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ABSTRAKT 

 Ve své bakalářské práci zkoumám, zda předškolní učitelé a učitelky vědomě 

usilují o rozvoj zdravého sebevědomí dětí. Ověřuji, že sebevědomí lze rozvíjet 

prostřednictvím dramatické výchovy. Pro naplnění cílů jsem použila kvantitativní 

výzkum. Mé chápání zdravého sebevědomí a jeho význam pro život člověka vychází z 

„přístupu zaměřeného na člověka“ Carla Rogerse. Pomocí studia dalších 

humanistických psychologů a předškolních pedagogů je převádím na vztah dítě-učitel a 

aplikuji na rozvoj sebevědomí dítěte ve věku do šesti let. Popisuji druhy výchovných 

stylů a možnosti rozvoje sebevědomí při jejich používání v učitelské praxi. Popisuji 

základní principy dramatické výchovy a nacházím soulad s teorií rozvoje sebevědomí 

dítěte. V praktické části uvádím příklady aktivit k rozvoji sebevědomí předškolních dětí 

využívajících metody a principy dramatické výchovy. Abych dokázala, že dramatická 

výchova může být vhodnou metodou, popisuji rozvoj sebevědomí konkrétního chlapce, 

se kterým jsem pracovala v mateřské škole. Pro zjištění, zda předškolní učitelé vědomě 

usilují o rozvoj zdravého sebevědomí, jsem shromáždila data v dotazníku a statisticky je 

zpracovala. Z interpretace výsledků vyplývá, že většina respondentů si uvědomuje 

důležitost rozvoje sebevědomí dětí předškolního věku a vlastní roli při jeho utváření. 

Cíle práce byly naplněny. 
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ABSTRACT 

 In my BA thesis, I examine whether Czech preschool teachers reflectively seek to 

develop children’s healthy self-confidence. I also suggest that self-confidence can be 

developed through drama education. I used quantitative research to meet the goals. My 

understanding of healthy self-confidence and its significance for human life is based on 

Carl Rogers's "human-centered approach" and through the study of other humanistic 

psychologists and preschool teachers, I translate it into a teacher-child relationship and 

apply it to the development of self-confidence of a child under the age of six. I describe 

the types of educational styles and the possibilities of developing self-confidence in 

their use in teaching practice. I discuss basic principles of drama education and find 

them congruent with the theory of child's self-confidence development. In the practical 

part of the thesis, I give examples of activities that use techniques rooted in drama 

education to develop self-confidence of preschool children. To prove that drama 

education can be a suitable method, I describe the development of self-confidence of a 

particular boy I worked with. To find out whether preschool teachers reflectively seek 

to develop healthy self-confidence, I collected data in a questionnaire and compiled 

statistics. The interpretation of the results shows that most respondents are aware of the 

importance of the development of self-confidence of preschool children and their own 

role in its formation. 
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 Úvod 
 

V životě máme někdy příležitost pozorovat nebo být součástí situací, jež zakládají 

nedorozumění mezi lidmi, hádky a neshody, které komplikují vzájemné vztahy lidí 

nejen při pracovních povinnostech, ale také v průběhu běžných dní v rodinách i na 

veřejnosti. Všimla jsem si, že za mnoha konflikty stojí nedostatečná míra sebevědomí. 

Že neznáme sami sebe, nepřijímáme se a nemáme sami sebe rádi. Pokud nemáme rádi 

sami sebe, nepostaráme se o to, aby nám bylo na světě dobře. Necháme si například 

ubližovat agresivní šéfkou nebo manželem. Nebo tvrdě pracujeme a pocit uspokojení 

stále nepřichází. Čekáme na ocenění zvenku, jsme na něm vlastně závislí. Cítíme se 

nejistí. Pochybujeme o tom, zda děláme dost a dostatečně dobře. Závidíme ostatním, 

ptáme se, proč oni mají a my ne. Co máme my a jací jsme, nám nestačí. S pocitem 

selhání je však obtížné žít, a tak si jej obvykle snažíme vysvětlit jako důsledek nějaké 

systémové nespravedlnosti či chyby někoho druhého. Stavíme se do role oběti. Víme, 

proč to tak je, najdeme viníka někde venku kolem nás. 

  Toto jsou některé ze znaků nízkého sebevědomí. Všimla jsem si, že spokojení lidé 

mají obvykle zdravé sebevědomí, jsou spokojeni s tím, jaký žijí život. Jsou kongruentní, 

tedy žijí v souladu sami se sebou. Umí si poradit, když udělají chybu, jsou zodpovědní 

za své jednání. Zjistila jsem, že mít zdravé sebevědomí je pro spokojený život vhodná 

schopnost.  Začala jsem tedy pátrat, kde sebevědomí vzniká a jak pomoci dětem zdravé 

sebevědomí získat. A o tom je tato práce.  
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 1.1 Struktura práce 
 

Svou práci jsem rozdělila na popisnou a empirickou část. Cílem popisné části je 

na základě odborné literatury shrnout poznatky ohledně vývoje sebevědomí v průběhu 

života s důrazem na věk 3 – 6 let. Nejdříve se zabývám upřesněním pojmů. Dále se 

věnuji tomu, jaké vlastnosti a schopnosti by měly mít pečující osoby, aby mohly 

pozitivně působit na vývoj sebevědomí v dětském věku. Čerpám především z teorií o 

vývojové psychologii různých autorů, především z teorie amerického psychologa Carla 

Ransoma Rogerse, který byl jedním z nejvýznamnějších představitelů humanistické 

psychologie a  mentorem psychologického směru, který sám nazval „přístup zaměřený 

na člověka (person-centered aproach)“. Věnuji se také analýze výchovných stylů. 

V těchto kapitolách zjišťuji kritéria, podle kterých jsem sestavila a vyhodnotila 

dotazníkové položky. Další důležitou kapitolou této práce je kapitola o dramatické 

výchově a její roli v procesu rozvoje sebevědomí dítěte. Zabývám se metodami 

dramatické výchovy využitelnými v předškolním vzdělávání.  

 Empirickou část uvádí kapitola věnující se návrhu aktivit, které  využívají 

dramatické výchovy jako prostředku k rozvoji sebevědomí dětí. V další části práce pak 

popisuji konkrétní případ psychického vývoje chlapce od tří let věku, kdy do mateřské 

školy nastoupil.  Kladu důraz na vývoj jeho sebevědomí a popisuji, jaké postupy a 

postoje byly v jeho případě použity pro rozvoj sebevědomí. Další kapitola se nazývá 

„Výzkumná metoda“, kde rozebírám celý postup tvorby této bakalářské práce od fáze 

koncepční až po závěrečnou diseminaci informací. Detailně rozebírám postup přípravy 

dotazníkových položek a důvody jejich výběru, dále postupy jejich následné analýzy. 

Shrnuji a interpretuji výsledky dotazníkového šetření, kterým jsem oslovila učitelky a 

učitele mateřských škol. Dotazník elektronicky vyplnilo 426 osob. Získaná data jsem 

převedla do tabulkového procesoru MS Excel, provedla statistickou analýzu a její 

interpretaci. Poslední kapitoly empirické části se věnují rozboru limitů této práce, 

diskuzi a analýze hypotéz (jejich potvrzení či vyvrácení). 
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 1.2 Cíle a hypotézy 

 

 Cíl práce a hypotézy prošly v průběhu koncepční fáze bakalářské práce vývojem. 

Po promýšlení a konzultacích se svou školitelkou, odborníky a odbornicemi na 

problematiku „sebevědomí dítěte“, kolegy a kolegyněmi z mateřské školy a  

v neposlední řadě s rodiči dětí, které navštěvuji mateřskou školu, kde pracuji, jsem cíle 

a hypotézy formulovala následovně: 

Cíle: 1. Prozkoumat, zda aktivní rozvoj zdravého sebevědomí dítěte je pedagogy a 

pedagožkami vnímán jako důležitá součást jejich profesního úkolu.   

2. Ověřit, že sebevědomí je možné rozvíjet prostřednictvím dramatické výchovy. 

Hypotéza 1: Pedagogové a pedagožky si uvědomují důležitost podpory zdravého 

sebevědomí v předškolním období.  

Hypotéza 2: Pedagogové a pedagožky vědí, jak kvalitně pracovat na rozvoji 

sebevědomí dětí. 

Hypotéza 3: Pedagogové a pedagožky poznají, pokud má dítě problém se sebevědomím.  

Hypotéza 4: Techniky z dramatické výchovy přispívají rozvoji sebevědomí. 

Hypotéza 5: Pedagogové a pedagožky mají zdravé sebevědomí. 
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 2. Popisná část  

 2.1 Základní pojmy 

 

V psychologii se setkáváme s různými definicemi pojmů týkajících se 

sebevědomí, jako jsou sebepojetí, sebedůvěra, sebevědomí, sebeúcta či vědomí vlastní 

hodnoty.  

  Například osobnostní koučka a psycholožka Radka Loja ve svém článku Lepší 

sebevědomí píše: „Co je to sebehodnota? Je to způsob přemýšlení o sobě a vnímání 

sebe. Vychází čistě z našeho nitra, ale druzí ji dokážou vycítit. Souvisí s naším 

charismatem a nelze ji předstírat. Z pocitu vlastní hodnoty vyrůstá sebevědomí, 

sebedůvěra a spokojené vztahy. Může člověk někomu dokazovat vlastní hodnotu? 

Nemůže. Je to vnitřní pocit, který buď máme, nebo nemáme. Kdo se snaží svoji hodnotu 

neustále dokazovat například nadřazeným chováním nebo kritikou druhých, dělá to 

právě proto, že se cítí méněcenný.“ (Loja 2020, str. neuvedena) 

Podle autorů knihy Respektovat a být respektován se „sebevědomí týká spíše toho, 

jací jsme vzhledem k ostatním – tedy např. vzhledu, inteligence, výkonů, úspěšnosti, 

také majetku, postavení a obliby. Sebeúcta se vztahuje spíše k tomu, kdo jsme, jakou 

máme hodnotu jako lidé. Znamená také vážit si sám sebe, mít se rád, pocit „zasloužím 

si být šťastný/á“. Člověk s vysokou sebeúctou si je vědom svých předností, ale i svých 

rezerv. Neobává se přiznat své chyby a snaží se o nápravu. Uznává a dovede ocenit sebe 

i druhé.“ (Kopřiva et al. 2008, str. 209) 

Z psychologického slovníku manželů Hartlových, kteří se terminologii v oblasti 

psychologie zabývali,  přebírám následující definici:  

 „Sebedůvěra: kladný postoj člověka k sobě samému, svým možnostem a výkonnosti; s. 

lze posilovat zadáváním přiměřeně obtížných úkolů, povzbuzováním a pochvalou, 

naopak snižovat zadáváním příliš obtížných úkolů, přehnaným napomínáním, trestáním, 

zesměšňováním, nespravedlivým hodnocením apod.; s. je považována za součást 

sebepojetí.“ (Hartl a Hartlová 2015, str. 523) 

Nesouhlasím s tím, že sebevědomí se dá posilovat jakoukoliv pochvalou, jak je 

uvedeno v definice výše. Myslím, že je nutné pochvalu konkretizovat, a když chválit, 
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tak spíše popisem určité věci nebo činnosti než obecnou větou. Místo „Ty jsi ale 

šikulka!“ je vhodnější použít: „Vidím, že sis zvládla nandat čepici.“ Pochvala musí 

podpořit vnitřní motivaci dítěte, a ne vytvořit v dítěti pocit, že nějaký musí být, aby byl 

v pořádku. Dítě může pochvalu pochopit takto: „Aha, takže když mi opakují, že jsem 

šikulka, jsem tedy dobrá a správná, pouze pokud jsem šikulka, a když se mi něco 

nepovede, jsem špatná.“ A to dle mého názoru není žádoucí, protože to v důsledku vede 

ke snížení sebedůvěry, jakmile vnější pochvala nepřichází. 

Dalšími pro tuto práci relevantními termíny, který Hartlovi ve slovníku definují je 

sebehodnocení, sebeocenění, sebepojetí a sebevědomí. 

„Sebehodnocení: vědomé prožívání vlastní soc. pozice; většinou poplatné 

vztahům v nukleární rodině, někdy podmíněno organicky, např. sebepřeceňováním u 

oligofrenií či primitivních osobností“ (Hartl a Hartlová 2015, str. 523) 

„Sebeocenění: hodnota, jakou jedinec přisuzuje sám sobě; vysoké, nízké, 

neuroticky kolísající, nejisté, ambivalentní; vyvíjí se prostřednictvím hodnocení, kt. 

Dítěti poskytují rodiče a další klíčové osobnosti („zvládneš to“ x „pusť, na co sáhneš, to 

zkazíš“); spolu s vlastnostmi a stavy považováno za tři zákl. činitele ovlivňující 

chování.“ (Hartl a Hartlová 2015, str. 523) 

„Sebepojetí: představa o sobě, to jak jedinec vidí sám sebe; zdůrazněna poznávací 

složka, na rozdíl od sebeúcty; má hodnotící a popisnou dimenzi; zahrnuje i kognitivní 

mapy; označováno též jako „integrující gyroskop osobnosti“. (Hartl a Hartlová 2015, 

str. 524) 

Sebepojetí také definuje pedagožka Koťátková, která působí na Katedře 

preprimární a primární pedagogiky na Univerzitě Karlově: 

„Sebepojetí má základ v přijetí dítěte jeho okolím. Názor na sebe sama přejímá 

zrcadlově ze svého nejbližšího prostředí, z pozitivních a negativních reakcí. Jsou-li tyto 

reakce v rovnováze, má i obraz dítěte o sobě určitou vyváženost. Převládají-li kritické a 

odmítavé reakce mající původ v perfekcionismu či nezájmu, utváří se i dětské 

sebepojetí v těchto souvislostech. V opačném krajním případě, reaguje-li rodina 

maximálně obdivně, s nekritickými preferencemi, velmi úzkostně a přehnaně 

ochranitelsky, vytváří si dítě sebepojetí v těchto intencích. Mateřská škola je 
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profesionální instituce, ve které se předpokládá citlivé vyvažování a doplňování spektra 

zkušeností dítěte zapisujících se do poznávací mapy jeho sebepojetí. Sebepojetí by mělo 

být naplněno vyváženými poznatky o sobě v kladných i negativnějších polohách 

s pozitivní perspektivou a dovolovat tak zakládání co nejplnějšího a nejrozmanitějšího 

sebepoznávání v nejrůznějších situacích.“ (Koťátková 2000, str. 57-58).  

Klíčový termín mé práce Hartlovi definují následovně:  

„Sebevědomí: 1. Sebedůvěra, vědomí vlastní ceny, kvalit a schopností, provázené 

vírou v úspěšnost budoucích výkonů 2 přesvědčení, že člověk jedná správně, vhodně a 

účinným způsobem 3 stav mysli nebo pocit, který se vyznačuje nepřítomností nejistoty, 

ostychu nebo rozpaků a je provázený klidnou vírou v sebe a svoje schopnosti, beze stop 

podceňování nebo nadutosti; přiměřené sebevědomí je záležitostí dlouhodobé 

zkušenosti; krajní polohy: a) snížené s. bývá provázeno pocitem méněcennosti a z něj 

plynoucích potíží b) nepřiměřeně zvýšeno s. způsobuje časté nepříjemnosti při snahách 

prorazit hlavou zeď; obojí u neuróz, snížené u depresí 

Sebevědomí zdravé: přiměřená míra sebevědomí, kt. je základem životní 

rovnováhy; jeho začátky vězí v raném dětství a hodnocení, kt. se jedinci dostává od 

klíčových osob, a) pokud přicházejí časté a oprávněné projevy uznání, podpory a 

odměny, pak se vytváří pevné a zdravé sebevědomí, b) přílišné a nezasloužené projevy 

chvály způsobují vážné a otřesy při střetu s nezaujatou realitou, pocity křivdy, stažení se 

do sebe apod., c) nedostatečné nebo žádné uznání a chvála způsobují nízké sebevědomí 

na celý život 

Sebevědomí nízké: snížení vědomí vlastní ceny, nevíra ve vlastní úspěch; vzniká 

v dětství nízkým hodnocením ze strany klíčových osob, kt. jedinci přiřazují nálepky 

typu nemehlo, lajdák, kazisvět, lenoch, hlupák apod.; tato jednoznačná hodnocení jsou 

jednodušší, přijatelnější ale zkreslující, zatímco hodnocení slovní je sice přesnější, ale 

pracnější, složitější a neposkytuje pohodlný černobílý obraz, znejisťuje.“ (Hartl a 

Hartlová 2015, str. 525) 

Kongruence: stav osobnosti, kdy chování jedince je v souladu s jeho sebepojetím; 

synonymum pro integrovanou, harmonickou osobnost“. (Hartl a Hartlová 2015, str. 

269) 
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Sebevědomí je pojem, se kterým se v odborné psychologii i laické praxi hojně 

setkáváme. Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že terminologie je v problematice 

nejasná, že různí autoři přistupují k problému různým způsobem a tvoří si své definice, 

jejichž význam se různě překrývá.  

  Pro účely své práce používám termín sebevědomí ve smyslu: 

Sebevědomí je zde chápáno ve smyslu ctnosti, ve smyslu zdravého 

sebevědomí. Je to tedy vědomí vlastní hodnoty, kladný vztah k sobě samému, 

znamená také vážit si sám sebe, mít se rád. Je základem životní rovnováhy. 

Zdravě sebevědomý člověk si je vědom svých silných, ale i slabých stránek. 

Umí přiznat chybu, vnímá ji jakou součást života a učení a snaží se ji 

napravit. Uznává a dovede ocenit sebe i druhé.  

 2.2 Vývoj sebevědomí  

 

Tato práce se zabývá sebevědomím dítěte předškolního věku. Je na místě se 

stručně věnovat vývoji osobnosti dítěte, jak vnímá samo sebe, a jak se rozvíjí základ pro 

jeho sebevědomí.  

Víme, že novorozenec nedokáže rozlišovat mezi sebou a okolím. Neumí 

rozlišovat zdroje pocitů, které si způsobí sám a které přicházejí z okolního prostředí. 

(Spitz 1965). Vnímá sebe a svou matku jako jeden objekt. 

Kolem třetího měsíce se lidé z okolí začínají vyčleňovat jako specifická kategorie 

a dítě začíná pozorovat a prozkoumávat své tělo, nejdříve své ruce a pohyby prstů, které 

zkoumá ústy a zrakem. Matku dítě mezi třetím a šestým měsícem nadále považuje za 

svou součást. (Spitz 1965).  „Začíná si uvědomovat sebe samo, své tělo a jeho projevy. 

Získává první zkušenosti v interakci s předměty a osobami ve svém okolí. Rozvíjející se 

jemná a hrubá motorika, lokomoce a smyslové vnímání mu to umožňují. Začíná si 

uvědomovat samo sebe, nezná však dosud přesně hranice své vlastní bytosti.“ (Šulová 

2004, str. 92) Dítě kolem sedmého měsíce věku matku nebo jinou blízkou osobu, pokud 

není přítomná v zorném poli dítěte, hledá. Uvědomuje si už tedy její samostatnost a 

trvalost. (Vagnerová 2000) 
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Říčan toto období mezi 8-12. měsícem nazývá obdobím „psychologického 

narození“, kdy se neurčité „my“ pomalu přetváří v „já-ty“. (Říčan 2004) 

Podle Eriksona (1968) je první rok života charakterizován měnícím se poměrem 

pasivního dostávání (při naplňování vlastních potřeb) a vzdávání se (při naplňování 

potřeb druhých). Rovnováha kojence je výrazem překonání „pocitu základní ztráty“ 

(odstavení – odebrání od prsu, nebo oddělení od matky). Dítě, které tento „pocit 

základní ztráty“ zdárně překoná a dosáhne rovnováhy, vstoupí do života s pocitem 

důvěry, že je v pořádku být samo sebou, že se stává tím, čím se podle přesvědčení 

druhých stane, a že v rodičovském chování je pro něho srozumitelnost, čitelnost a 

smysluplnost. Dítě vnímá, zda je blízkými osobami přijímáno, či nikoliv a vytváří se tak 

základ pro jeho budoucí vnímání sebe sama. 

U kojence se ještě nedá mluvit o sebevědomí, ale jeho prvotní a velmi důležité 

základy se vytváří právě v tomto období. Kojenec postupně získává zkušenosti se svou 

vlastní osobou, nejdříve se svým tělem. Uvědomuje si: „Tohle tělo, to jsem Já.. Tohle 

tělo mohu ovlivňovat, mohu se pohybovat podle své vůle.“ Postupně se k tomuto „Já“ 

přidávají další složky, o kterých dítě zjišťuje, že mu patří. Jsou to jeho přání, chtění, 

výtvory, hry, akce a následné reakce ve vztahu k věcem i lidem. Dítě se může ve vztahu 

k okolí vnímat jako dobré nebo jako problematické. (Říčan 2004) Záleží na reakci 

blízkých osob. Je nutné rozlišovat mezi dítětem jako takovým a jeho chováním. 

Nepředávat dítěti informaci: „Ty jsi špatný,“ ale sdělovat: „Tohle jsi teď udělal špatně, 

neznamená to, že jsi špatný, ale že je třeba se něčemu naučit.“ 

 „Vznikem sebevědomí končí do určité míry doba pasivního adaptování se na 

vnější vlivy a začíná lidská snaha aktivně působit na vnější podmínky a přizpůsobovat si 

je. Dítě od třetího roku chápe sebe jako součást dobře známé skupiny, dokáže vnímat a 

přijmout blízké jedince s určitou rolí v této skupině (matka, otec, babička, děda, 

sourozenec apod.), utváří si představu, jaké základní atributy tyto role naplňují. Na 

začátku období začíná chápat sebe sama jako součást této skupiny, v průběhu 

předškolních let svoji roli dítěte, sourozence, vrstevníka (hrového partnera), dokáže 

odlišovat a naplňovat ji očekávaným chováním. K tomu, aby se dítě takto utvářelo, musí 

projít dostatečným prostorem pro sociální učení jak v rodině, tak i prvními zkušenostmi 

s vrstevníky v mateřské škole nebo jiné skupině. Dítě, jehož sebepojetí v předškolním 
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věku ještě nedosahuje ve značné šíři očekávaného stupně sociálního vývoje, jeví se 

sociálně nezralé a nedokáže se vnímat jako součást skupiny (rodiny, posléze vrstevnické 

skupiny v mateřské škole) a sebe sama chápe například jako střed veškerého konání, 

veškerých dějů, které přijímá jako děje vztahující se naprosto jen k němu samému. 

Takové dítě ještě nepřekročilo fázi sociální zralosti předchozího období (příslušející 

k období batolete) a učitelka musí hledat cestu a používat metody, které odpovídají 

práci s mladším dítětem. Klidně a trpělivě mu umožňovat pochopení ostatních a vést ho 

k respektování jejich potřeb, adekvátně reagovat na nezralost projevující se 

negativismem a emotivními reakcemi v komunikaci.  Ze strany pedagoga jde o realizaci 

vyváženého jednání s rovnoměrným zastoupením akceptace dítěte a autentického 

vyjádření pocitů, názorů a postojů.“ (Koťátková 2000, str. 58) 

 Dítě ve věku 5-6 let si tedy již uvědomuje svou roli v sociální skupině. Je 

samostatné v sebeobsluze. Vnímá rozdíly mezi lidmi, vidí, že se fyzicky i mentálně 

odlišuje od ostatních dětí. V tomto věku je dle mého názoru pro správný vývoj 

sebevědomí důležité, aby pečující osoba děti neporovnávala mezi sebou navzájem a 

dokázala jim předat, že i když jsme každý jiný, každý např. šikovný na něco jiného, 

máme pro sebe i druhé stejnou hodnotu a je třeba si sebe vzájemně vážit a respektovat 

potřeby své i druhých.  

 2.3 Přístup zaměřený na člověka – Carl Rogers 
 

„Přístup zaměřený na člověka je psychologický směr, jehož mentorem je 

americký psycholog Carl Ransom Rogers (1902-1987)“ (Nykl 2012, str. 15).   Ten 

ověřil teorii, že každý jedinec je za příznivých podmínek schopen se konstruktivně 

sociálně vyvíjet. Nesouhlasil s psychoanalýzou a behaviorismem, což byly proudy, 

které vládly v psychologických kruzích v první polovině 20. století. (Nykl 2012) Např. 

Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy, vyjádřil v té době svou nedůvěru v lidský 

organismus takto: „Naše duše, tento vzácný nástroj, s jehož pomocí se v životě 

prosazujeme, není totiž žádnou uzavřenou mírumilovnou jednotkou, ale spíše 

srovnatelná s moderním státem, ve kterém je nutno silou vrchních vrstev držet masy 

posedlé po užívání a ničení se.“ (Rogers 1977/1990, s. 27/199a). Freud tedy tvrdil, že 

v sobě máme sebedestrukční potenciál, naopak Rogers byl toho názoru, že máme v sobě 
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dobré jádro a za určitých podmínek můžeme zdravě růst. Postupně v průběhu 20. století 

díky práci C. Rogerse a dalších došlo k přijetí názoru, že lidská podstata je 

důvěryhodná. Rogers volil pouze tři vlastnosti (spíše postoje), které ve vztahu dvou 

osob vytváření podmínky pro sociální růst. Jsou to empatické porozumění, akceptace 

(osoby) bez podmínek a opravdovost. (Nykl 2012) Teorii aplikoval na pomoc při 

psychických obtížích pacientů, ale je využitelná i ve výchově dětí. Proto je na místě je 

vyložit v této práci. Nejdříve ale pár slov o růstu osobnosti, což je Rogersův klíčový 

termín. 

 Růst osobnosti  

V teorii Rogerse „proces růstu směřuje ke konstruktivnímu soužití v partnerství a 

pozitivnímu vztahu k sobě, okolnímu světu a přírodě. Je to cesta chápání sebe, 

spolehnutí se na (nezdeformované) pocity, chápání a akceptování okolí a umění 

spolupracovat, adekvátně se dorozumívat a odolávat nebezpečím života.“ (Nikl, 2012, 

str. 33) Rogers vychází ze zdravého jádra osoby, které nedirektivně podporuje na cestě 

k nezávislosti. (Nikl 2012) U Rogerse nechává terapeut jedince čerpat ze vzájemného 

vztahu. U dětí je toto čerpání velmi silné a silnější než u dospělých, jejichž osobnost je 

hotová. Proto je velmi důležité, jaké osoby mají vliv na dítě v jeho raném věku, ať jsou 

to rodiče, prarodiče, a pro tuto práci velmi důležité učitelky a učitelé v mateřských 

školách, kde některé děti tráví více času než v rodinách.  

V následujícím textu se budu opírat především o autory (Nikl, Koťátková, 

Kopřiva a další), kteří převádějí Rogersovy principy do českého jazykového prostředí a 

do kontextu pedagogiky.  

 Bezpodmínečné přijetí  

Co je pozitivní přijetí sebe sama a druhého? V. Smékal tento vztah nazval 

„uměním zralé lásky“. Je to kombinace akceptace osoby (ne nezbytně akceptace činů), 

úcty k osobnosti a sounáležitosti založené na důvěře a zralé komunikaci. (Smékal 2002)  

 „Problém se ve společnosti zjednodušuje tím, že stačí mít dítě rád a že „láskou se 

vše vyřeší“. Ve jménu lásky se ovšem může dít ledacos, co nevede ke zdravému vývoji 

dětí, ale spíše k citové závislosti, poslušnosti a nesamostatnosti. Aby se skutečně 

budovalo sebevědomí, je třeba milující, láskyplný vztah doplnit respektujícím 
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přístupem. Znamená to respektovat důstojnost dítěte, přijímat je v celé jedinečnosti, 

s klady i zápory, umožnit mu uspokojovat jeho přirozené potřeby, rozvíjet jeho 

schopnosti a pomáhat mu, aby poznalo samo sebe. V praxi to znamená zejména hovořit 

o správném nebo nesprávném chování, a nikoliv o dobrém či špatném charakteru 

dítěte.“ (Kopřiva et al. 2008, str. 212) 

Je zjištěno, že pozitivní přijetí je základní podmínkou rozvoje sebevědomí. 

Počínaje narozením, ale možná již dříve v matčině děloze, společně s vrozenou 

potřebou žít a přežít – existuje pravděpodobně podvědomá potřeba po pozitivním 

přijetí, akceptaci, porozumění. Nebylo tomu tak vždy; o tom, že dítě potřebuje pozitivní 

přijetí, se začalo šířeji mluvit v odborných kruzích až v druhé polovině 20. století. A 

odtud je daleké cesta k tomu, aby se přijetí bez podmínek dostalo ke všem osobám, 

které mají vliv na výchovu dětí, tedy především k rodičům a pedagogům. Dítě bylo 

kdysi považováno za malého dospělého, proti čemuž se postavil již na začátku 20. 

Století Lev S. Vygotskij. Jak píše Zdeněk Helus (2004), již John Lock (1632 – 1704) a 

Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778), jakož i Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827) 

stáli svým způsobem na straně dítěte a Jan Amos Komenský (1592-1670) apeloval na 

to, aby se ve vyučování bral zřetel na vnitřní tíhnutí dítěte, a ne se jen přemáhala jeho 

přirozenost.  

Dnes je již osobnostně orientovaný model, který pozitivní přijetí zahrnuje, 

součástí RVP PV v České republice. Vychází z toho, že každé dítě je jiné, má vlastní 

potřeby a vyvíjí se odlišným tempem. Učitel je k dítěti citlivý a hledá vhodné 

příležitosti pro jeho rozvoj. Dítě je přijímáno s úctou a respektem, a to dle mého názoru 

bez pozitivního přijetí každého dítěte není možné.  

  V praxi vidíme, že tento přístup stále není pevně zakotven v jednání všech 

pedagogů, kteří s dětmi pracují. V praxi některých mateřských škol můžeme stále 

vnímat předchozí socialistický model výchovy, který maximálně sjednocoval 

vzdělávací potřeby dětí. Kladl důraz na kolektivní přístup. Pomocí řízených činnost 

potlačoval spontánnost a vlastní aktivitu dětí. 
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 Empatické porozumění 

Podle Rogerse je empatická reakce dalším z pilířů rozvoje zdravého sebevědomí. 

Jde ruku v ruce s akceptací. Empatická osoba projevuje důvěru, přijímá pocity dítěte. 

Empatickou reakcí sdělujeme: „Máš právo cítit se tak, jak se cítíš. Pokud ti to ale není 

příjemné, tak ty jsi ten, který s tím může něco udělat. Nabízím ti svoji podporu.“ 

Empatickou reakcí přijímáme skutečnost, že v dané situaci má daný člověk (dítě) právě 

ty emoce, které má, a neposuzujeme jejich správnost. Nehodnotíme je, tedy 

nezlehčujeme, nepopíráme, neobviňujeme, nelitujeme. Přijetí emocí druhého však 

neznamená souhlas s chováním. Pokud například dítě uhodí jiné dítě, můžeme říct: 

„Vidím, že máš vztek, ale my se zde nebijeme“. Můžeme i využít svou fyzickou 

převahu a děti od sebe oddělit. (Kopřiva 2008) 

 Opravdovost 

„Kongruence je stav osobnosti, kdy chování jedince je v souladu s jeho 

sebepojetím. Kongruentní ve vztahu k chování je synonymem slova autentický. Slovo 

kongruence pochází z latiny a znamená shoda. Kongruencí je míněno prožívání a 

uvědomování oproštěné od striktních konstruktů, vnitřní nezkreslená symbolizace 

prožívání, opravdové podpůrné (sociální) a transparentní vyjádření vůči druhému, to, že 

osoba je schopna žít naplňujícím pocitem ve vztahu.“ (Nykl 2012). Rogers popisuje 

ryzost následovně: „Můj předpoklad je, že osobnostní růst a učení jsou usnadněny, 

pokud je poradce nebo psychoterapeut tím, čím je, když je tedy ve vztahu ke svému 

klientovi opravdový, bez masky nebo fasády a otevřeně prožívá cítění a postoje, které 

v něm v daném okamžiku jsou.“ (Tausch 1990). Pokud chceme správně rozvíjet 

sebevědomí dětí, je třeba, aby tyto požadavky splňovala i osoba učitele/učitelky. Musí 

prožívat své postoje a pocity, které momentálně má, otevřeně. Dítě vidí, jak se 

učitel/učitelka cítí, vnímá její emoce. Vidí také, že učitel/učitelka dělá chyby, dokáže je 

přiznat a pracuje na jejich nápravě.  Může emoce pro ujasnění pojmenovávat a 

vysvětlovat. Například: „Jsem teď opravdu naštvaná, říkala jsem ti před chvílí, že 

nemáš házet rukavice do ohrady ke koním. Já tam teď musím vlézt a vyndat je, protože 

tě tam kvůli tvému bezpečí pustit nemůžu. Je tam hodně bahna a je to kluzké a vůbec se 

mi to nechce dělat. Jenže ty rukavice vyndat musíme.“ (Kongruentní vztah neobsahuje 

obviňování, ignoranci, hodnocení, zobecňování „Ty vždycky uděláš všechno opačně, 
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než řeknu, jsi hrozný zlý kluk!“). Je třeba si uvědomit, že pokud nebude kongruentní 

osoba učitele/učitelky, dítě nebude moci být samo sebou, neboť se může obávat 

nepochopení, útoku nebo i vlastního neobratného vyjadřování. „Je jisté, že již kojenec 

se nemůže zdravě psychicky vyvíjet, když nemůže zůstat sám sebou, když nebude 

přijímán, když na jeho impulzy nepřijde adekvátní reakce, když nebude empaticky 

vnímám, a když nebudou jeho potřeby splněny – když nebude žít v kongruentním 

vztahu daném matkou.“  (Nykl 2012, str. 38). 

Kongruence se nedá dosáhnout úplně a stále, míní Rogers, „ale čím více je 

terapeut schopen při akceptování vnímat, co se v něm odehrává, a čím více zvládá bez 

obav to, co dělá a rozmanitost svých pocitů, tím větší je jeho soulad se sebou samým. 

(Rogers 1985a, str. 213). 

Kongruenci tedy můžeme sledovat jak ve vztahu k sobě samému, tak ve vztahu 

k okolním jedincům.  

 Jaká by tedy měla být osobnost učitel/ky v MŠ, aby se sebevědomí dětí pozitivně 

rozvíjelo? Koťátková píše: učitelka „by měla umožnit dítěti realizovat se podle svých 

schopností a zkušeností, vyjadřovat radost a podporu jeho iniciativám, a tak posilovat 

jeho sebedůvěru ve vlastní uplatnění. Využívat pozitivního hodnocení pro 

seberealizující snahy, a tím dítě motivovat pro další kvalitativně vyšší konání.“ 

(Koťátková 2000, str. 55). 

 Domnívám se, že aby byl/byla učitel/učitelka kongruentní je tedy zapotřebí, aby 

byl/byla schopen/schopna rozpoznat své pocity a emoce, dokázal/a je vnímat, případně 

pojmenovat. Byla tedy kongruentní ve vztahu k sobě. Ve vztahu k dětem musí umět dát 

najevo takové emoce, jaké opravdu cítí.  

 Shrnutí 

 V předchozích částech jsem podrobněji představila tři podmínky sociálního růstu, 

které uvádí  Rogers, a naznačila, jakým způsobem je lze využít v kontextu pedagogické 

praxe. Podle tohoto přístupu by tedy učitel/ka MŠ měla být schopná bezpodmínečné 

akceptace sebe i druhého, empatického porozumění a být opravdová (kongruentní). 

 Představené Rogersovy pojmy – akceptace, empatie a autenticita – jsem použila 

jako vodítko při formulaci sady konkrétních instrukcí, které dle mého názoru vedou 
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k rozvoji zdravého sebevědomí u dětí předškolního věku. Při sestavení následujících 

bodů jsem dále čerpala ze svého dosavadního studia a vlastní praxe.   

1. Bezpodmínečná akceptace dítěte vychovávajícími osobami (rodiče, učitelé a 

učitelky v MŠ). 

2. Empatické reakce vychovávajících osob (přijetí emočních reakcí dítěte, 

pozitivních i negativních). 

3. Kongruence vychovávajících osob. 

4. Dostatečný kontakt s dalšími podobně starými dětmi.  

5. Dostatek prostoru pro volnou hru.   

6. Svoboda volného pohybu dítěte v rozmanitém terénu (přírodě, zahradě) v každém 

ročním období. 

7. Přenechat dítěti částečnou zodpovědnost za vlastní jednání. 

8. Sledovat aktuální zájmy dítěte, rozvíjet je a pomoci mu objevovat vlastní 

dovednosti a nadání.  

9.  Vytvořit svobodný a bezpečný prostoru pomocí pravidel, hranic a důslednosti. 

 2.4 Výchovné styly 

 

 Pokusila jsem se definovat ideální podmínky pro růst zdravého sebevědomí u dětí. 

Formulovala jsem, jakým způsobem je lze realizovat, tedy předat pedagogickým 

pracovníkům v podobě návodných instrukcí. Nyní se budu zabývat tím, jaké jsou  

možné výchovné styly, které se v mateřských školách praktikují, a budu zkoumat, 

v jaké podobě, pokud vůbec, pěstují zdravé sebevědomí a o jaké principy se přitom 

opírají. 

 V historii Evropy se obvyklý způsob výchovy vyznačoval se záporným emočním 

vztahem k dítěti a krajně silným řízením. „Autoritativní styl, je takový způsob 

výchovy, který podporuje formování poslušného, pasivně přizpůsobovaného člena 

sociální skupiny a společnosti, zvláště v poměrech despotismu, omezování a 

deformování člověka. Oprávněná kritika tradiční, autokratické výchovy zašla 
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v některých případech do extrému slabého řízení (např. u Rousseaua a Tolstého), 

zvláště však u některých jejich pokračovatelů ve dvacátém století (pod názvem výchovy 

volné, antiautorativní apod.), kdy se doporučovalo nijak neomezovat dětské potřeby.“ 

(Čáp a Mareš 2007, str. 309)  

 Druhý Čápem zmíněný výchovný styl nazýváme liberálním nebo anarchistický. 

Neurčuje dětem žádné hranice a není pak dle mého názoru vytvořen bezpečný prostor, 

ve kterém se mohou o tyto hranice opírat. Pravidla, normy a hranice jsou proměnlivé 

nebo neexistují, není jasné, kdo je určuje, vznikají nahodile a nejsou závazná. Děti jsou 

za vše zodpovědné a vše je s nimi diskutováno. Za těchto podmínek není podle mne 

možné vytvořit dětem bezpečný prostor, kde mají kapacitu vhodně rozvíjet osobnost (a 

sebevědomí). Procesy učení mohou probíhat velmi omezeně. Vnímám zde riziko vzniku 

přílišného, nezdravého sebevědomí, kdy dítěti není nikdy poskytnuta negativní zpětná 

vazba. Každé chování je přijímáno jako přirozený projev dítěte. Dítě se však dříve nebo 

později dostane do společnosti, kde narazí na platná pravidla a hranice, které mu určí 

druzí. Nebudou už přijímat každý jeho projev jako správný a to bude pro dítě 

nepříjemné a nové.  Jeho sebedůvěra bude otřesena. A aby obstálo mezi vrstevníky a 

bylo přijato okolím, bude nutné na pravidla a hranice přistoupit.    

 „Ke zkoumání způsobu výchovy významně přispěl experimentální výzkum 

uskutečněný před druhou světovou válkou psychologem K. Lewinem. Rozdělil styly 

výchovy na autokratický, integrační a demokratický. Při autokratickém 

(autoritativním, dominantním) vedení vychovatel hodně rozkazuje, hrozí a trestá, málo 

respektuje přání a potřeby dětí, má pro ně málo porozumění, jednoznačně determinuje 

děti svými zkušenostmi, úsudky a rozhodnutími, poskytuje jim málo samostatnosti a 

iniciativy.“ (Čáp a Mareš 2007, str. 304) Dle mého názoru je velkým problémem tohoto 

modelu motivace. Děti jsou motivovány z vnějšího prostředí, učitelem nebo okolnostmi. 

Jejich aktivita je motivována tím, aby získaly pochvalu nebo aby nebyly potrestány. 

V mateřské škole s tímto modelem neuklidí děti hračky proto, aby byl ve třídě pořádek, 

bylo tam místo na další hry nebo aktivity a hračky byly v pořádku tam, kde je zase zítra 

najdeme, ale proto, aby byla paní učitelka spokojená a měla děti ráda. Nebo proto, aby 

získali nějakou odměnu (např. oblíbenou aktivitu). Zde se dostáváme k hranici, kdy je 

někdy těžké rozlišit, kdy jde o přirozený důsledek jednání a kdy už o pochvalu. Ve 
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školním věku jsou vnější motivací známky (a poznámky) ve škole. Záleží na osobě 

učitele, jak známek využívá a také na přístupu rodičů. Autoritativní učitel děti nálepkuje 

(hodná nebo šikovná holčička, zlobivý nebo hloupý kluk. „Porovnává děti mezi sebou, 

čímž způsobuje ve skupině napětí, dráždivost až agresivitu“ (Čáp a Mareš 2007, str. 

304). Pedagog takto s malým úsilím a bez velkého přemýšlení může snadno s pomocí 

systému odměn a trestů (poznámek slovních a písemných, známek) ovládat velkou 

skupinu dětí. Většina dětí poslouchá, podřídí se a přizpůsobí, najdou se však i tací, co se 

budou bouřit. To jsou pak ti zlobiví. Autoritativní styl výchovy vytváří nesebevědomé, 

poslušné občany, kteří jsou zvyklý přijímat shora nastavené normy a pravidla a nehledat 

smysl ve svém konání. Obávám se, že výchova k poslušnosti může být rizikem pro 

(naši) demokracii. 

Během hledání příčin vzniku a rozsáhlé veřejné podpory fašismu a nacizmu 

v Německu byl nalezen  velmi podstatný činitel, který k tomu přispěl – byla jím velice 

přísná autoritativní výchova v rodině i ve škole, výchova, kde poslušnost byla chápána 

jako ctnost. Mnoho pozdějších tyranů mělo za sebou dětství s despotickými otci. Také 

nejkrutější diktátoři 20. stol. Stalin a Hitler zažili krutou výchovu s ponižováním a 

tělenými tresty. (Miller 2001) 

Myslím si, že by mělo být prioritou reforem vzdělávacího systému v České 

republice autoritativní vzdělávací styl úplně eliminovat a nahradit stylem sociálně – 

integračním (demokratickým). „Je potřeba zmínit, že demokratický styl nelze umístit 

„někam doprostřed“ mezi autoritativní styl a anarchii, neznamená ubrat na direktivně a 

nížit množství příkazů a norem, ale že jde ve své podstatě o zcela jinou kvalitu.“ 

(Kopřiva 2008, str. 260). Učitel zde dává dětem přehled o celkové činnosti skupiny a 

jejích cílech, udílí méně příkazů a podporuje iniciativu. Působí spíše příkladem než 

hojnými tresty, zákazy a pochvalami. (Čáp a Mareš 2007) Učitel má pro děti pochopení, 

děti jsou přijímány bez podmínek, jsou respektovány jejich potřeby a emoce. Učitel má 

snahu být kongruentní. Smysluplné normy a pravidla odrážejí skutečné potřeby skupiny 

a respektují základní lidské potřeby. Základních pravidel není mnoho. Pravidla platí pro 

všechny a jsou stabilní, jejich změna je však možná. Základním rysem demokratické 

výchovy je spoluúčast dětí na rozhodování o věcech, které se jich týkají. Není 

zodpovědnosti bez spoluúčasti na rozhodování. Demokracii se musíme učit. Ne „o 
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demokracii“, ale přímo demokracii. (Kopřiva 2008). Dle Čápa (Čáp a Mareš 2007) jde o 

styl netradiční a pro některé vychovatele obtížný. Obtížný je především pro 

vychovatele, kteří sami byli vychováni v jiném modelu. A to je bohužel většina z nás.  

Uvedené dělení na tři typy výchovy jsou omezené a při dalším zkoumání 

narazíme na jejich limity. Jejich eliminaci se v průběhu 20. století věnovalo mnoho 

různých psychologů a pedagogů a byly vytvořeny další modely výchovných stylů. Ráda 

bych zde ukázala komplexní model Čápa: Model devíti polí způsobu výchovy, který 

vztahuje emoční vztah k dítěti a styl jeho řízení. (Čáp a Mareš 2007, str. 306) 

Tab.: Čáp, J.: Model devíti polí způsobu výchovy.  

 Řízení 

Emoční vztah silné Střední Slabé Rozporné 

záporný 

1 výchova autokratická, 

 tradiční, patriarchální 

2 liberální vý-

chova 

 s nezájmem o 

dítě 

pesimiální 

forma  

výchovy, roz-

porné řízení se 

záporným 

vztahem 

záporně kladný 

9 výchova emočně rozporná, jeden z rodičů je zavrhující, druhý 

extrémně kladný 

 nebo je dítě s ním v koalici 

kladný 4 výchova 

přísná a  

přitom laskavá 

5 optimální 

forma výchovy 

se vzájemným  

porozuměním a 

přiměřeným 

řízením 

6 laskavá vý-

chova 

 bez požadavků 

a hranic 

7 rozporné ří-

zení  

relativně vyvá-

žené kladným 

emočním vzta-

hem 
extrémně klad-

ný 

8 kamarádský 

vztah,  

dobrovolné 

dodržování 

norem 

 

 Z tabulky je vidět, že nejvhodnějším výchovným stylem je model číslo 5. 

Pedagog má k dítěti kladný emoční vztah a střední styl řízení. Kladný emoční vztah dle 

Čápa znamená, že pedagog důvěřuje osobnosti dítěte, věří v jeho schopnosti, charakter a 

v možnosti jeho rozvíjení. Styl řízení je demokratický. Sebevědomí dítěte se ve třídě 



25 
 

vedené tímto stylem řízení bude správně rozvíjet a nebude nijak potlačováno. Dítě se 

nebude bát projevit své potřeby, ani emoce a bude přijímáno bez podmínek takové, jaké 

je.  

Optimální míru řízení shrnuli manželé Tauschovi do následujících zásad. Učitel: 

 „Přiznává žákům lidská práva a důstojnost, respektuje jejich osobnost, 

neponižuje je, bere je vážně.  

 Neprojevuje sílu, moc, převahu nad žáky. Vlastních sil užívá pro druhé, a 

ne proti nim. 

 Je spravedlivý, nenadržuje jedněm, není zaujatý k druhým.  

 Projevuje důvěru k žákům, očekává od nich, že splní jeho požadavky.  

 Chová se klidně, bez nervozity a úzkosti, bez agresivních výbuchů. 

 Snaží se porozumět žákům a pomoci jim, je ochoten mluvit s nimi o 

věcech, které se netýkají přímo školy, práce a povinností.  

 Ve svém chování a jednání přihlíží k myšlení a citům žáků. 

 Podporuje samostatnost a iniciativu žáků, dává jim podíl na odpovědnosti 

a rozhodování. 

 Působí spíše vlastním příkladem než přímými zákazy a příkazy.  

 Zasahuje přímým řízením tehdy, když je to nezbytně nutné pro dosažení, 

tedy když sama skupina nebo jednotlivý žáci ještě sami nedokážou 

postupovat správně. Přitom užívá takových forem, které respektují 

osobnost žáka.  

 Při působení užívá hojně návrhů, otázek a podnětů pro žáky, aby sami 

přemýšleli a účastnili se rozhodování.  

 Místo přímého příkazu někdy stačí věcná informace (např. místo příkazu 

„Ustupte, ať druzí vidí“ konstatuje „Ostatní nic nevidí“) 

 Neomezuje se na přímé působení, dbá na zajištění vhodných vnějších 

podmínek (např. hraček, knih a filmů) a na odstranění nevhodných. 
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 Podporuje, aby děti měly „pásma volného chování“, tj. místa, kde si 

mohou hrát bez ustavičného okřikování. 

 Při vyučování nemluví stále sám, nechá mluvit žáky. 

 Neužívá příliš často odměny a tresty.  

 Nemůže se zcela obejít bez trestů; trestá však tak, aby neponižoval žáka; 

pokud možno používá metody přirozených následků. 

 Mnohdy stačí, že se mlčky (vážně, klidně, věcně) podívá na dítě, které 

vyrušuje a dítě přestane vyrušovat.  

 Místo ustavičných příkazů, zákazů a výtek bývá účinnější vyjádření typu 

„Někdy je těžké přijít do školy včas, ale nemůže se chodit pozdě“ – učitel 

vyjádřil, co si žák myslí a co cítí, žák si uvědomuje, že učitel má pro něho 

porozumění, a proto snáze přijme požadavek, který učitel vyslovil, a to 

požadavek chápaný věcně, objektivně, a ne jako projev učitelovi libovůle.  

 Ovlivňuje jednotlivého žáka nejen přímo, ale také prostřednictvím 

skupiny.  

 Je sám také členem skupiny, i když zvláštním, patří k ní, účastní se 

společné činnosti, neomezuje se třeba při práci nebo zájmové činnosti jen 

na dozor. Pak ho žáci ochotně napodobují, přijímají jeho požadavky, 

postoje a normy.  

 Podporuje činnosti žákovské samosprávy, její iniciativu.  

 Pomáhá izolovaným jednotlivcům zařadit se do skupiny. Dbá na to, aby 

byly ve skupině správné vztahy, např. aby silnější nebyli bezohlední k 

slabším.  

 Podle možností se neomezuje na frontální vyučování (na tradiční formy 

práce s celou třídou), užívá skupinové vyučování.“ (Tausch 1970, in Čáp a 

Mareš 2007 str. 312) 
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2.5 Dramatická výchova v kontextu rozvoje osobnosti dítěte 

 

2.5.1 Cíle dramatické výchovy 

 

„Dramatická výchova není ani výchova, ani metoda, ani estetická kategorie, ale 

princip. Princip člověčenství, úcty a důvěry v lidskou osobnost, lásky k člověku. 

Princip, jehož respektování by mělo být samozřejmé pro každého pedagoga, a nemuselo 

by se mu říkat dramatická výchova. Dost možná, že ten princip je vlastně cílem, ke 

kterému jsme se díky dramatické výchově dopracovali. A stále propracováváme.“ 

(Svobodová 1992, str. 5) 

Z výše uvedeného odstavce vyplývá, že dramatická výchova přistupuje k dítěti i 

všem lidem velmi citlivě, jemně a s respektem. Důležité je, aby učitelka bez podmínek 

přijímala všechny děti, byla empatická a sama sebou a dokázala vytvořit ve školce 

bezpečný a svobodný prostor. Děti se pak mohou rozvíjet individuálně podle svých 

potřeb. Jednou z možností, jak rozvíjet osobnost dítěte a jeho sebevědomí, je využití 

dramatické výchovy, která na to poskytuje vhodné nástroje (metody a techniky). 

Nejdříve se ale budu věnovat cílům dramatické výchovy a hledat mezi nimi ty, které se 

týkají rozvoje sebevědomí dítěte.  

Mezi cíli dramatické výchovy „v osobnostní (individuálně psychofyzické) rovině 

najdeme mimo jiné, že rozvíjí emocionalitu, sebepoznání, sebedůvěru a dobré 

sebevědomí (sebepojetí), seberegulaci a schopnost zaujímat postoje a být aktivní ve 

vztahu k realitě (Valenta 2008, str. 40). 

Sebepojetí je jednou ze vzdělávacích oblastí RVP PV (kapitola 5.2.3 Sebepojetí, 

city, vůle), kde mezi dílčími cíly najdeme „poznání sebe sama, rozvoj pozitivních citů 

ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, 

osobní spokojenosti), rozvoj schopnosti sebeovládání, rozvoj poznatků, schopností a 

dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit.  (RVP PV 2008, str. 

21) 
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 Rozvoj sebevědomí dítěte předškolníku věku je tedy jako cílem RVP PV, tak 

cílem dramatické výchovy. 

 

 2.5.2 Metody a techniky  

  

Metoda v nejobecnějším slova smyslu znamená cestu k cíli, která rozhoduje o jeho 

dosažení. V pedagogice je vykládána jako záměrné uspořádání činností učitele a žáků, 

směřující k naplnění cílů pedagogických. Nejpřirozenější metodou učení je nápodoba. 

Dítě se přirozeně pokouší dělat věci stejně jako dospělý nebo jiné dítě.  Pokusy dítě 

opakuje, často s velkým nadšením a chutí, a na tomto základě vzniká  nácvik 

pracovních a pohybových dovedností a také schopnosti učit se.. Postupně vznikaly další 

metody, jako je vyprávění a vysvětlování, bezděčné zapamatování na základě mýtů, 

přednáška a další slovní metody. V průběhu doby následovaly názorné, demonstrační, 

praktické, grafické metody. V moderní pedagogice se v průběhu 20. století prosadily 

metody přímé činnosti žáků, a to činnosti intelektuální, manuální i psychosomatické. 

(Machková 2007, str. 52) 

Základní metodický princip dramatické výchovy je hra v roli. Z pedagogického 

hlediska chápeme roli jako „učební úkol vyžadující od hráče, aby svých chováním a 

jednáním (pohybem a řečí) vytvořil obraz určitého člověka nebo jevu, obecně řekněme 

fiktivní postavu, který (á) je téměř vždy v určité situaci. (Valenta 2008). Metody 

dramatické výchovy můžeme rozdělit např. takto: 

„metody založené na hraní rolí, pro dramatickou výchovu jsou to metody 

profilující 

metody, které organizují nebo podporují hru v roli, jež by se bez nich mohla 

uskutečňovat, ale jen s obtížemi nebo by plně nebyl využit její potenciál (dialogy, 

diskuse, práce s literaturou) 

metody komplementární vůči variantám metod založených na hraní rolí 

(pozorování, poslech, dotýkání) 
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metody pomocné a doplňkové, které nejsou založené na principu hraní rolí a 

nejsou pro dramatickou výchovu nezbytné (metody obecně tvořivé, rozehřívací, 

relaxační, cvičení na rozvoj smyslového vnímání…)“ (Marušák 2010, str. 79) 

 

2.5.3 Specifika dramatické výchovy v MŠ 

 

Dramatická výchova dětí ve věku 3 – 6 má svá určitá specifika, která vychází se 

stádií vývoje osobnosti dítěte. 

„Předškolní vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, 

kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbá, aby 

tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována. Rozvojové 

předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající 

metody a formy práce. Vhodné jsou metody prožitkového a kooperativního učení hrou a 

činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou 

zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat 

nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Učební aktivity probíhají 

především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu 

a vlastní volby.“ (RVP PV 2008, str. 7-8) 

 Dítě v předškolním věku potřebuje prostor pro volnou hru, dostatečný kontakt 

s vrstevníky, volný pohyb a bezpečný prostor vytvořený pomocí hranic a pravidel. Dále 

potřebuje pečující osobu, které může důvěřovat, že se postará o potřeby dítěte.   

Metody dramatické výchovy toto vše nabízí a jsou proto vhodné a 

nenahraditelné ve vyučovacím procesu mateřské školy. 

Tématikou dramatických metod a technik se blíže zabývá Valenta (2008), jehož 

třídění je přehledné a odpovídá i potřebám mateřských škol. Podle Valenty lze metody 

rozdělit nejprve na tři základní oblasti, a to podle kritérií, které jsou na metodách 

nejviditelnější.  

„1) Metoda úplné hry: vyčleňuje hru jako základní metodu, která nesmí v 

dramatické výchově chybět. Volnou hrou se sebevědomí dítěte vhodně rozvíjí.  
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2A) Metody pantomimicko-pohybové a 2B) Metody verbálně zvukové: základní 

metody, které činí výchovu tím, čím má být, tedy divadelně dramatickou. 

3A) Metody graficko-písemné a 3B) Metody materiálově-věcné: tyto metody 

nejsou pro  dramatickou výchovu typické.“ (Valenta 2008, str. 344-345) 

 Dále se budu věnovat stručné charakteristice jednotlivých metod. 

1. Hra je pro vývoj (nejen sebevědomí) dítěte v předškolním období 

nepostradatelná a je základní aktivitou dětské seberealizace. Dítě ponořené do hry 

prožívá ve svém vnitřním světě hravé situace jako reálné, získává zkušenosti a probíhají 

procesy učení.   

Hru členíme na volnou a řízenou. Mezi základní znaky hry lze zařadit 

spontánnost, zaujetí, radost, tvořivost, fantazii, opakování a přijetí role. (Koťátková, 

2005) 

Nezbytné je uvést zákony her, které musí být ve všech rovinách hry dodrženy:  

„1) Hra je svobodnou a dobrovolnou činností – nikdy nemůže být dítě ke hře 

donuceno, po příkazu či povelu hra ztrácí na radosti a požitku; tuto svobodu lze zajistit 

respektováním zájmů dětí.  

2) Hra je činnost bez praktického účelu, je neproduktivní – má smysl sama v 

sobě, významný je vždy její proces, nikoliv výsledek; dává nám cenné prožitky, nikoliv 

materiální statky.  

3) Hra má vlastní prostor a čas – ty jsou vyděleny z běžného života, při 

spontánní hře dětí se tak může stát jen chvilkově, v organizovaných hrách ve vyučování 

má daný nejen čas a místo, ale i vymezení většinou vzájemnou dohodou či technickou 

pomůckou  

4) Hra je činností nejistou – nemůžeme nikdy dopředu určit její výsledek, těžko 

lze říci, jak se bude herní aktivita vyvíjet.  

5) Hra má svá pravidla – ta mohou platit v rámci konkrétní skupiny či globálně 

(sporty), stanovují se zákony platící pouze po dobu hry (vyřazují se ty běžné); je 

důležité, aby se na pravidlech domluvili všichni hráči a takto jim i porozuměli.“ 

(Machková 2004, str. 13-16)  
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2A) Metody pantomimicko-pohybové. Mezi tyto metody, které využíváme 

v mateřské škole, patří například různé druhy pantomimy (částečná, celková, dotyková 

atd..), pohybová a taneční cvičení, zrcadlení, oživování loutek (tělo jako loutka), tvorba 

nehybných obrazů se zvukem, navozování situací atp.… 

2B) Metody verbálně-zvukové. Z těchto metod můžeme do praxe v mateřských 

školách zařadit různé druhy vyprávění, čtení, dabování, monology, diskuze, lingvistické 

hry, domýšlení významu nebo kontextu např. při práci s knihou, personifikace a 

mluvení předmětů a s předměty, mluvení za postavu zastoupenou věcí, tvorba nových 

slov a nesmyslných zvuků atp.… 

3A) Metody graficko-písemné jsou metody pro dramatickou výchovu 

podpůrné. V MŠ při práci na výtvarných projektech využijeme malbu, kresbu, 

používáme různých technik, materiálů,…) a následně je možné výtvarné činnosti do 

dramatického projektu zapojit (malování zážitků, prožitků a citů; výroba kulis, 

prostředí). 

 3B) Metody materiálově-věcné využívají nějaký další materiál. Pracují např. 

s objekty, kostýmy, loutkami, maskami, prostorem, světlem, tmou, stínem nebo 

zástupnými předměty. (Valenta 2008) 

 

 2.5.4 Dramatická výchova a její role v procesu rozvoje 

sebevědomí u dětí předškolního věku 

Jak jsem již uvedla výše, cíle dramatické výchovy jsou v souladu s cíly 

předškolního vzdělávání podle rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. 

Při všech aktivitách DV děti pracují dobrovolně a svobodně rozhodují o svém jednání. 

Všechny aktivity (při kterých děti dodrží předem nastavená pravidla) jsou v pořádku a 

přijímané.  

Děti nejsou hodnoceny obecně, ale hodnotíme jejich konkrétní výkon nebo 

jednání. Mohou je však reflektovat také samy. Používá se reflexe a sebereflexe pocitů, 

které během aktivit děti prožívaly. Děti mají prostor hledat, zkoušet a nacházet hranice 

svých možností a svého chování. Mají dostatek prostoru tyto hranice opakovaně 

testovat a získávat zpětnou vazbu buď od okolního prostředí (aha, zase jsem spadl 
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z klády, když je mokrá, tak klouže), od ostatních dětí (tohle se mi nelíbí, vadí mi, když 

se takto chováš) nebo od pečující osoby (použití zřetelného ne, důsledné jednání a 

pevná a jistá pravidla).   

Dramatická výchova přistupuje k dítěti komplexně, dokáže nahlédnout situace 

z různých úhlů. Umožňuje pedagogům být velmi kreativní, vzbudit v dětech opravdový 

zájem, pomoci jim se ponořit do situace/hry/problému a tím umocnit jejich zážitek, 

prožití situace a následný pocit uspokojení. Pokud je v mateřské škole zaveden a 

správně používán princip dramatické výchovy (z citace p. Opravilové na začátku 

kapitoly 2.4), je posílena sounáležitost a důvěra mezi všemi členy skupiny, což zlepší 

klima celé mateřské školy i průběh všech vzdělávacích procesů. 
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 3.  Empirická část  
 

 3.1 Návrh aktivit s využitím metod dramatické výchovy 
 

S dětmi pracujeme na projektu Moře a oceány. A zároveň do školky nastoupilo 

nové dítě. Cítím, že je důležité mu pomoci a dát prostor k seznámení s ostatními, vložila 

jsem tedy do tematického celku „Moře a oceány“ seznamovací hry a přizpůsobila je 

tématu. Adaptace dětí je proces, se kterým se v praxi setká každý pedagog. Každé dítě 

je jiné, stává se tedy, že nastoupí nový chlapec/dívka, chvilku se rozkoukávají a za 

chvíli se zapojí mezi ostatní, snadno se spřátelí a je jim ve školce hned dobře. Existují 

ale také děti, pro které je adaptace náročnější. V této kapitole navrhuji, jak adaptaci 

dítěte usnadnit pomocí dramatické výchovy a zároveň povzbudit sebevědomí nového 

dítěte, ale i ostatních.  

Dle mého názoru je základem adaptace (především pokud je pro dítě náročná) 

věnovat novému dítěti dostatek pozornosti ze strany pedagoga a dále je důležité 

samozřejmě jsou důležité dříve výše uvedené podmínky: bezpodmínečné přijetí, 

kongruence a empatie. Pro mladší děti (2-3 roky, eventuelně pro děti velmi nejisté) 

můžeme použít kočárek, ve kterém dítě tráví čas, když jsme venku. Je to jeho bezpečný 

prostor, jeho místo. Hodně času sedí uvnitř a pozoruje okolí.  

Den 1 

Téma: Moře, oceány. Podmořský svět. 

Námět: Nový kamarád 

Cíl: Seznámení s novým dítětem  

Aktivita 1 

Osobnostní cíl dramatické výchovy (DV): sebedůvěra 

Sociální cíl (DV): empatie, cit pro skupinu 

Dramatická metoda: narace 

Pomůcky: mluvící předmět 
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Čas: 10 - 15 minut 

Postup: 

Sejdeme se s dětmi v ranním kruhu, sedíme. 

Úvodní báseň (opakuje se každý den, je to rituál), držíme se za ruce v kruhu. 

Vedle mne sedí nové dítě. Říkám dětem, že k nám do školky nastoupil nový 

kamarád a mohli by zkusit uhádnout, jak se jmenuje. Děti hádají jména. Mohu 

napovědět první písmeno. A ptám se: „Znáte někoho, kdo se jmenuje stejně? A co 

myslíte, co nový kamarád rád jí? Má to někdo stejně? A co rád dělá? Byl již někdy u 

moře? Kdo ještě? atd.)“ 

Děti odpovídají, zjišťujeme informace o novém dítěti a to se cítí přijímané (jsem 

pro ostatní důležitý). Někdy děti zvládají počkat, až druhý domluví. Pokud to nejde, 

použijeme mluvící předmět, který posíláme v kruhu.  

Reflexe: Děti i dospělí věnovali pozornost novému dítěti. Bylo vidět, že je mu to 

příjemné. Vím, že děti baví mluvit o svých zážitcích a o tom, co už znají. To bylo v této 

aktivitě využito.  

Aktivita 2: Poznáváme se poslepu 

Osobnostní cíl (DV): analyticko-syntetické schopnosti, sebeovládání 

Sociální cíl (DV): důvěra v druhé i sebe 

Dramatický cíl: schopnost unést, když je na mne zaměřena pozornost všech 

Dramatická metoda: dotyková pantomima 

Pomůcky: šátek 

Čas: 15 minut 

Postup: Děti hrají dobrovolně. Jedno dítě má zavázané oči, jiné jde doprostřed 

kruhu.  Nikdo nemluví. Dítě, které nevidí, pomocí hmatu, hádá, kdo stojí před ním. 

Když si myslí, že ví, řekne nahlas jméno. Děti se střídají, dokud je hra baví. 

Reflexe: Tato hra děti velmi baví, stejně jako většina her, při kterých používají 

hmat místo zraku. Ne každý má rád pozici prostředního dítěte se zavázanýma očima.   
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Den 2: S dětmi pokračujeme projektem Moře a oceány. Nové dítě je dnes také 

ve školce. 

Téma:  Moře a oceány, podmořský svět 

Aktivita 3: Hra na ryby - honička 

Osobnostní cíl (DV): sebedůvěra a důvěra v druhé („já jsem dobrý a ti ostatní 

jsou také dobří“ – Erik Berne) 

Sociální cíl (DV): sociální inteligence a empatie 

Dramatický cíl: schopnost výrazu pohybem 

Dramatická metody: hra v roli, imaginativní hra  

Pomůcky: žádné 

Čas: 10 minut 

Postup: Děti představují hejno ryb, nejdříve zkoušíme jaké to je, se pohybovat 

ve vodě. Je to skoro jako tanec. Vlníme se jako ryby. Pracujeme s prostorem, který 

představuje moře. Podlaha (země) představuje mořské dno, všude kolem je voda.  

Pak se proměňuji na jedovatou ryba a na koho sáhnu, ten ztuhne a nemůže se 

hýbat. Hrajeme v ohraničeném prostoru. 

Dítě může zachránit ten, kdo ho laskavě a jemně pohladí po tváři.  

Společná reflexe s dětmi: Povídáme si s dětmi o tom, jaké to bylo, hrát si na 

rybičky. Zda bylo příjemné, když je někdo pohladil, zda měli strach z jedovaté ryby. 

Následuje setkání v kruhu, kde prohlížíme knihy o světě v mořích a oceánech a 

hledáme v nich, která jedovatá ryba to asi v předchozí hře mohla být. Prohlížíme si i 

ostatní tvory a povídáme si o nich, o kráse a rozmanitosti moří a o tom, jaké je to v moři 

je a zda to už někdo zažil.  

Reflexe pedagoga: Pro některé děti (především pro několik chlapců) byla 

aktivita příliš jemná. Nechtěli se vlnit jako ryby, jen se dívali na ostatní. Honička je pak 

ale do hry vtáhla a hra je bavila.  
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Den 3 Téma: Moře a oceány 

Námět: Podmořský svět 

Aktivita: Potápěči 

Osobnostní cíl DV: představivost a fantazie 

Sociální cíl DV: schopnost přijímat podněty druhých a podněty nabízet 

Dramatický cíl DV: schopnost improvizovat v dramatické situaci 

Dramatická metoda: hra v roli a v situaci, která může obsahovat konfliktní i 

    nekonfliktní vztahy  

Pomůcky: lano, prostor v přírodě (les) 

Čas: 20 minut 

Postup: Na ranním kruhu se ptám: Na co si budeme dnes hrát? Padají různé 

návrhy. Na potápěče. Vědí všichni, kdo je to potápěč? Jak vypadá? Co má na sobě? 

(Víme to z knížky). Tak dobře. Čaruji: „Čáry máry černý les, ať jsou tady ještě dnes, 

samí potápěči.“ A je to. „Tak potápěči, vítám vás v našem potápěčském centru. Ukážu 

vám, kde máme uklizené dýchací přístroje. Pojďte za mnou.“ Děti se zvedají a následují 

mne. Každý se bere neviditelnou masku, na záda bombu, nasazuje si kyslíkovou trubici. 

(Novému dítěti se nyní věnuje kolegyně: Chceš si také hrát na potápěče? Ne? Chceš se 

jen dívat?  Ano? Pomůžu ti obléknout potápěčskou masku.) Já pokračuji: „Jsme všichni 

připraveni se potopit do moře? Dobře, pustíme si každý kyslíkový ventil. (Ukazuji kde a 

dělám: „cscscscscs“) A jsme připraveni, můžeme dýchat pod vodou. Ponoříme se do 

moře a plaveme do hloubky. Ukazujeme si, co vidíme? Jéé, velryba – ta je obrovská? 

Změříme jí? Beru lano a pokládám ho na zem. Společně krokujeme cca 25 metrů. A dál 

záleží na fantazii nás všech, co uvidíme. Můžeme prohlížet nádherné pestrobarevné 

korály a rybičky, hledat chobotnici, můžeme se schovat před žralokem a začít napětí a 

strach. Opatrně hru řídím a dávám velký pozor, aby všem bylo dobře. Pokud se např. 

někdo příliš bojí, mohu cokoliv, třeba žraloka začaruju na mořského šneka. Nebo se 

všichni schováme do ponorky (kruh z lana), kde budeme v bezpečí. Hra trvá tak dlouho, 

dokud děti baví a jsou pozorné. Pak se vynoříme, sundáme si kyslíkové masky a 

sejdeme se v kruhu.  
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Společná reflexe: Jaké do v moři bylo? Co jsme viděli? Jak jsme se cítili? Měl 

někdo strach? Měl někdo radost? 

Reflexe pedagoga: Výchovně vzdělávací činnost byla vhodně vybrána, vhodně 

byly stanoveny i cíle. Klima bylo příjemné a radostně. Děti se cítily dobře, spokojeně a 

zapojeně.   

 

 3.1.2 Případová studie 

 

V této části práce pomocí metody pozorování popisuji vývoj dítěte (chlapce 

Adama), který do naší lesní mateřské školy dochází třetím rokem. Nyní je předškolák a 

v září nastoupí do ZŠ. Jeho vývoj zde zařazuji z toho důvodu, že dramatická výchova a 

také námi používaný sociálně-integrační styl výchovy byly při jeho pobytu u nás 

velkým pomocníkem.  

Sledování vývoje sebevědomí u chlapce Adama ve věku od 3,5 do šesti let. 

  Adámek nastoupil do naší školky v září 2019. Celý podzim docházel dva dny 

týdně.  Je narozený v únoru 2016. V době nástupu do školky mu byly 3 roky a 7 měsíců. 

Z počátku byl Adam velmi bázlivý, hodně se mu stýskalo po bezpečí rodiny a 

nezapojoval do her dětí ani do řízených činností. V omezené míře byl ochoten přijmout 

námět na individuální činnost s dospělým. První týdny tedy pozoroval okolí a byl vždy 

blízko průvodců, ke kterým si pomalu budoval důvěru. Sám moc nemluvil, ale pokud se 

ho průvodce na něco zeptal, často odpověděl ano nebo ne, podle toho, co předpokládal, 

že chce dospělý slyšet. Vypadalo to, že se snaží být poslušný. Zdálo se, že se chce 

zavděčit, obává se, aby neodpověděl špatně, možná se i bál trestu. Tato myšlenka byla 

pouze naší hypotézou, neodvažovaly bychom se udělat závěr v takto citlivé věci. Během 

několika měsíců se začal dostávat během pohybu v přírodě do situací, se kterými si 

nevěděl si rady. Např. se pustil do svahu, ale nevěděl jak dál ani dolů; vylezl na kámen 

a nahoře dostal strach. Nedokázal odhadnout své možnosti.  

  Záznam o vývoji klíčových kompetencí. Leden 2020 (3 roky, 11 měsíců) 

Po velmi těžkých začátcích přišlo velké zlepšení, máme z toho velkou radost a je 

vidět, že mu je ve školce dobře. Již téměř nepláče. Stále se však cítí lépe u školky než v 
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lese. S dětmi si zatím moc nehraje, ale většinu, ne-li všechny zná jménem a komentuje 

jejich hraní. Zlepšil se jeho pohyb terénem, stále potřebuje ujistit, že překážku/kopec 

zvládne, ale jde již sám, i když se opakovaně dostává do situací, se kterými si neví rady. 

Myslíme, že by mu pomohlo chodit do školky častěji, aby více zapadl do lesa i do 

kolektivu. Když mu není smutno a cítí se dobře, občas dělá “lumpárny”, nereaguje na 

opakované výzvy a třeba hází věci do ohně, vylévá lavory atd. Pravděpodobně osahává 

terén a sám sebe a naše reakce, poznává výchovný model, který ve školce používáme 

(respektující přístup) a učí se v něm zorientovat. Nepojmenovává své potřeby, neřekne, 

co chce a co ne, často na vše odpovídá ano.  

Rád dělá výtvarné činnosti, spíš experimentuje s materiály a sám se sebou, než 

že by ho zajímalo zadání či výsledek práce, což odpovídá jeho věku. Momentálně rád 

stříhá. 

V lednu 2020 proběhla schůzka s maminkou, kde jí byl předán výše uvedený 

záznam písemně a ústně. Na schůzce s maminkou jsme zjišťovali, jaký výchovný model 

používají doma, a ukázalo se, že zatímco maminka je snaží o respektující přístup a je 

dle svých slov „mírná“, otec zastává autoritativní výchovu, chce, aby Adámek 

poslouchal, a vyžaduje to. Velmi jsme ocenily matčinu otevřenost, rozhovor pro ni 

nebyl snadný. Mluvili jsme o tom, že rozdílné výchovné modely mohou být pro dítě 

matoucí, a že se nám zdá, že jsou matoucí pro Adámka. Podpořily jsme ji ale v tom, že i 

přesto, že situace není ideální, pokusíme se ji zvládnout. Ze zkušeností víme, že dítě se 

umí zadaptovat na to, že ve školce to funguje jinak a doma také jinak, což se později u 

Adámka ukázalo jako pravdivé.  

Záznam o vývoji klíčových kompetencí. Březen 2021 (5 let a 1 měsíc) 

Adámek udělal za poslední rok a půl velký pokrok a vím, že to pro něj nebylo 

snadné. Dokázal se odpoutat od rodiny. Našel si kamarády a naučil se s nimi dobře 

fungovat. Má je velmi rád a společný čas si moc užívají. Nejraději si hrají na písku, 

s kameny a v poslední době vaří blátivé směsi. Nemá ale problém oslovit i děti, se 

kterými se právě nekamarádí. Je na něm vidět, že mu ve školce dobře, což se projevuje 

třeba i pošťuchováním s kamarády. Napomenu je, že ruší, ale v případě Adámka 

takovou činnost vnitřně vítám, protože svědčí a o rozvoji jeho sebedůvěry.  
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V lesním terénu se pohybuje s jistotou, už se nedostává do situací, se kterými si 

fyzicky neví rady. Výtvarná činnost ho příliš nezajímá, raději si hraje s kamarády. 

Pokud se do ní zapojí, užívá si stále experimentování s materiálem než výsledek práce. 

Je velmi citlivý, relativně snadno ho něco vyvede z rovnováhy a on se rozpláče a 

potřebuje utěšit a pomoci od nás dospělých. Má silný vztah ke svým věcem a dokáže se o 

ně dobře postarat. Je samostatný v sebeobsluze. Dokáže se radovat z maličkostí. 

Potřebuje své jistoty a rytmus.  Rád komunikuje a povídá si, jeho řečový projev dozrává. 

Vzhledem k věku doporučujeme kontrolní návštěvu u logopeda. 

Z pedagogických záznamů vyplývá, že chlapec udělal během dvou let velký 

pokrok, co se týče vnímání sebe samotného i okolí. Nyní komunikuje, dokáže 

pojmenovat své potřeby, umí nesouhlasit, dokáže se postavit sám za sebe při dětské hře. 

Dokáže lépe odhadnout své fyzické možnosti. Rozvoj sebevědomí u něj probíhá 

pozitivně. Děje se tak také díky citlivému přístupu nás dospělých, kteří s ním ve školce 

pracujeme. Pro Adámka bylo nové, že je pozitivně přijímám takový, jaký je, že ho 

máme pořád stejně rády i pokud se nechová podle pravidel nebo něco domluveného 

nezvládne dodržet. V průběhu let na něm bylo znát, že je mu tento přístup příjemný, a 

že je mu v něm dobře.  

Díky metodám a prostředkům z dramatické výchovy, které ve školce používáme, 

se celá osobnost i sebevědomí chlapce pozitivně rozvíjí. Těmito metodami a prostředky 

jsou: volná hra dítěte; řízená hra, kdy námět přináší jiné dítě event. dospělý a děti pak 

hru rozvíjí; komunikační hry, které dávají chlapci prostor pro vyjádření sebe a svých 

pocitů, které jsou akceptovány; aktivity pro rozvoj fantazie; prostor pro vlastní výtvarně 

(eventuelně hudebně) dramatickou tvorbu; prostor pro poznávání vlastních potřeb a 

hranic a další. Dramatická výchova je princip, který se jako vždypřítomná nitka táhne 

každým dnem práce průvodců v naší mateřské škole. Na příkladu Adámka mohu říci, že 

prostřednictvím dramatické výchovy se dařilo působit na rozvoj zdravého sebevědomí. 

Potvrzuje to hypotézu číslo 4, že techniky z dramatické výchovy přispívají rozvoji 

sebevědomí. 
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 3.2 Výzkumná metoda 
 

Pro splnění prvního z cílů této bakalářské práce, kterým je prozkoumat, zda aktivní 

rozvoj zdravého sebevědomí dítěte je pedagogy a pedagožkami vnímán jako důležitá 

součást jejich profesního úkolu jsem hledala vhodnou metodu. Použitou výzkumnou 

metodou je pro účel této práce použita kvantitativní metoda sběru dat. Na bázi této 

metody byl vytvořen konkrétní nástroj a to anonymní dotazník. Hlavní výhodou 

dotazníku je rychlý a ekonomicky nenáročný sběr dat od velkého množství respondentů.  

V případě uzavřených otázek je možné je snadno kvantifikovat a podrobit statistické 

analýze. Naproti tomu je třeba počítat s nevýhodami dotazníku: Je totiž nutné 

schematizovat zkoumanou realitu do podoby položek. K nevýhodám také patří vysoká 

míra subjektivity. Dotazník nezjistí, jaká je zkoumaná reality, ale to, jak ji respondenti 

vnímají. Respondenti mohli v dotazníku projevit tendenci prezentovat se sociálně 

přijatelně. (Chráska a Kočvarová 2015) V dotazníku byly použity otevřené, uzavřené i 

polotevřené položky.  

Postupovala jsem takto: 

Fáze koncepční.  Již od začátku studia jsem přemýšlela o tématu své bakalářské 

práce. V létě 2020 jsem vyslechla odbornou přednášku na téma „Rodinné systémy“, 

která se tématem sebevědomí a jeho důležitostí intenzivně zabývala. Uvědomila jsem si, 

že ve svém životě jsem potkala učitele a učitelky (a byla jich většina), kteří sebevědomí 

dětí a studentů spíše potlačovali, než rozvíjeli. Vím, že mnoho z těchto pedagogů působí 

ve školství dodnes v zaběhlých kolejích a tématu sebevědomí se nevěnují a 

pravděpodobně věnovat nebudou. Věřím však, že nové generace pedagogů postupně 

přístup k dítěti mění a v souladu s kurikulárními dokumenty budou umět přistupovat 

k dětem i sobě s respektem a důvěrou. Původně jsem chtěla zkoumat realitu, poukázat 

na to, že někteří pedagogové v mateřských školách nejednají s dětmi tak, aby se jejich 

sebevědomí správně rozvíjelo. Realizovat takový výzkum by však bylo pro mne příliš 

náročné. Musela bych předstírat, že zkoumám jiný problém než chování a komunikaci 

pedagogů, aby se pedagogové nezačali chovat nepřirozeně. 

 V této fázi jsem tedy zvolila oblast výzkumu a téma: „sebevědomí dětí a zjištění 

názorů respondentů (učitelek a učitelů v mateřských školách) na problematiku, 
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zjišťovala jsem, zda si pedagogové a pedagožky uvědomují důležitost správného 

rozvoje sebevědomí na vývoj dítěte a budoucí osobnost dospělého“ Zkoumala jsem 

dostupnou literaturu a koncem této fáze jsem formulovala cíl práce a pět hypotéz. 

Během studia jsem získala dojem, že dramatická výchova již svým základem přistupuje 

k dítěti citlivě a s respektem. Jednou z hypotéz je tedy i ověření mého názoru, že 

metody dramatické výchovy mohou být dobrým nástrojem pro rozvoj sebevědomí. 

V závěru této fáze jsem provedla operacionalizaci pojmů takto: 

Pedagog, který pracuje s dítětem tak, že se správně rozvíjí jeho sebevědomí, používá ve 

své praxi empatické porozumění, akceptuje dítě bez podmínek (=pozitivní přijetí) a je 

(nebo se snaží být) autentický (kapitola 2.3 této práce – Rogersova teorie). 

 Fáze návrhu a plánování. V této fázi jsem navrhla výzkumného plán, vybírala se 

vhodné formy sběru dat a rozhodla se pro široký výzkumný vzorek. Vytvořila jsem 

dotazník, přemýšlela nad druhem položek, způsobem jejich vyhodnocování a jejich 

limity.  

 Dotazník se skládá ze 14 položek. Dle cíle je můžeme rozdělit tak, že položky 1-4 

jsou obsahové a položky 5-14 jsou funkcionální. Podle formy odpovědi dotazník 

obsahuje položky otevřené, uzavřené i polootevřené. (Chráska 2015) Snažila jsem se o 

to, aby nabídka reakcí na jednotlivé položky byla, co se týče obsahu, vnitřně vyvážená. 

 Při sestavování dotazníku jsem myslela na to, že dotazník musí být v souladu 

s cílem práce a hypotézami. Dále jsem ho sestavovala tak, aby ho co nejvíce 

respondentů, kteří ho začnou vyplňovat, dokončilo. Dotazník tedy nesmí být příliš 

dlouhý a složitý. Odpovídání musí být jednoduché, rychlé. Dotazník musí respondenty 

zaujmout. Na začátek jsem vložila obsahové položky, nad kterými respondenti nemusí 

přemýšlet. Následují 3 stručné položky o sebevědomí a komunikaci. Dále jsem zařadila 

dvě „zaškrtávací“ položky o zjištění znalostí o literatuře a pojmech týkajících se 

sebevědomí. Následují dvě obsáhlé položky a v závěru najdeme tři popisy situací, kde 

zjišťuji reakce respondentů. Témata položek jsem volila z vlastní zkušenosti a praxe. 

Celý dotazník je uveden v příloze č. 1. 
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 V položkách 1 – 4 jsem zjišťovala pohlaví, věk, místo výkonu povolání podle 

velikosti obce a druh mateřské školy. Položky 1-3 jsou již ze své podstaty 

dichotomické. Položka č. 4 je polynomická.   

 Položky č. 5 a 7. jsou uzavřené, respondenti vybírali mezi 3 odpověďmi. Limitem 

uzavřené otázky je skutečnost, že může být zkreslena odpověď, protože navede 

respondenta k té „správné“. Zvolila jsem tento druh otázek proto, že ze zkušenosti vím, 

že když je v dotazníku více otevřených položek, respondenti odpovídání vzdají, 

případně položky vynechávají. Při vyhodnocení položek 1 – 5 a 7 jsem využila 

kvantitativní analýzu sběru. 

 Položka č. 6 je ryze otevřená otázky. Při vyhodnocení této otázky jsem využila 

obsahovou analýzu, použila pojmy stanovené operacionalizací ve fázi jedna a odpovědi 

rozdělila do skupin. Ty jsem dále kvantifikovala.  

 Položky č. 8 a 9 zjišťují, zda respondenti znají uvedené pojmy a zda četly nebo 

znají uvedené knihy. Limitem této položky je skutečnost, že možnosti odpovědi v této 

položce jsem volila dle svých zkušeností a znalostí. Problémem chování dospělých 

k dětem a nenásilnou a respektující komunikací se zabývám již mnoho let, ale je možné, 

že je mi některý směr, pojem nebo literatura není známá. Jedná se o uzavřenou, 

dichotomickou položku. 

 Položka č. 10 je opět uzavřená a dichotomická. Respondenti zde popisují svůj 

pocit ze sebe sama. Byla sestavena pětibodová škála Likertova typu (nikdy, téměř 

nikdy, občas, téměř vždy, vždy). Škála s lichým počtem možností byla vybrána proto, 

že respondent se nemusí přiklonit na jednu stranu, ale má možnost vybrat střední 

variantu „občas“. Předpokládám, že rozdíl po sobě následujících položek je roven jedné. 

Limitem této otázky je opět skutečnost, že uvedené odpovědi mohou navést 

respondenty k odpovědi, které je zobrazí v lepším světle. Toto riziko je sníženo tím, že 

dotazník je anonymní, a že jsou požádáni, aby nad odpovědí dlouho neuvažovali a 

odpovídali ihned.  

 Položka č. 11 je uzavřená a dichotomická. Je použita opět Likertova škála 

tentokrát o 4 možnostech (zde jsem chtěla, aby se respondenti přiklonili buď na jednu, 

nebo na druhou stranu). Opět předpokládám, že rozdíl po sobě dvou následujících 
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položek na škole je roven 1. Je přidána ještě pátá možnost „nevím“, která stojí mimo 

škálu. Nejde tedy o prostřední hodnotu. 

 Položky č. 12, 13 a 14 jsou položky polootevřené a dichotomické.  Popisují 

určitou situaci v mateřské škole a zjišťují reakci respondentů. Nabídka reakcí obsahuje 

typické reakce učitelek (učitelů), jak je odhaduji na základě vlastní praxe. Nabídka je 

vnitřně vyvážená dle obsahu. Nejsou zde tedy pouze špatné nebo pouze dobré varianty. 

Rizikem nabídnutí varianty reakce je, že respondent může snadno odhadnout, která 

z variant je správná. Rizikem otevřené položky by byla ztráta zájmu o dokončení celého 

dotazníku. Proto jsem vybrala možnost polootevřených položek.  Nabízím i možnost 

jiné, kde respondent může popsat, jak by situaci řešil, pokud se neztotožní s žádnou 

z nabízených odpovědí.  

Po sestavení dotazníku byl tento zaslán třem respondentkám – mým kolegyním 

k testování. Požádala jsem je, aby změřily čas vyplnění, který jsem pak doplnila do 

úvodu dotazníku. Dle jejich připomínek došlo ještě k několika drobným úpravám.  

Empirická fáze.  V této fázi byl začátkem podzimu roku 2021 link dotazníku 

rozeslán elektronicky do všech (rejstříkových) mateřských škol v České Republice 

v několika krajích a Praze na adresy uvedené v seznamech krajských úřadů, tedy 

většinou ředitelkám s prosbou o jejich rozšíření v konkrétních týmech. Zde je třeba vzít 

v úvahu, že např. ředitelka, která se tématem sebevědomí u sebe ani u dětí nikdy 

nezabývala,  pojmy  jako např. nenásilná komunikace nebo respektující přístup jsou pro 

ni „divná a zbytečná sousloví“, dotazník rovnou smaže a ani ho nebude s nikým sdílet. 

Je možné, že z řad respondentů takto vypadly osoby, které mají samy nízké sebevědomí 

a jeho rozvojem u dětí se nezabývají a zabývat nechtějí. Z vlastní zkušenosti vím, že 

v některých mateřských školách pracují pedagožky, které s dětmi jednají velmi 

způsobem, který sebevědomí dětí spíše potlačuje, i přesto, že jejich školní vzdělávací 

program musí vycházet z RVP a osobnostně orientovaného modelu. Zdá se mi, že tyto 

učitelky nemají a neznají potřebné nástroje a neuvědomují si důležitost komunikačního 

stylu (jaká konkrétní slova používat proto, aby se děti cítily dobře a jejich sebevědomí 

nebylo potlačováno).  



44 
 

Pro sběr dat byly použity služby společnosti Jotform.  Výsledky služba převedla do 

tabulkového procesoru MS Excel. Tímto byly odpovědi připravené k analýze. Po 30 

dnech od rozeslání dotazníku byl sběr dat ukončen. 

Analytická fáze.  V této fázi proběhla analýza získaných údajů prostřednictvím 

statistických metod, data byla interpretována (viz následující kapitola 3.2.) a vyvozeny 

závěry. Byla provedena analýza dat v  popisné rovině a interpretace výsledků 

jednotlivých položek a vztahová analýza vybraných ukazatelů napříč dotazníkovými 

položkami. 

Diseminační fáze. Na jaře 2022 zveřejňuji výsledky výzkumu ve své bakalářské 

práci. 

 

 3.3 Výsledky dotazníkových položek 

 

 Zde jsou výsledky dotazníku:  

 Položka č. 1. Pohlaví. Průzkumu se zúčastnilo 426 osob, z toho 416 žen (98%), 

10 mužů (2%).  

Položka č. 1 četnost 

relativní  

četnost 

ženy 416 97,65 

muži 10 2,35 

Celkem 426 100,00 
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 Položka č. 2. Věk.  

Položka č. 2 četnost 

relativní 

 četnost 

18 - 30 62 14,55 

31 - 45 142 33,33 

46 - 60 204 47,89 

61 a více 18 4,23 

Celkem 426 100,00 

 

 Položka č. 3. Velikost obce, kde respondent pracuje.  

Položka č. 3 četnost 

relativní 

 četnost 

do 3 tis. obyvatel 173 40,61 

od 3001 do 20 tis.  101 23,71 

od 20 001 do 100 tis. 58 13,62 

více než 100 obyv. 94 22,07 

celkem 426 100,00 
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 Položka č. 4. Jaký je druh mateřské školy, kde pracujete? 

Položka č. 4 četnost 

relativní 

 četnost 

klasická 359 81,22 

začít spolu 27 6,11 

jiná 37 8,37 

lesní 19 4,30 

montessori 9 2,04 

celkem 442 100,00 

 

 Zde někteří respondenti označili více možností, proto je počet „celkem“ vyšší než 

počet respondentů. 

 Položka č. 5. Má smysl sledovat a ovlivňovat vývoj sebevědomí u dětí v MŠ?  

Položka č. 5 Četnost relativní četnost 

Ano, vím, že sebevědomí dětí mohu ovlivňovat 

a snažím se to dělat v pozitivním smyslu slova. 417 97,89 

Ne, myslím, že sebevědomí se vyvíjí v rodině a 

MŠ na to nemá vliv. 8 1,88 

Ne, myslím, že se sebevědomí se vyvíjí samo 

bez vlivu okolí. 1 0,23 

Celkem 426 100,00 

 

 Tato položka potvrzuje hypotézu 1 "Pedagogové si uvědomují důležitost podpory 

zdravého sebevědomí v předškolním období".  Vysoký počet odpovědí „ano“ u této 

položky jsem očekávala. Je totiž jasné, že respondenti, kteří se rozhodli se zúčastnit 

dotazníkového šetření na téma „Sebevědomí dítěte“, takový názor zastávají. To je 

limitem mého výzkumu. Zjištuji totiž názory pouze těch respondentů, kteří mají chuť ke 

studiu problematiky vývoje sebevědomí přispět. Dá se předpokládat, že respondenti, 
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které téma nezaujalo, o vývoji sebevědomí u dětí nepřemýšlí a možná nepracují ve 

prospěch jeho pozitivního rozvoje.  

 Položka č. 6.  Napadá Vás nějaká činnost, při které se sebevědomí dítěte 

pozitivně rozvíjí?   

 Na tuto otázku odpovědělo 294 respondentek a respondentů z celkového počtu 

426. 137 odpovědí bylo prázdných.  

 Jedná se o otevřenou otázku a lze ji statisticky vyhodnotit kvalitativní analýzou. 

Zvolila jsem si kritérium hodnocení. Vycházela jsem operacionalizace pojmů (viz 

kapitola 2.4 Výzkumná metoda, koncepční fáze BP)  a otázky roztřídila do skupin. 

Během vyhodnocování jsem zjistila, že spíše než na činnosti, které sebevědomí 

pozitivně rozvíjí, jsem se měla učitelek zeptat na principy komunikace a přístupu 

k dětem, které ve své práci pro rozvoj sebevědomí používají. Mnoho odpovědí totiž 

znělo podobně: „Sebevědomí je možné rozvíjet (event. se rozvíjí) u všech nebo téměř 

všech činností.“ Tyto odpovědi však pro mne nejsou dostačující, neboť nepodávají 

žádný obraz o tom, jak situace reálně vypadá.  

 1. Správná odpověď – mezi správné odpovědi jsem zařadila takové odpovědi, kde 

se objevily některé z následujících postojů a chování učitelek: empatické porozumění, 

akceptace dítěte bez podmínek (=pozitivní přijetí), samostatnost, sebereflexe. Bylo jich 

43. 

 Příklady správných odpovědí: „Denní přístup učitele: Dává dítěti najevo, že ho má 

ráda. Vede k tomu ostatní děti v kolektivu. Nevynáší finální soudy. Nesrovnává dítě s 

jinými dětmi.  Nedává dítěti za každou cenu pochvalu. Bere dítě tak vážně, jak chcete, 

aby lidé brali vážně vás.  Naslouchá dítěti a chce porozumět jeho úhlu pohledu.“ (žena, 

46-60 let z obce o vel. do 3000 obyvatel, klasická MŠ)  

 Nebo: „Myslím, že stavebním kamenem je láska. Pokud se dítě cítí milováno a 

přijímáno, pak se u něj rozvíjí zdravé sebevědomí. Lásku můžeme vyjadřovat různými 

způsoby a každému je bližší nějaký jiný. Zahrnujme děti fyzickým kontaktem, slovy 

ujištění, povzbuzení, oceňme, když se jim něco povede, travme s nimi plnohodnotně 

čas, dávejme jim svou pozornost, potěšme je občas nějakým dárečkem. Hlavně svou 
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lásku nikdy nepodmiňujme.“ (žena, 31-45 let z obce o vel. 3000 – 20 000 obyvatel, lesní 

MŠ).   

 Nebo: „Činnost ne. Spíš jde o způsob komunikace obecně.“ (žena, 31-45 let 

z obce o vel. více než  100 tis. obyvatel, klasická MŠ) 

 Nebo: „Sebevědomí se může rozvíjet při všech činnostech v MŠ, zásadní je, jak 

my hodnotíme x komentujeme tyto činnosti.“ (zde přepokládám, že učitelka ví, jak 

správně hodnotit a komentovat činnosti.) (žena, 31-45 let z obce do 3000 obyvatel, kla-

sická MŠ) 

 2. Špatná odpověď – mezi špatné odpovědi jsem zařadila ty, ve kterých se 

objevila následující vyjádření: pochvaly (ve smyslu nekonkrétní pochvaly, chválení za 

vše, pochvala před ostatními), úspěch, výhra, dávání za vzor ostatním dětem. Těchto dle 

mého názoru špatných odpovědí bylo 45. 

 Příklady špatných odpovědí:  „Stolní hry, dítě vyhrává, zvyšuje se mu 

sebevědomí.“ (žena, 18-30 let z obce do 3000 obyvatel, klasická MŠ)   

 Nebo: „Činnost, při které dítě může ukázat ostatním dětem, které to neumí, jak se 

to správně dělá. Např. při tělesné výchově určité cviky.“ (žena, 31-45 let, z obce do 

3000 obyvatel, klasická MŠ) 

 Nebo: „Všechny hry, po kterých následuje pochvala.“ (žena, 31-45 let, z obce do 

3000 obyv., klasická MŠ) 

 Nebo: „Sport, hraní, malování, vše, kde můžeme následně chválit.“ (žena, 46-60 

let, z obce o vel. 3000 – 20 000 obyv., klasická MŠ) 

 3. Odpověď je příliš obecná, nemohu rozhodnout.  

 Příklad nejasné odpovědi: Např.: „Samostatností dětí v různých činnostech a 

dovednostech zároveň budujeme jejich sebevědomí.“ (žena, 18 - 30 let z obce do 3000 

obyvatel, klasická MŠ) Tato odpověď je možná pravdivá a správná, mne však přijde 

příliš obecná, nekážu z ní poznat, zda učitelka má dostatek povědomí o problému, záleží 

totiž na jejím přístupu. Když se např. dítě samo oblékne a učitelka říká něco ve smyslu: 

„Ty jsi ale šikovná holčička, jsi lepší než Kája, který si neumí ještě zapnout bundu (viď 

Kájo). A třeba ještě dodá: „Proto tě mám tak ráda,“ rozvoji zdravého sebevědomí to 
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vůbec nepomůže. Když však použije konkrétní pochvalu např.: „Vidím, že se už umíš 

sama celá obléknout, to je fajn viď, “ potvrdí tím pozitivní pocit dítěte, že to samo 

zvládlo. Těchto nejasných odpovědí bylo 193. V tabulce vidíme výsledek analýzy. 

 

 Položka č. 6 četnost relativní četnost 

správná odpověď 49 11,50 

špatná odpověď 47 11,03 

nelze rozhodnout 193 45,31 

neodpovědělo 137 32,16 

Celkem 426 100,00 

 

Tato položka v dotazníku nepřispěla k vyhodnocování hypotéz, je však velmi 

zajímavé číst, co respondenti navrhují pro rozvoj sebevědomí.  

 Položka č. 7. Zajímal(a) jste se někdy o to, jak s dětmi komunikovat; co a jak 

říkat? 

 Na tuto otázku odpovědělo 426 respondentů. 386 osob odpovědělo ano, 36 věří 

své intuici. Z těchto 36 respondentů pracuje 34 v klasických mateřských školách, dvě 

uvedly, že pracují v jiné MŠ.  4 odpovědi zněly „ne“ a byly to odpovědi 4 žen, učitelek 

z klasických MŠ v menších obcích.  

 Položka č. 7 četnost relativní četnost 

ano 386 90,61 

ne, věřím své intuici 36 8,45 

ne 4 0,94 

celkem 426 100,00 
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Vztahová analýza položky č. 8. a č.7 

 Předpoklad pro vztahovou analýzu položky č. 8: Respondenti, kteří se nikdy 

nezajímali o to, jak s dětmi komunikovat, neznají knihy o komunikaci z položky č. 8, ve 

kterých se objevují názory na to, jak u dětí podpořit rozvoj zdravého sebevědomí. 

 U položky č. 7 se objevila 4 x odpověď „ne“ (nezajímají se o to, jak s dětmi 

komunikovat). Respondentky, které odpověděly „ne“ jsou ženy, pracují v klasické MŠ, 

3 z nich v obci do 3000 obyvatel, jedna v obci 20 001 – 100 000 obyvatel. Pokud budu 

hledat vztah mezi odpověďmi na položky 8 (Znáte tyto knihy?)  Z 16-ti odpovědí (4 

knihy x 4 odpovědi) je 13 „Neznám“, pouze 1x se objevilo „Ano, četla jsem“ (kniha 

Dítě v osobnostním pojetí) a 2x „Ano, nečetl(a) jsem.“.  

 36 x jsem zaznamenala odpověď „Ne, věřím své intuici.“ (tito respondenti a 

respondentky se také nezajímají o to, jak s dětmi komunikovat, protože to ví, jednají 

tak, jak jim radí intuice). Takto odpověděli 2 muži a 34 žen. 32 z nich pracuje v klasické 

MŠ, 3 z nich v jiném druhu MŠ, 1 respondentka pracuje v klasické MŠ s programem 

Začít spolu. 5 z nich je ve věku 18-30 let, 10 ve věku 31-45 let a 21 je ve věku 46-60 

let. Pokud budu hledat vztah mezi odpověďmi na položky 8 (Znáte tyto knihy?), tak 26 

respondentů z 36 nezná knihu Naomi Aldort Vychováváme děti a rosteme s nimi, 33 

respondentů nezná Koncept kontinua Jean Liedloffové, 29 z nich nezná knihu Z. Heluse 

Dítě v osobnostním pojetí a 26 respondentů nezná Knihu o rodině V. Satir. 

 Nyní jsem sečetla odpovědi respondentů a respondentek z obou výše uvedených 

skupin, (protože ti se o rozvoj sebevědomí nezajímají) a porovnala jejich výsledky 

s výsledky celkového vzorku. 55 % respondentů (22 ze 40), kteří odpověděli na „Ne.“ 

nebo „Ne, věřím své intuici.“ neznají žádnou z uvedených knih. Jednu z knih zná nebo 

četlo 15 % respondentů (6 ze 40), dvě knihy zná nebo čelo také 15% osob. Tři knihy 

zná nebo četlo 10% (4 ze 40) a všechny 4 knihy znají nebo četli 2 osoby. Pouze 

dvanáctkrát  byla kniha přečtena – v 7,5 % případů. Pro porovnání počet přečtených 

knih z celkového počtu všech odpovědí je 285 z 1704 (426 odpovědí krát 4 knihy) tj. 

16,73 %. Předpoklad byl potvrzen, respondenti a respondentky, kteří se nezajímají o to, 

jak s dětmi komunikovat, neznají uvedené knihy. 
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Položka č. 8. Znáte tyto knihy?  

 Do této otázky jsem vybrala knihy, které se dle mého názoru zabývají tématem 

Sebevědomí (dětí) a zjišťovala, zda je respondenti znají.  

 Položka č. 8 

Ano, četl(a) 

jsem.  

Ano, nečetl(a) 

jsem. Ne, neznám Celkem 

Znáte tyto knihy? 

čet-

nost 

relativní 

četnost 

čet-

nost 

relativní 

četnost 

čet-

nost 

relativ-

ní čet-

nost 

čet-

nost 

relativ-

ní čet-

nost 

 N. Aldort: Vy-

chováváme děti  

a rosteme s nimi 73 17,14 135 31,69 218 51,17 426 100 

J. Liedloff: Kon-

cept kontinua 45 10,56 51 11,97 330 77,46 426 100 

Z. Helus: Dítě v 

osobnostním  

pojetí 117 27,46 106 24,88 203 47,65 426 100 

V. Satir: Kniha o 

rodině 50 11,74 101 23,71 275 64,55 426 100 

Celkem 285 66,90 393 92,25 1026 240,85 1704  400 

 Analýzu položky vidíme v tabulce. 51% učitelek a učitelů nezná knihu Naomi 

Aldort o výchově dětí, 77% nezná Koncept kontinua Jean Liedloffové, 48% nezná 

knihu Z. Heluse Dítě v osobnostním pojetí, 65% nezná knihu V. Satir.  

 Dále jsem zkoumala, zda souvisí znalost knih s věkem respondentů. Provedla 

jsem vztahovou analýzu. Výsledky ukazuje následující tabulka. Vidíme, že 73,3 

respondentů a respondentek v nejstarší věkové kategorii znají (a četli nebo nečetli) 

knihu Z. Heluse, zároveň vidíme, že v kategorii 46 – 60 let 53% dotázaných knihu 

nezná. Podobné výsledky vidíme i u dalších věkových kategorií a knih. Nevypozorovala 

jsem žádnou souvislost mezi věkem a znalostí uvedených knih. 
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ZNA-

LOST 

KNIH A 

VĚK 

věk. skupi-

na 

18-30 31-45 46-60 61 a více 

čet-

nost 

rel. 

čet. 

čet-

nost 

rel. 

čet. 

čet-

nost 

rel. 

čet. 

čet-

nost 

rel. 

čet. 

H
el

u
s 

- 
D

ít
ě 

 

v
 o

so
b
n
o
st

-n
ím

 

p
o
je

tí
 

Nezná 23 37,10 66 46,48 108 52,94 6 33,33 

Zná, četl(a) 19 30,65 39 27,46 50 24,51 9 50,00 

Zná, neče-

tl(a) 
20 32,26 37 26,06 46 22,55 3 16,67 

Celkem 62 100 142 100 204 100 18 100 

N
. 
A

ld
o
rt

: 
 

V
y
ch

o
v
áv

ám
e 

d
ět

i 

a 
ro

st
em

e 
s 

n
im

i Nezná 28 45,16 64 45,07 116 56,86 10 55,56 

Zná, četl(a) 8 12,90 25 17,61 36 17,65 4 22,22 

Zná, neče-

tl(a) 
26 41,94 53 37,32 52 25,49 4 22,22 

Celkem 62 100 142 100 204 100 18 100 

 

 Položka č. 9.  V této otázce jsem vybrala pojmy, které se zabývají komunikačními 

a výchovnými styly, které vedou k rozvoji zdravého sebevědomí a sledovala, zda jsou 

respondentům známé. Z pohledu pedagogiky je nejvhodnější demokratický styl vedení, 

pro jehož nácvik je dle mého názoru možné využít principy všech směrů uvedených 

v položce č. 9. (více viz kapitola 2.3 Výchovné styly) 

 Položka č. 9 Ano Ne Celkem 

Znáte? 

čet-

nost  

relativní  

četnost četnost  

relativní  

četnost 

čet-

nost  

relativ-

ní 

 četnost 

Seminář Respektovat a být re-

spektován 363 85,21 63 14,79 426 100,00 

Nevýchova 302 70,89 124 29,11 426 100,00 

Nenásilná komunikace 250 58,69 176 41,31 426 100,00 
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Dále jsem zkoumala, zda souvisí znalost pojmů s věkem respondentů. Výsledky ukazuje 

následující tabulka: 

ZNA-

LOST  

POJMŮ 

A VĚK 

věk. skupi-

na 

18-30 31-45 46-60 61 a více 

čet-

nost 

rel. 

čet. 

čet-

nost 

rel. 

čet. 

čet-

nost 

rel. 

čet. 

čet-

nost 

rel. 

čet. 

R
es

p
ek

to
v
at

 

a 
b
ý
t 

re
sp

ek
- 

to
v
án

 

Ano, zná. 44 70,97 126 88,73 175 85,78 18 100 

Ne, nezná. 18 29,03 16 11,27 29 14,22 0 0 

Celkem 62 100 142 100 204 100 18 100 

N
ev

ý
-c

h
o
v

a Ano, zná. 47 75,81 116 81,69 126 61,76 13 72,22 

Ne, nezná. 15 24,19 26 18,31 78 38,24 5 27,78 

Celkem 62 100 142 100 204 100 18 100 

N
en

ás
il

n
á 

k
o
m

u
n
ik

ac
e Ano, zná. 34 54,84 82 57,75 119 58,33 15 83,33 

Ne, nezná. 28 45,16 60 42,25 85 41,67 3 16,67 

Celkem 62 100 142 100 204 100 18 100 

  

 V tabulce vidíme, že koncept Respektovat a být respektován zná 71% mladých 

respondentů (18-30) a 100% respondentů v nejstarší věkové kategorii. Nevýchovu zná 

76% mladých a 72% respondentů v nejstarší kategorii. Nenásilnou komunikaci zná 55% 

mladých a 83% respondentů v nejstarší kategorii. Dá se říci, že věková kategorie 

nehraje v znalosti uvedených pojmů nějak výjimečnou roli. Vidíme trochu vyšší čísla 

mezi staršími respondenty, což může být dáno tím, že už mají něco v oboru 

odpracováno a s uvedenými pojmy měli příležitost se setkat.  

 Položka č. 10.  Jaké je Vaše sebevědomí? Zvažte prosím, na kolik Vás 

uvedená tvrzení vystihují.  

 Jedná se o škálovou položku, kdy respondenti měli rozhodnout, zda jejich osobu 

vystihuje dané tvrzení. Těch bylo v otázce 11. Jednotlivá tvrzení jsou označena čísly 

10.1 až 10.11. (Příloha č.1  str. 3) 

   Byla sestavena pětibodová (tzv. Likertova )  škála (nikdy, téměř nikdy, občas, 

téměř vždy, vždy). Škála s lichým počtem možností byla vybrána proto, že respondent 
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se nemusí přiklonit na jednu stranu, ale má možnost vybrat střední variantu „občas“. 

Předpokládám, že rozdíl po sobě následujících položek je roven jedné. Přiřadila jsem 

odpovědím bodové hodnocené od jedné do pěti a dotazník vyhodnotila. U tvrzení 10.1. 

– 10.4. jsem bodovala „nikdy = 1 … vždy = 5“, u tvrzení 10.5 – 10.11, které jsou 

postaveny inverzně, jsem postupovala opačně, tedy „nikdy = 5 … vždy = 1“. S pomocí 

programu Excel jsem spočítala průměr, směrodatnou odchylku, modus, medián, 

minimální a maximální hodnotu. (Směrodatná odchylka vypovídá o tom, nakolik se od 

sebe navzájem typicky liší jednotlivé případy v souboru zkoumaných hodnot. Je-li malá, 

jsou si prvky souboru většinou navzájem podobné. Modus je nejčastější hodnota 

v souboru. Medián je hodnota, jež dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě 

stejně početné poloviny.) 

Pol. č. 10 
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11. 

průměr 3,49 3,80 4,16 3,88 3,73 3,14 3,69 4,20 2,92 4,20 3,34 

SD 0,61 0,72 0,54 0,73 0,70 1,09 0,95 0,84 0,86 0,78 0,83 

modus 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 

medián 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 

min 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

max 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 V další fázi jsem provedla celkové vyhodnocení položky 10.  

 

průměr 

průměr 

SD modus medián min max 

3,69 0,78 4 4 1 5 
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 Z výsledků vyplývá, že sebevědomí respondentů je spíše na dobré úrovni. Na 

škále 1 až 5, kdy 1 je nízké sebevědomí a 5 je zdravé sebevědomí, je průměrná hodnota 

3,69. 

 Položka č. 11. Poznáte dítě s nízkou sebedůvěrou? Poznáte dítě s nezdravě 

velkou mírou sebedůvěry? Jak se projevuje? 

 Na škále 1 až 4, kdy 1 je nízké sebevědomí a 4 je vysoké sebevědomí označovali 

respondenti, jak chování dítěte dle jejich názoru odpovídá stupni sebevědomí. Chování 

popsané v položce 11.1 a 11.7  odpovídá vyššímu sebevědomí (správná odpověď je tedy 

4, eventuelně 3). V položkách 11.2 – 11.6  je tomu naopak. Správně je tedy odpověď 1, 

eventuálně 2. Jednotlivé situace (chování dítěte) jsou označena čísly 11.1 až 11.7. 

(Příloha č.1, str.3). V této tabulce jsou vypočtena data bez reakce nevím. Pokud tedy 

respondent odpověděl „nevím“, byla jeho odpověď vyřazena.  

 Položka č. 11 11.1  11.2  11.3  11.4  11.5   11.6   11.7  

Průměr  3,09 1,75 2,93 2,38 2,54 1,91 3,18 

SD 0,74 0,92 1,13 0,98 1,15 0,9 0,73 

Modus 3 1 4 2 4 1 3 

Medián 3 1 3 2 2 2 3 

Min 1 1 1 1 1 1 1 

Max 4 4 4 4 4 4 4 

Počet "nevím" 18 16 14 18 34 19 20 

Podíl "nevím" 4,23% 3,76% 3,29% 4,23% 7,98% 4,46% 4,69% 

 

 Nyní zavádím předpoklad, že respondent (respondentka), který (která) neví, jaká 

je správná odpověď, by odpověděla špatně. Z chování dítěte nepoznala, jaké je jeho 

sebevědomí. V následující tabulce jsem započetla reakci „nevím“ tak, jako by to byla 

špatná odpověď na konci škály. Bodově tedy buď 4, nebo 1. Tedy např. u reakce č. 1 
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bylo zaškrtnuto 18 x „nevím“. Přidala jsem 18 reakcí s hodnotou 1, protože správná 

odpověď měla být 4.. Výsledek je zde:  

Položka č. 11  

(s "nevím") 

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 

Správná odpověď v intervalu  (3,4> (1,2> (1,2> (1,2> (1,2> (1,2> (3,4> 

Průměr bez nevím 3,09 1,75 2,93 2,38 2,54 1,91 3,18 

Počet nevím 18 16 14 18 34 19 20 

Když „nevím“ je špatná 

odpověď, pak průměr je 

3,00 1,83 2,96 2,44 2,65 2,00 3,08 

Výsledek špatně správně špatně špatně špatně špatně správně 

  

V analýze položek 11.3, 11. 4, 11.5 vidíme, že respondenti odpověděli špatně.  

U položek 11.2 a 11.7 je odpověď správná. U položky 11.1 a 11.6 je průměrná reakce 

přesně na hranici mezi správnou a špatnou odpovědí. U položky 11.5 téměř 8% 

respondentů odpověď neznalo. Položka totiž není postavena úplně jednoznačně. To, že 

dítě udělá cokoliv, aby dosáhlo svého, nemusí svědčit o jeho nízkém sebevědomí, ale 

např. o tom, že není zvyklé, že mu jsou stanovovány pevné hranice. Výsledky analýzy 

dotazníkové položky č. 11 (ve 2 případech ze 7 pedagogové a pedagožky správně 

vyhodnotí, zda má dítě problém se sebevědomím) vyvracejí hypotézu 3, která zní: 

„Pedagogové a pedagožky poznají, pokud má dítě problém se sebevědomím.“ 
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Položka č. 12. Představte si situaci ve školce. Dítě vylije u oběda polévku na stůl. 

Jak nejčastěji zareagujete? 

 

 Položka č. 12 četnost  

relativní  

četnost 

 „A jéje, nehoda. Je potřeba to utřít, víš, kde je 

hadr?..“ 359 84,27 

„Ach jo, už zase, kolikrát jsme si to říkali, že máte…“  11 2,58 

Nic neříkáte, jen vstanete a jdete pro hadr a utíráte… 5 1,17 

„Ty nemehlo, jdi od stolu. Vůbec jsi nedával po-

zor…“. 0 0,00 

odpověď vlastními slovy 51 11,97 

 Celkem 426 100,00 

 Nabídky reakcí u této položky jsem sestavila na základě vlastních praktických 

zkušeností. Sledovala jsem, zda učitel/ka reaguje způsobem, který respektuje osobnost 

dítěte. Dále jsem sledovala její reakci na chybu. Chyba může být prostorem pro poučení  

nebo problémem, který učitele/učitelku naštve a ona dítě potrestá. Reakci s trestem si 

nevybral žádný respondent/ka.   

 U této položky by velká většina respondentů odpověděla způsobem, který je 

k dítěti citlivý a pro rozvoj zdravého sebevědomí vhodný. 359 z nich by znělo: „A jéje, 

nehoda. Je potřeba to utřít, víš, kde je hadr?  

 50 respondentů napsalo odpověď vlastními slovy, dle mého názoru většinou 

vhodným způsobem. V části odpovědí se objevilo, že pedagog nejdříve počká, jak 

zareaguje dítě a pak teprve něco říká nebo koná. To je velmi vhodné a pro rozvoj 

sebevědomí správné.  

 11 respondentů by odpovědělo „Ach jo, už zase, kolikrát jsme si to říkali, že máte 

dávat pozor.“ A jdete polévku utřít.“ Tato reakce patří mezi neefektivní komunikační 

styly a nepodpoří zdravé sebevědomí dítěte. Cítíme z ní kritiku a obvinění. 

 5 x se objevila reakce: „Nic neříkáte, jen vstanete a jdete pro hadr a utíráte stůl. 

Štve vás to,zrovna jste si sedl(a) a vystydne Vám  jídlo.“ Ta ukazuje dle mého názoru 
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spíše na skutečnost, že učitelky v mateřské škole nemají možnost mít pauzu na oběd a 

v klidu se najíst. Sebevědomí dítěte, ale nebude touto reakcí podpořeno. 

 Položka č. 13. Dítě běží, zakopne, spadne, leží na zemi a pláče. Pád jste 

viděl(a), pravděpodobně to není nic vážného. Jak obvykle zareagujete? 

 Položka č. 13 četnost  

relativní  

četnost 

Chvilku počkáte, zda dítě nevstane….. 328 77,00 

„No honem, vstávej, vždyť …… 50 11,74 

Běžíte k dítěti, berete ho do náruče ….. 20 4,69 

„Jsem Vám už hodně krát říkal(a),  4 0,94 

odpověď vlastními slovy 24 5,63 

 Celkem 

 
426 100 

  

 Zde jsem sledovala reakci učitelek z hlediska rychlosti akce (zda dá dítěti prostor, 

aby situaci zvládlo samo) a z hlediska práce s emocí. Je možné emoce přijímat, popírat 

nebo zlehčovat.  

 328 respondentů vybralo vhodnou odpověď: „Chvilku počkáte, zda dítě nevstane 

samo a nepoběží dál. Když se to nestane, jdete k němu, pomůžete mu vstát a ptáte se, co 

kde bolí. Nabízíte objetí a dle situace necháte dítě vyplakat, pokud potřebuje. Nejste si 

jistá, jestli dítě nepláče z jiného důvodu (např. je smutné, že se rodiče ráno hádali atp.) a 

pád nebyl jen spouštěč emocí.“ Reakce potvrzuje pocity a emoce dítěte. 

 Mnoho učitelek by ale použilo zlehčení situace nebo se pokusilo odvrátit 

pozornost dítěte. 50 z nich zaškrtlo odpověď:  Zavoláte: „No honem, vstávej, vždyť se 

nic strašného nestalo, jsem viděl(a), že jsi jen trošku zakopl(a). Nemusíš hned vyvádět.“ 

 20 osob obvykle reaguje takto: „Běžíte k dítěti, berete ho do náruče a snažíte se 

zjistit, co ho bolí a kde. Cílem je, aby dítě rychle přestalo plakat.“ Pokud se za každou 

cenu snažíme ihned zastavit pláč dítěte, popřeme tím jeho pocity, zlehčíme je a tím 
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rozvoj zdravého sebevědomí nepodpoříme. Dítě příště nebude věřit tomu, co opravdu 

cítí, popře bolest a bude se chovat jinak, než by pro něj bylo přirozené.  

 4 pedagožky použijí nevhodnou reakci: „Jsem Vám už hodně krát říkal(a), že tady 

nemáte běhat, to je jasné, že vždycky někdo spadne a pak brečíte. Ale dobře ti tak, když 

neumíš poslouchat.“ I když se jedná pouze o 4 odpovědi ze 426, je alarmující, že  vůbec 

nějaký pedagog v mateřské škole tuto odpověď zaškrtl. Jednalo se o 4 ženy, 3 z nich 

pracují v klasické MŠ, jedna z nich v jiném typu MŠ. Jedna je ve věku 18-30 let, dvě ve 

věku 31-45 a jedna ve věku 46-60 let.  

 Další možností bylo popsat svou vlastní reakci. Učinilo tak 24 respondentů. Mno-

ho z nich se pokouší odvrátit pozornost dítěte od pádu nebo situaci zlehčuje slovy: 

„Chytil jsi zajíce?“, „Co jsi chytil k obědu?“, „Spadlo ti tělo!“ atp. Tyto odpovědi pro 

rozvoj zdravého sebevědomí nejsou vhodné. Objevilo se ale i několik vhodných odpo-

vědí, např.: „Individuálně reaguji podle chování dětí, diagnostiky, věku, povahy, nelze 

říct jednoznačně. Ve všech případech poskytuji dětem pocit bezpečí.“ (žena z obce do 

3000 obyvatel, z MŠ s programem Začít spolu, 31-45 let) 

 

  Položka č. 14. Holčička přichází do školky s pláčem, nechce se pustit rodiče. 

Jak obvykle zareagujete? 

 Položka č. 14 četnost  

relativní  

četnost 

Necháte dítě u rodiče a řeknete: „Ale prosím tě… 11 2,58 

Vezmete dítě z náručí rodiče do své a odnášíte ho...  84 19,72 

Zeptáte se rodiče, zda spěchá a řeknete, že pokud...  299 70,19 

Jdete pryč a necháte situaci na rodiči. Máte hodně...  2 0,47 

Odpověď vlastními slovy 30 7,04 

 Celkem 426 100 

 

 V této položce sleduji reakci respondentů z hlediska postoje k emocím dítěte. 
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 11 respondentů odpovědělo: „Necháte dítě u rodiče a řeknete: „Ale prosím tě, 

taková velká holka, vždyť sem chodíš každý den, podívej se, kolik už je tu dětí a nikdo 

nepláče.“ Jde o zlehčení emocí dítěte, respondent nebere v potaz jeho pocity. Není to 

vhodná odpověď. 

 84 respondentů odpovědělo: „Vezmete dítě z náručí rodiče do své a odnášíte ho 

do třídy. Cestou mu ukazujete obrázky na zdi, abyste odvrátil(a) jeho pozornost.“ Od-

pověď je nevhodná, neboť odvrací pozornost od problému dítěte. Respondent dítěti 

vlastně sděluje, tvé pocity nejsou důležité, zapomeň na ně.  

 299 respondentů vybralo vhodnou a citlivou odpověď: „Zeptáte se rodiče, zda 

spěchá a řeknete, že pokud chce, můžete dítě od něj vzít. Když souhlasí, berete dítě 

k sobě, odnášíte ho do třídy a cestou říkáte: „Vidím, že je ti smutno, bohužel to jinak 

nejde, maminka/tatínek musí do práce.“ Potvrzujete, že se rodič vrátí. „Jestli chceš, 

můžu tě chvilku chovat, třeba to trošku pomůže.“ Učitel/ka potvrzuje pocity dítěte, na-

bízí pomoc (nejsi na to sám) a je zároveň i citlivá k potřebám rodiče.  

 2 odpovědi zněly: „Jdete pryč a necháte situaci na rodiči. Máte hodně práce a 

nemáte čas se zabývat celé ráno jedním dítětem.“ Tato reakce může být řešením, pokud 

je učitel(ka) na třídu sama, nemůže zůstat dlouho v šatně a rodič s dítětem potřebují více 

času. Je to reakce, která sebevědomí dítěte nijak neublíží.  

 

3.4. Interpretace výsledků výzkumu 
 

 Tato kapitola se věnuje se rozboru výsledků práce ve vztahu ke stanoveným cílům 

a hypotézám a jejich potvrzení nebo vyvrácení. Hlavními cíly práce bylo:  

„1. Prozkoumat, zda aktivní rozvoj zdravého sebevědomí dítěte je pedagogy a 

pedagožkami vnímán jako důležitá součást jejich profesního úkolu.   

2.  Ověřit, že sebevědomí je možné rozvíjet prostřednictvím dramatické výchovy.“ 

 Pro ověření části hypotéz jsem využila kvantitativní metodu sběru dat. Sestavila 

jsem dotazník, který obsahoval 14 většinou uzavřených položek. Podařilo se získat data 

od 426 respondentů a respondentek, což je relativně velký vzorek. Podle dat z Českého 
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statistického úřadu v České republice v roce 2021 pracovalo přes 33 000 učitelek a 

učitelů. Dotazník tedy vyplnilo cca 1,3 % z nich.  

Nyní rozeberu, zda byly ověřeny hypotézy.  

Hypotéza 1: Pedagogové a pedagožky si uvědomují důležitost podpory zdravého 

sebevědomí v předškolním období. 

Podle názoru 98% respondentek a respondentů, má smysl sledovat a ovlivňovat 

sebevědomí dětí.  Potvrzuje to hypotézu 1. Vysoký počet odpovědí „ano“ u této položky 

jsem očekávala. Bylo velmi pravděpodobné, že respondenti, kteří se rozhodli se 

zúčastnit dotazníkového šetření na téma „Sebevědomí dítěte“, takový názor zastávají.  

 

 Hypotéza 2: Pedagogové a pedagožky vědí, jak kvalitně pracovat na rozvoji 

sebevědomí dětí. 

 U dotazníkových položek 12, 13 a 14 jsem popsala situaci z praxe mateřské školy 

a nabídla respondentům výběr z odpovědí. Měli i možnost odpovědět vlastními slovy. 

Většina  (u položky 12: 84%, 13: 77%, 14: 70%) respondentů odpověděla správně a 

reagovala by tak, že by došlo k rozvoji zdravého sebevědomí dítěte. Použili by 

empatické přijetí pocitů a bezpodmínečné přijetí dítěte, což je jednání, které pro správný 

rozvoj osobnosti a sebevědomí doporučuje i Rogers.  Odpovědi na položky 12, 13 a 14 

potvrzují hypotézu 2. Limitem těchto položek bylo, že byly z větší části polouzavřené, 

což mohlo respondenty a respondentky navést ke správným odpovědím a výsledky tak 

zkreslit. Volila jsem tento typ položek z toho důvodu, že jsem se obávala, že vlastní 

vyjádření odradí respondenty od pokračování ve vyplňování dotazníku.  

 Hypotéza 3: Pedagogové a pedagožky poznají, pokud má dítě problém se 

sebevědomím.  

Ověření této hypotézy se věnovala dotazníková položka číslo 11. Popisovala 

sedm situací a respondenti a respondentky měli rozhodnout, zda dle jejich názoru reakce 

dítěte svědčí o nízkém nebo zdravém sebevědomí. Pouze v případě dvou situací ze 

sedmi respondenti (29%) interpretovali situaci správně. Hypotéza 3 byla touto prací 
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vyvrácena. Je možné, že některá ze situací se dá vysvětlit ambivalentně a to mohlo 

zkreslit statistické výsledky této položky.  

 Hypotéza 4: Techniky z dramatické výchovy přispívají rozvoji sebevědomí. 

 V kapitole 2.5 píši, že dramatická výchova přistupuje k dětem s bezpodmínečným 

přijetím a citlivě. Přijímá děti takové, jaké  jsou,  a umožňuje jim přirozený projev. 

Tento princip je v souladu s poznatky Rogerse a dalších humanistických psychologů, 

které jsem získala v teoretické části o rozvoji zdravého sebevědomí u dětí. Tato práce 

potvrzuje hypotézu 4. 

 Hypotéza 5: Pedagogové mají zdravé sebevědomí. 

Této hypotéze se věnovala dotazníková položka číslo 10. Z výsledků vyplývá, že  

sebevědomí učitelů a učitelek je spíše na dobré úrovni. Mají dobrý vztah sami k sobě 

(což byla jedna z položek) a i u dalších položek uvedly reakce, které vyjadřují, že jejich 

sebevědomí je zdravé a na dobré úrovni. Na škále 1 až 5, kdy 1 je nízké sebevědomí a 5 

je zdravé sebevědomí, je průměrná hodnota 3,69. Výsledek potvrzuje hypotézu 5. 

 Cíle práce, byly touto prací splněny. Bylo zjištěno a ověřeno, že sebevědomí je 

možné dobře rozvíjet prostřednictvím dramatické výchovy, která k tomu nabízí vhodné 

nástroje a techniky. Na základě interpretace pojmu zdravé sebevědomí a formulace 

principů dramatické výchovy jsem usoudila, že sebevědomí dítěte je možné dobře 

rozvíjet prostřednictvím dramatické výchovy, která k tomu nabízí vhodné nástroje a 

techniky.   

 První z cílů byl naplněn analýzou výsledků dotazníkového šetření. Z výsledků 

vyplynulo, že oslovení pedagogové a pedagožky vnímají rozvoj zdravého sebevědomí 

jako důležitou součást své praxe v mateřských školách a jsou si vědomi možností, jak 

mohou sebevědomí dětí ovlivňovat.  
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 3.4.1 Limity výzkumu  

 

 V průběhu psaní práce jsem narazila na omezení výzkumu, která bych ráda 

popsala v této kapitole.  

 Jak jsem již uvedla, dotazník byl rozeslán na emailové adresy ředitelen 

mateřských škol uvedené na seznamech krajských úřadů. Žádost o rozeslání a vyplnění 

byla tedy doručena pravděpodobně ředitelkám. V tomto momentu záleželo na konkrétní 

osobě, která můj email četla, zda ho rovnou smaže, rozešle dál kolegům a kolegyním 

nebo sama vyplní. Zde mohlo mít vliv několik různých skutečností. Ředitel/ka buď 

mohla být pracovně vytížená a neměla kapacitu se mým emailem zabývat. Nebo ji 

neoslovilo téma. Psala jsem, že zkoumám, zda pedagogové v mateřské škole vědomě 

rozvíjí sebevědomí dětí. Je možné, že některým ředitelkám nepřijde téma důležité. 

Možná si myslí, že u předškolních dětí je třeba rozvíjet především jiné kompetence než 

osobnostní a tyto osoby pak email rovnou odložili a dotazník nevyplnily. To vnímám, 

jako velký limit tohoto výzkumu a musím přiznat, že jsem si ho na začátku své práce 

v koncepční fázi nebyla vědoma.  

 Nabízí se tedy možnost s výzkumem pokračovat a zjistit skutečný stav 

problematiky. Bylo by nutné vybrat náhodně respondenty a respondentky a osobně 

vyžádat vyplnění dotazníku. Dalším limitem je skutečnost, že jsem zjišťovala, co si 

učitelé a učitelky myslí o dané problematice a situacích. Bylo by zajímavé nezjišťovat 

pouze jejich názory, ale zkoumat a analyzovat přímo jejich chování v praxi mateřských 

škol. 

 Dalším dílčím limitem dotazníkové šetření je skutečnost, že většina výzkumných 

položek měla uzavřené odpovědi. Položky byly takto vytvořeny z mého předpokladu, že 

respondenti raději odpovídají na uzavřené položky. Je to rychlejší a není nutné tolik 

přemýšlet. Vyplnit celý dotazník trvalo 10 až 15 minut. Myslím, že díky tomu se sešlo 

velké množství odpovědí. Uzavřené položky však mohou navést respondenty k výběru 

odpovědi, který je zobrazí v lepším světle. Vyberou tu odpověď, kterou považují za 

správnou a ne tu, které např. reprezentuje jejich chování. Toto riziko je sníženo tím, že 
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dotazník je anonymní, a že jsou dotazovaní požádáni, aby nad odpovědí dlouho 

neuvažovali a odpovídali ihned. 

 

 3.4.2 Diskuze výsledků 

 

 Ve fázi příprav na tuto práci jsem si přála napsat něco, čím upozorním na 

problém, který je dle mého názoru v českém školství rozšířený. Je jím nerespektování 

osobnosti dítěte, jeho časté nálepkování, nedostatek důvěry v samostatný rozvoj dětí a 

s tím související jednání učitelek a učitelů, které nenechává dětem dostatek 

zodpovědnosti za vlastní jednání. Domnívám se, že sebevědomí dítěte není v českém 

školství dostatečně vědomě rozvíjeno. Záleží na osobnosti pedagoga či pedagožky, jak 

k této věci přistupují, zda mají dostatek informací a/nebo zájmu se problematice 

věnovat. Kopřiva (2008, str.258) píše, že „dodnes tu máme jen trochu vylepšený model 

školství založený Marií Terezií v roce 1774, jehož cílem bylo vedle zajištění 

gramotnosti vychovávat poslušné poddané“. V tomto duchu se pokračovalo 

v socialistickém modelu. Je výhodnější pro systém a především pro jeho špičky, pokud 

má poddaný nebo člen socialistické společnosti nízké sebevědomí; není si vědom svých 

schopností a možností. Nemá pak schopnosti se pokusit systém měnit, když se zřízením 

nesouhlasí. A to vedoucím sortám v nedemokratických systémech vyhovuje. S tvrzením 

Kopřivy (2008) úplně nesouhlasím, reformy školství ze přelomu 20. a 21. století náš 

vzdělávací systém posunuly a snaží se ho přizpůsobit podmínkám dnešní doby. 

V předškolním vzdělávání je zakotven osobnostně orientovaný model, který od základu 

mění předchozí (socialistický) pohled na dítě. Problémem dle mého názoru je to, že 

model není dostatečně převeden do praxe.  

  Chtěla jsem si ukázat, že moje hypotéza je správná a křičet do světa – pozor, 

v České republice stále dochází k tomu, že z dětí vychováme svým jednáním občany, 

kteří neznají své potřeby, nejsou dostatečně sebevědomí na to, aby si uvědomili a našli 

své místo v životě, mají pocit zmaru a nedůležitosti. Později mi došlo, že to nebude 

snadné a později, že to nebude ani reálné. Že nedokážu realizovat výzkum, který sleduje 

chování učitelek a učitelů tak, aby netušili, že zkoumám, jak se chovají a komunikují. 

Druhým mým omezením byl čas. Jako pracující žena a matka tří dětí nemohu studiu 
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věnovat tolik času, kolik by bylo pro takový výzkum potřeba.  Jeho výsledky by mne 

však velmi zajímali. Pro prohloubení a zpřesnění výsledků výzkumu bych doporučila 

použít metodu pozorování. Výzkumník by byl přítomný v určité mateřské škole několik 

hodin a sledoval (ideálně natáčel) by chování učitelů a učitelek. Zapsaly by se vhodné a 

nevhodné reakce. Stanovila by se kritéria hodnocení (např. Učitel/ka použila zlehčení 

emocí. Učitel/ka použila bezpodmínečné přijetí. Použila „nálepkování.“ atd.). Dále by 

se provedla analýza dat a jejich interpretace. 

 Dále by bylo možné opakovat podobné dotazníkové šetření, ale použili by 

otevřené položky a bylo by předem náhodně vybráno, které učitelky oslovíme a 

necháme je dotazník vyplnit. Tím by se podařilo eliminovat limity popsané v předchozí 

kapitole.  

 Je na místě zmínit, že výchova k sebevědomí není všespásná, že není jedinou 

cestou, jak zlepšovat naši společnost. Myslím si však, že je důležitou podmínkou jejího 

demokratického rozvoje. Musíme si také uvědomit, že je vychovat sebevědomého 

člověka z dítěte, které vyrůstá v nedemokratickém rodinném systému, je pro učitele 

velmi náročný úkol, protože vliv rodiny na osobnost dítěte je velice silný. Je pak možné 

pracovat s celou rodinou a informovat rodiče, jak je možné vhodně změnit styl 

komunikace, aby se eliminovaly prvky autoritativní, eventuelně příliš liberální výchovy 

i z domácího prostředí. 

 Během výzkumu jsem zjistila, že pro vývoj zdravého sebevědomí je velmi 

důležitý styl výchovy. Proto jsem během práce zařadila kapitolu o výchovných stylech. 

Souhlasím s Čápem (2007), že pro rozvoj a vzdělávání dítěte je nejvhodnější výchova 

se vzájemným porozuměním a přiměřeným řízením. V tomto modelu se bude vhodně 

rozvíjet i sebevědomí dítěte. Emoční vztah učitele (učitelky) a dítěte je zde extrémně 

kladný, styl řízení je střední. Klíčovým momentem je emoční vztah dospělého k dítěti. 

Je třeba nastolit ve vztahu důvěru, porozumění a úctu k osobnosti dítěte. Důležité je, 

aby dítě mohlo vnímat pocity učitelky (učitelka má dítě ráda a dítě to vnímá z jejích 

emocí). Jinými slovy, učitel (učitelka) je kongruentní. Důležitost emočního vztahu nás 

vrací zpět k Rogersovi, který výše uvedené jednání pojmenovává jako bezpodmínečné 

přijetí a empatické porozumění. Do mého dotazníku bych tedy bývala mohla zařadit i 

položku týkající se výchovného stylu používaného v praxi respondentů (respondentek). 
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 V čem tedy vidím přínos své práce?  Práce zviditelňuje důležitost rozvoje 

zdravého sebevědomí u dětí předškolního věku. Ukazuje, že ne všichni učitelé a 

učitelky v mateřských školách jsou informovány o tom, že vývoj sebevědomí mohou 

ovlivňovat svým chováním a komunikačním stylem. Upozorňuje, že dramatická 

výchova má již ze své podstaty pro vývoj zdravého sebevědomí vhodné nástroje a 

metody.   
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 Závěr 

 Hlavními cíli práce bylo:  

1. Prozkoumat, zda aktivní rozvoj zdravého sebevědomí dítěte je pedagogy a 

pedagožkami vnímán jako důležitá součást jejich profesního úkolu.   

2.  Ověřit, že sebevědomí je možné rozvíjet prostřednictvím dramatické výchovy. 

 Byly sestaveny následující hypotézy: 

Hypotéza 1: Pedagogové a pedagožky si uvědomují důležitost podpory zdravého 

sebevědomí v předškolním období.  

Hypotéza 2: Pedagogové a pedagožky vědí, jak kvalitně pracovat na rozvoji 

sebevědomí dětí. 

Hypotéza 3: Pedagogové a pedagožky poznají, pokud má dítě problém se 

sebevědomím.  

Hypotéza 4: Techniky z dramatické výchovy přispívají rozvoji sebevědomí. 

Hypotéza 5: Pedagogové a pedagožky mají zdravé sebevědomí.  

 Hypotézy 1,2,4 a 5 byly v této práci potvrzeny, hypotéza 3 byla vyvrácena.  

 Co se týče cílů práce, tak ty byly touto prací splněny. Bylo zjištěno a ověřeno, že 

sebevědomí je možné dobře rozvíjet prostřednictvím dramatické výchovy, která k tomu 

nabízí vhodné nástroje a techniky. To bylo druhým cílem této práce.  

 První z cílů byl naplněn analýzou výsledků dotazníkového šetření. Z výsledků 

vyplynulo, že oslovení pedagogové a pedagožky vnímají rozvoj zdravého sebevědomí 

jako důležitou součást své praxe v mateřských školách a jsou si vědomi možností, jak 

mohou sebevědomí dětí ovlivňovat. 

 V teoretické části práce jsem se nejdříve zabývala vyjasněním terminologie, dále 

jsem se věnovala vývoji osobnosti dítěte od narození do věku šesti let. Rozebírala jsem 

Rogersovu teorii „přístupu zaměřeného na člověka“ a pomocí studia dalších psychologů 

a pedagogů jsem ji převedla na vztah učitel-dítě a aplikovala na rozvoj sebevědomí 

dítěte. Popsala jsem druhy výchovných stylů a možnosti rozvoje sebevědomí při jejich 

používání v učitelské praxi. Pomocí literatury a vlastních zkušeností jsem popsala 
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metody a techniky dramatické výchovy, kterými lze sebevědomí u dětí vhodně rozvíjet. 

Navrhla jsem několik vzdělávacích aktivit, které tyto metody a techniky využívají, a 

v případové studii jsem popsala vývoj sebevědomí u konkrétního chlapce. 

 Pro ověření části hypotéz jsem využila kvantitativní metodu sběru dat. Sestavila 

jsem dotazník, který obsahoval 14 většinou uzavřených položek. Podařilo se získat data 

od 426 respondentů a respondentek, což je relativně velký vzorek. Podle dat MŠMT 

v České republice v školním roce 2021 -2022 pracuje 35822 učitelek a učitelů.  

Dotazník tedy vyplnilo cca 1,2 % z nich. V další části práce jsem data analyzovala 

statistickými metodami. Provedla jsem také vztahovou analýzu napříč položkami. 

V závěrečné části se práce věnuje interpretaci výsledků, limitům dotazníkového šetření 

a kapitola „Diskuze“ shrnuje zjištění autorky, která jsou porovnávána s poznatky autorů, 

jejichž literatura byla použita v teoretické části práce.  

   Je třeba vzít v úvahu, že dotazník pravděpodobně vyplnili učitelé a 

učitelky, pro které je téma „sebevědomí dítěte“ známé a zajímavé a něco již o 

problematice vědí.  Je možné, že z řad respondentů takto vypadly osoby, které mají 

samy nízké sebevědomí a jeho rozvojem u dětí se nezabývají a zabývat nechtějí. Nabízí 

se tedy možnost s výzkumem pokračovat a zjistit skutečný stav problematiky. Bylo by 

zajímavé nezjišťovat pouze názory respondentů, ale sledovat a analyzovat přímo jejich 

chování v praxi mateřských škol.  

 Domnívám se, že povědomí o problematice rozvoje sebevědomí dětí není ve 

skutečnosti mezi učiteli a učitelkami mateřských škol na tak dobré úrovni, jak ukázaly 

výsledky šetření. V této práci je výše popsáno, že kromě metod a technik z dramatické 

výchovy je pro rozvoj osobnosti dítěte a jeho sebevědomí vhodný sociálně integrační 

styl řízení (kap. 2.4). Jeho realizace je však pro učitele a učitelky nejen v předškolním 

vzdělávání obtížná. Vnímám, že nemají vhodné podmínky pro vzdělávání (např. vysoký 

počet žáků ve třídách) a nástroje (např. neumí vhodně komunikovat a neuvědomují si 

souvislost mezi svým jednáním a růstem osobnosti dítěte). Věřím, že v průběhu 

následujících období se podaří poskytnout učitelům a učitelkám přístup k efektivním 

nástrojům, které zlepší porozumění dítěti a jeho vývoji. V rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků je možné se účastnit kurzů nenásilné komunikace nebo 

osobnostního rozvoje.  Pedagogům a pedagožkám by to umožnilo vhodně rozvíjet 



69 
 

sebevědomí a osobnost dětí tak, aby z nich vyrostli dospělí, kteří znají své místo ve 

společnosti, a uvědomují si svůj přínos pro její rozvoj a pokračování a vidí smysl ve 

svém žití.    
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Příloha č. 1: Přepis dotazníku  
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Příloha č. 1 – Přepis dotazníku 

 

Sebevědomí u dětí předškolního věku 

Prosím učitelky a učitele mateřských škol o vyplnění dotazníku. Výsledky 

potřebuji jako podklad pro svou bakalářskou práci. Cílem je prozkoumat, zda 

pedagogové v MŠ vědomě rozvíjejí sebevědomí dětí. Studuji obor Učitelství pro MŠ na 

UK, jmenuji se Martina Šilhánová. Vyplnění dotazníku zabere deset minut. Předem 

moc děkuji! 

1. Pohlaví:    žena   /  muž 

2. Věk 18-30  /  31-45  / 46-60  /61 a více 

3. Místo výkonu povolání, podle velikosti obce  

 do 3000 obyvatel 

 od 3001 do 20 000 obyvatel 

 od 20 001 do 100 000 obyvatel 

 více než 100 000 obyvatel 

4. Jaká je mateřská škola, kde pracujete? (je možno zaškrtnout více políček)  

klasická / Montessori / waldorfská / lesní / církevní / alternativní / jiná  / začít spolu 

5. Má smysl sledovat a ovlivňovat vývoj sebevědomí u dětí v MŠ?  

 Ne, myslím, že se sebevědomí se vyvíjí samo bez vlivu okolí. 

 Ano, vím, že sebevědomí dětí mohu ovlivňovat a snažím se to 

dělat v pozitivním smyslu slova. 

 Ne, myslím, že sebevědomí se vyvíjí v rodině a MŠ na to nemá 

vliv. 

6. Napadá Vás nějaká činnost, při které se sebevědomí dítěte pozitivně rozvíjí? 

7. Zajímal(a) jste se někdy o to, jak s dětmi komunikovat; co a jak říkat?     

Ano / Ne / Ne, věřím své intuici 
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8.  Znáte tyto knihy? Ano, četl(a) jsem / Ano, ale nečetl(a) jsem / Neznám 

N. Aldort: Vychováváme děti a rosteme s nimi 

J. Liedloff: Koncept kontinua 

Z. Helus: Dítě v osobnostním pojetí 

V. Satir: Kniha o rodině 

9. Znáte?   Ano, znám. / Ne, neznám. 

seminář Respektovat a být respektován  

pojem Nevýchova 

pojem Nenásilná komunikace 

10. Jaké je Vaše sebevědomí? Zvažte prosím, na kolik Vás uvedená tvrzení 

vystihují. Takové, jaké opravu jste, ne jaké byste chtěly nebo měly být. Neu-

važujte příliš dlouho nad žádným tvrzením, první dojem bývá nejlepší.  

                Nikdy / Téměř nikdy / Občas / Téměř vždy / Vždy 

10.1 Je pro mne snadné dosáhnout cílů, které si určím.  

10.2 Mám k sobě dobrý vztah. 

10.3 Mám zdravé přátelské vztahy. 

10.4 Jsem optimista, vím, že každý problém má řešení.  

10.5  Mám pocit, že jsem neschopný/á. 

10.6 Rád(a) bych si s(á)m(a) sebe více vážil(a). 

10.7 Moje hodnota závisí na tom, co si o mně myslí druzí. 

10.8 Je pro mě důležité vědomí, že mám převahu nad ostatními. 

10.9 Když udělám chybu, vyvede mne to z rovnováhy a cítím se špatně. 

10.10 Mám pocit, že nejsem nijak užitečná (ý).  

10.11 Kritizuji se za svůj vzhled nebo chování. 

11. Poznáte dítě s nízkou sebedůvěrou?  Poznáte dítě s nezdravě velkou mí-
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rou sebedůvěry? Jak se projevuje? Na škále 1 – 4, kde 1 je nízká sebedůvěra 

a 4 je vysoká sebedůvěra prosím označte, jak uvedené tvrzení vystihuje dle 

vašeho názoru dané chování. 

         1 / 2 / 3 / 4 /// nevím 

11.1 Dítě se chová k ostatním přátelsky a vstřícně. 

11.2 Když se mu něco nedaří, nedokáže se s tím vyrovnat (např. roztrhá obrázek, 

který se nepovedl (dle názoru dítěte) a nechce ani zkusit namalovat jiný. 

11.3 Rád soupeří s druhými – porovnává svůj výkon. Těžko snáší, když ho ostatní 

odmítnou (např. při hře). 

11.4 Je pro něj důležitý vztah s učitelkou (aby ho měla ráda a chválila ho). 

11.5 Když něco chce, udělá cokoliv, aby toho dosáhlo. Často ubližuje druhým 

(škrábne, kousne, uhodí). 

11.6 Když se mu stane bezpráví (např. v konfliktu mezi dětmi, raději ustoupí, než 

aby se pustil do konfliktu). 

11.7 Pokud je potřeba, rád pomůže druhým. 

12. Představte si situaci ve školce. 

Dítě vylije u oběda polévku na stůl. Jak nejčastěji zareagujete?  

• Vzdychnete: „Ach jo, už zase, kolikrát jsme si to říkali, že máte dávat pozor.“A 

jdete polévku utřít. 

• Řeknete: „Ty nemehlo, jsi od stolu. Vůbec jsi nadával pozor. Já už nevím, 

co s tebou, za trest budeš dneska jíst na chodbě.“ 

• Nic neříkáte, jen vstanete a jdete pro hadr a utíráte stůl. Štve vás to,zrovna 

jste si sedl(a) a vystydne Vám jídlo. 

• Řeknete: „A jéje, nehoda. Je potřeba to utřít, víš, kde je hadr? 

• Jiná odpověď: …….. 

13. Představte si situaci ve školce. 

• Dítě běží, zakopne, spadne, leží na zemi a pláče. Pád jste viděl(a), pravděpo-
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dobně to není nic vážného. Jak obvykle zareagujete?  

• Chvilku počkáte, zda dítě nevstane samo a nepoběží dál. Když se to 

nestane, jdete k němu, pomůžete mu vstát a ptáte se, co kde bolí. Nabízíte 

objetí a dle situace necháte dítě vyplakat, pokud potřebuje. Nejste si jistá, 

jestli dítě nepláče z jiného důvodu (např. je smutné, že se rodiče ráno hádali 

atp.) a pád nebyl jen spouštěč emocí. 

• Běžíte k dítěti, berete ho do náruče a snažíte se zjistit, co ho bolí a kde. Cílem je, 

aby dítě rychle přestalo plakat. 

• Zavoláte: „No honem, vstávej, vždyť se nic strašného nestalo, jsem viděl(a), že 

jsi jen trošku zakopl(a). Nemusíš hned vyvádět“ 

• Řeknete: „Jsem Vám už hodně krát říkal(a), že tady nemáte běhat, to je 

jasné, že vždycky někdo spadne a pak brečíte. Ale dobře ti tak, když neumíš 

poslouchat.“ 

• Jiná odpověď: ……………………………….. 

14. Představte si situaci ve školce. 

• Holčička přichází do školky s pláčem, nechce se pustit matky. Jak obvykle za-

reagujete?  

• Necháte dítě u matky a řeknete: „Ale prosím tě, taková velká holka, vždyť 

sem chodíš každý den, podívej se, kolik už je tu dětí a nikdo nepláče.“ 

• Zeptáte se matky, zda spěchá a řeknete, že pokud chce, můžete dítě od ní 

vzít. Když souhlasí, berete dítě k sobě, odnášíte ho do třídy a cestou říkáte: 

Vidím, že je ti smutno, bohužel to jinak nejde, maminka musí do 

práce.“Potvrzujete, že se matka vrátí. „Jestli chceš, můžu tě chvilku chovat, 

třeba to trošku pomůže.“ 

• Jdete pryč a necháte situaci na matce. Máte hodně práce a nemáte čas se zabývat 

celé ráno jedním dítětem. 

• Vezmete dítě z náručí matce do své a odnášíte ho do třídy. Cestou mu ukazujete 

obrázky na zdi, abyste odvrátil(a) jeho pozornost. 

• Jiná odpověď:……………………………………… 
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Zde můžete napsat vaše jméno, kontakt a případně jakékoliv připomínky k dotazníku 

nebo mé práci. 


