motivaci. Proto třeba se tady snažíme
těm dětem poskytnou co nejvíce volné hry, protože když si to vezmete, jo, tak v tý školce ty
děti pořád něco musí, jako jo a nemají čas na to, co chtějí. Je tu prostě spousta řízených
činností, jako třeba svačina, i když jí mají volnou a můžou si pro ní, v rámci nějakého
časového úseku, pro ni přijít, tak prostě odchod na zahradu, ze zahrady, odchod na oběd,
prostě je toho docela dost a my jsme teda omezili námi řízené činnosti „jen“ na ranní kruh
a odpolední odpočívání. Jinak se snažíme, aby ty děti měly co nejvíc volné hry, aby jim tu
bylo dobře. Samozřejmě k tomu patří i nějaký pravidla, ale jinak ej to pro nás moc důležitý,
aby ty děti pořád něco „nemusely“. Protože vlastně i tou volnou hrou si tvoří ty hodnoty
a naplňují ty kompetence. My jsme právě i zjistili, že oni jsou pak schopný si ty pravidla
zinteriorizovat jako jo, že prostě najednou třeba to želvičkové pravidlo (pozn. neběhat po třídě
a na chodbě)

má smysl, protože když ty děti běhají ve třídě, kde je hodně věcí, můžou o něco

zakopnout, do něčeho vrazit. No a na základě té zkušenosti nebo toho prožitku vlastně
pochopí to pravidlo třeba jako, no.“
Účastníte se nějakých seminářů týkajících se formativního hodnocení nebo máte nějaký
směr, kterým byste se chtěli vydat?
MŠ Praha: „No, teď jdeme do té školky, tak to jsem na to zvědavá. Jinak se vlastně
účastníme, nebo jsem se účastnila, kurzů paní doktorky Syslové, jestli znáte. Ta učí v Brně
právě a taky vlastně je spoluautorkou toho kurikula pro zdravou MŠ. Takže pro mě je velkým
vzorem, já doporučuju takové dvě její publikace – PROFESNÍ KOMPETENCE UČITELE
MŠ a INDIVIDUALIZACE V MŠ – tam právě jsou popsaný všechny ty kompetence toho
učitele a i to, jak individuálně přistupovat k těm dětem. To vlastně je základ pro to správný
hodnocení, že jo a taky i to, jak vycházet a naplňovat ty potřeby dětí. No a děláme to zatím
intuitivně, protože si myslím, že k tomu prostě musí každý dojít sám. Že jako nemůžeme tady
všem říct, teď budeme formativně hodnotit, podle těchto kritérií a tečka. To jako nejde.
Takhle my tady ani nefungujeme a vlastně by to bylo i proti tomu principu toho hodnocení,
jako jo. Hodně teda diskutujeme a máme možnost účastnit se různých rozvojových seminářů,
jak v oblasti teda osobního, tak toho profesního rozvoje. Je pravda, že teď toho moc nebylo,
jak byl ten Covid, ale my jsme teď vlastně na podzim pořádali takový seminář pro rodiče.
To vlastně se snažíme každý dva, tři měsíce, pořádat takové semináře pro rodiče, který
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vychází z toho principu, který je v té knize Respektovat a být respektován. Bylo to jako v tom
duchu, aby rodiče pochopili a věděli, jak s těma dětma chceme pracovat a proč nám to dává
smysl. Taky tam vlastně zdůrazňujeme ty tresty a odměny, to je docela jako téma, no. Ale
nikam ty rodiče nenutíme jako, jo. My je prostě informujeme a potom o tom třeba
diskutujeme. Samozřejmě nikoho neodsuzujeme, protože to každý dělá nejlíp, jak může. Ale
přijde nám důležitý o tom diskutovat a některý rodiče pak právě i chodí pro publikace,
o kterých se bavíme na těch seminářích a tak. Že je vlastně super a motivující pro nás, že se
o to ty rodiče taky zajímaj a že je to teda smysluplný, no. To je vlastně pro nás takový
důležitý, vědět, že jsme na podobné vlně. Samozřejmě jsou tam i rodiče, který, ne že by úplně
nesouhlasili, ale tolik jim to jako nesedne, bych řekla. Ten způsob výchovy jako asi, no.“
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Příloha č. 14 – Informovaný souhlas za účelem poskytnutí rozhovoru

Cílem projektu je navržení nových technik pro rozvoj sebehodnocení u dětí předškolního
věku. Techniky a metody mají za úkol rozvíjet osobnost dítěte jak na poli vědomostním, tak
i v oblasti osobnostního rozvoje dítěte. Výzkum by měl přispět také k rozvoji profesní
kompetence učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské pregramotnosti a didaktiky předškolního
vzdělávání s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik
předškolního vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činnosti) v souladu s cíli
RVP PV.
V rámci bakalářské práce jsem byla studentkou obeznámena s obsahem i cíli výzkumu a
souhlasím se zveřejněním poskytnutého rozhovoru. Také dávám souhlas ke zpracování
jednotlivých částí rozhovoru ke studijním účelům, k jeho přepisu a citacím z něj.

Já, níže podepsaná, ………………………………, tímto uděluji souhlas ke zveřejnění
poskytnutého rozhovoru pro studijní účely v rámci výzkumu k bakalářské práci, po celou
dobu trvání projektu.
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