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Title of the work : The Images of Preschool - age Children about School 

Abstract; The work deals with the expectation of children before their entrance into the 

school. What do they know about school? What are the sources of their information? How are 

they prepared for the school? 

This work includes two parts. The first part is theoretical. It deals with imagination 

and imagery from the point of view of general psychology and developmental psychology. 

The second part includes the analysis (qualitative and quantitative) of interviews with 

preschol - age children and their drawings. 
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Úvod 

V poslední době odborníci upozorňují na vzrůstající počet odkladů školní docházky u 

dětí. Je zřejmé, že pro některé děti je odklad tím nejoptimálnějším řešením. Mám na mysli 

děti, které nesplňují podmínky školní zralosti. To znamená, že nejsou připraveny po stránce 

fyzické, psychické nebo sociální tak, aby se mohly co nejlépe zapojit do vyučovacího procesu 

a být v něm úspěšné. Z toho důvodu u nich není možno vyloučit ohrožení tělesného a 

duševního zdraví při školní zátěži. Takovýmto dětem rok navíc strávený v mateřské škole 

jedině prospěje. Především proto, že mateřská škola se v získaném roce zaměřuje především 

na rozvoj těch oblastí, v nichž mělo dítě problémy. 

Existují však také děti, u nichž o odklad školní docházky usilují rodiče a trvají na něm 

často i přes opačné doporučení odborníka, který u dítěte provedl vyšetření školní zralosti. V 

těchto případech je pak většinou rok navíc v mateřské škole spíše na škodu věci. Dítě v tomto 

věku už je totiž připraveno nejen na přijímání jiného druhu informací, které mu mateřská škola 

není schopna zprostředkovat, ale také na novou kvalitu sociálních vztahů. 

Ve své práci jsem se pokusila podívat na problém začátku školní docházky z druhé 

strany. To znamená z pohledu těch, kterých se to vlastně týká nejvíce, z pohledu budoucích 

školáků. Snažila jsem se zjistit, co oni sami o škole ví, co od ní očekávají, co si myslí o tom, 

že je zanedlouho čeká zatím nejdůležitější změna v jejich životě. Ptala jsem se jich, zda se na 

tuto změnu těší a jestli na ni jsou svým okolím nějak připravováni. Jednoduše řečeno mým 

cílem bylo zjistit, jakou představu o škole má dítě předškolního věku. 

Nutno je zmínit, že základem rigorózní práce je práce diplomová, kterou jsem napsala 

před deseti lety. Své tehdejší poznatky jsem konfrontovala s novou literaturou, s rámcovým 

vzdělávacím programem, podle něhož v současné době probíhá výuka v mateřských školách, a 

také se svými vlastními zkušenostmi rodiče, jehož syn (i když ještě není předškolák) 

navštěvuje jednu ze čtyř sledovaných mateřských škol. 

Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části jsem se pokusila shrnout poznatky 

obecné a také vývojové psychologie o představách a procesu představování. V praktické části 

jsem se snažila zjistit, jaké představy mají utvořeny konkrétní šestileté děti a také to, co hraje 

nejdůležitější roli při jejich utváření. 



Domnívám se, že tato práce jako celek se nevztahuje pouze k problematice odkladů 

školní docházky, tedy k otázce připravenosti dítěte na zvládání školní docházky, ale dotýká se 

i dalších problémů: např. utváření dětských představ a faktorů ovlivňujících jejich vznik, 

spolupráce mateřských a základních škol a také významu postojů rodičů ke škole ve vztahu k 

tomu, co od této instituce očekává dítě atd. Vystupuje zde také otázka známkování versus 

slovní hodnocení na začátku školní docházky. 

Závěrečná část práce se stručně zabývá rámcovým vzdělávacím programem, na jehož 

podkladě si předškolní zařízení vytvořila své vlastní školní vzdělávací programy. Jaké změny 

tento fakt přináší do přípravy dětí předškolního věku na školu? 



I. Představy a proces představováni v o b e c n é psychologii 

Tato práce si klade za cíl vysledovat představy předškolních dětí o škole. Co děti těsně 

před začátkem školní docházky o škole ví, co od ní očekávají, na co se těší, čeho se obávají. 

Zajímají nás samozřejmě také zdroje pro utváření jejích představ o škole. 

Předmětem našeho zájmu se tedy stávají představy a procesy jejích utváření, proto se 

nejprve budeme zabývat teorií představivosti v obecné a také vývojové psychologii, 

I. 1. Vývoj n á z o r ů na imaginací - teorie i m a g i n a c e 

Anglický antropolog Jacob Bronowski ve své knize Vzestup člověka napsal: "Člověk 

se liší od zvířat svou představivostí" (Bronowski, 1985, podle Rebza, 1992, str, 10). Člověka 

tedy od zvířat odlišuje to, že dokáže uvažovat do budoucna, objevoval nové. Kulturní vývoj 

podle uvedeného autora není ničím jiným než vývojem lidské představivosti. Vývoj vědy a 

umění má kořeny právě ve schopnosti člověka představit si názorně budoucnost a připravil se 

na ni a také v tom, že člověk je schopen své představy v myslí měnit (Kebza, 1992), 

Zájem o představy a proces představování nalézáme už ve starověké Aristotelově 

filozofii. Tento filozof ve svém spise O duši přesně odlišuje představy od jiných duševních 

jevů. Určuje jim místo mezí smyslovým vnímáním a myšlením. Myšlení podle něho není bez 

představ a představa není bez smyslového vnímání, které není bez věcí (Švancara, 1994). 

Aristoteles poukazuje na to, že nemůžeme poznal věc, jak je sama o sobě, ale že je nám 

umožněno poznat pouze její obraz, (eidos). Představa je výtvorem obrazivosti. Udržuje se v 

pamětí podle určitého řádu. 

Později se začíná mluvit o asociačních zákonech. Představy se v naší mysli objevují 

jako reprodukce, jako obrazy jednotlivých objektů. Nikdy se ale nevyskytují izolovaně, nýbrž 

v celých řetězcích, v nichž jedna představa vyvolává druhou. Asociace (spojování) představ 

stály ve středu zájmu filozofů 18. a 19. století. Jejich práce znamenaly východisko pro řadu 

psychologických systémů po ustanovení psychologie jako samostatné vědy (Švancara, 1994). 



V Evropě monopol asocianismu v psychologii počátku 20. století znamenal příznivé podmínky 

pro zkoumání představ, především se jednalo o zkoumání asociačních zákonů (např. 

Ebbinghaus). 

Dvacátá a třicátá léta tohoto století ovšem znamenala určitý útlum ve zkoumání 

představ. I když nelze opomenout významný přínos psychoanalýzy pro výzkum imaginace. 

Psychoanalýza v této oblasti postuluje útvary podvědomí a nevědomí. První teorii nevědomí v 

oblasti představ vytvořil již filozof J. F. Herbart (1776 - 1841), který se na představy dívá jako 

na jakési "podstaty", které už jednou ve vědomí byly a až do nového vyvolání jsou 

uchovávány v téměř nezměněné podobě "pod prahem vědomí". Podle této teorie tedy můžeme 

nevědomí považovat za určitý rezervoár představ. Přínos psychoanalýzy zaznamenáváme 

především v jejím zájmu o potlačování představ. 

Jinou návaznost na asocianismus znamenala celostní psychologie, která nahrazuje 

asociační zákony celostními. 

Čelní představitel behaviorismu Watson redukuje představy na pouhé příznaky 

počitků. Tento přístup vede k tomu, že problematika představ je vytlačena ze zájmu 

psychologie. V Evropě se sice jejich zkoumání udržuje ale pouze v oblasti introspekce. Jsou 

zkoumány interindividuální rozdíly. 

K zásadnímu zvratu dochází v šedesátých letech 20. století, kdy otázka představ 

zaznamenala novou vlnu zájmu odborníků. Kebza souhlasí s tvrzením některých odborníků, 

kteří rok 1960 považují za dobu, kdy byly představy a představivost znovuobjeveny pro 

psychologii (Kebza, 1992). Důležitou roli zde sehrála změna pohledu na výzkum lidského 

myšlení ovlivněná teorií informace a počátek využívání počítače k simulaci lidské inteligence. 

Počátek šedesátých let je dobou, kdy byl zaznamenán velký pokrok ve výzkumech spánku, 

především neurofyziologicky orientovaných. Jejich výsledky umožnily později identifikovat ty 

fáze spánkového cyklu, kdy dochází ke snění. Tedy těch cyklů, které jsou spojeny se sny, 

představami a dalšími složkami komplexu imaginativních aktivit. Důležitým podnětem bylo 

také publikování některých prací věnujících se otázkám neuropsychologických základů 

imaginace (Kebza, 1992). 

Tím nejdůležitějším ale pro nás je to, že rok 1960 je rokem ustanovení kognitivní 

psychologie. Oboru, který do behavioristicky pojímaného modelu člověka, který pouze 

£ 



odpovídá na vnější stimuly, přináší mentální obraz a plán řešení, spojený se souborem 

očekávání a potvrzení nebo nepotvrzení těchto očekávání (Kebza, ibid.). Švancara také jako 

důležitý mezník pro zkoumání představivosti v americké psychologii považuje časopis Journal 

of Mental Imagery, vydávaný od šedesátých let, kolem něhož se soustředili experimentální i 

kliničtí odborníci (Švancara, 1994). 

Centrálním problémem kognitivní psychologie je studium mentální reprezentace. Na 

toto téma byla provedena celá řada dnes už klasických výzkumů, které přesvědčily o 

důležitosti představivosti pro kognici. Byla analyzována řada forem mentální reprezentace. V 

teorii mentální reprezentace má imaginace významné postavení. Zajišťuje reprezentaci světa 

prostřednictvím zobrazení (Sedláková, 1993). Imaginace patří mezi základní psychické funkce. 

Nutno je ale podotknout, že názor na postavení představivosti mezi psychickými funkcemi 

není mezi stoupenci kognitivní psychologie jednotný. 

Představivostí jako nástrojem mentální reprezentace se ve svých pracech zabývali např. 

S. M. Kosslyn a R. M. Shepard. Jedná se o představitele tzv. analogové školy (imaginace jako 

funkce má analogový průběh). V opozici k této škole stojí badatelé, kteří odpírají přiznat 

imaginaci statut samostatné psychické funkce. Neuznávají ji jako nástroj mentální 

reprezentace. Mezi představitele tohoto názoru patří Z. W. Pylyshyn a J. Fodor. Oba 

jmenovaní autoři se zabývali studiem jazykových jevů. Za nástroj mentální reprezentace 

považují verbální kód (kód propoziční), popřípadě vnitřní jazyk (propoziční škola). 

Nyní se pokusíme stručně načrtnout teorie imaginace dvou hlavních představitelů obou 

uvedených škol. 

Jako první se budeme zabývat Kosslynovou teorií. Tento autor vychází z předpokladu, 

že lidský mozek pracuje jako počítač. Uvádí, že z této analogie pak můžeme snadno pochopit 

podstatu fungování mozku. Nigel Thomas označuje Kosslynův přístup za počítačový 

mentalismus (Thomas, 1999). Celá Kosslynova teorie utváření představ je založena na analogii 

s počítačovou grafikou. "Kosslynův model tvorby představ je založen na generování představ a 

generování grafických, prostorově orientovaných útvarů na monitoru" (Kebza, 1992, str. 20). 

Ty jsou tvořeny prostřednictvím počítačového programu. Data, z nichž mohou být tvořeny 

představy, jsou uchovávána v dlouhodobé paměti ve formě "deep representation" (hluboká 

mentální reprezentace). V této formě však nemusí být přístupna vědomí. Jak už bylo uvedeno, 
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Kosslyn vidí analogii mezi mechanismem utváření představ a lim, jak je obraz tvořen na 

monitoru počítače. Tuto analogii nazývá metaforou - "CRT - metafora" (Cathode - Ray Tube 

metaphor). 

Představy jsou tvořeny v určitém místě nervové sítě, které Kosslyn nazývá "visual 

buffer" (smyslový "nárazník") (Thomas, 1999). ¥ tomto místě se "deep representation" 

(hluboká mentální reprezentace) přetváří na "surface representation" (mělká, povrchová 

mentální reprezentace) nebo také "quasi picture" ("jakoby obraz"). Kosslyn klade velký důraz 

na zprostředkovatele této činnosti, tzv. "mind's eye", který má interpretativní funkci. Autor se 

dokonce domníval, že vlastnosti představ jsou závislé spíše na tomto zprostředkovateli než na 

změnách objektů, jejichž vlastnosti zobrazují (Kebza, 1992). 

Představy totiž nejsou kopiemi fyzikálních obrazů. Ukládat v mozku přesné kopie 

fyzikálních obrazů se jeví jako nemožné z důvodu kapacity mozku, struktur a procesů, které 

mozek užívá (Sternberg, 2002). 

Thomas dále uvádí, že ve své pozdější prácí Kosslyn "visual buffer" identifikoval jako 

místo v occipital ní mozkové kúře. Spolu se svými spolupracovníky totiž objevil aktivitu 

příslušných oblastí mozkové kúry bčhem procesu představování. Podobné výzkumy provedené 

jinými badateli již ovšem tuto aktivitu nepotvrdily (Thomas, 1999). 

Největším odpůrcem Kosslynovy teorie je Pylyshyn, představitel deskriptivní, nebo 

také propoziční, teorie. Další představitel uvedené teorie Fodor spatřuje její jádro ve vnitřním 

jazyce, v němž jsou strukturována všechny data, probíhají v něm všechny kognitivní procesy, 

tedy i ty, kterým je připisována tvorba představ (Thomas, 1999). 

Pylyshyn označuje vnitřní jazyk za "written in the mind" (psaní v mysli). Podstatu 

představ a představivosti spatřuje v souboru tzv. tichých, nevyslovených poznatků ("tacit 

knowledge") (Kebza, 1992). Člověk je vybaven určitým množstvím poznatků o okolní realitě. 

Tyto poznatky jsou tiché, nevyslovené, ale poskytují důkladnou znalost okolního světa a 

zahrnují dokonce i způsoby získávání tčchto poznatků. Pylyshyn se domnívá, že v 

představivosti jsou zahrnuty především tyto poznatky. "Člověk, pokud si představuje nějaký 

předmět nebo situaci, vytváří si představu co nejpodobnčjší představč. kterou by si vytvořil, 

kdyby tento předmčt nebo situaci viděl" (Kebza. 1992, str. 21). Utváření představ tedy ze 

všeho nejvíc závisí na nevyslovených poznatcích. Podle Pylvshyna má být podstata 



představivosti vyjádřitelná verbalizovatelnými pojmy (Kebza, 1992). Zmíněný autor totiž ve 

svých pracích poukazuje na vágnost pojmu představivost. Tvrdí, že člověk si spíše pamatuje 

smysl představy než představu samotnou. Dospívá až k tomu, že usiluje o vyloučení 

představivosti z kognitivní vědy (Sedláková, 1993). 

Kromě dvou výše zmíněných teorií znamenal velký přínos také Paiviův model dvojího 

kódování (počátek sedmdesátých let 20. století). Podle Paivia se reprezentace výsledků 

psychických procesů realizují jednak ve formě slov (verbální kódování), jednak ve formě 

představ (vizuální, imaginativní kódování). Oba druhy kódování organizují informace do 

znalostí, které dále zpracováváme, ukládáme si je a později si je dokážeme vybavit a využít 

(Sternberg, 2002). 

Výzkumy, které Paivío provedl dokazují, že konkrétní slova jsou zapamatovatelná lépe 

než abstraktní a že obrázky (představy) jsou zapamatovatelné lépe než jakýkoli druh slova. V 

jeho výzkumech dosáhly lepších výsledků při zapamatovávání kreseb ty osoby, které dokázaly 

kresbu pojmenovat, čímž jí dodaly smysluplnost. To znamená, že tyto osoby použily v procesu 

zapamatovávání oba typv kódů (Kebza, 1992). Paiviova teorie tedy předpokládá existenci 

dvou systémů. Na zpracovávání informace (kódování, strukturace, uchovávání, 

znovuvybavování) se podílejí oba systémy, verbální i imaginativní. Přičemž každý z nich je 

uzpůsoben pro zpracování podnětů určité kvality: imaginativní pro zpracovávání neverbálních 

podnětů, zatímco verbální systém se specializuje na zpracovávání informací 

zprostředkovaných jazykem. 

Oba tyto systémy jsou ovšem vnitřně propojeny. Verbální systém je v referenčním 

vztahu k systému imaginativnímu (Sedláková, 2004). 

Pozdější výzkumy ovšem vedly ke zpochybnění autonomnosti každého z uvedených 

systémů. K tomuto zpochybnění dospěl i sám Paivio ve druhé verzi své koncepce (Sedláková, 

1993). 

Uvedeny byly tři stěžejní teorie utváření představ. V rámci kognitivní psychologie 

pokračovaly výzkumy v této oblasti i nadále. Existují zde různé výzkumné směry. V 

sedmdesátých letech 20. století byly zahájeny výzkumy tzv. mentální transformace (Shepard, 

Metzler), které pokračují prakticky až do současné doby (Kebza, 1992). Podnětné jsou také 

výzkumy představivosti vycházející z počítačového paradigmatu. 
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Nyní se vrátíme ke třem uvedeným teoriím a pokusíme se o shrnutí. Z náčrtu 

Kosslynovy teorie vyplývá, že představy vznikají z toho, co máme uloženo v dlouhodobé 

paměti. Podstatou mechanismu tvorby představ je pak reinterpretace tohoto materiálu. To tedy 

znamená, že představy, které si člověk utvoří, zdaleka nemusí odpovídat skutečnosti. Kebza v 

této souvislosti upozorňuje na to, že Kosslyn ve svém pojetí podceňuje jedno ze základních 

"poslání" představ. A tím je jejich reprezentativní funkce (Kebza, 1992). 

Kosslyn se tedy domnívá, že představy jevy a předměty spíše zobrazují, naproti tomu 

Pylyshyn zdůrazňuje to, že představy předměty popisují. Podstatou představivosti je v jeho 

pojetí to, že musí být vyjádřitelná verbalizovatelnými pojmy. 

Jak už bylo uvedeno dříve, Paiviova teorie je založena na existenci dvou systémů, které 

realizují reprezentaci výsledků psychických procesů (verbální a imaginativní kódování). 

Výzkumy tohoto autora dokázaly, že pro zapamatování (a také následné vybavení) informace 

je nezbytná spolupráce obou těchto systémů. Člověk si snáze zapamatuje slovo, pokud ví, co 

znamená. Stejně tak jako je snáze zapamatovatelný obrázek, jestliže si ho dokážeme 

pojmenovat. Jednoduše řečeno, člověk musí znát smysl, aby si pamatoval. 

Na tomto místě je možné si položit otázku: Jak si dítě předškolního věku utváří 

představy o škole? Toto dítě má se školou určité zkušenosti. Bylo u zápisu, některé z nich 

navštívily vyučování, jiné mají staršího sourozence, který do školy chodí. Určitě již také viděly 

film, v němž děti do školy chodí. Potkávají děti s taškami na zádech a ví, že to jsou školáci. 

Navíc, jak se datum nástupu do školy blíží, určitě se i doma o škole více mluví. 

Z toho všeho si dítě utváří výslednou představu. Vidíme, že nejdůležitější roli hrají 

vzpomínky. Vstupuje sem také proces zapomínání a také to, že dítě ještě nerozumí všemu, co 

vidí nebo slyší, a proto si to upravuje tak, aby mu to dávalo smysl. Nutno je také počítat 

s dětskou fantazií, která zaplňuje mezery ve vědomostech. 

To znamená, že způsob jakým si dítě předškolního věku utváří představy o škole asi 

nejvíce odpovídá Kosslynově teorii. Dítě má nějaké vlastní vzpomínky, které samo 

interpretuje, spojuje s nově získanými informacemi a mezery zaplňuje fantazií. Z toho pak 

vzniká výsledná představa. 
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Tato práce je založena na lom, že po dítěti chceme, aby své představy vyjádřilo slovy. 

Tím vycházíme Pylyshynova předpokladu, že představa musí být vyjádřitelná 

verba 1 i zo vatelným i poj my. 

Vycházíme ale i z předpokladu, že to, čemu dítě rozumí, si snáze zapamatuje a 

následně znovuvybaví. Tedy dokáže interpretovat. To odpovídá Paiviově teorii dvojího 

kódování, 

Z toho, co bylo uvedeno vyplývá, že všechny tři teorie tvoření představ mohou sloužit 

jako teoretická východiska pro empirickou část této práce. 

1.2. Představy a proces představování, utváření představ 

Jak už bylo uvedeno v úvodu první částí, představování, schopnost utvářet si představy, 

považujeme za typicky lidskou schopnost, která se u člověka vytvořila v průběhu fylogeneze a 

to v důsledku vývoje centrální nervové soustavy. Tato schopnost j e považována za základ 

samostatnosti a nezávislostí duševního života člověka. Nutno je podotknout, že se v ní 

projevují také formální charakteristiky zpracování informací příznačné pro osobnost každého 

člověka (např. kognitivní styl, zaměřenost osobnosti atd.) (Kebza, 1992). 

V představách se utváří nejen cíle lidského jednání, ale také způsoby, jak vytyčených 

cílů dosáhnout. 

V obecné psychologii existuje celá řada definic toho, co jsou představy a proces jejich 

utváření. 

Kebza ve své práci při definování pojmů vychází ze vztahu mezi psychickými 

funkcemi a procesy, tedy ze vztahu mezi filozofickými kategoriemi "možnost" a "skutečnost". 

Psychická funkce je pojmem dispozičním a stupeň jejího vývoje a rozvoje se pak projeví v 

psychickém procesu (Kebza, ibid.) V našem případě na úrovni dispoziční používáme pojmy -

obrazivost, představivost, imaginace. Jimi je vystižena potencialita tvorby obrazů - představ. 

Na druhé straně obrazotvornost, představování, fantazie atd. vyjadřují aktivní přepracování 

obrazů - představ. Jedná se tedy o aktivní realizaci průběhu představování. 
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Kebza uvádí následující definici představivosti; "Představivost chápeme jako základní 

psychickou funkci, jež zajišťuje možnost aktuálního psychického zpřítomnění jevů, jež nejsou 

de facto přítomny, a to jak ve smyslu rekonstruujícím, to je ve smyslu nového vyvolání již 

známých podnětů z minulosti, tak ve smyslu konstruktivním, invenčním, to je z hlediska 

tvorby originálních, pouze na představách založených a de facto dosud neexistujících 

produktů" (Kebza, 1992, str. 22), Uvedený autor představu chápe jako subjektivní součást 

mentálního zobrazení reality, a to jak té objektivně existující, tak jevů, které dosud reálně 

neexistují, ale prostřednictvím představ originálně vznikají. 

Sternberg definuje představy jako „mentální reprezentaci těch věcí, které v okamžiku 

reprezentace nejsou vnímány smyslovými orgány" (Sternberg, 2002, str. 246). Představivost 

ale může reprezentovat i ty věci, s nimiž se Člověk nikdy smyslově nesetkal a dokonce i věci, 

které mimo mysl člověka, jenž je vytvořil, neexistují. (Sternberg, ibid.) 

Sedláková a Linhart, představivost definují jako "schopnost, která jako základní 

psychická funkce zajišťuje možnost přeměny světa, jeho ovládnutí" (Linhart, 1979, str. 155). 

Tito dva zmínění autoři zdůrazňují význam činnosti pro vznik představ. Ze vztahu představy k 

předmětné činnosti totiž můžeme objasnit její funkci v reálném životě člověka. Pracovní 

proces člověka vždy nevyhnutelně zahrnuje také představy. To znamená, že představy 

nevznikají "samy o sobě", ale v procesu konkrétní pracovní činnosti. Například pokud chce 

truhlář vyrobit stůl, musí si nejprve představit, jak bude vypadat. 

Nutno je ale také zdůraznit vztah opačný. Tedy význam představ pro lidskou činnost, 

především pro utváření plánů řešení problémové situace. Představivost tedy vystupuje jako 

nezastupitelná součást každé umělecké, konstruktivní, vědecké, literární, zkrátka tvořivé 

činnosti (Pardel, 1979). 

Vidíme, že všechny uvedené definice se v podstatě shodují v tom, že obsahem představ 

je něco, co kdysi mohlo být vjemem, ale v současné době na naše smysly nepůsobí. Může to 

být člověkem různě pozměňováno. Může to mít zásadní vliv na lidskou činnost. 

To je důležité pro tuto práci. Bude pracovat s interpretací toho, co dítě vidělo, slyšelo 

nebo samo prožilo. 

Tvořivé činnosti člověka věnuje pozornost Vygotskij. Charakterizuje ji jako takovou 

činnost, která vede k vytvoření něčeho nového. Přičemž rozlišuje činnost reprodukční, kdy 
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člověk sice nevytváří nic nového, ale proMivdnivtvun paměti /novuvytváří produkty, které už 

dříve vnímal. V tomto případě se jedná o představivost paměťovou. Druhým typem činnosti je 

činnost kombinační, nebo také tvořivá, která vede k vytvoření nových produktů. Tato činnost 

je spojena především s tzv. představivostí fantazijní (Vygotskij, 1967), 

Důležité je podle Vygotského to, že schopnost tvořivé činnosti se během živote 

člověka vyvíjí. Pro každé vývojové období dítěte je charakteristická určitá forma tvořivosti, 

kierá je závislá především na množství nabitých zkušeností. Důležité je také to, že vazby mezi 

realitou a fantazijní představivostí existují stále. 

Zmíněný autor rozlišuje čtyři základní formy spojení představivosti se skutečností 

(Vygotskij, 1967). V prvním případě se jedná o představy, které obsahují prvky existující v 

realitě, Vygotskij tento vztah shrnuje v zákoně, který říká: "Tvořivá činnost představování je 

přímo závislá na bohatství a různosti dřívější zkušenosti člověka, protože tato zkušenost je 

materiálem, ze kterého fantazie vychází" (Vygotskij, 1967, str. 9). 

Druhá forma vztahu reality a představ je založena např. na vyprávění, četbě o reálně 

existujícím jevu, věci atd.. na základě nichž si člověk vytváří představu o tomto jevu, i když ho 

sám nikdy neviděl. I zde hraje důležitou roli dosavadní zkušenost, ale následně vytvořená 

představa obsahuje ještě něco navíc, a to tzv, sociální nebo cizí zkušenost. V tomto smyslu má 

tedy představivost funkci prostředku k rozšiřování a obohacování stávající zkušenosti člověka. 

Zde je možno vidět důvod toho, proč lidé rádi čtou (a měli by číst). Na základě četby si 

vytváří vlastní představu o tom, co čtou. Zatímco například film nám toto neumožňuje, 

předkládá nám, a vlastně vnucuje, představy svých tvůrců. Bere nám prostor, který nám 

zprostředkovává kniha. 

Třetí forma vztahu mezi skutečností a představami spočívá v emocionalitě. Na jedné 

straně emoce ovlivňují představy. Například strach nedoprovází jen určité fyziologické 

projevy, ale v$e, co člověk, který se bojí, dělá i to, na co myslí, j e ovládáno touto emocí {zákon 

všeobecného emocionálního příznaku). Existuje ovšem také vztah opačný. Představy ovlivňují 

emoce. Může se stát, že člověk, který v noci vidí kabát visící na věšáku, si představuje, že je to 

zloděj a začíná prožívat strach (zákon emocionální reálnosti představivosti), 

Vygotskij rozlišuje ještě čtvrtou formu zmíněného vztahu, která souvisí s tou 

předchozí. Liší se od ní ovšem v tom, že v tomto případě je výsledkem procesu představování 
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něco nového, něco, co stojí zcela mimo zkušenost člověka, reálně to neexistuje. V budoucnu 

to ale existovat může. V tomto případě se jedná o tvořivost a originalitu. 

Sledovaný vztah mezi realitou a představami je možné shrnout následujícím 

způsobem: "Prvky, se kteiými pracují představy, pocházejí z reálného života, myšlením jsou 

přetvořeny v produkt - představu, která nakonec může zhmotnit a dále ovlivňovat realitu. 

Důležitou roli v tomto procesu hraje intelektový i emocionální faktor" (Vygotskij,1967, str. 8). 

Pokud mluvíme o problematice představivosti, nemůžeme opomenout také význam 

znaku (symbolu, slova) pro její rozvoj. Znaky (např. slova) kódují a fixují jednotlivé výsledky 

procesu představování, čímž usnadňují jejich zapamatování a následně také věrnější 

reprodukci. Toto samozřejmě vede k předpokladu závislosti vývoje představivosti na rozvoji 

řeči. Dokladem toho, že stupeň osvojení řeči usnadňuje paměťové vybavování je skutečnost, 

že v době raného dětství, i přes příhodné fyziologické vlastnosti mozku, si dítě neuchovává 

trvalé vzpomínky. Je tomu tak proto, že si ještě neosvojilo řeč, která by napomáhala zakódovat 

vjemovou zkušenost. Počátky dětských vzpomínek tedy sahají do počátků rozvoje řeči 

(Linhart, 1979). 

Vztah závislosti vývoje představivosti na vývoji řeči zdůrazňuje Jean Piaget. 

Východisko jeho teorie spočívá v tom, že prvotní je činnost myšlení nebo představivosti, která 

není zaměřena na skutečnost (Vygotskij, 1976). S tím se setkáváme u malých dětí. Myšlení 

dospělého člověka je realistické. Za přechodnou formu mezi nerealistickým myšlením dítěte a 

realistickým myšlením dospělého Piaget považuje dětské egocentrické myšlení. Jedná se 

vlastně o přechod mezi představivostí a realistickým myšlením. Platí, že čím je dítě mladší, 

tím je jeho egocentrismus silnější a tím více je jeho myšlení zaměřeno na uspokojování 

vlastních tužeb. 

Piaget se při výkladu vývoje obrazotvornosti opírá o učení Sigmunda Freuda 

(Vygotskij, 1976). Podle něho je prvotní forma obrazotvornosti u dětí podvědomá. Tím se 

právě odlišuje od realistického myšlení, které je vědomou činností. 

Na základě toho, co již bylo uvedeno, je možné provést shrnutí: Obrazotvornost je ve 

svých počátcích podvědomou činností, jejíž funkcí není poznávání skutečnosti, ale získávání 

uspokojení. Jedná se o činnost nesociální. Piaget staví do protikladu verbální a autistické 

myšlení, které se váže k nejranějšímu období vývoje dítěte. Toto myšlení označuje za 
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nesociální, nesouvisející se sociální činností člověka. Jedná se o myšlení neverbální, obrazné a 

symbolické a nesdělítelné. Z této charakteristiky vyplývá důležitá vlastnost počáteční dětské 

fantazie. Není verbální, sdělitelná. 

Výzkumy Piaget prokázal, že neobyčejný pokrok ve vývoji dětské obrazotvornosti je 

spojen právě s osvojením jazyka. Opoždění řečového vývoje u dětí se projevuje také méně 

rozvinutou obrazotvorností. Piaget mluví o funkční závislosti mezi vývojem řečí a vývojem 

obrazotvornosti (Piaget, 1999). 

Pro nás je z toho, co bylo uvedeno, důležité zjištění, že představy vznikají z prvků, 

které pocházejí z reálného života člověka. To znamená, že základ procesu představování tvoří 

zkušenost. Centrem našeho zájmu jsou děti ve věku od pěti do sedmi let. Tedy děti, které už 

nějaké vlastní zkušenosti mají, i když ve srovnání s dospělým člověkem je jich velmi málo. 

Důležité je pro nás také to, že v tomto věku už děti mají poměrně širokou slovní zásobu, což 

se ukazuje jako nezbytný předpoklad pro vývoj obrazotvornosti. 

I. 3. Funkce a druhy představ 

Představy zastávají v psychice člověka několik důležitých funkcí. Kebza uvádí, že dvě 

nejdůležitější z nich jsou: funkce zobrazovací a funkce regulační (Kebza, 1992). 

První z nich zajišťuje zobrazení předmětů a jevů dříve vnímané reality nebo 

anticipované budoucnosti. Tato funkce nám ukazuje, že představy mají svou vlastní časovou 

charakteristiku (Linhart, 1979). Mohou se vztahovat k minulosti, pak je nazýváme 

vzpomínkami, nebo mohou být zaměřeny do budoucnosti. Pak se jedná o anticipační představy 

nebo také o představy cíle. Ty jsou ve většině případů spojeny s cílem činností, s určitou 

potřebou, a často jsou také doprovázeny citovým přízvukem, kladným nebo záporným. 

Anticipační představu spojenou s kladným citovým přízvukem nazýváme přáni. Záporný 

citový přízvuk představy zaměřené do budoucnosti se projevuje jako strach. Je zřejmé že 

takováto představa zásadním způsobem ovlivňuje výkon jedince. 

Druhou funkcí představ je funkce regulační. Ta spočívá v tom, že představy mohou 

být ovlivňovány nebo transformovány působením vůle, přání, zájmů a postojů člověka. 
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Představy se tedy v tomto smyslu podílejí na regulací lidského chování a stávají se nástrojem 

motivace. NakoneČný chápe regulační funkci představ tak, že člověk, který vykonává určitou 

činnost, řeší problémovou situaci, nemusí vždy všechny úkony vykonávat, ale může si je 

pouze představit. V takovém případě se představy vlastně stávají nástrojem myšlení. Autor v 

této souvislosti poukazuje na to, že "v průběhu představování vznikají důležité představy, 

které se podílejí na regulaci lidského chování" (NakoneČný, 1998, str. 23). 

Pokud se v souvislosti s vymezením funkcí představ vrátíme opět k tomu, co je 

předmětem našeho zájmu, tedy k představám dětí předškolního věku o škole, vidíme že se u 

těchto dětí může jednat jednak o vzpomínky. Dítě, když mluví o škole, vychází ze svých 

vlastních zkušeností s touto institucí (vzpomínky na zápis nebo na návštěvu vyučování). 

Především se ale jedná o představy anticipační, představy zaměřené do budoucnosti. Obecně 

se předpokládá, že tyto představy obsahují kladný náboj, že se dítě prostě do školy těší. Může 

se ale objevovat také strach z nového a neznámého. 

Rozlišujeme různé druhy představ podle různých hledisek třídění. Nejčastěji je 

uváděno dělení představ podle druhu reprodukované smyslové modality - představy sluchové, 

zrakové, chuťové, hmatové atd. Výzkumy v této oblasti ukázaly, že lidé se od sebe navzájem 

liší v představivosti, že ne všichni lidé mají stejnou schopnost si vyvolávat představy určitého 

druhu. Je zjištěno, že u některých lidí převládají představy zrakové, u jiných sluchové atd. 

Jak už bylo uvedeno dříve podle časové charakteristiky rozlišujeme představy 

zaměřené do minulosti - vzpomínky (paměťové představy) a představy zaměřené do 

budoucnosti - anticipační představy, představy cíle. 

Paměťové představy vznikají aktualizací stop po dřívějších vjemech na základě 

asociačních zákonů. Na základě stupně abstrahovanosti a zevšeobecnění se dále dělí na 

jedinečné (představy konkrétních předmětů nebo situací) a všeobecné představy (chybí v nich 

znaky patřící konkrétnímu předmětu). 

Od paměťových představ je třeba odlišit představy fantazijní, které vznikají syntézou 

částí různých paměťových představ. Fantazijní představy dělíme na reprodukující a tvořivé 

(kromě paměťových představ obsahují také něco nového), např. něco, co překračuje hranice 

skutečného světa (mýty, pohádky atd.). 



Při jejich následné fyzické realizaci vzniká něco nového, originálního (např, umělecké 

dílo). 

Fantazie neodmyslitelně patří k období dětství. Někteří autoři zdůrazňují, že dětský 

obraz světa není kognitivní, ale fantazijní. (Nakonečný, 1998) 

Fantazijni představy se objevují v mýtech a pohádkách, které považujeme za první 

pokusy o vysvětlení světa. To znamená, že fantazie provází lidstvo od prvopočátku. A stejně 

jako lidstvo měnilo své představy o světě na základě nově získaných poznatků, tak je mění i 

každé dítě během svého života. 

Rozlišujeme dvě základní funkce fantazie. Jedná se o funkci tvořivou a únikovou. 

(Nakonečný, 1998) 

Výsledkem tvořivé fantazie je umělecké dílo, výrobek, plán atd. Cílem únikové funkce 

fantazie (denní snění) je uniknout z reality do něčeho lepšího. Jedná se o splnění přání. 

Zvláštním druhem představ jsou pak eidetické představy, následné obrazy a paobrazy, 

které vznikají na základě doznívání vjemů, a také sny a tzv. synestezie. Synestezie vystupují 

ve formě fotismů (barevného slyšení), kdy sluchové vjemy jsou doprovázeny barevnými 

představami (zrakovými), nebo ve formě fonismů, kdy zrakové vjemy jsou doprovázeny 

sluchovými představami. Fonismy se vyskytují vzácně. 

Charakter představ mají také perseverace (vtíravé představy), které vznikají na základě 

intenzivních a opakovaných vjemů. 

Předmětem našeho zájmu budou paměťové představy. Dítě v kresbě a následně 

vedeném rozhovoru reprodukuje vlastní zkušenost se školou. Spojuje vzpomínky na svou 

vlastní zkušenost s tím, co slyšelo o daném tématu od jiných. Samozřejmě, že je nutno počítat 

s tím, že dítě už také něco zapomnělo (od zápisu uplynula určitá doba) a také, že všemu s čím, 

se setkalo nerozumí, takže přichází ke slovu také fantazie. 

Zároveň se bude jednat o představy vztahující se k budoucnosti, tedy anticipaění 

představy. Děti v našich rozhovorech mluví o tom, co je teprve čeká. Jak už bylo uvedeno 

dříve, li těchto představ je důležité jejich citové zabarvení. To může být buď kladné, nebo 

záporné. Můžeme předpokládat, že většina dětí se na vstup do školy těší, to znamená, že jejich 

představy o této instituci budou mít kladné citové zabarvení. Pravděpodobně se ale objeví i 



strach z budoucího, který vzniká z nedostatku informací, z toho, co dítě slyšelo od jiných, nebo 

na základě jeho vlastních zkušeností, např, z mateřské školy. 

To znamená, že v kresbách a hlavně v tom, jak jí dítě vysvětluje, dochází k propojení 

paměťové představy, představ o budoucnosti a fantazie. 

I. 4. Metody studia vlastností představivosti 

V, Kebza v jedné ze svých prací upozorňuje, že klasifikace existujících metod 

výzkumů představivosti je problematická. Obtížné je vlastně už stanovení kritéria klasifikace 

metod (Kebza, 1992). 

Jmenovaný autor uvádí klasifikaci přístupů ke zkoumání představivosti, která je podle 

něho v literatuře nejvíce citována. Jejím autorem je fvl. Horowitz, který navrhuje čtyři základní 

přístupy ke studiu představivosti: 

1) přístup vycházející ze studia vlastností představ, 

2) přístup usilující o postižení kontextů, za nichž představy vznikají, 

3) přístup vycházející z analýzy vztahu představivosti k pereepeí, 

4) přístup vycházející ze studia obsahů výsledků představivosti (Kebza, 1992). 

Nejfrekventovanějším východiskem studia představivosti jsou právě vlastnosti 

představ, tedy vlastnosti výsledků procesů představování. 

Sám Kebza pak metody studia představivosti dělí na metody subjektivní, založené na 

sebevýpovědi, a metody objektivní založené performančně. 

Z jiného hlediska rozlišuje metody specifické, které byly zkonstruovány speciálně pro 

výzkum představivostí. Mezi ně patří metody založené na introspekci, sebeposuzovací 

výpověďové škály. Druhou skupinu pak tvoří výzkumné metody nespecifické. V tomto 

případě se jedná o metody, které byly původně vytvořeny k jiným účelům, ale používají se k 

výzkumům představivosti jako doplňující metody (např. projektivní metody) (Kebza, 1992). 

U Linharta se setkáváme s jiným dělením metod. Rozlišuje jednoduché metody studia 

představivosti a metody složitější (Linhart, 1987). Jednoduché metody jsou založené na 



izolovaném studiu představivosti. Do této skupiny path' např. metoda asociačního 

experimentu, volného nebo vázaného. Jedná se o metodu, která umožňuje vysvětlit vztahy 

mezi duševními obsahy (vjemy, představami a pojmy). Další používanou metodou studia 

představivosti je výpověď o představě, která je založena na pokusu subjektu vyjádřit svou 

představu slovy. Do této skupiny patří také metoda nakreslení představy. Linhart v této 

souvislosti ovšem upozorňuje na určitá úskalí uvedené metody. Není totiž zcela zřejmé 

nakolik kresba znázorňuje skutečný obsah představy. Během relativně časově náročného 

procesu kreslení mohou totiž vzniknout představové asociace k některým detailům. Následně 

se pak nedá odlišit, co patřilo k původní představě a co bylo vybaveno až dodatečně během 

kreslení (Linhart, 1987). Nevýhodou uvedené metody je navíc také to, že je vázána na 

schopnost jiného druhu než je představivost. Posuzování výsledku může být ovlivněno 

kvalitou znázornění, to znamená tím, zda pokusná osoba umí kreslit. 

Další metodu, kterou bychom mohli zařadit mezi jednoduché metody studia 

představivosti, uvádí Pardel. Jedná se o metodu hláskování slov odzadu, kdy pokusná osoba 

musí vyjmenovat všechny hlásky určitého slova odzadu bez toho, aby si pomáhala zrakovým 

vnímáním slova. Podle uvedeného autora se jedná o úkol, který nelze zvládnout bez vytvoření 

poměrně jasné zrakové představy daného slova (Pardel, 1979). Tento autor mezi metodami 

zkoumání představivosti uvádí také písmenový nebo bodový čtverec. Tato metoda spočívá v 

tom, že subjektu je předložen čtverec s různě rozmístěnými písmeny (nebo body). Jeho úkolem 

je si rozmístění písmen zapamatovat a pak je správně zapsat do prázdného čtverce (Pardel, 

1979). 

Druhou skupinu metod zkoumání představivosti tvoří metody složitější. Tyto metody 

zahrnují větší celky než pouze úkoly, které předpokládají představivost. Linhart sem řadí 

řešení problémové situace. Kromě studia strategií a formulací hypotéz se v nich uplatňuje také 

představivost. I když autor připouští, že dosavadní výzkumy prováděné v této oblasti se 

zabývaly spíše analýzou kroků ve strategiích nebo typem myšlení (hledání nejefektivnější 

strategie) než na otázku, jakou roli v procesu řešení problémů hraje představivost (Linhart, 

1987). Dále je sem řazeno studium rozhodování, v tomto procesu je představivost velmi 

důležitá. Linhart mezi složitější metody řadí také projektivní testy, např. Rorschachův test. 

Podle uvedeného autora má však nejblíže k analýze představ Warttegův test (Linhart, 1987). 



Z uvedených metod byly v našem případě použity dvě. Rozhovor s dětmi si můžeme do 

určité míry dovolit chápat jako výpověď o představě. Jeho cílem bylo, aby se dítě pokusilo 

popsat svou představu školy slovy. Samozřejmě, že si uvědomuji, že popis představy byl 

ovlivněn otázkami, které jsem dítěti pokládala. Ty jeho výpověď určitým způsobem 

"směrovaly" a tím mohly měnit původní představu dítěte. 

Druhou použitou metodou je kresba. V tomto případě musíme brát zřetel na všechna 

uvedená úskalí této metody. I když pro nás není až tak důležité, jestli dítě nakreslilo pouze 

svou původní představu nebo jestli jeho kresba obsahuje také asociace vzniklé během procesu 

kreslení. Je možno dokonce říct, že to, co dítě napadalo během kresleni, je pro nás spíše 

přínosem. Co podle mého názoru skutečně nejvíce ovlivnilo výslednou kresbu, je 

motivovanost dítěte kreslit, v níž se odrážel především pocit dítěte, zda to umí nebo ne. 



IL Představy a proces představování u pěti až 

sedmiletých dětí 

II, 1, Poznávací procesy - myšlení 

Pokud se chceme zabývat vývojem představivosti dětí předškolního věku, musíme 

vycházet z vývoje poznávacích procesů vůbec. Ten má své charakteristické rysy, které jsou 

podmíněny, jak zráním centrálních nervových struktur, tak úrovní stimulace (tj. učení) dítěte. 

Pro období, které nás zajímá, je podle Jeana Piageta typické tzv. názorné (intuitivní) 

myšlení ( 4 - 6 - 7 let) (Piaget, 1999). V této etapě je dítě schopno uvažovat v celostních 

pojmech, které vznikají na základě vystižení podstatných podobností. Dětí si vytváří pojmové 

skupiny, do nichž jsou řazeny pojmy podle určité podobné vlastnosti. Poznat podstatnou 

podobnost jsou ovšem schopny teprve dětí na konci předškolního období (např. jablka a 

hrušky mají stopky a rostou na stromech) (Vágnerová, 1992). 

Myšlení dětí předškolního období je specifické. Není horší nebo méně dokonalé než 

myšlení v dalších vývojových stádiích, je prostě jiné. Utváří se podle jiných než logických 

principů. Jedná se tedy stále ještě o myšlení prelogické. To znamená, že nerespektuje všechny 

znaky reality a bývá do značné míry subjektivně zkresleno. Podstatou tohoto typu myšlení je 

jeho vázanost na vnímané a představované. Dítě zatím prostě není schopno opustit názor. 

Vždy se zaměřuje na to, co vidí nebo vidělo, i když už je to schopno nějakým způsobem 

rozěleňovat. 

Tento aspekt velice pěkně ilustruje jeden z výzkumů dětského myšlení, který provedl 

Jean Piaget s A. Szemiňskou (Piaget., 1999). Dvě shodné skleničky jsou naplněny stejným 

počtem identických korálků. Obsah jedné z nich je před zrakem dítěte přesypán do jiné 

sklenky, která má ovšem užší dno, takže sloupec korálků v ní je vyšší. Dítě předškolního věku 

bude tvrdit, že v nové skleničce je korálků více, protože je sloupec korálků vyšší. Tvrdí to, 

přestože vidělo, jak byly korálky přesypávány. Děti předškolního věku nejsou schopny 

respektovat změnu dvou závislých aspektů, v našem případě šířky a výšky sloupce korálků. 



Nejedná se o vjemový klam. Dítě vnímá skutečnost \celku dobře, ale usu/o\ai ve duns 

dimenzích ještě neumí. 

Ve sledovaném věku má dítě pojem pouze o tz.v. konzervaci, ale ne o zachování 

množiny předmětů. Nebyla u něho totiž dosud vytvořena celostní třída (Shaffer, 1999). 

Přičemž konzervací míníme schopnost chápat trvalost jako významnou vlastnost 

reality (Vágnerová, 2001). Dítě předškolního věku zkrátka ještě nemá pojem o zachování 

množiny předmětů. Má už sice vytvořen určitý pojem o trvalosti v Čase a prostoru, ale pojem o 

trvalostí množiny předmětů dosud vytvořený nemá (Vágnerová, 1992). Dítě zkrátka věří, že 

změna tvaru vede ke změně množství. 

Jednou z příčin tohoto stavuje neschopnost decentrace Jedná se o schopnost posuzovat 

skutečnost podle více hledisek a brát v úvahu různé souvislosti a vztahy (Vágnerová, 2001). 

Dítě předškolního věku se „centruje" pouze na sledování jedné kvality (výška sloupce 

korálků) a není schopno přejít na sledování kvality jiné (šířka sloupce korálků) (Shaffer, 

1999). 

Jeho pozornost upoutává zpravidla ta změna, která je nápadnější. To ovšem 

neznamená, že by dítě předškolního věku nebylo schopno vnímat globálně. Objekt vnímá bud* 

jako celek a nevšímá si detailů, nebo se naopak zaměří jen najeden detail (jeden parametr) a 

nebere už v úvahu žádné další vlastnosti objektu. To samozřejmě vede k tomu, že si nevšímá 

ani změn těchto vlastností (Vágnerová, 1996). Důležité je to, že proti předcházejícímu stádiu 

(symbolické, podle J. Piageta) je myšlení předškolního dítěte více vázáno na poznávanou 

realitu. 1 přesto ale toto myšlení slouží především k uspokojování přání a potřeb dítěte. To je 

důležitější než přesné poznání skutečnosti, proto je dítě schopno zkreslit nevyhovující 

informaci tak, aby mu vyhovovala. 

Tento přístup se může zdát do určité míry omezující, ale dítěti pomáhá, protože 

poznání zjednodušuje. Je vázán na nápadné znaky, které ovšem nemusí být v dané situaci vždy 

nejdůležitější. 

Dítě předškolního věku se setkává s mnohým, čemu nerozumí. To znamená, že to pro 

něho neznamená přínosnou zkušenost. Využít informaci totiž můžeme pouze tehdy, pokud 

chápeme její podstatu. To, že se mu realita občas jeví jako nesrozumitelná, dítě řeší tak, že její 

chápání přizpůsobuje svým vlastním potřebám (Vágnerová, 1996). 



V souhrnu je možné říct, že pro myšlení dítěte v předškolním věku je typický: 

- fenomenismus - vázanost myšlení na konkrétní skutečnost, 

- egocentrismus - vázanost myšlení k potřebám a přání dítěte 

- vše co se děje, se tak děje kvůli dítěti, 

- arteficialismus - (forma egocentrísmu) - vše někdo "udělal" 

(např. slunce někdo udělal), 

- atropomorfismus (animismus) - tendence vše polidšťovat, 

- presentismus - vazba na přítomnost, 

- fantazijní přístup - fantazie převládá nad respektováním logických 

zákonitostí, dítě mění skutečnost tak, aby vyhovovala jeho přání 

(magičnost dětského myšlení) (podle: Vágnerová, 1992). 

Dalším typickým znakem dětského myšlení je podle Vágnerové útržkovitosi, 

nekoordinovanost a nepropojenost (Vágnerová, 1996). Dítěti zkrátka chybí komplexní přístup. 

Do řešení problémů není schopno zahrnovat více aspektů nebo různorodé pohledy. 

Pro názorné myšlení je podle Kebzy charakteristická činnost prováděná v představě 

(Kebza, 1992). Jedná se o typ myšlení, které využívá představového symbolismu 

vycházejícího z bezprostředního vztahu mezi vjemem a představou, případně i jiného symbolu 

(Vágnerová, 1992). Je vázáno na názornou zkušenost subjektu. 

Názorné myšlení se zakládá na bezprostředním vztahu mezi schématem zvnitřněné 

činnosti (představa činnosti) a vnímáním předmětu. Centruje se na tento vztah (Shaffer, 1999). 

Dětské myšlení se vyznačuje nedostatkem reverzibility (vratností). Dítě ještě stále nechápe 

fakt, že když něco uděláme, věc se změní a ve většině případů už nelze vzít změnu zpět. 

Shaffer ovšem v této souvislosti poukazuje na výzkumy prováděné v devadesátých 

letech minulého století, na jejichž základě někteří odborníci předpokládají, že myšlení 

předškolního dítěte není až tak egocentrické a iracionální, jak se domníval Piaget (Shaffer, 

ibid.). 

Uvádějí, že dítě v tomto věku si upravuje své názory a závěry na základě toho, co mu 

předkládají osoby vyskytující se v jeho blízkosti. Pod vlivem těchto osob je dítě ochotno 

přijmout i jinou příčinu dějů než je ono samo. Dítě předškolního věku už ví, že vše kolem 

něho má nějaké označení. Proto postupně přechází od otázky „Co je to?" na otázku „Proč?". 



Ta je dokladem toho, že dítě začíná hledat příčinné souvislosti okolního světa (Merlin, 

Gil lemová. 2003). 

Také animismus (tendence polidšťovat) má svá omezení. Dítě přisuzuje lidské 

vlastnosti zvířatům a rostlinám, ale ne neživým věcem (zvíře se může uzdravit, ale rozbitý stůl 

ne). Fakt, že předškolní dítě přisuzuje neživým věcem vlastnosti živých se tedy podle výše 

zmíněného autora nedá zcela zobecnit (Shaffer, 1999). 
Dítě hledá příčiny věcí, ale z důvodu nedostatku zkušeností si je vysvětluje po svém. 

V myšlení dětí předškolního věky hrají také velmi důležitou roli emoce. Myšlení je 

nezralé, a proto si dítě při orientaci v prostředí vypomáhá fantazií (Vágnerová, 1992), Tím se 

už vlastně dostáváme k roli představivosti v životě dítěte předškolního věku. 

II. 2. Charakter is t ika procesu představování u dětí předškolního 

věku 

Představy se vyvíjí v koordinaci s ostatními poznávacími procesy. Tím, že dítě získává 

nové zkušenosti, jsou představy v porovnání s předcházejícími vývojovými stádii početnější a 

obsažnější. Ale protože dítě předškolního věku stále ještě nemá tolik zkušeností jako dospělý 

člověk, objevují se v jeho představách mezery a nepřesnosti. Dítč se v důsledku nedostatku 

zkušeností stále setkává s něčím, čemu nerozumí. To v něm samozřejmě vzbuzuje pocit 

nejistoty a strachu, proti němuž dítč bojuje tím, že své poznatky o skutečnosti zkresluje tak, 

aby se v nich bylo schopno orientovat. Vypomáhá si fantazií. 

Podle Vygotského kvalita a bohatost představ závisí právě na zkušenostech, které 

člověk získává postupně a pomalu. Proto jsou také představy dětí v porovnání s představami 

dospělých chudší (Vygotskij, 1967). Zmíněný autor se zde odvolává na základní zákon rozvoje 

představivosti formulovaný francouzským vědcem Ribotem. Tento zákon je založený na 

vztahu mezi rozvojem představivosti a intelektu. V dětském věku probíhá rychlý rozvoj 

představivostí, ke kterému ovšem dochází "nezávisle" na myšlení. Tato nezávislost 

obrazotvornosti na "rozumu" je podle Vygotského právě výrazem chudosti nikoli bohatosti 

dětské představivostí, jak zdůrazňuje také NovFanská (NovFanská, 1983). Podle Ribota v 



určitém období (pubescence) dochází k přiblížení vývoje obou procesu a dale ttuslciluic iak\M 

"pád" vývoje představivostí a růst intelektu. Tento jev je vysvětlován tím, že představivost 

začíná fungovat ve službách praktického života (Vygotskij, 1967), 

Představivost dětí je tedy chudší než představivost dospělých a samozřejmě, že také 

produkt představování, představa, je méně dokonalý než u dospělého člověka, Vygotskij sice 

připouští, že dítě má mnohem lepší schopnost kombinovat. To znamená novým způsobem 

spojovat prvky z dřívějších zkušeností (NovFanská, 1983). Dítě jednotlivé prvky kombinuje s 

neobyčejnou lehkostí a tím vlastně jeho představivost plní svou základní funkci - vytvářet něco 

nového. NovFanská ovšem takto rozvinutou schopnost kombinovat přičítá nerozvinutému 

myšlení a ohraničené životní zkušenosti (NovFanská, ibid.). Můžeme tedy říct, že dítě je proti 

dospělému zvýhodněno v počtu kombinací ale handikapováno v tom, že má ve srovnání s 

dospělým ke kombinování mnohem méně "materiálu". 

Můžeme dál pokračovat v popisu vlastností představivosti dítěte předškolního věku 

prostřednictvím srovnání s obrazotvorností dospělého člověka. 

NovFanská popisuje dětskou představu jako něco, co je vždy podmíněno situačně a co 

je zcela subjektivní. To znamená, že se jedná o něco, co má ve většině případů význam pouze 

pro svého tvůrce (NovFanská, ibid.). Významné je také to, že dítě dokáže své představy měnil 

až neskutečně rychle. Lopuchový list je chvilku ubrusem, chvíli lodičkou a za pár minut, se 

může stát třeba peřinkou pro panenku. II dospělého člověka něco takového pozorovat 

nemůžeme. Představy dospělého jsou představami výsledku nějaké činnosti. V této činnosti se 

realizují, objektivizují, nabývají významu i pro jiné lidi. Důležité je si uvědomit, že to, jaká 

představivost dětí je, má zřejmý účel Připoutanost k jedinému obrazu by totiž značně brzdila 

rozvoj dětského poznávání světa, (NovFanská ibid.). 

Dalším důležitým znakem je spojení představivosti s emocemi. Obecně platí, že 

spojitost představ s emocemi je velice úzká. Jak už bylo uvedeno dříve, Vygotskij formuloval 

dva typy vzájemného vztahu emocí a představivosti. Na jedné straně emoce ovlivňují 

představy a na straně druhé představy ovlivňují emoce. U dětí předškolního věku (a také u dětí 

mladšího školního věku) tvrzení o úzké propojenosti představivosti a emocí platí dvojnásob. 

Děti v tomto věku totiž ještě nejsou schopny kontrolovat svoje city a nepoddávat se jim. Zde 

právě nalézáme kořeny jedné ze specifických vlastností dětské představivosti. Dítě není 



schopno ovládat své emoce, ale není schopno ovládat ani svou představivost, NovPanská 

uvádí, že dětská psychika vlastně funguje v kruhy: obraz - emoce - obraz (Novfanská, ibid.). 

To je také příčinou toho, že dítě dělá pod vlivem představ takové věci, které bychom my 

dospělí nikdy neudělali. Samozřejmě že v dětském chování hraje roli také nedostatek 

zkušeností a slabá schopnost kritiky. 

Právě nedostatek zkušeností staví proces představování a fantazii na zvláštní místo ve 

vývoji poznávacích procesů u dítěte předškolního věku. Dítě se často setkává s tím, že něčemu 

ve svém okolí nerozumí. S tímto stavem se vyrovnává tak, že své poznatky zkresluje do 

podoby, ve které jsou mu srozumitelné. Jak už bylo uvedeno dříve, důležitou rolí zde hraje 

také přání dítěte. Přání je natolik silný emocionální mechanismus, že dokáže snadno zkreslit 

úsudek. Tato fantazijní úprava reality je výrazem magičnosti dětského myšlení (Vágnerová, 

1996). Dítě si prostě upravuje realitu podle svého přání tak, aby pro něho byla přijatelná. 

Pro děti předškolního věku je také typické vymýšlení příběhu, v nichž zpracovávají 

prvky skutečnosti a libovolně je vzájemně spojují dohromady a vkládají do nich svá přání. V 

těchto příbězích se obvykle samo dítě stává kiadným hrdinou. Vykládá je svému okolí a 

přesvědčuje ho o jejich pravdivosti. Důležité je to, že dítě samo jim věří. Tak vznikají tzv. 

dětské konfabulace, v nichž se vždy jedná o realizaci přání a tužeb dítěte. Nutno zdůraznit, že 

nejde o pravou lež, která se nakonec v předškolním věku vyskytuje pouze zřídka, protože dítě 

tomu, co říká, skutečně věří. Není dosud schopno odlišit realitu od konfabulace. Z toho 

důvodu by nikdy dospělým nemělo být trestáno za to, že si vymýšlí. Dospělý má v těchto 

případech vystupovat jako korektor čí průvodce na cestě k pochopení a přijetí reálného světa 

(Mertin, Gillernová, 2003). 

Význam fantazie v tomto věku spočívá v tom, že má harmonizující význam. Je 

nezbytná pro citovou a rozumovou rovnováhu dítěte (Vágnerová, 1992). fantazie se uplatňuje 

při uspokojování potřeby přizpůsobovat realitu svým přáním, interpretovat ji bez ohledu na 

objektivní skutečnosti. Jean Piaget. v tomto smyslu mluví o asimilací (Piaget, 1999). Zdá se, že 

pro dítě je nejsnazším způsobem vyrovnání se s tlakem reality, s nedostatky svého vlastního 

myšlení a zkušeností pomocí fantazie, která má relaxační, emocionálně příznivý účinek 

(Vágnerová, 1996). K tomu, aby dítě snáze porozumělo světu kolem sebe, mu také slouží 

animismus. Dítě svět lépe chápe, pokud mu přičítá vlastnosti živých bytostí nebo dokonce 



lidské vlastnosti. Modelem, podle něhož se řídí výklad světa, je vlastni činnost duele "1 >itě si 

myslí, že fyzikální pohyb a proměny sledují nějaké cíle a jsou nějakým způsobem motivovány 

atd." (Vágnerová, 1996, str. 132). Typickým příkladem je, když dítě říká: "Slunce jde po 

obloze." To neznamená, že by budoucí školáci ještě nebyli schopni odlišit neživé věci od 

živých, ale za určitých okolností prostě rozdíl mezi nimi přehlíží a neživým přičítají vlastnosti 

živých. 

Z uvedených charakteristik procesu představování u dětí předškolního věku je pro naši 

prácí zvlášť důležitá skutečnost, že výsledek tohoto procesu, představa, je vždy ovlivněn 

situačně, a také jeho úzká souvislost s emocemi. Emoce ve vztahu k nástupu do školy 

znamenají to, zda se dítě do školy těší nebo naopak netěší. Budoucí role školáka dosud 

existuje pouze ve formě očekávání. Dítě ještě nikdy do školy nechodilo, proto také tato role 

nemá přesný obsah. S nedostatkem informací se dítě může vyrovnat pomocí fantazie. 

II. 3. Funkce představivosti v dětské psychice 

Jak už bylo uvedeno v první částí práce, představy zastávají v psychice člověka několik 

základních funkcí. Z. Novfanská odlišuje dvě nejdůležitější z nich. Jedná se o funkci 

poznávací a regulační (Novfanská, 1983). 

Dítě se od dospělého odlišuje ve vzájemném vztahu uvedených funkcí. Duševně 

zdravý dospělý Člověk má mít obě tyto funkce v rovnováze. Jestliže by se jeho myšlení 

nemohlo opřít o intenzivní "doplňující" práci představ, nemohl by vykonávat žádnou tvořivou 

činnost. Představivost; umožňuje dospělému člověku regulovat své chování, umožňuje mu 

vytvářet si modely očekávaných událostí. To je podstatou funkce regulační. Jakýkoliv odklon z 

rovnovážného stavu se tedy projeví v pracovní schopnosti člověka, v přirozenosti a 

adekvátnosti jeho chování (Novfanská, ibid.). Než ovšem tohoto stavu rovnováhy obou funkcí 

dosáhneme, musíme projít poměrně složitým vývojem. U dětí se setkáváme s tím, že převládá 

jedna nebo druhá funkce představivosti. Toto vychylování z rovnováhy na tu nebo onu stranu 

je přirozené a nevyhnutelné. 



Hlavním cílem veškeré činností (především hry) dítěte předškolního věku je poznání 

světa, proto v tomto období jeho představivost vystupuje hlavně ve své poznávací funkci 

(NovPanská, ibid.). Hra dítěte je založena na tom, že dítě ve svých představách zaměňuje jeden 

předmět za druhý. Mohlo by se zdát, že právě toto nemá s poznáváním nic společného. Když 

se ale podíváme na hru dítěte pozorněji, uvidíme, že schopnost "měnit všechno za všechno" je 

určitým způsobem ohraničena. Na ubrus se může změnit list nebo kus látky ale ne kniha. To 

znamená, že dítě, když uskutečňuje nějakou změnu, hledá společnou vlastnost, podobnost. 

Důležité je také uvědomit si to, že i když je hra dítěte předškolního věku založena na záměně, 

její děj je vždy skutečný, reálný. Dítě sice částečně zobecňuje, ale přesto napodobuje určité 

činnosti tak, jak je vykonávají dospělí. NovPanská uvádí, že poznávací funkce představivosti 

tak, jak se projevuje ve hře předškolního dítěte, je dvojaká: na jedné straně umožňuje 

překlenout mosty mezi nejrozličnějšími předměty, odhalovat jejich podobnosti, a na straně 

druhé buduje herní situace, v nichž se dítě učí celkem konkrétním, reálným činnostem 

(NovPanská, ibid,). 

Přibližně v polovině předškolního věku (mezi čtvrtým a pátým rokem) se ve hře 

začínáme setkávat také s jinými projevy dětské představivosti. Hračky dítěte ožívají, začínají 

se chovat jako lidé. Dítě si vlastně vytváří svůj svět, který funguje podle jeho pravidel. V 

tomto světě pak dítě získává postavení dospělého a ve vztahu k ostatním (k hračkám, mladším 

sourozencům atd.) zastává ty samé funkce jako dospělí ve vztahu k němu. Tento způsob hry je 

výrazem určité touhy. Zde už se setkáváme s představivostí v její druhé funkci - regulační. 

Mezi sedmým a osmým rokem věku dítěte pak lato funkce začíná převládat nad poznávací 

(NovPanská, ibid.). V tomto věku také hra začíná ustupovat snění a "fantazírování". 

Důležitým východiskem pro výzkum vývoje dětské psychiky je analýza „chování 

s pretenzí" (příklad hra na ,jako") (Sedláková, 2004). Tento typ hry totiž ukazuje na schopnost 

dítěte zvládat operace se symboly, procvičovat jejich zástupnou funkci atd. 

A. Lillardová vymezila pretenzi jako překrývání jedné reality druhou a stanovila šest 

podmínek, za kterých pretenze nastává: 

1) subjekt, který je pretenze schopen, 

2) existence reálné situace, odlišné od pretendované, 



3) mentální reprezentace projevující se určitým scénářem chování (dítě předstírá, že 

v šálku je čaj), 

4) projekce pretendované situace do reality, 

5) plné si uvědomování si pretenze (je to jen jako), 

6) záměr subjektu realizovat chování s pretenzí (dítě si hraje, protože chce) 

(Sedláková, 2004). 

F. C. Keii rozšířil výše uvedených šest podmínek o další dvě. Důležitý je podle něho 

Žertovný emocionální tón, který doprovází pretenzi, a činorodost dítěte (Sedláková, 2004). 

Naproti tomu Perner tvrdí, že hru, ve které je jeden předmět zastupován jiným, nelze 

považovat za operaci se symboly. Jádrem jeho výkladu pretenze je interakce modelů 

reprezentace skutečnosti. V tomto případě tedy dvou obsahů mysli, z nichž jeden je percepčně 

zastoupen (Sedláková, 2004). 

Námi sledovaná hra na školu je také chování s pretenzí. Dítě, které si na školu hraje, si 

je velice dobře vědomo toho, že se nejedná o reálnou skutečnost. Vždy se ale snaží, aby 

situace, na níž si hraje, co nejvíce blížila tomu, co o škole ví. Jako rekvizity pro hru volí vždy 

předměty, které se co nejvíce podobají těm školním (lavice je vždy malý stolek, sešity vytváří 

tak, aby se podobaly skutečným atd.). Také si nevymýšlí názvy předmětů, ale používá ty, které 

skutečně existují. Když je učitel používá výrazy reálných učitelů. Samozřejmě, že reálnější 

jsou hry, které řídí děti chodící již do školy. V těch jsou „přehrávány" situace, které se 

skutečně staly. 

II. 4. Druhy představ dětí předškolního věku 

Jean Piaget popírá existenci představ před druhým rokem věku dítěte. Do té doby se 

totiž neobjevuje jednání, které by nasvědčovalo tomu, že si dítě vybavuje nepřítomný předmět 

(Piaget, 1997). Představivost spojuje s nástupem tzv. semiotické (symbolické) funkce, která se 

objevuje na konci senzomotorického období, tedy kolem jednoho a půl až dvou let. Tato 



funkce spočívá ve schopnosti představovat sí něco prostřednictvím něčeho jiného, co 

"označuje". Kromě obrazné představy do ní patří řeě, symbolické gesto atd. 

Piaget také upozorňuje na výrazný rozdíl mezi představami předoperační úrovně (do ? 

- 8 let) a představami operační úrovně, které jsou silně ovlivněny právě nástupem operací. 

Rozlišuje dvě velké kategorie představ; reprodukční představy, které pouze vyvolávají již 

známé a dříve pozorované jevy, a anticipační představy, které zobrazují pohyby nebo 

transformace i jejich výsledky, aniž se dříve zúčastnily na jejich realizaci. To znamená, že 

člověk je schopen si představit transformace geometrického obrazce bez předchozího 

narýsování nebo alespoň načrtnutí (Piaget, ibid.). 

Reprodukční představy se mohou vztahovat ke statickým konfiguracím, k pohybům 

(změnám polohy) a k transformacím (změnám tvaru). 

Pro nás je podstatné to, že z Piagetových výzkumů vyplývá, že na předoperační úrovni 

(do 7 let) se vyskytují výhradně statické obrazné představy. Teprve na úrovni konkrétních 

operací (po 7.- 8. roce) děti dovedou reprodukovat pohyby a transformace a současně jsou 

schopny si o nich vytvořit anticipační představy. Zmíněný autor mluví o nástupu kinetických a 

transformačních představ (Piaget, ibid.). 

Piaget tedy zdůrazňuje nástup období konkrétních operací pro zdokonalení dětských 

představ. Výzkumy jiných autorů ovšem ukazují, že právě v předškolním věku si děti vytvářejí 

přesně zakotvené teorie o světě, který je obklopuje. Tyto dětské představy a teorie se později 

mění jen velmi těžko a léta strávená ve škole na ně nemívají velký vliv. Často se prý myšlení 

pětiletého dítěte během školní docházky vůbec nemění (Gardner, 1999). 

Tento názor je těžko uvěřitelný. Vždyť dítě během školní docházky musí získat cclou 

řadu nových poznatků a vědomostí. Čerpá je ze školy, získává je vlastní četbou, sledováním 

pořadů v televizi, na internetu. Zdrojů může být ještě celá řada. Dítě se s nimi musí nějak 

vypořádat, uspořádat si je, začlenit si je do své původní představy o světě. Na základě toho se 

musí jeho původní obraz změnit. 

Z jiného úhlu se na dětské představy dívá Krcjčíková. Poukazuje na to, že u dítěte do 

čtyř let se můžeme setkat pouze s představami fantazijními. Teprve kolem pátého roku věku 

dítěte dochází k většímu rozvoji pamětních představ (Krejěíková, 1986). Tato změna 

charakteru představivosti souvisí se změnou myšlení (nástup názorného myšlení) a rychlým 



rozvojem řeči. Pětileté dítě si už uvědomuje vzájemné vztahy mezí předměty denní potřeby a 

postupně si začíná uvědomovat také vztahy mezi nejbližšími lidmi (Krejčíkové, 1986). 

My budeme pracovat s dětmi staršími (6 až 7 let). To znamená s dětmi, u nichž 

můžeme počítat s paměťovými představami. Chceme ale také po dítěti, aby hovořilo o něčem, 

co ho teprve čeká. Bude tedy mluvit o své představě budoucnosti. V neposlední řadě nesmíme 

opomenout ani to, jak důležitou roli hraje právě v tomto věku fantazie. V rozhovoru o škole 

můžeme narazit na celou řadu věcí, které předškolák ještě nezná a nemůže znát. Musíme tedy 

počítat s tím, že mezery mohou být zaplněny právě fantazií. 

II. 5. Představivost v dětské činnosti 

II. 5. 1, Hra 

Hlavním zaměstnáním dítěte předškolního věku je hra. Tato činnost souvisí s rozvojem 

motoriky, s rozvojem kognitivních struktur, s motivačně volními vývojovými faktory, 

s rozvojem a naplňováním sociálních vztahů. (Mertin, Gillernová, 2000) 

Podle Jeana Piageta je hra asimilací skutečnosti k vlastnímu já. Jedná se o prostředek, 

kterým se malé dítě vyrovnává s nedostatky ve schopností přizpůsobit se prostředí (Piaget, 

1997). 

Vrchol dětské hry pak podle zmíněného autora znamená symbolická hra (Piaget, 

1997). V tomto případě se jedná o asimilaci založenou na symbolické řeči, kterou si subjekt 

sám konstruuje a může ji tedy také přetvářet podle svých potřeb. Symbolická hra dítěti 

umožňuje chovat se zcela podle svých představ. Hra dává dítěti svobodu zpracovat si situaci 

tak, jak ono samo chce. Ve hře si například může znovu přehrát situaci, které nerozumělo a 

může alespoň na této úrovni pro sebe najit přijatelné řešení (Vágnerová, 1996). Ve hře se dítě 

dostává k mnohým pro něho nedostupným činnostem. Může během ní dělat to, co mu dospělí 

zakazují. Prostřednictvím hry si dítě osvojuje sociální role. Zkouší různé typy chování a 

ověřuje si reakci okolí. Díky nimž se pak zamýšlí nad důsledky svého chování (Kolláriková, 

Pupala, 2001). 



Za vrchol symbolické hry je považováno období mezi druhým a Šestým rokem věku 

dítěte (Píaget, 1997). 

Ve hře se objevuje to, co dítě zná, eo vidělo ve svém okolí. Odráží se v tu" celá životní 

zkušenost dítěte (Krejčíkové, 1986). Kde informace chybí, tam si dítě pomáhá představivostí, 

jinak by totiž nemohlo svou hru dovést clo konce. Představivost má ve hře dítěte nezastupitelné 

místo. Jak jinak by se mohl jeden předmět měnit v jiný. Zdá se, že dětskou hru je nejsnazš! 

vysvětlit právě obrazotvorností: v určitém věku probuzená fantazie hledá cestu ven a nutí dítě, 

aby si hrálo. Tak jednoduché to ale není. Hru totiž nepiodí fantazie ale snaha poznat svět 

kolem sebe. Překonat překážky, které se dítěti staví do cesty (především nedostatek 

zkušeností), by ale nebylo možné bez představivosti (NovFanská, 1983). To znamená, že 

představivost se rodí a rozvíjí především ve hře dítěte. Podle Kováře můžeme identifikovat 

první projevy tvořivosti již u čtyřletých dětí. (Fichnerová, 2002) 

Samozřejmě, že i během předškolního období se hra dítěte mění. Zatímco hra 

dvouletého dítěte je založena na napodobování reálné činnosti (dítě, které si hraje na krmení 

panenky, přesně napodobuje matčiny pohyby při této činnosti). Postupně reálná Činnost začíná 

ustupovat řečovému projevu. To znamená, že ve hře dítěte po čtvrtém roce věku, když si hraje 

na matku, která krmí dítě, není důležité přesné napodobení pohybů, ale to, jak s "dítětem" 

mluví. Na základě uvedeného příkladu si můžeme dovolit říct, že hra dítěte předškolního věku 

se vyvíjí od reprodukování předmětných dějů až po reprodukování mezilidských vztahů. 

Do dětské hry vstupují motivy z pohádek, z vyprávění dospělých a také to, co samo 

dítě zažilo nebo vidělo. Je nutno si uvědomit, že děti v předškolním věku mají velmi dobrý 

pozorovací talent. Nezbytné je používání rekvizit. 

Rozdíl mezi pohlavími se objevuje v tématice her. Lze ho vystopovat již v batolecím 

věku. V předškolním věku se dále zvýrazňuje (Matějček, 1998), 

Chlapci dávají přednost bojovým hrám, jejichž součástí jsou hrdinské fantazie. Dívky 

dávají přednost hrám na rodinu, v nichž plní ženské role. 

Je zajímavé, jak se tento rozdíl do určité míry stírá v mateřské škole. Dítě se zde často 

setkává s druhem hraček, které doma nemá. Dále zde hraje roli také fakt, že v našich 

mateřských školách zcela převládá ženský směr (ženský personál) (Matějček, ibid.). 



Důležité je také to, že dítě si uvědomuje, že hra není skutečnost a přesto ji jako 

skutečnost prožívá. Důležité je zde slovo ,jako" („Pij to jen jako." „ To je jen jako."). Není 

pouhým důkazem toho, že si dítě uvědomuje, že to není doopravdy, ale zároveň jím překlenuje 

různé logické nesrovnalosti (Matějček, ibid.). 

Hra je expresivním prostředkem, prostřednictvím ní dítě vyjadřuje názor}' a pocity ve 

vztahu ke světu (to jak svět chápe) a také k sobě samému (Vágnerová, 1996). 

Pro dítě předškolního věku je hra vlastně analogická pozdějšímu učení (nebo ještě 

později práci). „ Jak si dnes dítě hraje, tak bude později pracovat." (Mertin, Gillernové, 2000) 

Toto tvrzení je samozřejmě třeba brát s určitou rezervou. 1 když platí, že ve hře 

předškolního dítěte, lze již vypozorovat talent a zájmy. Toho by si měli dospělí všímat a dále 

rozvíjet. 

Pokusme se nyní uvedené aplikovat na hru, která se u dětí předškolního věku vyskytuje 

a která patří do našeho tématu. Jedná se o hru na školu. Václav Příhoda ji řadí mezi hry 

pospolité (Příhoda, 1963). Toto jeho zařazení vyjadřuje fakt, že ji hraje vždy více osob (nejen 

dětí). Jde také o hru námětovou, v níž se dítě snaží co nejpřesněji napodobit chování osob v 

určitém prostředí (učitele a žáků ve třídě). Velice důležité je v ní zachytit vzájemné vztahy 

mezi jednotlivými aktéry. Učitel má ve třídě vždy vedoucí postavení, žáci ho musí poslouchat, 

musí plnit jeho příkazy. 

Samozřejmě že ve hře na školu se objevuje i to, co vlastně tvoří podstatu symbolické 

hry. Jedná se o schopnost dítěte zaměňovat jeden předmět za druhý. To se týká tvorby školních 

pomůcek. Tato záměna má ale určité hranice. Děti se vždy snaží o to, aby předměty, které 

zastupují jiné jim byly vždy nejpodobnější (např. sešit zastupuje přeložený list papíru tak, aby 

se dal jako sešit otvírat). 

Hra na školu v předškolním věku je navíc důležitá tím, že dítěti vlastně umožňuje, aby 

se prostřednictvím ní "připravovalo" na svou budoucí roli školáka. Ve hře s někým, kdo už do 

školy chodí, dítě předškolního věku získává informace, které mu umožní, aby si utvořilo 

přesnější představu o tom, co ho ve škole čeká. Velmi reálně jsou hry hrané se staršími 

sourozenci. Školák vždy hru řídí a zařazuje do ní skutečné situace, které se ve škole staly. 

Chová se jako skutečný učitel. Dělá to co on a opakuje jeho věty. 



Z toho, co bylo uvedeno vyplývá, že při rozhovoru s dětmi je důležité se věnovat 

popisu hry na školu, protože to muže být velmi důležitý zdroj informací. 1 když samozřejmě 

jeho nejpodstatněji! částí pro nás i nadále zůstává rozbor nakresleného obrázku. 

Klusák přejímá klasifikaci her podle Calloise, Zmíněný autor dělí hry do tří skupin: 

1) hry motorického aparátu, 

2) hry smyslového aparátu, 

3) hry úsudku, citu a vůle (Klusák, 2008). 

Zdůrazňuje ale, že ve hře je nejdůležitější její motiv. Callois rozlišuje čtyři základní 

kategorie motivů her. Jedná se o soutěž, náhodu, závrať a předstírání (Klusák, 2008). V našem 

případě se tedy jedná o hru, jejímž motivem je předstírání. Dítě předstírá situaci, která v jeho 

reálném světě neexistuje, je si toho vědomo, ale jako reálnou ji prožívá. 

II. 5, 2. Vyprávění 

Stejně nezbytné jako hra, která obohacuje celou osobnost, je pro dítě předškolního 

věku vyprávění. Příhoda mluví o věku od čtyř do osmi let jako o pohádkovém věku. Pohádka 

je ze všech druhů vyprávění nejdůležitější. Dítě z ní získává informace, rozvíjí jeho fantazii a 

tím se ukazuje jako nezbytná pro budoucí tvořivost. 

Pokud bychom se totiž dětem rozhodli vyprávět příběhy založené pouze na 

skutečnosti, o lidech a věcech, které nás obklopují v běžném životě, které by neobsahovaly nic 

nadpřirozeného a magického, nechali bychom v nich zakrnět základní lidskou vlohu -

představivost a umělecké vcítění (Příhoda, 1963). Předškolní věk lze charakterizovat velkým 

přílivem fantazie, která dítěti umožňuje přenést se přes všechny logické nesrovnalosti. 

Také skrze pohádky dítě poznává svět, i když způsob jeho zobrazení v ní nemusí vždy 

odpovídat realitě. Některé aspekty mohou být upraveny nebo zcela změněny. Tak, jak je svět 

prezentován v pohádkových příbězích, je pro dítě srozumitelnější. Uspokojuje dětskou potřebu 

jednoznačností. V pohádkách existuje řád, který se nemění, charakteristika jednotlivých 



bytostí je jasně dána - jsou buď dobré, nebo zlé, příběh má vždy dobrý konec, zlo je vždy 

potrestáno. 

Dětský svět ovšem není pouhá fantazie. Děti předškolního věku milují vypravování, 

protože prostřednictvím něho poznávají svět, „přicházejí některým věcem a kloub" (Matějček, 

1998). 

Proto děti mají rády, když rodiče nebo prarodiče vypravují, jaké to bylo, když oni sami 

bylí malí. V té chvíli se staví se svými potomky do stejné roviny a dítě si uvědomuje, že 

babička už není tou dívkou, které vypráví, ale že jí kdysi byla. 

Opět z hlediska našeho zájmu by bylo zajímavé věděl, zda a jak se odlišuje "vyprávění" 

rodičů o škole od "vyprávění" o jiných reálných záležitostech dítěte. Jak uvidíme později 

představa předškolního dítěte o škole se vytváří především na základě postojů osob z jeho 

okolí (Vágnerová, 1996). Dítě víceméně přejímá postoj, který mají jeho rodiěe. To by tedy 

znamenalo, že rodiěe svým přístupem ke škole určují to, zda se jejich dítě do ní bude těšit 

nebo ne. Samozřejmě že je důležité, aby si dítě utvořilo ke škole kladný vztah, protože ten 

zásadním způsobem ovlivňuje jeho výkon v ní. Proto je na rodičích a dalších osobách z okolí 

dítěte, aby o blížícím nástupu do školy mluvili tak, aby se dítě na tuto událost mohlo těšit. 

II. 5. 3. Kresba 

Vyprávění a hra se nám jeví jako nezbytné pro rozvoj představivostí dítěte. Stejně 

nezastupitelnou funkci v životě dítěte plní kresba. S tím, jak se zdokonaluje kresebný projev 

dítěte, se také urychluje a zdokonaluje vytváření představ (Krejčíkové, 1986). Kresba má tedy 

nezastupitelné místo v životě předškolního dítěte. Jedná se o zvláštní druh lidské činnosti, ve 

které jsou zastoupeny jak hrové, tak pracovní návyky (Krejčíkové, ibid.). 

I když intenzivní studium dětské kresby trvá zhruba od 80. let minulého století, dodnes 

se názory na analýzu dětského kresebného projevu různí. Odlišné názory mají odborníci 

především na prvotní příčiny kresebné aktivity dítěte. Někteří autoři spatřují v kresbě dítěte 

herní aktivitu. U nás mezi zastánce tohoto názoru patří Václav Příhoda, který řadí kreslení do 
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skupiny tzv, konstruktivních her, do níž kromě kresby patři* také psaní, hra na písku, hra se 

stavebnicí atd, (Příhoda, 1963). Zmíněný autor poukazuje na to, že kreslení j e skutečně pouhou 

hrou až do čtvrtého roku věku, kdy dítě začíná svým čmáranicím připisovat určitý smysl. Do té 

doby dítě čárá, protože tato činnost mu navozuje libé pocity (Příhoda, ibid.). Kreslení v tomto 

období tedy můžeme považovat za činnost autotelickou, která má smysl sama v sobě. Dítě 

kreslí pro činnost samotnou, nemá cíl něco nakreslit. Kreslení můžeme považovat také za 

cvičení důležité pro rozvoj graíomotoršky. 

Objevuje se ale i názor, že již tříleté dítě dává svým kresbám obsah (Davido, 2001). 

Jiní autoři na dětské kreslení pohlížejí jako na obrazovou řeč, jiní jako na projev 

potřeby dětské seberealizace, další jako na pouhou potřebu napodobit grafickou činnost 

dospělých. (Mlčák, 1996) Častá je také snaha studovat dětskou kresbu v souvislosti s vývojem 

pojmového myšlení dítěte (Mlčák, 1996). Podle Jeana Piageta je kresba jednou z forem 

semiotieké funkce, která má své místo mezi symbolickou hrou a obraznou představou (Piaget, 

1997). V kresbě se projevuje úsilí zobrazit skutečnost nebo spiše to. jak dítě realitu chápe. Je 

pojímána jako symbol reality. 

Kresba jako spontánní aktivita se v předškolním věku rychle rozvíjí. Je závislá na 

vývoji manuální zručnosti (na senzomotorické koordinaci) a poznávacích procesů, především 

myšlení a představivosti. Odráží se v ní i momentální citové ladění dítěte. 

Většina psychologů se shoduje na tom, že dětská kresba není jen projevem případného 

talentu dítěte, ale vždy celé jeho osobnosti (Mlčák, 1996). Znamená tedy velmi cennou 

výpověď o psychickém světě dítěte. 

Ditě kresbami „graficky vypráví", aniž bv muselo používat slova. Dětskou kresbu tedy 

lze považovat za skutečný jazyk. Dítě k nám promlouvá prostřednictvím kresby množstvím 

znaků. Je také základem k rozvinutí mnoha příběhů, skutečných i smyšlených (Davido, 2001). 

Psychologové se také shodují na tom, že vývoj spontánní dětské kresby prochází 

určitými stádii, během nichž probíhají zákonité změny, které jsou závislé na chronologickém 

věku normálně se vyvíjejícího dítěte. Období, které nás zajímá, tedy období mezi pátým a 

sedmým rokem věku dítěte, Václav Příhoda nazývá obdobím realistické kresby (Příhoda, 

1983). U jiných autorů je možno nalézt ještě další označení. To není ale až tak podstatné. 

Důležité je pro nás to. že kresba dítěte v tomto období je realistická. Uždil v této souvislosti 
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upozorňuje na to, že při označování dětské kresby jako realistické sc musíme mít na po/oru. 

Nejedná se totiž o realismus v pravém smyslu slova, tedy \ tom smyslu. \ e kterém ho běžně 

používáme. Slovem realistické jsme totiž zvyklí označovat: "takové napodobení skutečnosti, 

které se snaží oklamat naše oko naznačováním světla a stínu, prostorové hloubky, atmosféry 

atd." (Uždil, 1984, str. 36). Základní snahou dítěte je věcnost, tedy pravdivé a jednoznačné 

vylíčení věci. Dítě se soustřeďuje na ty znaky, bez kterých by daná věc přestala být sama 

sebou. Pro dítě je tedy nejdůležitější barva a tvar. 

Dítě na konci předškolního věku, stejně j ako v předchozích obdobích, kreslí stále 

podle své představy, nikoli podle předlohy. To znamená, i e kreslí to, co o daném 

předmětu ví, ne to, co vidí na předloze (Mlčák, 1996). Začíná už ale na předmětech 

odlišovat znaky objektivní. Dítě začíná kreslit znaky individuální (např. oděv na postavě, 

deštník atd.). Kresba už je v tomto období dvojdimenzionální a plošná. Dosud se v ní objevují 

disproporce ve velikosti předmětů, dítě kreslí větší to, co je pro něho důležité, a také v 

poměrech jejich částí. Oproti předchozím stadiím jsou kresby bohatší na detaily. Dítě se snaží 

zobrazit pohyb a děj. Chybí perspektiva. Objevuje se tzv. sklápění vertikálu do horizontální 

roviny, aniž by dítě dbalo na realitu (Davido, 2001). 

V kresbách předškolních dětí doposud přetrvává transparentnost (průsvitnost). Ta 

spočívá v tom, že dítě nakreslí obrys (stavba, lidské tělo) a zároveň kreslí i vnitřek (pod šaty je 

vidět tělo). 

Co se týká námětů dětských kreseb, nejčastěji se vyskytuje panák (kresba postavy). To, 

že je člověk středem zájmu dítěte, logicky vyplývá z. antropocentrického zaměření dětské 

psychiky (Mlčák, 1996). S člověkem vchází pozvolna do kreseb dítěte také jeho prostředí, to, 

co ho obklopuje. Dítě kreslí domy, zahrádky (často znázorněné jako plot), stromy, dopravní 

prostředky, slunce, oblohu, zvířata atd. Jedná se o předměty, které mají pro dítě objektivně 

obecný a trvaly význam (Mlčák, ibid.). 

Protože v následující části práce využíváme kreseb dětí, upozorňujeme na tučné 

vytištěnou výše uvedenou část, kterou považujeme za velmi důležitou. 

Při posuzování kreseb dětí sledovaného souboru budeme vycházet z toho, že dítě 

v tomto věku (do 7 let) vždy kreslí to, co o dané věci ví, ne to, co vidí. Není totiž ještě 



schopno kreslit podle předlohy. Snaha o tento typ kresby se objevuje až v období tzv. 

vizuálního realismu ( 7 - 1 2 let). (Davído, 2001) 

Výše uvedený fakt, se jeví jako výhoda pro tuto práci. Můžeme si totiž dovolit 

předpokládat, že děti, které budou kreslit propracovanější obrázky, bohaté na detaily, budou 

právě ty, které mají o škole více a také přesnější informace. Budou zaznamenávat konkrétní 

situace, které buď samy zažily nebojím byly vyprávěny. 

Zatímco děti, jenž mnoho informací o sledovaném tématu nemají, budou volit 

jednodušší cestu. Soustředí se na kresbu například školní budovy, popřípadě nakreslí dítě 

s taškou na zádech. Tedy něco obecného, co o tomto tématu ví vlastně každý. 

Výše uvedený předpoklad nám také dává určitou jistotu, že dítě nebude pro kresbu 

čerpat inspiraci z prostředí mateřské školy, protože tam se bude v době kreslení nacházet, ale 

bude skutečně vzpomínat na to, co si pamatuje a zná v souvislosti s tématem škola. Z toho 

důvodu se kresba (především její následný rozbor) nabízí jako velmi důležitý zdroj informací 

o představách dětí předškolního věku o škole. 



III. Empirická část 

Cílem empirické části práce bylo zjistit, jakou mají o škole utvořenou představu děti 

několik měsíců před nástupem do ní. Zajímala jsem se o to, co budoucí školáci o škole ví, co 

předpokládají, že je v ní čeká, od koho informace, které mají, získali". Snažila jsem se zjistit, 

jaký význam škole přikládají samy děti a co očekávají od své budoucí role školáka. 

Ve své práci jsem vycházela z toho, že budoucí školáci už mají utvořenou představu o 

škole, která je v omezené míře založená na jejich vlastní zkušeností s touto institucí (zápis, 

návštěva školy s MŠ atd.) a především na informacích o škole, které dítě získalo 

zprostředkovaně od lidí ze svého okolí. 

Pro sběr dat jsem zvolila čtyři mateřské školy, dvě se nacházejí na venkově a ve dvou 

zbývajících případech se jedná o mateřské školy pražské. 

Data jsem získávala dvěmi metodami - kresba a rozhovor vedený s každým dítětem. 

Získaná data byla zpracována kvantitativně (chí - kvadrát) i kvalitativně. 

Pro potřeby kvantitativní analýzy byly děti tvořící sledovaný soubor řazeny do několika 

skupin (např. podle pohlaví, věku, vzdělání rodičů atd.). Jejich kresby pak byly řazeny do 

kategorií podle svého obsahu (např. budova školy, osoby, pomůcky atd.). Údaje o dětech a 

témata jejich kreseb byla následně vyhodnocena chí - kvadrátem. 

Cílem kvantitativního zhodnocení bylo ověření platnosti stanovených hypotéz. 

V této části práce se také pokusím o konfrontaci svých nálezů s údaji, které obsahuje 

předchozí teoretický rozbor problematiky představ a představivosti. 

III. 1. Předpoklady a hypotézy 

Tato práce je založena na předpokladu, že představy o škole si děti utváří již 

v předškolním věku (Vágnerová, 1996). Protože dítě v tomto období má s institucí školy jen 

málo vlastních zkušeností, utváří si své představy a očekávání vztahující se ke školní docházce 

na základě postojů osob ze svého okolí. Z výše uvedeného bylo vycházeno při stanovování 

hypotéz: 



a) Více informací o škole a konkrétnější představy o ní mají děti, které mají staršího 

sourozence, 

b) Více o své budoucí roli žáka ví děti rodičů s vyšším dosaženým vzděláním. 

c) Starší děti (po odkladu školní docházky) mají konkrétnější představy o škole než děti 

mladší. 

d) Děti z pražských mateřských škol mají v porovnání s dětmi venkovskými přesnější 

představy o škole. 

Platnost uvedených hypotéz byla ověřována chí - kvadrátem. 

III. 2. Použité metody a postup pří sběru da t 

Při získávání dat pro svou práci jsem používala dvě metody kresbu na téma a 

rozhovor. 

S dětmi jsem pracovala individuálně. Setkání s každým dítětem probíhalo tak, že jsme 

si nejprve spolu povídali na téma škola. Cílem každého rozhovoru bylo zjistit, co všechno 

budoucí školáci o škole ví a od koho nebo kde tyto informace získali. 

Rozhovor vedený s dětmi můžeme charakterizovat jako polořízený. I když jsem měla 

předem připravené otázky (jakousi kostru rozhovoru) týkající se zápisu do základní školy, 

srovnání běžného dne v mateřské škole a toho, co dítě ví o režimu dne ve škole. Ptala jsem se 

dětí, zda mají staršího sourozence, jestli si s někým hrají na školu, co jim o škole říká jejich 

uěitelka v mateřské škole nebo rodiěe, jestli se byly podívat ve škole na vyučování atd. 

(příloha). Striktně jsem se ovšem své osnovy nedržela. Reagovala jsem na to, co mi dítě řeklo, 

popřípadě na to, co se objevilo v jeho kresbě. 

Součástí rozhovoru byla kresba obrázku na téma škola. Zde jsem se vyhnula stanovení 

přesné formulace instrukce pro jeho zadání. Během rozhovoru jsem se každého dítěte zeptala, 

zda se do školy těší, a pokud ano, na co nejvíce. Požádala jsem ho, aby nakreslilo to, na co se 

do školy nejvíc těší, popřípadě to, co myslí, že tam bude nejlepší, co ho bude nejvíce bavit. 



Mou snahou bylo také to, aby pro všechny děti byly zajištěny shodné podmínky. 

Všechny měly k dispozici stejné pastelky a papíry. Pouze v jedné z mateřských škol nebylo 

možné, abych byla s dítětem během našeho rozhovoru o samotě. Pracovaly jsme v místnosti, 

kde byly i ostatní dětí a probíhal tam běžný denní program třídy. 

Rozhovory se všemi dětmi probíhaly také v přibližně stejnou dobu a to ráno po 

příchodu dětí do mateřské školy. 

Po rozhovorech s dětmi a jejich kresbě následoval rozhovor s učitelkou. Od ní jsem 

získala základní informace o tom, jak probíhá předškolní příprava v dané třídě, popřípadě 

mateřské škole, a také základní informace o dětech, s nimiž jsem pracovala. Zajímal mě věk 

dítěte, v době sběru dat, vzdělání rodičů, odklad školní docházky a to zda dítě má sourozence. 

Když nebudeme počítat rozhovor vedený s učitelkou, je možno říct, že byly použity 

dvě metody zjišťování dal. Jednalo se o rozhovor s dítětem a analýzu produktu činností. 

Jednalo se o kresbu na téma škola. Cílem obou použitých metod bylo zjistit, jakou mají 

představu o škole děti jen několik měsíců před nástupem do prvního ročníku. 

O metodách používaných pro studium představ již bylo pojednáno dříve. Byla také 

uvedena určitá úskalí jejich použití. Platí to především v případě použití kresby ke zjištění 

představy. Pokud totiž chceme prostřednictvím kresby poznat představu nějakého člověka, 

musíme mít na zřeteli to, že během relativné dlouhého procesu kreslení mohou vzniknout 

asociace k některým detailům a že tedy výsledná kresby nemusí zachycovat původní 

představu. 

Naším cílem bylo zjistit spíše úroveň informovanosti dítěte o škole a adekvátnost toho, 

co od nástupu do ní očekává. Proto asociace vzniklé během kreslení obrázku na téma; „Na co 

se dítě do školy nejvíc těší?", můžeme považovat spíše za obohacení toho, co dítě původně 

začalo kreslit. 

To, co mohlo skutečně negativně ovlivnit výsledek kreslení, byla nedostatečná 

motivace dítěte pracovat nebo dokonce nechuť kreslit, která pramenila z pocitu dítěte, že to 

neumí. 

Rozhovor vedený s dítětem můžeme do určité míry považovat za výpověď o představě. 

Každé dítě se v něm vlastně pokusilo popsat svou představu o škole slovy. Sehrály v něm 



ovšem velice důležitou roli otázky, které byly dětem pokládám a kietv dítě určitý nt zpusobem 

„směrovaly". 

111.3. Soubor 

Materiál pro napsání této práce jsem nasbírala během měsíců dubna a května 1999 ve 

čtyřech mateřských školách. Ve dvou případech se jednalo o mateřské školy pražské a další 

dvě byly venkovské. 

Děti, se kterými jsem pracovala, ve všech případech vybíraly samy jejich učitelky. 

Mým jediným požadavkem bylo to, aby byli vybráni předškoláci, to znamená děti, které by 

měly příští školní rok nastoupit do prvního ročníku základní školy (soubor zahrnuje také děti s 

odkladem školní docházky pro školní rok 1999/2000). Můžeme ovšem říct, že výběr dětí byl 

ovlivněn do značné míry situačně. Do mateřských škol jsem totiž chodila ráno, před začátkem 

denního programu třídy. Učitelky tedy děti vybíraly podle toho, jak do školky docházely. 

l i l . 3.1. Popis souboru 

Základní informace o dětech, které tvoří sledovaný soubor, jsou uvedeny v následují 

tabulce: 
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Přiložená tabulku obsahuje zakladu i inlormace o všech pětatřiceti dětech, se kterými 

jsem pracovala. V k c h m t\to údaje jsem získala od učitelek dětí. Uvedená data sloužila také 

jako podklad pro statistické zpracování. Údaje jsou řazeny podle toho, kterou z mateřských 

škol dítě navštěvuje. Mateřské školy číslo 1 a 2 jsou pražské, civě venkovské mateřské školy 

jsou označeny čísly 3 a 4. 

Další proměnnou je pohlaví dítěte. Až na mateřskou školu 2, kde počet chlapců a dívek 

vyrovnán, tvoří větší část souborů z jednotlivých mateřských škol dívky. Nemohu ovšem říct, 

zda tento stav odráží skutečnou situací v mateřských školách, protože děti byly vybírány svými 

učitelkami a já jsem do jejich výběru nijak nezasahovala. 

Dále byly děti rozděleny podle věku na mladší a starší. Vznikly dvě skupiny dětí 

(věková skupina 1 a 2). Do věkové skupiny 1 patří všechny děti ze souboru, které v době, kdy 

jsem s nimi pracovala, byly staré maximálně šest let a tři měsíce. Druhou věkovou skupinu pak 

tvoří děti starší. Nejmladšímu dítěti bylo v době sběru materiálu pět let a šest měsíců a 

nejstaršímu šest let a deset měsíců. 

Z uvedené tabulky vyplývá, že soubory obou venkovských mateřských škol jsou z větší 

části tvořeny mladšími dětmi (věková skupina 1), zatímco pražské mateřské školy jsou 

zastoupeny více dětmi, které věkem patří do věkové skupiny 2. 

Dále tabulka obsahuje údaje o vzdělání rodičů dětí. Soubor je složen z dětí, jejichž 

rodiče jsou vyučeni, středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaní. Jako další je jak u matek, tak u 

otců stanovena kategorie základní vzdělání, do níž byly zařazeny děti, jejichž rodiče mají 

ukončenou pouze povinnou školní docházku, U otců se také objevily případy, kdy příslušná 

mateřská škola neměla o otci dítěte k dispozici žádné údaje (tři děti, MŠ 1, 2). V situaci 

rozvodu rodičů a dalšího sňatku matky nemají mateřské školy informace o biologickém otci 

dítěte, nýbrž o novém partnerovi matky. V těchto případech tedy i tabulka obsahuje údaj o 

vzdělání nového partnera matky dítěte (pět dětí, MŠ 1,2, 3). 

Nejvíce dětí souboru má otce vyučené, na dalším místě jsou pak otcové s ukončeným 

středoškolským vzděláním. Zajímavý je fakt, že nejvíce dětí, které mají vysokoškolsky 

vzdělané otce pochází z mateřské školy 3, tedy z venkovské MŠ. Co se týká dosaženého 

vzdělání matek, má nejvíce dětí matky středoškolsky vzdělané, jen o něco málo méně je matek 



vyučených. Nejvíce dělí, které mají matky vysokoškolsky vzdělané opět pochází z 

mateřské školy 3. 

Rodiče, kteří mají dokončenou pouze povinnou školní docházku, se nacházejí jen ve 

skupinách pocházejících z obou venkovských škol (3 a 4). Do skupiny dětí z mateřské školy 4 

nepatří ani jedno dítě, které má alespoň jednoho rodiěe s vysokoškolským vzděláním. Nejvíce 

jsou zde zastoupeni vyučení rodiče. 

Rozdíl mezi venkovskými a pražskými mateřskými školami můžeme vidět také tehdy, 

pokud je budeme posuzovat podle počtu sourozenců dětí. Pět dětí z obou pražských 

mateřských škol nemá žádného sourozence, zatímco z venkovských škol se jedná pouze o 

jedno dítě. Jen jedno dítě z obou pražských mateřských škol má více než jednoho sourozence 

(dva). V případě dětí pocházejících z. mateřských škol nacházejících se na venkově, se jedná o 

šest dětí. Nejvíce sourozenců mají děti z mateřské školy 3. Každé dítě má alespoň jednoho 

staršího sourozence. 

Pro potřeby kvantitativní analýzy byly děti děleny nejen podle toho, jestli mají staršího 

bratra nebo sestru, ale byla vytvořena ještě třetí skupina, která byla nazvána "nemá staršího 

sourozence". Byly do ní zařazeny děti, které buď nemají žádného sourozence, nebo mají pouze 

mladšího. Jedná se o deset dětí. Nejvíce jsou v této skupině zastoupeny děti z mateřské školy 4 

(čtyři děti) a dále pak děti z mateřských škol 1 a 2, z obou do ní patří tři děti. Z mateřské školy 

3 nebylo do této jmenované skupiny zařazeno ani jedno dítě, protože všechny děti z uvedené 

mateřské školy mají alespoň jednoho staršího sourozence. 

Další proměnnou je odklad školní docházky. Podle tohoto kritéria byly děti rozděleny 

do tří skupin. Do první vytvořené skupiny patří děti, které do školy nastupují v řádném termínu 

- bez odkladu školní docházky. Do druhé skupiny byly zařazeny děti, které dostaly odklad 

školní docházky pro školní rok 1998/99 (POŠD). Soubor obsahuje čtyři děti po odkladu školní 

docházky, dva chlapce a dvě dívky. Třetí skupina je tvořena dětmi s odkladem školní 

docházky pro školní rok 1999/2000. To znamená, že školní rok, během něhož jsem s nimi 

pracovala, nebyl pro tyto děti poslední, který stráví v mateřské škole. Z tabulky vidíme, že do 

poslední skupiny patří celkem osm dětí. V pěti případech se jedná o chlapce a ve třech o dívky. 

Pokud se zajímáme o odklad školní docházky, jeví se nám jako podobná situace v 

mateřských školách 3 a 2. Z těchto dvou mateřských škol nastoupí do školy v řádném termínu 



vždy méně než polovina ze sledovaných dělí, ostatní děti mají pro školní rok 1999/2000 

odklad školní docházky. Nejvíce dětí s odkladem školní docházky pro uvedený školní rok 

pochází z mateřské školy 3. Jedná se o pět dětí z celkového počtu devět, které patří do 

sledovaného souboru. Skupiny dětí ze zbylých mateřských škol (1 a 4) si jsou podobny v tom, 

že obsahují děti po odkladu školní docházky a dále pak už jen dětí bez odkladu školní 

docházky. 

Pokud bychom srovnávali všechny čtyři sledované mateřské školy podle všech údajů 

mezi sebou, viděli bychom, že obě pražské mateřské školy jsou si hodně podobné, výjimku 

tvoří pouze jejich porovnání na základě uložených odkladů školní docházky. 

Mezí venkovskými mateřskými školami žádnou podobnost nenalézáme. Údaje o 

skupinách dětí jsou od sebe hodně odlišné. Skupina dětí z mateřské školy 3 obsahuje nejvíce 

dětí s odkladem školní docházky, s největším počtem sourozenců a také nejvíce dětí, jejichž 

rodiče jsou vysokoškolsky vzdělaní. Zatímco ve skupině dětí z mateřské školy 4 v porovnání s 

ostatními mateřskými školami nacházíme nejmladší děti. jejichž rodiče dosáhli nižšího 

vzdělání. Nejvíce dětí z této mateřské školy má rodiče vyučené. 

Popisu souboru jsem se věnovali podrobně proto, že mnohé z uváděných proměnných, 

jak předpokládáme, mají vztah ke kvalitě představ o škole jednotlivých dětí. 

III. 4. Mateřské školy 

Jednou z proměnných pro kvantitativní zpracování dat je příslušnost dítěte do mateřské 

školy, proto připojuji stručnou charakteristiku čtyř zařízení, v nichž jsem prováděla sběr dat. 

II 1.4. 1. Mateřská škola 1 

Jedná se o pražskou mateřskou školu. Nachází se na sídlišti. Pracovala jsem s osmi 

dětmi z této mateřské školy, se šesti dívkami a dvěma chlapci. V mateřské škole funguje 

několik paralelních tříd předškoláků. Většina dětí odtud odchází do základní školy, která se 

nachází v téže ulici jako škola mateřská, není to ale pravidlem. O tom. jakou základní školu 

bude dítě navštěvovat, rozhodují jeho rodiče, kteří nemají povinnost svůj výběr mateřské škole 



oznámi t , Z toho důvodu učitelka ve xětsině případu mněděla, v jaké škole bylo které dítě u 

zápisu. 

V této mateřské škole neprobíhá speciální příprava na vstup dítěte clo školy, např. na 

změnu režimu dne a požadavků kladených na dítě. Děti se během posledního Školního roku v 

mateřské škole nechodí podívat do základní školy na průběh vyučovací hodiny. Probíhá zde 

výuka anglického jazyka a hry na flétnu. 

III. 4. 2. Mateřská škola 2 

Také tato mateřská škola se nachází na pražském sídlišti. Děti z ní odchází do různých 

základních škol na tomto sídlišti nebo i mimo ně. Záleží na výběru rodiěů. ¥ mateřské škole 

funguje několik paralelních tříd předškoláků. Pracovala jsem s osmi dětmi z této mateřské 

školy. Jednalo se o čtyři chlapce a o ětyři dívky. 

V mateřské škole neprobíhá speciální příprava na vstup dítěte do školy. Učitelky 

postupují podle osnov pro mateřské školy. Před zápisem do školy se všechny třídy budoucích 

školáků zúčastní jedné vyučovací hodiny v prvním ročníku základní školy, která se nachází v 

blízkosti této mateřské školy a většina dětí do ní také bude chodit. 

III. 4. 3. Mateřská škola 3 

Mateřská škola se nachází v obci, která má přibližně čtyři sta sedmdesát obyvatel. 

Navštěvují ji děti z této a několika dalších obcí. Většina dětí z této mateřské školy odchází do 

základní školy, která se nachází hned vedle mateřské školy. Třída prvního ročníku, která 

zároveň slouží jako družina, je dokonce umístěna přímo v budově mateřské školy. Ve školce 

existuje pouze jedna třída, to znamená, že předškoláci nejsou odděleni od mladších dětí. 

Většinu aktivit děti provádějí společně, pouze některé úkoly jsou diferencovány podle věku 

dětí. V této mateřské škole jsem pracovala celkem s devíti dětmi, pěti dívkami a čtyřmi 

chlapci. 



Ani v této mateřské škole neprobíhá v posledním ročníku speciální příprava na školu, 

na jiný režim dne. Učitelky plní osnovy určené pro předškolní ročník základní školy. Před 

zápisem do školy se děti spolu se svou učitelkou zúčastní výuky v první třídě ZŠ. Vždy se 

jedná o hodinu čtení a matematiky. Také učitelka první třídy stráví jedno dopoledne v 

mateřské škole, aby se seznámila se svými budoucími žáky. Žáci mateřské a základní školy 

jezdí společně na plavání. Během června je v mateřské škole provedeno vyšetření školní 

zralosti předškoláků. 

Dříve do mateřské školy pravidelně dojížděla logopedka. 

Žáci mateřské školy se pravidelně účastní shromáždění na začátek školního roku školy. 

Pří této příležitosti mohou vidět své bývalé spolužáky při jejich nástupu do první třídy. 

III. 4. 4. Mateřská škola 4 

Mateřská škola 4 se nachází v obci, která má asi tři sta obyvatel. Je určena pro děti z 

této a z okolních obcí. Spádová oblast je poměrně rozlehlá, což se projevuje především v tom, 

jakou základní školu rodiče pro své děti volí. Děti z této mateřské školy odchází do čtyř 

různých základních škol. Nejvíce pak do základní školy, která se nachází ve stejné obci jako 

mateřská škola 3. Jedná se o obec vzdálenou 4 km. V této mateřské škole existuje pouze jedna 

skupina dětí, v níž jsou jak předškoláci, tak děti mladší. Z této mateřské školy pochází 

rozhovory a kresby od deseti dětí, šesti dívek a čtyř chlapců. 

Ani v poslední mateřské škole neprobíhá speciální příprava na školu, na změnu režimu 

dne nebo požadavků na dítě. Učitelky postupují podle osnov pro mateřské školy. Výuky v 

prvním ročníku základní školy se během posledního roku ve škole zúčastní pouze ty děti, 

jejichž rodiče zvolili základní školu v obci 3. 



IV. Zpracování dat 

Získaná data byla zpracovávána jak kvantitativně, tak kvalitativně, Pro kvantitativní 

zpracování byl použit chí - kvadrát test nezávislosti. Jedná se o test, který sleduje závislost 

mezi statistickými znaky. V našem případě byla sledována závislost mezi údaji o dětech, které 

tvoří soubor, a výskytem určitých námětů v jejich kresbě. 

informace získané od dětí během rozhovoru na téma škola a také jejich kresby, jejichž 

námětem bylo to, na co se každé dítě do školy těší, byly podrobeny kvalitativní analýze, 

V případě kresby byl hodnocen pouze její námět, to znamená to, jakým způsobem se 

její autor vypořádal s daným námětem. Nezabývala jsem se kvalitou znázornění. Je nutno také 

uvést, že z rozboru kreseb bylo nutno vyřadit obrázek jednoho chlapce. Jeho kresba totiž 

vůbec nezachycovala požadovaný námět, nijak nesouvisela s tématem škola. V porovnání 

s ostatními sledovanými kresbami, o nichž si o všech můžeme dovolit říct, že odpovídají věku 

dítěte, tedy stádiu realistické kresby (Příhoda, 1963), se nám tato jeví jako méně vyspělá (např. 

postavy jsou znázorněny jako „hlavonožcí"). 

IV. 1. Kvantitativní zpracování a interpretace dat 

Jak už bylo uvedeno dříve, pro kvantitativní zpracování dat byl použit chí - kvadrát test 

nezávislosti, tedy test, který sleduje závislost mezi statistickými znaky. 

V našem případě byla sledována závislost mezi údaji o dětech, které tvoří soubor, a 

výskytem určitých námětů v kresbách těchto dětí. 

Na základě údajů, které jsem měla k dispozici, byly děti rozděleny do skupin: 

1) podle navštěvované mateřské školy (čtyři skupiny), 

2) podle pohlaví dítěte (dvě skupiny), 

3) podle věku (dvě skupiny), 

4) podle dosaženého vzdělání otce (pět skupin), 



5) podle dosa/encho \ zdělaní matky (čtyři skupiny), 

6) podle toho, zda dítě má staršího sourozence, na základě tohoto 

kritéria byly děti rozděleny do tří podskupin: 

a) děti mající staršího bratra, 

b) děti mající starší sestru, 

c) děti, které nemají staršího sourozence, 

7) podle toho, zda dítě dostalo odklad školní docházky: 

a) děti po odkladu školní docházky - POŠD (odklad školní docházky 

pro školní rok 1998/99, 

b) dětí s odkladem školní docházky - OŠD (odklad školní docházky 

pro školní rok 1999/2000, 

c) děti bez odkladu školní docházky BOŠD (děti nastupující do 

školy v řádném termínu), (víz též tabulka č. 1, str.45 ) 

Dále byly sledovány náměty vyskytující se v kresbách dětí sledovaného souboru. 

Námět kresby nebyl vyvozen pouze ze samotné kresby, ale také z jejího popisu, který provedlo 

dítě, které ji nakreslilo. Kresby některých dětí obsahují více námětů. 

Podle námětů, které byly nalezeny v kresbách dětí, bylo stanoveno sedm hlavních 

kategorií, do kterých bylo možno zařadit kresby všech dětí: 

1) budova Školy a okolí, 

2) místnost a její vybavení, 

3) osoby, 

4) činnosti, 

5) pomůcky, 

6) čas děje, 

7) kombinace námětů. 

Poslední z kategorií zahrnuje ty dětské kresby, které obsahují více námětů, to znamená, 

že v nich byly určeny alespoň dvě z kategorií uvedených pod Čísly jedna až šest. 

Předpokládali jsme, že výskyt četností námětů vzhledem k rozdělení dětí do různých 

skupin podle výše uvedených údajů je v těchto skupinách stejný. 



Nutné je podotknout, že závislost mezi statistickými znaky byla sledována na hladině 

významnosti 5%. Dále uváděna hladina významnosti 10%, na ní prokázaný vztah mezi znaky 

posuzujeme jako slabou závislost. 

Sledovaný soubor není příliš velký, obsahuje kresby pouze třiceti pěti dětí. To 

znamená, že některé skupiny údajů nejsou příliš nasyceny (např.v souboru se vyskytují pouze 

Čtyři děti zařazené do skupiny POŠD), proto v následujícím textu neuvádím pouze dvojice, 

mezi nimiž byl prokázán statisticky významný vztah, ale i některé další, které považuji za 

důležité pro analýzu kresby, a v nichž se určitý rozdíl objevuje. 

Interpretaci zjištěných výsledků uvádím podle jednotlivých kategorií námětů. 

IV. 1.1. Kategorie č. 1 - budova školy a okolí 

Tato kategorie se vyskytuje v kresbách sedmnácti dětí souboru, v kresbách deseti dívek 

a sedmi chlapců. 

Nutné je uvést, že kategorie č. 1 byla sice nazvána budova školy a okolí, ale že 

nezahrnuje pouze kresby školní budovy. Jsou do ní řazeny kresby školní zahrady, hřiště a 

kresby, které znázorňují to, co dítě označuje "venku", ale už přesně nespecifikuje kde. 

Z tabulky č. 2 vidíme, že byla statisticky prokázána závislost mezi sledovanou 

kategorií a mateřskou školou, tedy tím, kterou ze čtyř mateřských škol dítě navštěvuje. 

Kategorie ě. 1 se nejčastěji vyskytuje v kresbách dětí z mateřské školy 4. Jedná se o kresby 

devíti dětí z deseti (90%) z této mateřské školy. To znamená, že kresby dětí z mateřské školy 

4 tvoří více jak polovinu souboru kreseb, v nichž tuto kategorii určujeme. Uvedenou kategorii 

nacházíme v kresbách tří dětí z osmi z mateřské školy 1. Vyskytuje se také v kresbách tří dětí z 

celkového počtu devět z mateřské školy 3 a v kresbách dvou dětí z osmí z mateřské školy 2. 



Tabulka č. 2 - Výskyt kategorie budova škoiy a okolí v kresbách dětí podle 

navštěvované mateřské školy 

Výskyt kateg. 

v kresbách Mateřská škola 

1 2 \ % 4 

ANO Počet % počet % počet. % Počet "o 

3 37,5 2 25 3 33,3 9 90 

NE 5 62,5 6 75 
6 

66,7 1 10 

závislost prokázána na hladině významnosti 5 % 

Statistickým zpracováním byla také na hladině významnosti 5% prokázána závislost 

mezi výskytem kategorie budova školy a okolí v kresbě a faktem, že dítě nemá staršího 

sourozence (má tedy buď pouze mladšího, nebo nemá žádného). Takových dětí obsahuje 

soubor deset a v kresbách osmi z nich můžeme uvedenou kategorií určit (80%). Ze zbylých 

dvaceti pěti dětí, tedy těch, které mají doma staršího sourozence, jich budovu školy a okolí 

nakreslilo pouze devět. 

Tabulka č. 3 - Výskyt kategorie budova školy a okolí v kresbách dětí vzhledem k tomu, zda 

dítě má staršího sourozence 

Výskyt kateg. 

V kresbách NSS ss 

Počet % počet % 

ANO 

NE 

8 80 9 36 ANO 

NE 2 20 16 74 

závislost prokázána na hladině významnosti 5 % 



Legenda: 

N S S = dítě nemá staršího sourozence 

SS » dítě má staršího sourozence 

Tento fakt, je možné interpretovat tak, že děti, které nemají starší sourozence, mají 

tendencí více kreslil obecné a námětově "nepropraeované" obrázky než děti, které starší 

sourozence mají. Tyto děti mají se školou méně „zkušeností" než dětí, které se s ní 

prostřednictvím svých starších sourozenců dostávají do každodenního kontaktu. Mají totiž o 

jeden zdroj informací o škole méně. 

Kategorie námětů ě. 1 také častěji figuruje v kresbách mladších dětí. To znamená dětí, 

které podle dosaženého věku v době sběru dat byly zařazeny do věkové skupiny 1 (do 6 let a 3 

měsíců) V tomto případě byl ovšem statisticky významný vztah prokázán na hladině 

významnosti 10%, tento vztah označujeme jako slabou závislost mezi sledovanými znaky. 

Kategorii budova školy a okolí určujeme v kresbách dvanácti dětí z devatenácti, které patří do 

věkové skupiny 1 (70,6%). Můžeme se domnívat, že zde hraje důležitou roli zkušenost, které 

mají mladší děti méně. 

Tabulka č. 4 - Výskyt kategorie, budova školy a okolí v kresbách dětí podle jejich věku 

Výskyt kateg. 

V kresbách Věková skupina 

1 2 

Počet % Počet % 

ANO 12 63,2 5 31,2 

NE 7 36.8 11 68,8 

závislost je prokázána na hladině významnosti 10 % 

Legenda: 

Věková skupina 1 - věk do 6 let 3 měsíců 

Věková skupina 2 - věk od 6 let 4 měsíců 



Pokud výskyt kategorie hodnotíme podle pohlaví jejího autora, neukazuje se nám 

žádný statisticky významný rozdíl. Určujeme ji v kresbách deseti dívek z celkového počtu 

dvacet jedna (47,6%) a sedmi chlapců ze čtrnácti (50%). 

Co se týká dosaženého vzdělání rodičů, určujeme sledovanou kategorii nejčastěji v 

kresbách dětí vyučených rodičů, otců i matek. Patří sem kresby devíti dětí z osmnácti (50%), 

jejíchž otec je vyučen a osmi dětí ze čtrnácti (56%), které mají vyučenou matku. Ani v tomto 

případě nebyl prokázán statisticky významný vztah mezi znaky. 

Tento fakt můžeme snad vysvětlit tím, že v rodinách rodičů s nižším dosaženým 

vzděláním není na školní docházku dětí kladen takový důraz, nebo se alespoň neprojevuje j íž 

v předškolním věku. Tyto děti od svých rodičů nejspíše získávají o škole méně informací 

v porovnání s dětmi z rodin, kde rodiče dosáhli vyššího vzdělání. 

Na základě toho, co j iž bylo uvedeno, si můžeme dovolit provést shrnutí. Výskyt 

kategorie budova školy a okolí v kresbách pravděpodobně ukazuje na nedostatek zkušeností 

s tématem škola a na méně konkrétních informací. Sledovaná kategorie se totiž vyskytuje 

převážně v kresbách dětí mladších, které nemají staršího sourozence a jejichž rodiče jsou 

převážně vyučeni. Můžeme se domnívat, že nedostatek zkušeností dítěti nedovoluje, aby si 

utvořilo konkrétnější představu o škole. 

V tom nás utvrzují především ty kresby, na nichž škola vypadá jako běžný domek.Dítě 

se při kresbě soustřeďuje především na detaily, které jsou důležité pro obytný domek (např. 

záclony v oknech, květiny, plot atd.). Dům totiž patří k oblíbeným námětům dětské kresby. 

Podle odborníků má v sobě četné symboly. Představuje přístřeší, domácí teplo atd. (Davido, 

2001) Dětí, které zkrátka nevěděly, co mají kreslit na téma škola, se rozhodly nakreslit to, co 

znají - domek a začaly o něm mluvit jako o škole. 

IV. 1, 2. Kategorie č. 2 - místnost a její vybavení 

Uvedená kategorie se vyskytuje v kresbách čtrnácti dětí. Jedná se o kresby devíti dívek 

a pěti chlapců. Co se týká vybavení místností, v kresbách se objevují lavice, stolek a židle 

učitele, tabule atd. Statistickým zpracováním nebyl v případě této katagorie prokázán na 



hladině významnosti 5% vztah závislosti mezi jejich výskytem v kresbách a údaji o skupinách 

dětí, které jsme vytvořili. 

Pouze v případě proměnné mateřská škola byla na hladině významnosti 10% prokázána 

slabá závislost mezi posuzovanými statistickými znaky. Kategorii místnost a vybavení 

místnosti nalézáme shodně v kresbách pěti dětí z osmi z mateřských škol 1 a 2 (62,5%). Lze ji 

také určit v kresbách tří dětí z devíti z mateřské školy 3 a v kresbě pouze jednoho dítěte z 

mateřské školy 4. Vidíme tedy, že se tento námět výrazně častěji vyskytuje v kresbách dětí z 

pražských mateřských škol v porovnání s venkovskými. 

Tabulka č. 5 - Výskyt kategorie místnost v kresbách dětí vzhledem k navštěvované 

mateřské škole 

Výskyt kateg. 

V kresbách Mateřská škola 

1 2 2 4 

počet % počet % počet % počet % 

ANO 5 62,5 5 62,5 3 33,3 1 10 

NE 3 37,5 3 í _ 37,5 6 r ^ 9 90 

prokázán vztah závislosti na hladině významnosti 10 % 

Tento námět také častěji obsahují kresby starších dětí, dětí zařazených do věkové 

skupiny 2. To, znamená, že místnost kreslily více dětí, které v době sběru dat byly starší než 6 

let a 3 měsíce. Jedná se o osm dětí ze šestnácti (50%), které jsou řazeny do této skupiny. 

Zatímco v případě první věkové skupiny se posuzované kategorie vyskytují pouze v kresbách 

šesti dětí z devatenácti. 

To potvrzuje ostatně naši interpretaci uvedenou v případě kategorie č. 1. Zatímco v 

kresbách mladších dětí (dětí podle dosaženého věku zařazených do věkové skupiny 1) se 



vyskytují častěji obecné náměty (např. budova školy), starší děti kreslí "konkrétní situaci". 

Zdá se, že starší děti mají o blížícím se nástupu do školy více informaci. 

Kategorie místnost a její vybavení se také častěji vyskytuje v kresbách dětí s vyšším 

vzděláním rodičů. Je obsažena v kresbách tří dětí ze čtyř, jejíchž otcové jsou vysokoškolsky 

vzdělaní (75,4%) a čtyř dětí z osmi, které mají otce středoškolsky vzdělané (50%). Pokud 

výskyt sledované kategorie v dětských kresbách srovnáváme s dosaženým vzděláním jejich 

matek, docházíme k podobným závěrům, jako tomu bylo v případě vzdělání otců. Opět 

vidíme, že se sledované náměty nejčastěji vyskytují na obrázcích vysokoškolsky vzdělaných 

matek. Jedná se o kresby čtyř dětí z pěti (80%), jejichž matky absolvovaly vysokou školu, 

Z toho, co již bylo uvedeno, vidíme, že kategorie č, 2 se nejčastěji vyskytuje v kresbách 

dětí starších. To znamená, že zde s největší pravděpodobností hraje roli to, že tyto děti mají 

více zkušeností, mají o škole více informací, což jim umožňuje, aby si utvořily jasnou 

představu o tom, co je v ní čeká. Námětem jejich obrázků je zcela konkrétní situace. Míru 

informovanosti dítěte o škole ovlivňuje dosažená úroveň vzdělání rodičů dětí. Děti rodičů 

s vyšším dosaženým vzděláním od nich pravděpodobně získávají o škole více informací než 

děti rodičů s nižším vzděláním. 

To, že se sledovaná kategorie významně častěji vyskytuje v kresbách dětí z pražských 

mateřských škol, se můžeme pokusit interpretovat tak, že pro městské děti j e představa školy 

zúžena na školní budovu a to, co probíhá přímo v ní. Zatímco venkovské děti ve svých 

kresbách zachycují hra na cestě do školy nebo ze školy, která se v kresbách pražských dětí 

nevyskytuje. 

Venkovské děti patrně stále ještě tráví venku více času než děti městské. Navíc i 

venkovské školy pořádají venku více akcí, kterých mohou být svědky nebo dokonce účastníky 

i předškolní děti. 

IV. 1. 3. Kategorie č. 3 - osoby 

Tato kategorie se vyskytuje v kresbách dvaceti dětí z celého souboru. V šesti případech 

se jedná o kresby chlapců a čtrnáct kreseb je dívčích. Jsou do ní řazeny všechny kresby, na 



nichž sc objevují osoby (učitelka, žáci, autor kresby atci). V případě kategorie osoby byl 

statistickým zpracováním prokázán vztah závislosti mezí výskytem této kategorie v kresbě 

dítěte a dosaženým vzděláním jeho otce a faktem, že dítě dostalo odklad školní docházky. 

Uvedená závislost byla zjištěna na hladině významnosti 5%. 

Osoby nakreslily na své obrázky všechny děti, jejichž otcové dosáhli vysokoškolského 

vzdělání (čtyři děti, 100%). Tento námět se také vyskytuje v kresbách sedmi dětí z osmí 

(87,5%), jejichž otcové mají středoškolské vzdělání. Kategorii osoby určujeme také u dvou ze 

tří dětí (66,7%), které patří do souboru a o jejichž otcích nemá příslušná mateřská škola k 

dispozici žádné údaje. Vyskytuje se také v kresbách jednoho ze dvou dětí, jehož otec má 

ukončenou pouze povinnou školní docházku a v kresbách sedmi dětí z osmnácti, které mají 

otce vyučené. 

Tabulka č. 6 - Výskyt kategorie osoby v kresbách dětí vzhledem k dosaženému 

vzdělání jejich otců 

Výskyt kateg. 

v kresbách Vzdělání otce 

N Z V SŠ VŠ 

Počet % počet % počet % Počet % počet % 

ANO 2 66,7 0 0 7 38,9 7 87,5 4 100 

NE 1 33,3 2 100 11 61,1 1 12,5 0 0 

závislost prokázána na hladině významností 5 % 

Legenda: 

N = otec není uveden 

Z = základní vzdělání (ukončena povinná školní docházka) 

V = vyučen 

SŠ = středoškolské vzdělání 

VŠ = vysokoškolské vzdělání 



Podobnou situaci jako tomu bylo v případě vzdělání otců vidíme i u vzděláni matek. I 

když v tomto případě byl statisticky významný vztah závislosti mezi touto proměnnou a 

výskytem kategorie osoby v kresbě prokázána na hladině významnosti 10%. Tento vztah 

posuzujeme jako slabou závislost mezi statistickými znaky. Kategorii osoby určujeme v 

kresbách všech pěti dětí souboru, jejichž matky dosáhly vysokoškolského vzdělání. Z patnácti 

dětí, které mají matky středoškolsky vzdělané, osoby nakreslilo devět dětí (60%). Tento námět 

neobsahuje ani polovina kreseb dětí souboru, které mají vyučené matky. Do sledovaného 

souboru patří také jedno dítě, jehož matka má ukončenou pouze základní školu, v jeho kresbě 

se ovšem osoby nevyskytují. 

Tabulka č. 7 - Výskyt kategorie osoby v kresbách dětí vzhledem k dosaženému 

vzdělání jejich matek 

Výskyt kateg. 

v kresbách Vzdělání matky 

Z v SŠ VŠ 

Počet % počet % Počet % Počet % 

ANO 0 0 6 42,9 9 60 5 100 

NEi 1 100 8 57,1 6 40 0 0 

závislost prokázána na hladině významnosti 10 % 

Legenda: 

Z = základní vzdělání (ukončena povinná školní docházka) 

V = vyučena 

SŠ = středoškolské vzdělání 

VŠ = vysokoškolské vzdělání 

Vidíme tedy, že kategorie osoby se častěji vyskytuje v kresbách dětí rodičů s vyšším 

dosaženým vzděláním. Tento fakt, může znamenat to, že tito rodiče se svými dětmi o škole 



více mluví. Děti od nich získávají více informací než děli, jejichž rodiče dosáhli nižšího 

vzdělání. Je možné také říct, že v rodinách, kde rodiče maji ukončené vyšší vzdělání (VŠ, SŠ), 

je pravděpodobně na vzdělání dětí kladen větší důraz, což se může samozřejmě projevit už v 

předškolním věku. Osoby jsou na obrázcích znázorňovány vždy při nějaké činnosti určitým 

způsobem související se školou. Tím vlastně dítě charakterizuje postavení jednotlivých poslav 

ve škole (náplň jejich rolí), aby toho bylo schopno, musí mít dostatek informací. 

Jak už bylo uvedeno dříve, byl statistickým zpracováním prokázán na hladině 

významnosti 5% vztah závislostí mezi výskytem sledované kategorie v kresbě dítěte a tím, zda 

dítě dostalo pro školní rok 1999/2000 odklad školní docházky. Do posuzované skupiny patří 

celkem osm takovýchto dětí. Kategorii osoby určujeme pouze v kresbách dvou z nich, naproti 

tomu ze zbylých dvaceti sedmi dětí bez odkladu školní docházky pro školní rok 1999/2000 

nakreslilo tento námět osmnáct z nich (66,6%). 

Tabulka č. 8 - Výskyt kategorie osoby v kresbách vzhledem k faktu, 

že dítě nedostalo OŠD pro školní rok 1999/2000 

Výskyt kateg. 

V kresbách OŠD NOŠD 

Počet % počet % 

ANO 2 25 18 66,7 

NE 6 75 9 33,3 

závislost prokázána na hladině významnosti 5 % 

Legenda: 

OŠD = dítě dostalo odklad školní docházky pro školní rok 1999/2000 

NOŠD = nemá odklad školní docházky pro školní rok 1999/2000 

Můžeme si dovolit říct, že osoby se vyskytují v kresbách těch dětí, u nichž 

předpokládáme to, že mají o škole dostatek informací, že ví, co od nástupu do ní mohou 



očekávat. Výše uvedený statistický vztah závislosti mezi znaky prokázaný na pětiprocentní 

hladině významnosti nám ukazuje, že výskyt sledovaného námětu v dětských kresbách je 

spojen s určitou vyspělostí a zralostí jejího autora. Osoby se vyskytují častěji v kresbách dětí, 

které nedostaly odklad školní docházky, to znamená, že jsou připraveny na vstup do základní 

školy. 

Tyto dětí zdůrazňují důležitost sociálního kontaktu v novém prostředí, to může 

považovat za doklad jejich sociální vyspělostí. Naopak u dětí s odkladem školní docházky se 

může jednat jo určitou sociální nezralost, která mohla přispět i k samotnému odkladu školní 

docházky. 

Mezi dalšími proměnnými už nebyl statisticky významný vztah závislosti prokázán a to 

ani na hladině významnosti 5%, ani na hladině významnosti desetiprocentní. 

Dále hodnotíme výskyt kategorie osoby v kresbách dětí podle toho, kterou ze čtyř 

sledovaných mateřských škol navštěvují. Vidíme, že častěji se tato kategorie objevuje v 

kresbách dětí z obou pražských mateřských škol. Přičemž nejvíce kreseb pochází od dětí z 

mateřské školy 1. Kategorii č. 3 totiž určujeme v kresbách sedmi dětí z osmi (87,5%) z této 

mateřské školy, dále v kresbách pěti dětí z celkového počtu osm z mateřské školy 2 (62,5%). 

V podsouborech ze zbylých dvou mateřských škol nakreslily osoby shodně čtyři děti (MŠ 3 -

čtyři děti z devíti, MŠ 4 - čtyři děti z deseti). Uvedené údaje mohou opět odkazovat na 

množství informací o škole. 

Co se týká pohlaví autorů kreseb, v nichž se kategorie osoby vyskytuje, kreslí osoby 

častěji dívky (čtrnáct z celkového počtu dvacet jedna, 66,7%) než chlapci (sedm ze čtrnáctí, 

50%). 

Sledovaná kategorie se také častěji objevuje v kresbách dětí, které mají starší sestru. 

Osoby vidíme na obrázcích osmi z nich (61,5%). 

Postava patří mezi nejčastější náměty dětské kresby, odpovídá anropocentrickému 

zaměření psychiky předškolního dítěte (Mlčák, 1996). Člověk je prostě středem zájmu dítěte. 

V našem případě jeho výskyt v kresbě poukazuje na určitou zralost autora. Postavy nalézáme 

v kresbách dětí starších, bez odkladu školní docházky. Jedná se o děti rodičů s vyšším 

dosaženým vzděláním, které často mají doma starší sestru. Ta může být pro budoucího školáka 

důležitým zdrojem informací. 



Můžeme si dovolit říct, že sledovaná kategorie v \ \ sk \ t u j c \ kresbách den ktere maji 

o tématu, které je centrem našeho zájmu, dosiatek ínibrmaci. \ í . co je po nástupu do škols 

čeká. Výskyt kategorie č. 3 v kresbách může také svědčit o připravenosti dítěte navázat nové 

interpersonální vztahy. Dítě je také připraveno na novou kvalitu těchto vztahů. Je ochotno 

přijmout novou autoritu učitele a také očekává, že ostatní dělí ve třídě budou jeho kamarády. 

Dítě si uvědomuje, že ve škole bude trávit hodně času, tuto zkušenost si přináší 

z mateřské školy, chce se tedy zde cítit dobře. 

Je také samozřejmě možné, že se jedná o děti zralejší, které „umí lépe kreslit". Jsou 

zvyklé kreslit a vyjadřovat se prostřednictím ní. 

IV. 1. 4. Kategorie ě. 4 - činnosti 

V tomto případě se jedná o kategorii, která byla vyvozena až z následného rozhovoru s 

dítětem o jeho kresbě, kdy dítě mluvilo o tom, co se na jeho obrázku právě děje, co kdo dělá. 

O jaké druhy činností se v posuzovaných kresbách jedná, je uvedeno v kvalitativní části práce, 

činnost se objevuje v kresbách devatenácti dětí z celého souboru. Přičemž dvanáct z nich 

nakreslily dívky a zbylých sedm chlapci. 

Statistickým zpracováním údajů byl na hladině významností 5% prokázán vztah 

závislosti mezi výskytem sledované kategorie v kresbě dítěte a faktem, že dítě má starší sestru. 

Takových dětí je v celém souboru třináct, kategorie činnosti bylo možné určit v kresbách 

deseti z nich (76,9%). Zatímco v kresbách dvaceti dvou dětí, které starší sestru nemají, mají 

tedy buď staršího bratra, mladšího sourozence, nebo nemají žádného sourozence, se sledovaná 

kategorie vyskytuje pouze v kresbách devíti z nich. 



Tabulka č. 9 - Výskyt kategorie činnosti v kresbách vzhledem k faktu, že dítě má 

starší sestru 

Výskyt kateg. 

v kresbách Sse NSSe 

počet % Počet % 

ANO 10 76,9 9 40,9 

NE 3 23,1 13 59,1 

závislost prokázána na hladině významnosti 5% 

Legenda: 

Sse - má starší sestru 

NSSe - nemá starší sestru 

Tento statisticky prokázaný vztah je podle mého názoru způsoben tím, že starší sestra, 

která už školu navštěvuje, o ní se svým mladším sourozencem více mluví a také si s ním 

pravděpodobně na školu hraje. Prostřednictvím hry dítě získává zkušenost s tím, jak to ve 

škole "chodí". Navíc předškolní dítě j e pravděpodobně svědkem každodenní přípravy své 

sestry do školy. Tyto situace mohou zvyšovat jeho proškolní motivaci. 

Kvantitativní zpracování dat ukazuje také existenci statisticky významného vztahu 

mezi kategorií činnosti a odkladem školní docházky. Závislost byla ovšem prokázána na 

hladině významnosti 10%, proto opět mluvíme o vztahu slabé závislosti mezí statistickými 

znaky. Posuzovaná kategorie se vyskytuje pouze v kresbách dvou dětí z osmi, které pro školní 

rok 1999/2000 dostaly odklad školní docházky. Z. dvaceti sedmi dětí, které odklad Školní 

docházky pro uvedený školní rok nemají, určujeme kategorii činnosti v kresbách sedmnácti z 

nich (63%). Zde se samozřejmě mohla projevit určitá nezralost dítěte nebo nedostatek 

zkušeností, čemuž ostatně nasvědčuje také fakt, že dítě dostalo odklad školní docházky. U 

těchto dětí se projevuje nedostatečná informovanost o tom, co ve škole probíhá. Příčiny toho 

bychom patrně nalezli v rodině dítěte, která klade menší důraz na přípravu dítěte na vstup do 

školy. 



Tabulka č. 10 - Výskyt kategorie činnosti v kresbách vzhledem k faktu, že dítě 

nedostalo odklad školní docházky pro školní rok 1999/2000 

Výskyt kateg. 

v kresbách OŠD NOŠD 

počet % počet % 

ANO 2 25 17 63 

NE 6 75 10 37 

závislost prokázána na hladině významnosti 10% 

Legenda: 

OŠD = odklad školní docházky pro školní rok 1999/2000 

NOŠD = dítě nemá odklad školní docházky pro školní rok 1999/2000 

U ostatních proměnných už ve vztahu k výskytu kategorie činnosti v kresbě nebyl 

na hladině významnosti 5% ani 10% prokázán statisticky významný vztah. 

Vidíme ale, že se tato kategorie nejčastěji vyskytuje v kresbách dětí z mateřské školy 3. 

Jedná se o kresby šesti dětí z celkového počtu devět, které pochází z uvedené mateřské školy 

(66,7%). Na druhém místě se pak podle výskytu tohoto námětu v kresbě nachází mateřská 

škola 1. Kategorii činnosti určujeme v kresbách pěti dětí z osmi (62,5%). Některou z Činností 

nalézáme také v kresbách pěti dětí z deseti navštěvujících mateřskou školu 4 (50%) a v 

kresbách tří dětí z osmi z mateřské školy 2. 

Pokud hodnotíme výskyt kategorie činnosti v kresbách dětí sledovaného souboru v 

závislosti na pohlaví, žádný rozdíl nenalézáme. Stejná situace nastává také v případě 

hodnocení kreseb podle věku jejich autorů. 

Co se týká dosaženého vzdělání rodičů, ani v tomto případě nevidíme vzhledem k 

výskytu kategorie činnosti v kresbě dětí žádný rozdíl. Nejčastěji kreslí činnosti děti 

vysokoškolsky vzdělaných rodičů, ale do souboru se také řadí kresby více než poloviny z dětí 

středoškolsky vzdělaných rodičů a rodičů vyučených. To by podporovalo interpretaci 

uvedenou na předchozí straně. 



Kategorie činnosti se vykytuje v kresbách děn bez odkladu školní dochu/kv. které maji 

doma starší sestru, která už do školy chodí. To znamena. Že prostřednictvím ni dítě 

předškolního věku získává informace, na základě nichž je schopno st utvořit zcela konkrétní 

představu o tom, jak to ve škole „chodí". Důležitost starší sestry jako zdroje informací 

potvrzuje také to, že kategorie činnosti se nejčastěji vyskytuje v kresbách dětí z mateřské Školy 

3, které všechny mají alespoň jednoho staršího sourozence. 

IV. 1. 5. Kategorie č. 5 - pomůcky 

Tato kategorie zahrnuje náměty školních pomůcek (např. učebnice nebo sešity), které se 

vyskytují v kresbách dětí sledovaného souboru. V několika případech jsou do ní zahrnuty také 

předměty přímo nesouvisející se školním vyučováním, které ale vychází z toho, na co se dítě 

do školy těší. To znamená, že kresby byly do této kategorie řazeny na základě toho, jak je 

popisovali samotní autoři. Kategorií č. 5 - pomůcky nalézáme v kresbách dvanácti dětí. V 

osmi případech se jedná o kresby dívek a zbylé čtyři kresby nakreslili chlapci. 

Statistickým zpracováním nebyl na hladině významnosti 5% prokázán vztah závislosti 

mezi některým z údajů o dětech a výskytem kategorie pomůcky v jejich kresbách. Statisticky 

významný vztah nebyl prokázán ani na hladině významnosti 10%. 

Pokud sledujeme výskyt dané kategorie vzhledem k našim čtyřem mateřským školám, 

vidíme, že kategorie pomůcky se nejčastěji vyskytuje v kresbách dětí navštěvujících mateřskou 

školu 2. Jedná se o kresby čtyř dětí z osmi (50%). Dále je obsažena v kresbách čtyř dětí z 

deseti z mateřské školy 4 a shodně se objevuje v kresbách dvou dětí z mateřských škol 1 a 3 

(dvě děti z osmí, dvě děti z devíti). 

Pokud kresby dětí posuzujeme z hlediska pohlaví jejich autorů vzhledem ke sledované 

kategorii pomůcky, vidíme, že více jsou v souboru zastoupeny kresby dívek. V porovnání s 

celým souborem třiceti pěti dětí a vzhledem k zastoupení ehlapců a dívek ovšem žádný rozdíl 

nenalézáme. Pomůcky obsahují kresby osmi dívek z celkového počtu dvacet jedna a kresby 

čtyř chlapců ze čtrnácti, kteří patří do souboru. 



Kategorie pomůcky se častěji také vyskytuje v kresbách starších dětí. Lze jí určit v 

kresbách šesti dětí ze šestnácti, které tvoří věkovou skupinu 2. Zatímco z devatenácti dětí z 

věkové skupiny 1 je tato kategorie obsažena pouze v kresbách šesti z nich. Ani tento rozdíl 

není statisticky významný. 

Co se týká vzdělání rodičů, nejčastěji se kategorie pomůcky nachází v kresbách dětí, 

jejichž rodiče jsou vyučení. Jedná se o kresby sedmi děti z osmnácti, jejichž otcové dosáhli 

uvedeného vzdělání. Stejná situace nastává i v případě, že kresby dětí posuzujeme vzhledem 

ke vzdělání jejich matek. Kategorii pomůcky můžeme určit v kresbách pěti děti ze čtrnácti, 

které mají matky vyučené. Uvedený fakt může být ovlivněn tím, že tyto dětí jsou více vedeny 

prakticky. Rodiče pracují „rukama" (často přímo doma) a děti jsou obklopeny nástroji, které 

používají k práci. Proto si pomůcek více všímají i v jiném prostředí. 

Pokud se o výskyt kategorie pomůcky zajímáme vzhledem k tomu, zda dítě má staršího 

sourozence, vidíme, že to, zda dítě má nebo nemá staršího bratra nebo sestru, nehraje v tomto 

případě významnou roli. Sledovaná kategorie pomůcky se dokonce vyskytuje pouze 

v kresbách pěti dětí ze třinácti, které mají starší sestru. V případě dětí majících staršího bratra 

je situace podobná. Některou z pomůcek nakreslilo pět chlapců z celkového počtu dvanáct. 

Kategorie pomůcky se tedy častčji vyskytuje v kresbách starších dětí, opět zde mohou 

hrát roli zkušenosti nebo také to, zda děti byly přítomny na výuce v základní škole, kde se 

mohly s učebními pomůckami setkat. Více jsou také zastoupeny kresby dívek, což může 

souviset s tím, že dívky se o svůj blížící nástup do školy nejspíše zajímají více než chlapci, a 

proto o ní také mají více informací. 

Nutné je si uvědomit to, že sledovaný námět vyžaduje už značnou obeznámenost 

s tématem škola. Dítě musí mít přehled o školních činnostech, o tom, jak probíhá vyučování, 

protože během něho se pomůcky používají. Nejjednodušší by asi bylo předpokládat, že 

kategorie pomůcky se bude nejčastěji vyskytovat v kresbách dětí, které mají staršího 

sourozence, prostřednictvím něhož by se mohly s pomůckami, které se ve škole používají, 

seznámit. Vztah závislosti mezi výskytem kategorie č. 5 a faktem, že dítě má staršího 

sourozence, ovšem nebyl statisticky prokázán. 



IV. 1.6. Kategorie č. 6 - čas děje 

Kategorie č. 6 byla určena v kresbách dvaceti jedna dětí souboru, které při popisu 

svého obrázku udávají a zdůrazňují dobu, kdy se to, co nakreslily, odehrává (vyučovací 

hodina, přestávka, doba po skončení vyučování atd.). Čtrnáct z těchto kreseb nakreslily dívky a 

sedm chlapci. 

Statistickým zpracováním byl na hladině významnosti 5% prokázán vztah závislosti 

mezi výskytem kategorie čas děje v kresbě dítěte a vzděláním, jehož dosáhl otec autora kresby. 

Čas, kdy se děj odehrává, je určen v kresbách všech čtyř dětí ze souboru, které mají otce 

vysokoškolsky vzdělané a také v kresbách všech osmi dětí se středoškolsky vzdělanými otci. 

Dobu ve svých kresbách určily také všechny tři děti ze souboru, u nichž nemáme k dispozici 

informace o vzdělání otce. Uvedená kategorie se vyskytuje v kresbách šesti dětí z osmnácti, 

které mají otce vyučené. Kresba ani jednoho ze dvou dětí, jejichž otec má pouze ukončenou 

povinnou školní docházku kategorie doba určena nebyla. 

Tabulka č. 11 - Výskyt kategorie čas děje v kresbách dětí vzhledem k dosaženému 

vzdělání otců 

Výskyt kateg. 

v kresbách Vzdělání otce 

A z V SŠ v š 

Počet % Počet % Počet % počet % Počet % 

ANO 3 100 0 0 7 39 8 100 4 100 

NE 0 0 2 100 11 61 0 0 0 0 

závislost byla prokázána na hladině významnosti 5 % 

Legenda: 

N = otec není uveden 

Z = základní vzdělání (ukončena povinná školní docházka) 

V = vyučen 

SŠ = středoškolské vzdělání 



VŠ = vysokoškolské vzdělání 

Výskyt kategorie čas děje byl hodnocen také vzhledem k dosaženému vzdělání matek 

dětí, v jejichž kresbách se uvedená kategorie vyskytuje. V tomto případě byl prokázán 

statisticky významný v/tah mezi znaky na hladině významnosti 10%, proto ho opět hodnotíme 

jako slabý vztah závislosti mezi statistickými znaky. Doba byla určena v kresbách všech pěti 

dětí, které patři do souboru a které mají matky vysokoškolsky vzdělané. Sledovanou kategorii 

lze také určit v kresbách deseti dětí z celkového počtu patnáct (66,7%), jejichž matky mají 

ukončené středoškolské vzdělání. Čas u svých kreseb stanovilo také šest dětí ze čtrnácti, které 

mají matky vyučené. Do sledovaného souboru patří jedno dítě, jehož matka dokončila pouze 

povinnou školní docházku. Stejně jako tomu bylo v případě vzdělání otců, ani toto dítě ve své 

kresbě čas neurčuje. 

Tabulka ě. 12 - Výskyt kategorie čas děje v kresbách dětí vzhledem k dosaženému 

vzdělání matky 

Výskyt kateg. 

v kresbách Vzdělání matky 

Z v SŠ VŠ 

Počet % Počet % Počet % počet % 

ANO 0 0 6 43 10 66,6 5 100 

NE 1 100 8 1 57 5 33,4 0 0 

závislost prokázána na hladině významnosti 10 % 

Legenda: 

Z = základní vzdělání (ukončena povinná školní docházka) 

V = vyučena 

SŠ = středoškolské vzdělání 

VŠ = vysokoškolské vzdělání 



Můžeme se domnívat, že rodiče s vyšším vzděláním, tedy rodiče s vysokoškolským 

nebo středoškolským vzděláním, kladou větší důraz na řád, rytmus. Děti jsou vedeny k tomu 

ho dodržovat. Tyto děti vnímají čas celkem přesně, jsou schopny operovat s časovými údaji. 

Čas je dětem doma přesně určován. Může to samozřejmě souviset s tím, že rodiče s vyšším 

dosaženým vzděláním jsou více pracovně zaneprázdnění a jsou tedy nuceni život rodiny 

přesněji organizovat. Je zajímavé, že se jako významnější činitel ukazuje otec, otec s vyšším 

vzděláním. Je tomu tedy tak, že v těchto rodinách určuje režim dne a časový rozvrh jejího 

fungování otec. 

Dále byl statistickým zpracováním údajů prokázán na hladině významnosti 10% vztah 

závislosti mezi tím, kterou z mateřských škol dítě navštěvuje a tím, že určilo čas, kdy se 

odehrává to, co je námětem jeho kresby. Nejčastěji určují čas děje děti z mateřské školy 1. V 

tomto případě se jedná o sedm kreseb z osmi (87,5%). Na druhém místě se pak nachází 

mateřská škola 2 (kresby šesti dětí z osmi, 75%).V obou venkovských mateřských školách 

specifikovala dobu na svých obrázcích méně než polovina dětí. Z devíti dětí souboru 

navštěvujících mateřskou školu 3 tak učinily čtyři děti a z deseti dětí z mateřské školy 4 také 

pouze čtyři děti. 

Tabulka č. 13 - Výskyt kategorie čas děje v kresbách dětí vzhledem k navštěvované 

mateřské škole 

Výskyt kateg. 

v kresbách Mateřská škola 

1 2 3 4 

Počet % počet % Počet % počet % 

ANO 7 87,5 1" 6 75 4 44,4 4 40 

NE 1 13,5 ' 2 25 > 5 55,6 6 60 

V této souvislosti se nabízí vysvětlení, že dětí žijící ve městě jsou už od nejútlejšího 

věku nuceny čas vnímat velmi přesně, Jsou neustále obklopeny spěchem a nedostatkem času. 



Zatímco venkovské děti jsou toho "ušetřeny". Mohou určovat čas jinak než hodinami, ale i 

pravidelně se opakujícími situacemi v jejich okolí. 

Mezi dalšími údaji o dětech tvořících náš soubor a výskytem kategorie čas 

děje v jejích kresbách už kvantitativním zpracováním statisticky významný vztah závislosti 

prokázán nebyl. To platí pro hladinu významnosti 5% i 10%. 

Pokud hodnotíme výskyt kategorie čas děje v kresbách dětí podle jejich věku, žádný 

rozdíl nenalézáme. Uvedená kategorie byla určena v kresbách deseti dětí ze šestnácti (62,5%), 

které tvoří věkovou skupinu 2 a také v kresbách jedenácti dětí z devatenácti (58%) řazených 

do druhé věkové skupiny. 

Čas určují častěji u svých kreseb dívky. Přesně ho při popisu svého obrázku určilo 

čtrnáct dívek z celkového počtu dvacet jedna (67%). Z chlapců ho specifikovala přesně 

polovina (sedm ze čtrnácti, 50%). 

Kategorii čas děje také nalézáme v kresbách sedmi dětí ze třinácti (53,8%), které mají 

starší sestru. Statistické zpracování dat ukazuje, že častěji určují čas u svých kreseb děti, které 

nemají staršího sourozence. Z deseti děti, které buď nemají žádného sourozence, nebo mají 

pouze mladšího, kategorii čas děje určujeme v kresbách devíti z nich (80%). Zatímco z dvaceti 

pěti dětí, které staršího sourozence mají, jich dobu určilo třináct (52%). 

Tento jev se snad můžeme pokusit vysvětlit tím, že děti nemající staršího sourozence, 

popřípadě jsou samy staršími sourozenci, jsou zvyklé si hlídat čas, sledovat časové údaje. 

Zatímco děti mající staršího sourozence ví, že se na něho v tomto směru mohou spolehnout, že 

je to jeho povinnost. 

V této souvislosti je nutné upozornit na specifičnost vnímání času u dětí předškolního 

věku. V závislosti na egocentrismu poznávacích procesů dítě měří čas prostřednictvím událostí 

a opakujících se jevů, které se ho nějak dotýkají a jsou tedy pro něho subjektivně významné 

(Vágnerová, 1996). Dítě je koncentrováno na přítomnost. Subjektivní vnímání času je u něho 

jiné než u dospělého. Dítě má sklon přeceňovat časové úseky. Můžeme si dovolit říct, že čas 

není pro dítě důležitý, je mu spíše na obtíž. Dítě sice v řeči používá časové pojmy jako je 

minulost nebo budoucnost, nemají ovšem ještě přesný obsah. 

Naše zkoumání ale ukazuje něco trochu jiného. Totiž to, že alespoň některé děti před 

nástupem školní docházky se již dobře orientují v časových úsecích, do kterých se dělí den. Ví, 
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co je ráno, dopoledne, odpoledne, večer. Rozumí tomu, co je dnes, zítra a co bylo včera. 

Důležitý je zde samozřejmě vliv rodiny a výchovy. Významný je také fakt, že dítě navštěvuje 

mateřskou školu. Díky tomu totiž chápe, co je ráno (protože to chodí do školky), odpoledne (to 

se ve školce spí) a neposlední řadě se orientuje v rozdílu mezi pracovním dnem a víkendem. 

Statistickým zpracováním údajů byl prokázán rozdíl v tom, jak vnímají čas městské a 

venkovské děti. Pražské děti už v předškolním věku vnímají čas přesněji (u svých kreseb ho 

přesněji určují). Příčinu tohoto jevu můžeme nalézt v odlišném způsobu života ve městě a na 

venkově. Čas, kde se děj na obrázku odehrává, také častěji určují děti, jejichž rodiče dosáhli 

vyššího vzdělání (VŠ, SŠ). Je možné předpokládat, že v těchto rodinách je kladen větší důraz 

na dodržování určitého rytmu a řádu. 

IV. 1. 7. Kategorie č. 7 - kombinace námětů 

Poslední kategorie zahrnuje takové dětské kresby, v nichž bylo možno určit nejméně 

dvě z již uvedených kategorií. Více námětů, tedy kategorií, nalézáme v kresbách dvaceti sedmi 

dětí z celého souboru. Přičemž v deseti případech se jedná o kresby chlapců a dalších jedenáct 

obrázků nakreslily dívky. 

Na hladině významnosti 5% byl prokázán statisticky významný vztah závislosti mezi 

výskytem více námětů v kresbě dítěte (kategorie kombinace námětů) a dosaženým vzděláním 

jeho otce. Tuto kategorii lze určit v kresbách všech čtyř dětí souboru, jejíchž otcové dosáhli 

vysokoškolského vzdělání, v kresbách všech osmi dětí, které patří do souboru a jejichž otcové 

mají ukončené středoškolské vzdělání, a také v kresbách všech tří dětí, o jejichž otcích nemá 

příslušná mateřská škola žádné údaje. Více námětů obsahují kresby dvanácti dětí z osmnácti 

(66,7%), které mají otce vyučené. V kresbách obou dětí, které také patří do sledovaného 

souboru a jejichž otcové mají ukončenou pouze povinnou školní docházku, nalézáme jen jeden 

námět, proto u nich nemohla být kategorie č. 7 určena. 
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Tabulka č. 14- Výskyt kategorie kombinace v kresbách dětí vzhledem 

k dosaženému vzdělání otců 

Výskyt kateg, 

v kresbách Vzdělání otce 

N z v S Š VŠ 

Počet % Počet % Počet % počet % Počet ; % 

ANO 3 100 0 0 12 M L ? 8 100 j 4 j 100 

ŇE ~~~1 0 0 2 1 100 ' 6 33.3 0 0 ! 0 1 

závislost prokázána na hladině významnosti 5 % 

Legenda: 

N = otec není uveden 

Z = základní vzdělání (ukončena povinná školní docházka) 

V = vyučen 

SŠ = středoškolské vzdělání 

VŠ = vysokoškolské vzdělání 

Dále posuzujeme výskyt kategorie kombinace více námětů v kresbě vzhledem ke 

vzdělání matek dětí. Statistické zpracování prokázalo vztah závislosti mezi sledovanými znaky 

na desetiprocentní hladině významnosti. Stejně jako v předchozích případech i zde tedy tento 

vztah hodnotíme jako slabou závislost mezi statistickými znaky. Důležité je, že stejně jako 

tomu bylo v případě vzdělání otců, i zde můžeme kategorií kombinace více námětů určit v 

kresbách všech pěti dětí souboru, jejichž matky jsou vysokoškolsky vzdělané. Více námětů 

také vidíme v kresbách třinácti dětí z. patnácti (86,7%), které mají matky se středoškolským 

vzděláním. Z celkového počtu čtrnácti dětí, které patří do souboru a které mají matky vyučené, 

byla kategorie č. 7 určena v kresbách devíti z nich. Do sledovaného souboru patři také kresba 

jednoho dítěte, jehož matek má ukončenou pouze základní školu, v jeho kresbě ovšem 

kategorii kombinace více námětů nebylo možno určit. 



Tabulka č, 15- Výskyt kategorie kombinace v kresbách dětí vzhledem 

k dosaženému vzdělání matek 

Výskyt kateg, 

v kresbách Vzdělání matky 

Z v " s š " • VŠ 

Počet % počet % počet % počel % 

ANO 0 0 9 64,3 13 86,7 5 100 

NE ' 1 100 
_ 

5 35.7 i j 3,3 0 0 

Závislost byla prokázána na hladině významnosti 10% 

Legenda: 

Z = základní vzdělání (ukončena povinná školní docházka) 

V =vyučen 

SŠ = středoškolské vzdělání 

VŠ = vysokoškolské vzdělání 

Zjištěné výsledky opět ukazují, že se vzděláním rodičů pravděpodobně roste množství 

informací dětí o škole. Kresby dětí, které mají rodiče s vyšším dosaženým vzděláním, se nám 

jeví jako propracovanější, obsahují více detailů, které se týkají "školního života". To znamená, 

že v jejich kresbách nalézáme více sledovaných námětů najednou ve srovnání s kresbami dětí, 

jejíchž rodiče dosáhli nižšího vzdělání. Odpovídá to tomu, co již bylo dříve uvedeno. Zdá se, 

že vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělaní rodiče zkrátka s dětmi o škole více mluví, 

zdůrazňují její důležitost a přikládají význam dobrému výkonu v ní. Tím se v představě dítěte 

stává obraz školy bližší a komplexnější. 

Svůj vliv může mít i fakt,že v těchto rodinách jsou děti více vedeny k tomu, aby si 

kreslily, což ovlivňuje jejich schopnost vyjadřovat své myšlenky tímto způsobem. 

Zajímavé jsou pak postřehy dětí, jejichž rodiče jsou učitelé. Reprodukují jejich 

konkrétní zážitky. V těchto případě se nám škola jeví jako nedílná součást rodiny. 
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Sledovaná kategorie kombinace námětů ve vztahu k ostatním proměnným (údajům o 

dětech) už žádný další statisticky významný vztah na pětiprocentní ani desetiprocentní hladině 

významnosti neprokazuje. 

Přesto uvádím údaje o výskytu kategorie kombinace dětí vzhledem k lomu, do které ze 

čtyř mateřských škol dané dítě chodí. Vidíme, že tuto kategorii obsahuje všech osm kreseb dětí 

z mateřské školy 1. Nelézáme ji také v kresbách sedmi dětí z osmi (87,5%) z mateřské školy 2. 

Ale i v obou venkovských mateřských školách můžeme kategorii kombinace námětů určit u 

více než poloviny dětských kreseb, V případě mateřské školy 3 se jedná o kresby šesti dětí z 

celkového počtu devět (66,7%) a z více námětů také obsahují kresby šesti dětí z deseti z 

mateřské školy 4 (60%). V kresbách dětí z této mateřské školy nejčastěji určujeme kategorii č. 

1, budova školy + okolí, která se ve většině případů vyskytuje samostatně. 

Náměty častěji kombinují ve svých kresbách dívky (sedmnáct z dvaceti jedna, 81%) 

než chlapci (deset ze čtrnácti, 71%). Vidíme ale, že tento rozdíl není nijak významný. 

Co se týká věku, častěji můžeme kategorii kombinace určit v kresbách starších dětí. 

Patří sem kresby čtrnácti dětí z šestnácti (87,5%) tvořících věkovou skupinu 2 oproti kresbám 

třinácti dětí z devatenácti (68%), které patří do věkové skupiny 1. 

Více námětů obsahují kresby všech čtyř děti, které patří do souboru a které dostaly pro 

školní rok 1998/99 odklad školní docházky. To znamená, žc tvoří kategorií POŠD (po odkladu 

školní docházky). 

Už samotný výskyt sledované kategorie kombinace námětů v kresbách ukazuje na to, 

že jejich autoři mají o škole dostatek informací, ví, co mohou od vstupu do ní očekávat. 

Určujeme ji v kresbách dětí starších, u nichž si můžeme dovolit předpokládat více zkušeností 

se sledovaným tématem. Tyto děti mají také rodiče s vyšším dosaženým vzděláním. To 

znamená, že pocházejí z rodin, kde je pravděpodobně na školní docházku dělí kladen větší 

důraz. Ten se projevuje i v tom, jak ke vzdělání dítěte rodiče přistupují již v předškolním 

věku. Kategorie ě. 7 se také častěji vyskytuje v kresbách dívek. Tento fakt se můžeme opět 

pokusit vysvětlit větším zájmem dívek o školu v porovnání s chlapci a také rozdílným 

chápáním školy. To ale uvidíme později. Je možno říct, že dívky mají konkrétnější představy o 

škole než chlapci, což může potvrzovat tvrzení uváděné vývojovými psychology, že dívky jsou 

na prahu školní docházky až o půlroku zralejší než stejně staří chlapci. (Oaklyová, 2000) 
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IV.i . 8. Konfrontace výsledku a h>potéy. 

Kvantitativní zpracování dat ukázalo, že nejčastěji je výskyt jednotlivých kategorii v 

kresbě dětí ovlivňován dosaženým vzděláním jejich otců. Vztah závislosti mezi vzděláním 

otce a kategorií v kresbě byl na hladině významnosti 5% prokázán celkem ve třech případech. 

Jednalo se o kategorie: osoby, čas děje, kombinace námětů. U stejných kategorií byla 

prokázána závislost na vzdělání matky dítěte, které je autorem kresby. Ve všech třech 

jmenovaných případech byl ovšem tento statisticky významný vztah prokázán na hladině 

významnosti 10%, proto zde uvažujeme o slabé závislosti mezi statistickými znaky. 

Statisticky významný vztah byl také čtyřikrát prokázán v případě proměnné mateřská 

škola. V prvním případě se jedná o závislost mezi tím, kterou ze čtyř mateřských škol děti 

navštěvují, a výskytem kategorie budova a okolí v jejich kresbách. Tento vztah byl prokázán 

na hladině významnosti 5%. 

Na desetiprocentní hladině významnosti pak byla prokázána závislost mezi proměnnou 

mateřská škola a kategoriemi čas děje a místnost a její vybavení. Tento vztah opět chápeme 

jako slabou závislost. 

Na základě kvantitativního zpracování dat si můžeme do určité míry dovolit v rámci 

každé kategorie, kterou jsme sledovali, vytvořit určitý "profil" dětí, v jejichž kresbách je každá 

z kategorií nejvíce zastoupena . Dospíváme tak k sedmi profilům. 

Kategorie č. 1, budova školy a okolí, je nejčastěji obsažena v kresbách dětí 

navštěvujících mateřskou školu č. 4 (venkovská). Jedná se o děti mladší, tedy o děti patřící do 

věkové skupiny 1, které ve většině případů nemají žádného staršího sourozence. Nejvíce ji 

kreslí děti, jejichž rodiče jsou vyučeni. Je možno říct, že tyto děti nemají o škole, o tom. co je 

v ní čeká, tolik informací, aby si o ni mohly utvořit konkrétní představu. Z toho důvodu jejich 

kresby mají pouze obecný námět (např. budova školy). 

Naproti tomu kategorie místnost a její vybavení se častěji vyskytuje v kresbách dětí z 

obou pražských mateřských škol (I, 2). Častěji ji kreslí děti, které na základě věku 

dosaženého v době sběru dat byly zařazeny do věkové skupiny 2. Jedná se o děti, jejichž 

rodiče dosáhli vyššího vzdělání (vysokoškolského nebo středoškolského). Námětem těchto 

kreseb jsou zcela konkrétní situace. 
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Kategorie osoby se častěji v \sk\iujc \ kresbách děti / uhou ptažsksch itiatcř>k\cli škol 

v porovnání s mateřskými školami \enko\skvmi. Jmcmnana kategorie je častě i i obsažena \ 

kresbách dětí, které mají starší sestru. Sledovaná kategorie je také více zastoupena v kresbách 

dívek. Kresby obsahující uvedenou kategorii častěji pochází od dětí, jejichž rodiče jsou buď 

středoškolsky, nebo vysokoškolsky vzdělaní. 

Kategorie činnosti je obsažena v kresbách většiny dětí, které mají starší sestru. Nejvíce 

dětí, v jejichž kresbách určujeme tuto kategorii pochází z mateřské školy 3 (venkovská). Jedná 

se o dětí, které pro školní rok 1999/2000 nedostaly odklad školní docházky. Vzdělání rodičů v 

tomto případě nehraje roli. 

Kategorie pomůcky je častěji obsažena v kresbách starších dětí, tedy dětí řazených do 

věkové skupiny 2. Co se týká vzdělání rodičů, kategorie pomůcky je nejvíce spjata s kresbami 

dětí, jejichž rodiče jsou vyučeni. V souboru dětí, v jejichž kresbách určujeme zmíněnou 

kategorií zastoupeny děti z mateřských škol 1 (pražská) a 4 (venkovská). 

Obě výše uvedené kategorie (činnosti a pomůcky) vyžadují značnou obeznámenost 

dítěte s tématem škola. Předpokládáme, že tyto děti mají utvořené zcela konkrétní představy o 

tom, co mohou od školy očekávat. Ví, co se ve škole dělá. 

Čas děje častěji ve svých kresbách určují děti z obou pražských mateřských škol. Jedná 

se děti, jejichž rodiče jsou převážně středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaní. Dívky určují 

dobu u svých kreseb častěji než chlapci. 

Výskyt, poslední kategorie, kombinace námětů, v kresbách dětí je opět vázán na 

vzdělání rodičů. Častěji se více námětů v kresbě vyskytuje u dětí vysokoškolsky a 

středoškolsky vzdělaných rodičů. Častěji se více námětů objevuje v kresbách dětí z pražských 

mateřských škol a také v kresbách dívek. Jmenovanou kategorii také častěji určujeme v 

kresbách dětí, které podle dosaženého věku v době sběru dat tvoří druhou věkovou skupinu. 

Můžeme tedy říct, že se jedná o děti starší. 

Nejméně dva náměty nalézáme ve kresbách všech čtyřech dětí. které patří do 

sledovaného souboru a které pro školní rok 1998/99 dostaly odklad školní docházky. 

Statistické zpracování údajů také prokázalo určitou podobnost mezi oběma pražskými 

mateřskými školami, jejichž zastoupení je si v jednotlivých kategoriích podobné, výjimku 

tvoří kategorie pomůcky. Mezí oběma venkovskými mateřskými školami tuto podobnost 
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nenalézáme. Kresby dětí z mateřské školy 4 jsou nejvíce zastoupeny v kategorii budova školy 

a okolí (devět kreseb). Ze jmenované mateřské školy také pochází nejvíce kreseb, v nichž 

určujeme pouze jeden námět. V kresbách dětí z mateřské školy tři je nejvíce zastoupena 

kategorie činnosti. ¥ ostatních kategoriích se zastoupení kreseb dětí z této mateřské školy blíží 

oběma pražským mateřským školám. 

Na základě výsledků statistického zpracování dat můžeme potvrdit platnost první 

hypotézy - Více informací o škole, konkrétnější představy o ní mají děti, které mají staršího 

sourozence. Vztah závislosti byl prokázán mezi výskytem kategorie činnosti v kresbách a 

faktem, že dítě má starší sestru (hladina významnosti 5%). O tom, jaké činnosti se vyskytují 

v kresbách, bude podrobně pojednáno v následující části práce, ale už nyní si můžeme dovolit 

říct, že pro tento námět je nezbytná určitá obeznámenost dítěte se školou, s tím, jak probíhá 

vyučování, co je jeho náplní. 

Dále byl na hladině významnosti 10% prokázán vztah závislosti mezi faktem, že dítě 

nemá staršího sourozence, a výskytem kategorie budova školy a okolí v kresbách. Ukazuje se, 

že děti, které nemají staršího sourozence, mají o škole méně informací a méně konkrétní 

představy o ní, z toho důvodu jejich kresby znázorňují spíše obecné náměty než konkrétní 

situace. Starší sourozenec se nám ukazuje jako důležitý zdroj informací o škole. Díky němu je 

vlastně dítě předškolního věku svědkem každodenního školního života ještě předtím, než samo 

začne do školy chodit. Prostřednictvím svého bratra nebo sestry se dostává do kontaktu se 

školou, získává o ní informace, na základě nichž si může utvořit představu o tom, co ho v ní 

čeká. 

Potvrzena byla také druhá hypotéza - Více informací o škole mají děti rodičů s vyšším 

dosaženým vzděláním. Za vyšší vzdělání považujeme ukončené vysokoškolské a středoškolské 

vzdělání. Ze všech údajů o dětech se nám právě vzdělání jejich rodičů ukazuje jako proměnná, 

která ovlivňuje výskyt kategorií námětů v kresbách vůbec nejvíce. Kresby děti vysokoškolsky 

a středoškolsky vzdělaných rodičů jsou velice konkrétní, přesně popisují určitou situaci 

související se školou. Nasvědčují tomu, že děti, které je nakreslily, ví, co mohou od školy 

čekat, ví, jak to v ní chodí. M. Vágnerová zdůrazňuje, že děti si představu o škole utváří už 

v předškolním věku na základě postojů osob ze svého okolí (především rodičů) (Vágnerová, 

1996). Výsledky statistického zpracování toto potvrzují. V těchto rodinách je patrně na 



vzdělání dětí kladen větší důraz než v rodinách rodičů s nižším iio.su/cn>m \/děláním tnapr 

vyučených), což se projevuje již vtom, jak rodiče výchovně přistupují k dítěti \ předškolním 

věku. Zajímavý je pro nás také fakt, že pokud byla prokázána závislost mezi dosaženým 

vzděláním otce a výskytem některé z kategorií námětů v kresbách dětí, vždy to bylo na hladině 

významnosti 5%. Zatímco v případě vzdělání matky se ve stejných případech vždy jednalo o 

hladinu desetiprocentní. To znamená, že vzdělání otce pravděpodobně více ovlivňuje kresbu 

na námi zadané téma. 

Statistickým zpracováním údajů byla potvrzena i třetí hypotéza obsahující tvrzení, že 

více informací o škole budou mít děti starší. Vycházíme z předpokladu, že tyto děti mají 

obecně více zkušeností. Jak už bylo uvedeno dříve, množství zkušeností zásadním způsobem 

ovlivňuje rozvoj procesu představování a také jeho výsledný produkt představu. Je nutno si 

uvědomit, že tyto děti již podruhé prožívají roli předškoláka a také již dvakrát byly u zápisu do 

prvního ročníku. Zdá se pravděpodobné, že rok navíc prožitý v mateřské škole pomohl dítěti 

dozrát a dostatečně se připravit na školu. 

Výsledky statistického zpracování prokazují závislost výskytu určitých kategorií 

námětů v kresbách dětí (budova školy a okolí, místnost a její vybavení a čas děje) na tom, 

kterou mateřskou školu dítě navštěvuje. Uvedený fakt bychom se mohli pokusit interpretovat 

rozdílem mezi dětmi z venkovských a pražských mateřských škol. Toto vysvětlení by ale 

nebylo správné. Je ho možné použít pouze v případě kategorie čas děje, kdy skutečně vidíme, 

že čas, kdy se to, co je nakresleno, odehrává, udávají pražské děti významně častěji. Příčinu 

tohoto jevu můžeme hledat v odlišném způsobu života. Přičemž ten městský je pravděpodobně 

s časem spojen významněji. Ve městech se v porovnání s venkovem žije ,jakoby rychleji". 

Proto jsou děti, které zde žijí, nuceny už od dětství vnímat čas přesněji. 

V případě dvou dalších kategorií (budova školy a okolí, místnost a její vybavení) 

vidíme, že výsledky týkající se dětí z mateřské školy 3, která se nachází na venkově, se velmi 

podobají výsledkům z obou pražských mateřských škol (1, 2). Odlišuje se tedy pouze mateřská 

škola 4. Musíme si uvědomit, že skupina dětí z této mateřské školy je jiná než ostatní tři. Tvoří 

ji převážně děti mladší (věková skupina 1), které nemají staršího sourozence, a také jejich 

rodiče jsou nejčastěji vyučení. To znamená, že se jedná o děti, které pravděpodobně nemají 

příliš informací a zkušeností se sledovaným tématem, což jim nejspíše nedovoluje, aby si 



mohly utvořil přesnou představu o tom, co je ve škole čeká. Jejich kresby nejčastěji obsahují 

pouze obecné náměty (např. budova školy). 

Z toho, co bylo uvedeno, vyplývá, že nelze potvrdit platnost čtvrté hypotézy o tom, že 

děti z venkovských mateřských škol mají v porovnání s dětmi pražskými méně informací o 

škole a tedy méně konkrétní představu o ní, i když určitý rozdíl zde prokázán byl. Rozdíl mezi 

pražskými a venkovskými mateřskými školami nespočívá v úrovni informovanosti dětí, ale 

spíše v jiném, obsahu představ o škole. Této otázce se věnuji v následující části práce. 



IV.2. Kvalitativní zpracováni a interpretace dat 

Jak už bylo uvedeno dříve s každým dítětem patřícím do sledovaného souboru byl 

veden rozhovor. Můžeme ho charakterizovat jako polořízený, Předem jsem ní sicc \ v pracovala 

seznam otázek (viz příloha), ale během rozhovorů s jednot li\ v mi dětmi se uka/alo, že 

mnohem důležitější než se přesně držet připravených otázek je reagovat na to, co děti k 

danému tématu říkají. Součástí rozhovoru bylo také zadání kresby na téma: Na co se ve škole 

nejvíc těšíš? 

Nutno je uvést, že mezi rozhovory s jednotlivými dětmi (a také kresbami), co se týká 

jejích obsahu, se objevily určité rozdíly, které ovšem nebyly způsobeny pouze úrovní 

informovanosti dítěte a jeho zkušenostmi se školou. Důležitou roli zde podle mého názoru 

hrála úroveň motivace dítěte spolupracovat a v některých případech také ostych, který 

pramenil z toho, že dítě muselo mluvit s naprosto neznámou osobou. 

Cílem celého rozhovoru bylo zjistit: 

1) jaké znalostí má o škole dítě těsně před nástupem do ní, 

2) jaké jsou zdroje těchto znalostí, 

3) jaká očekávání spojená se školou má samotné dítě. 

Musíme si uvědomit, že jsem s dětmi mluvila o něčem, co ony samy dosud neznají, 

žádné z nich ještě do školy nechodilo. Přesto, jak uvádí Vágnerová, každé dítě má již v 

předškolním věku utvořenou představu o roli školáka. Tato představa je závislá na postojích 

jiných lidí (Vágnerová, 1996), Děti v tomto věku se pohybují v zásadě ve dvou různých 

prostředích, a to v rodině a v mateřské škole. Zdroje informací o škole tedy budeme hledat na 

těchto místech. 

Nutno zdůraznit také to, že v době, kdy jsem s dětmi mluvila, všechny už měly za 

sebou svou vlastní zkušenost se školou. Zúčastnily se zápisu. Kromě toho některé z nich byly 

přítomny na výuce v prvním ročníku základní školy. Navíc se nejspíš nenajde dítě, které by 

ještě nikdy nevidělo nějakou školní budovu nebo děti s taškami na zádech, jak jdou do školy 

nebo ze školy. Proto při pátrání po lom, jak si děti předškolního věku utváří představy o škole 

a o své budoucí roli školáka, vyjdeme právě z jejich vlastních zkušeností s tímto tématem. 



Tedy z toho, že každý předškolák má již utvořenou určitou strukturu představ o škole, 

o její funkci, nárocích, které na něho bude tato instituce klást. Na základě těchto představ si 

budoucí školák utváří obraz budoucího školáka a svůj počáteční (v zásadě pozitivní) vztah ke 

škole (Pupala, Branická, 2002), 

IV. 2. 1, Informace a malost i dítěte o škole 

Nástup dítěte do školy je prezentován jako důležitý sociální mezník. Je spojen se 

získáním nové role, role školáka, která s sebou přináší zásadní změnu v dosavadním živote 

dítěte. Jako každá takto významná událost je i nástup do školy ritualizován (Vágnerová, 1996). 

První částí tohoto rituálu je zápis (druhou pak první slavnostní den ve škole). Zápis, který se 

koná přibližně osm měsíců před nástupem do školy, je první předzvěstí toho, že se tato událost 

blíží. 

U většiny dětí se jedná o první "skutečné" setkání s institucí školy. Způsob, jakým se 

mnou dětí o zápisu mluvily, u mě ovšem vzbudil dojem, že ony samy ho nepovažují za až tak 

významnou událost, jak by se dalo předpokládat. Je pravda, že v době, kdy jsem s dětmi 

hovořila, už od doby konání zápisu uběhly přibližně tři měsíce, což je poměrně dlouhá doba. 

Navíc se jednalo pouze o jeden den, po jehož skončení se děti opět vrátily do mateřské školy. 

Nedá se ovšem vyloučit, že by odpovědi dětí nebyly jiné, kdyby se náš rozhovor uskutečnil v 

době, která by byla konání zápisu blíže. 

Ze sledované události se nám pro ně jako nejdůležitější ukazuje fakt, že si děti mohly 

samy vybrat nějaký dárek. Zde nelze opominout zdůraznění toho, že dárek byl vlastně 

odměnou za to, že dítě u zápisu všechno umělo. To znamená, že děti (přesněji dívky, chlapci 

toto nezdůrazňují) si uvědomují důležitost výkonu a škola přece je především místem výkonu. 

Tento fakt je do určité míry možno interpretovat jako připravenost dítěte na školu, 

Běhen zápisu děti kreslily (postavu), poznávaly barvy, určovaly tvary předmětů, stavěly 

věže z kostek, přednášely básničky, popřípadě zpívaly. V popisu průběhu zápisu se objevily i 

některé poměrně specifické činnosti, jako například hraní "Člověče nezlob se", házení kroužků 



na tyč nebo míčků do kbelíku. Zajímavé pro mě bylo to, že z popisu některých dětí bylo 

možno poznat, že se zúčastnily zápisu ve stejné základní škole. 

Celý zápis děti chápou spíše jako hru. Na jeho průběh jsem se ptala tím způsobem, že 

jsem používala slovo úkoly (Jaké úkoly jsi dostával u zápisu?). Odpověď zněla, že žádné. U 

zápisu si děti potíže hrály nebo povídaly s paní učitelkou. Právě tato událost znamená pro dítě 

možnost setkat se s osobou učitele, tedy s novou autoritou, která, jak uvidíme později, zastává 

důležité místo v představách o škole. V této chvílí se děti při její charakteristice omezují pouze 

na to, že "byla hodná". 

Některé mateřské školy zprostředkovávají dětem během posledního školního roku před 

nástupem do základní školy ještě jednu zkušenost. Dětí se svou učitelkou zúčastní vyučování 

v prvním ročníku. Cílem této návštěvy je seznámit budoucí školáky s prostředím školy a 

vlastně jim také umožnit, aby si vytvořily představu o tom, jak to ve škole "chodí", co je tam 

čeká. 

Způsob, jakým děti popisují hodinu, které se zúčastnily, svědčí o tom, že na ně průběh 

školního vyučování působil dost jednotvárně: "Psali úkoly.", "Četli, furt jenom četli. " 

Role učitelky ve třídě je také vnímána jako značně omezená. Spočívá v zadávání úkolů 

žákům. "Děti se dívaly na tabuli, co jim ukazuje pani učitelka. "Její popis je opět redukován na 

to, že "byla hodná". I když už to není tak jednoznačné jako v případě setkání s učitelkou u 

zápisu. "Když děti zlobily, tak byla trochu zlá. Jinak byla hodná. " Tato věta vlastně ukazuje, 

jak děti vymezují jednu ze základních povinností žáka, tedy to, že během vyučování musí 

dávat pozor na výklad a nesmí zlobit. V opačném případě si vyslouží zlost a trest učitele. 

Popis průběhu vyučovací hodiny, které se předškoláci zúčastnili, není příliš podrobný. 

Děti se odvolávají na to, že už si toho ze školy moc nepamatují, protože ji navštívily před 

dlouhou dobou. "Bylo to v zimě.", "Bylo to už někdy v listopadu." Přesto je pro nás ale 

důležitý fakt, že děti, které byly přítomny na vyučování, patří mezi ty, které mají poměrně 

přesnou představu o tom, co je ve škole čeká, co tvoří náplň školního dne. I když se zdá, že si 

toho z vyučovací hodiny, které byly přítomny, více "odnesly" děti, které mají o škole dostatek 

informací z jiných zdrojů (především od staršího sourozence). To znamená, že tyto děti z 

důvodu větší informovanosti o průběhu vyučování lépe rozuměly tomu, čeho byly ve škole 



svědky. To konečně odpovídá již dříve uvedené Paiviově teorii, která vlastně říká, že si člověk 

snáze zapamatuje to, co má pro něho nějaký smysl. 

V jedné ze sledovaných venkovských mateřských škol, která přímo sousedí se školou 

základní, získávají budoucí školáci ještě jednu zkušenost navíc. Účastní se totiž slavnostního 

zahájení školního roku, tím se vlastně loučí se svými spolužáky, kteří právě nastupují do 

prvního ročníku. 

IV. 2. 2. Zdroje informací o škole 

To, jak dítě vnímá svou budoucí rolí školáka, jakou hodnotu jí přikládá, obyčejně 

závisí na informacích a postojích rodičů (Vágnerová, 1996). Škola je obvykle rodiči 

prezentována jako nutnost, jako nezbytný předpoklad pro rozvoj dítěte. "Furt se mě ptají: 

Těšíš se do školy? Ne, Netěším, Nechci tam jít. A oni že s tim se nedá nic dělat, že tam chodí 

všechny děti." 

V tom, jaký význam rodiče přikládají školní docházce svého dítěte, můžeme rozlišit 

dva aspekty: 

1) obecná hodnota a význam školy, platná v dané společnosti, 

2) individuální specifický smysl školní úspěšnosti a očekávání ze strany 

rodiny (Vágnerová, 1996). 

Pro bod číslo jedna platí, že představy rodičů o školní úspěšnosti jejich dětí vždy 

vycházejí z norem platných v dané společností, popřípadě ve skupině, do níž patří. V každém 

rodiči se modeluje jakýsi projekt budoucího muže či ženy, podle toho, jaké hodnoty 

společnosti ten člověk uznává (Šulová, 2003). 

Ke druhému bodu uvádí Matějček, že v dnešní době, která je zaměřena především na 

výkon rychlost a kvalitu, pohlíží stále více rodičů s napětím, a často až s určitou úzkostí, na 

konec předškolního období svého dítěte. Pokládají ho v podstatě za konec šťastného dětství a 

za počátek povinností, především svých vlastních. Aby dítěti usnadnili vstup do školy, tak ho 

připravují (učí ho napřed). Přičemž obvykle jediným efektem je to, že se jim na dítě podaří 



přenést svou vlastní nechuť ke škole a také úzkost z ní, což je ve skutečnosti tou nejhorší 

přípravou na školu (Matějček, 1998). 

V tom, jaký rodina přikládá smysl školní úspěšnosti dítěte, se ukazuje jako rozhodující 

úroveň dosaženého vzdělání rodičů (což potvrzuje i kvantitativní zpracování údajů). Rodiče 

s vyšším dosaženým vzděláním zkrátka automaticky očekávají výborné školní výkony od 

svých dětí. 

Tyto děti mají na první pohled lepší startovací podmínky. Škola jako instituce a jejich 

rodiny „hovoří stejným jazykem". Některé studie ukazují ale, že důležitější než „společný 

jazyk" obou institucí jsou určité vlastnosti dítěte. Jedná se o otevřenost a pružnost, která vede 

k osobní rovnováze, uvolněnému přístupu k druhým i k řešeným úkolům (Šulová, 2003). 

Je uváděno, že největší překážkou školní úspěšnosti dítěte, je ambivalence v přístupu 

jeho rodičů. Dítě je na jednu stranu bráno jako rovnocenný partner, jsou respektovány jeho 

názory a na straně druhé je šestileté dítě považováno za křehkou bytost, kterou je třeba 

ochránit naprosto před vším a která se musí zcela podrobit vůli dospělého.(Šulová, ibid). 

Tito rodiče přímo brání tomu, co se ukazuje jako rozhodující pro budoucí školní 

úspěšnost. A tím je rozvoj sebeocenění, které je považováno za citovou dimenzi osobní 

identity, za základ sebehodnocení. Zahrnuje souhrn postojů a citů, které subjekt pociťuje sám 

k sobě. a které jej ovlivňují v jeho reakcích a ve způsobu jeho chování. (Šulová, ibid). 

Vraťme se ale nyní k tomu, že dosažená úroveň vzdělání rodičů souvisí s kvalitou a 

kvantitou informací o škole, které dítě má (viz též kvantitativní zpracování údajů). Jak už bylo 

uvedeno výše, rodiče s vyšším dosaženým vzděláním kladou na školní docházku svých dětí 

větší důraz, mají na ně také větší nároky. Projevuje se to již v předškolním období. Tyto dětí 

toho ví o škole hodně. Z rozhovorů s nimi vyplynulo, že mají představu o tom, co se budou ve 

škole učit, o tom, jak se ve škole střídají hodiny a přestávky, co to pro žáky znamená atd. 

Škola je pro rodiče především místem výkonu. Očekávají, že jejích dítě bude ve škole 

úspěšné, což si "pojišťují" tím, že se doma se svým synem nebo dcerou učí jíž před začátkem 

jeho školní docházky. "Učim se do první třídy." Ve sledovaném souboru se objevuje například 

pravidelné čtení ze slabikáře, psaní a také počítání. 

Důkazem toho, že v rodinách s vyšším dosaženým vzděláním rodičů je kladen větší 

důraz na přípravu dítěte do školy, může být také to, že tyto děti už v době našeho povídání 
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měly koupenou tašku do školy i penál, Přičemž právě tyto věci si můžeme dovolit považovat 

za hlavní symboly role školáka. 

Specifická je situace dětí, jejichž rodiče pracují jako učitelé (soubor obsahuje Čtyři 

děti), jejich děti jsou svědky vyprávění o žácích, o různých situacích ve škole. To znamená, že 

tyto děti mají možnost se díky svým rodičům seznámit se školou také z druhé strany, z 

pohledu vyučujícího. "Mamka i taťka je učitel a někdy vyprávěj doma, jak se daří dětem nebo 

jak zloběj." 

Dětí, jejichž rodiče mají nižší vzdělání (např. vyučeni), už od nich tolik informací o 

škole nezískávají. V těchto rodinách není kladen na školní úspěšnost dětí takový důraz, tedy 

alespoň se neprojevuje již před nástupem do školy. O tom, že se v rodině o škole tolik 

nemluví, svědčí také to, že tyto děti, když mají mluvit o škole v souvislosti s tím, co jim o ní 

doma říkají rodiče, používají konkrétní včtu, kterou od svých rodičů slyšely: "Taťka řikal, když 

sme jeli kolem jedny školy: "Koukej, co tě čeká." Když šly dětí ze školy,", "Že až budu chodit 

do školy, že se nejdřív musim naučit mluvit, protože chodim na řeč," atd. 

Důležitějším zdrojem informací o škole a tedy také pro vytvoření představy o ní než 

jsou rodiče se nám ale v rozhovorech ukazuje starší sourozenec. Budoucí školáci se o školní 

docházku svých starších sourozenců velice zajímají, ví, do které třídy jejich bratr nebo sestra 

chodí, jaké dostává známky a co která znamená. Děti znají dokonce názvy některých 

vyučovacích předmětů a ví, co se pod nimi skrývá. Znají také některé Školní problémy svých 

sourozenců (např. sestra dostala neoprávněně špatnou známku, bratr dostal poznámku za 

rozbité okno atd.). To svědčí o tom, že dítě vnímá, co se v rodině děje, i když s ním o tom 

třeba nikdo přímo nemluví. Školní docházkou staršího dítěte je prostě vždy ovlivněn život celé 

rodiny, týká se i dítěte, které zatím ještě do školy nechodí. 

Samozřejmě, že starší dětí se svými mladšími sourozenci o škole také mluví, vyprávějí 

jím o tom, co se ve škole stalo. V zásadě si můžeme dovolit říct, že dívky mají od svých 

sourozenců, tedy především od sester (viz také kvantitativní zpracování údajft), více informací 

než chlapci. Dívky se celkově o školu více zajímají než chlapci. 

Množství informací o škole od sourozenců do značné míry závisí na tom, jaký je mezi 

nimi věkový rozdíl. Čím jsou si děti věkově blíže, tím toho dítě předškolního věku ví o školní 

docházce toho druhého více. 



Na základě zkušeností svého staršího bratra nebo sestry si dítě odvozuje, jak velká 

bude změna jeho života po nástupu do školy. Hlavní náplní školního dne je učení. Žák se ale 

učí nejen ve škole, musí se učit také doma. Pojmem učení doma děti rozumí psaní domácích 

úkolů a přípravu věcí do aktovky na příští den. Předškolní dítě se stává svědkem každodenní 

domácí přípravy svého sourozence, buď tak, že se jí přímo účastní (některé dívky si přesně 

pamatují zadání domácích úkolů svých sourozenců), nebo pouze vnímá, že se jeho bratr nebo 

sestra učit nechce, že ho to ve škole nebaví a že mu vlastně závidí, že ještě může chodit do 

školky a stále si jen hrát. Tím vlastně starší sourozenec vymezuje mladšímu nejvýznamnější 

rozdíl mezi mateřskou školou a školou základní. Starší dítě dokonce mladší přímo od těšeni do 

školy odrazuje: "ŘiM, že se mam. Ať se do školy netěším,", "Dost těšeni je to tam hrozný," 

Druhý citát pochází do dívky, která se už do školy těší tak, že by si to se svou starší sestrou 

chtěla vyměnit. Ta s jejím návrhem prý souhlasí, protože ji to ve škole vůbec nebaví. 

Role školáka je v případě předškolního dítěte zatím ještě ve stádiu očekávání. Tudíž 

nemá zcela přesnou náplň. Také nástup do školy se dětem stále ještě jeví jako dost vzdálený, 

přesto je ale jejich budoucí role žáka zajímá a láká. K její realizaci dochází na symbolické 

úrovni, ve hře. V rozhovorech, které jsem s dětmi vedla, se ukázala důležitá souvislost mezi 

hrou na školu a faktem, že dítě má staršího sourozence, přesněji sestru. Mezi starším bratrem a 

hrou na školu už tak zřejmou souvislost nenalézáme. Podstatnou roli zde opět samozřejmě 

hraje věkový rozdíl mezi sourozenci. Starší děti si již se svými mladšími sourozenci na školu 

nehrají. 

U dětí, které si na školu hrají se svým starším sourozencem, vypadá hra vždy shodně: 

starší dítě je učitel a mladší žák. Objevuje se ale také jiný model: obě děti představují učitele a 

žáci jsou "jenom jako", popřípadě do hry vstupuje další osoba, např. některý z rodičů, 

sestřenice, babičky atd. I v tom případě, že obě děti hrají učitele, hru řídí starší dítě. Má 

vedoucí postavení, které pramení z jeho zkušeností se školou. "No, ségraje vždycky učitelka, 

protože ta má teď největší známosti. A já sem vždycky jenom učitelka nu tělocvik Jako v tý 

škole. A jinak táta je vždycky dítě," 

Domácí hru na školu nalézáme také u dětí, které staršího sourozence nemají. Uvádějí, 

že si hrají s babičkou, rodiči, mladším sourozencem nebo s kamarády. V popisu jejich her 

ovšem vystupuje jedna důležitá odlišnost od her dětí, které si hrají se svými staršími 
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sourozenci. Starší sourozenec, který obvykle představuje učitele, "své žáky" vždy známkuje. 

Známkování se pro mladší děti stává důležitou součástí hry, zdůrazňují, že dostávají jedničky. 

¥ hrách se vyskytují také různé formy trestání za zlobení (např, "mlácení"). Děti, které si na 

školu hrají s někým jiným než se svým starším bratrem nebo sestrou, hodnocení neuvádí. 

Hra vedená dítětem, které samo do školy chodí, si klade za cíl být co nejrealističtější. 

Důležité jsou v ní rekvizity jako je tabule nebo malý stoleček, který zastupuje lavici, a je vždy 

menší než stůl, za nímž sedí učitel Nezbytné jsou také sešity na psaní a notýsky na známky. 

Sešity jsou buď skutečné, nebo j e zastupuje přeložený list papíru. Jak už bylo uvedeno dříve, 

tato přeměna něčeho v něco jiné tvoří podstatu symbolické hry. 

Také průběh hry se shoduje. Učitel vždy předepisuje např. slova, písmena, čísla nebo 

jen určité tvary na tabuli a žáci je mají za úkol opisovat do svých sešitů. Hra se zaměřuje také 

na postižení mezilidských vztahů typických pro školu. Učitel je ten, kdo žákům zadává úkoly, 

koho žáci musí poslouchat. Hodnotí je a také trestá. Tuto nadřazenost učitele, tedy staršího 

dítěte, mladší plně respektuje. 

Hra, kterou mladší dítě hraje s někým jiným než se svým starším sourozencem, se od 

výše uvedené liší především v aktivnější úloze předškolního dítěte. Je to ono, kdo babičce 

nebo jiné osobě říká, co má dělat. Ve hře využívá svých zkušeností se školou a tam kde chybí, 

přichází ke slovu fantazie. Např. dítě, které ještě neumí psát, si hraje na to, že už umí. Kreslí 

tvary podobné písmu. 

Už dříve bylo uvedeno, že hra je v životě dítěte důležitá tím, že se v ní učí 

konkrétním, reálným činnostem (Novfanská, 1983). Prostřednictvím hry na školu se dítě s 

touto institucí seznamuje ještě předtím než se stane školákem. To znamená, že se vlastně hrou 

do určité míry na svou novou roli připravuje. 

Dalším prostředím, které dítě předškolního věku důvěrně zná, je mateřská škola. 

Hlavním úkolem této instituce je připravit předškoláka na vstup do škole, z toho důvodu může 

být dalším důležitým zdroje m informací pro utvoření představy o škole. 

Také zde se objevuje hra na školu. Můžeme zde rozlišit dva typy sledované hry. V 

prvním případě se jedná o hru, kterou hrají samy děti mezi sebou. Jedno z nich je učitel a 



ostatní žáci. Učitel zadává žákům úkoly. O jeho roli se děti střídají. Průběh hiy se v tomto 

případě shoduje s výše uvedeným. 

Dále se v mateřské škole objevuje hra, kterou řídí sama učitelka. Děti za hru považují 

to, když jejich učitelka při nějaké činnosti řekne, že se budou chovat jako žáci ve škole. To 

znamená, že při práci, která patří do běžné náplně programu mateřské školy, musí děti sedět na 

svých místech, nesmějí pobíhat ani mluvit nahlas. Pokud chce některé z nich něco říct, musí se 

nejdříve přihlásit a počkat, až bude vyvoláno. 

Tento způsob práce, který děti považují za hru, je vlastně vede k poznání toho, že v 

základní škole jim nebude dovoleno vše, co je jim tolerováno v mateřské škole, že škola bude 

mít vyšší nároky na jejich chování. Budoucí školáci si uvědomu jí, že ve škole existují pravidla 

chování, která musí každý žák dodržovat. "Tam nemůže jeden kamarád zařvat: "Já už to 

mam." To by dostal pětku. "Nakonec i jejich učitelka ve školce se k nim chová jinak než k 

mladším dětem. Jsou to už "velké děti", které brzy půjdou do školy, proto na ně má vyšší 

nároky, co se týká kázně. 

Z rozhovorů s dětmi vyplynulo, že budoucí školáci dokáží určit v čem spočívá základní 

rozdíl mezi mateřskou školou a školou základní. "Ve školce si můžu hrát a ve škole se mmirn 

učit." Rozdíl mezi těmito dvěmi institucemi spočívá v tom, že mateřská škola je místem hry, 

zatímco v základní škole se děti učí. Uvidíme ale, že tak jednoduché to není. 

Činnosti typické pro mateřskou školu jmenují děti bez obtíží, což je pochopitelné. 

Přesto i zde nalézáme mezi dětmi určité rozdíly, na jejichž základě můžeme odpovědi dětí 

rozdělit do několika skupin. Do první skupiny patří odpovědí dětí, které se omezují na pouhé 

vyjmenovávání činností tak, jak je zrovna napadají. Uvádějí hru, kreslení (malování), cvičení, 

procházky, hru na zahradě, spaní po obědě atd. Jiné děti se skutečně pokouší popsat typický 

den v mateřské škole. "Ráno si hrajeme, potom pracujeme, deme ven, obědváme, spíme. " Zde 

máme činnosti uvedeny v pořadí, v jakém za sebou skutečně následují. Do třetí skupiny pak 

řadíme odpovědi dětí, které se soustřeďují na přesné odlišení různých typů činností. Tyto 

odpovědi ukazují, že děti nevnímají mateřskou školu pouze jako místo hraní. Odlišují zábavu 

od práce. Je zajímavé, že pojmem práce vždy rozumí vystřihování, vyrábění skládanek nebo 

vůbec "činnost s papírem". 
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Při popisu dne ve školce se dokonce vyskytuje slovo učení. Jedná se o učení barev, 

angličtiny, hry na flétnu nebo chození ve dvojicích, když jdou na procházku. I v mateřské 

škole se tedy děti učí. Nejedná se ale o "skutečné" učení. To je totiž Čeká až ve Škole. Učení je 

hlavní náplní dne žáka základní školy. 

Dítě, které přichází do základní školy už toho umí skutečně dost. (Kučera, 2005) I když 

ono samo to tak nevnímá. To, co se naučilo ve školce, je sice důležité, proto aby mohlo přejít 

do školy základní, ale místem skutečného učení je až škola. Někdy je možnost učit se ve škole 

vnímána až jako jakési privilegium (Pupala, Branická, 2002). „ Ve škole mmem psát úkoly, ve 

školce ne. *' „ Ve škole je to stejně lepší, píšeme a nemusí se tam spát. " 

V chápání pojmu učení ve škole opět zřetelně vystupuje vliv rodiny, tedy staršího 

sourozence. Děti mající staršího sourozence jsou totiž v popisu činností typických pro školní 

vyučování přesnější. Dokáží vyjmenovat celé trivium (čtení, psaní, počítání), používají přímo 

názvy některých vyučovacích předmětů, např. matematika, anglický jazyk. Český jazyk, 

francouzský jazyk atd. Ví také, co je jejich náplní. Samozřejmě, že v tom, co dítě jmenuje, 

hraje roli věk staršího sourozence. Pokud už ten navštěvuje druhý stupeň základní školy, dítě 

používá jiné názvy předmětů než dítě, které má sourozence mladšího. Kromě vyučovacích 

předmětů děti uvádějí také některé konkrétní činnosti: "Hrajou tam volejbal a basketbal,", 

"Jezdí na plavání, "atd. Jedná se o činnosti, které dítě muselo slyšet od svého sourozence. 

Na rozdíl od ostatních si tyto děti přesně uvědomují rozdíl mezi vyučovací hodinou a 

přestávkou. Ten spočívá v tom, že během přestávky děti svačí a mohou si také hrát. Hra je 

povolena i po skončení vyučování. Naopak o hodině děti musí sedět v lavicích a dávat pozor 

na to, co jim říká učitelka. 

Představa o náplni dne v základní škole dětí, které staršího sourozence nemají, vychází 

z toho, co dítě o základní škole ví, což srovnává s mateřskou školou. "Nespí se tam. ", "Musí se 

sedět v lavicích.", "Nehraj ou si tam už." Také tyto děti si uvědomují, že je ve škole čeká 

především učení. Pod tímto pojmem rozumí učení se číst, psát, počítat a také cvičení a 

malování. Děti, které se už v mateřské škole začaly učit angličtinu, uvádí, že v ní budou 

pokračovat i ve škole. 

Ve výpovědích i těchto dětí se objevuje jako důležité to, že škola je místem učení, kde 

se od nich očekává určitá změna chování. Platí tam odlišná pravidla. Žáci musí větší část dne 



sedět v lavicích, nesmí se pohybovat po třídě, jak by třeba sami chtěli. Učení se sedět 

v lavicích je dokonce vnímáno jako důležitá náplň první třídy. 

Pro nás je důležité, že ať už je míra informovanosti dětí o tom, co je ve škole čeká 

jakákoli, shodují se na základním rozdílu mezí mateřskou a základní školou. Tento rozdíl 

spočívá v tom, že v mateřské škole "se hraje", zatímco ve škole základní "se učí". Takto 

striktně odlišnost těchto dvou institucí, ale určit nemůžeme. Také v základní škole si totiž děti 

mohou hrát, ale doba pro hru je zde přesně vymezena a je krátká. "Můžou si hrát, ale jenom o 

přestávkách. To je tři, pět nebo deset minul." Časem hry je také doba po skončení vyučování. 

Hlavní náplní školního dne je již zcela něco jiného, závažnějšího. Na druhou stranu ale učení 

patří i do mateřské školy. Je to ale učení pro "malé děti" (např. barvy). To skutečné učení děti 

čeká až. v základní škole. 

Toto učení předškoláci chápou jako skutečně velice „vážnou věc". Do určité míry se 

vstupem do školy distancují od hraní (i když si samozřejmě hrají stále, ale čas na tuto činnost 

je omezen). Tento fakt ukazuje na to, za jak důležitý krok děti považují svůj nástup do školy. 

Jedná se o přelomový a zásadní krok v životě každého dítěte (Pupala, Branická, 2002). Je to 

krok do tzv. „velké kultury". Konkrétné učení, které probíhá ve škole je nezbytné pro vstup do 

„velké kultury" (do světa dospělých). Aby se dítě mohlo naučit vše, co umí dospělí, musí se 

naučit číst a psát. 

Až do této chvíle jsme se zabývali tím, co děti o škole ví. Ukázalo se nám, že 

nejvýznamnějším zdrojem informací o škole je pro předškolní dítě rodina, z ní je pak pro nás 

nejdůležitější starší sourozenec. 

Svou roli zde hraje také mateřská škola. Ta spočívá kromě jiného také v tom, že 

připravenost dítěte na vstup do školy významně ovlivňuje už samotný fakt. že dítě do mateřské 

školy chodí. Odtud je zvyklé dodržovat určitá pravidla a režim. Je schopno spolupracovat a 

podřídit se ostatním dětem a v neposlední řadě respektuje autoritu učitelky. 

Dále se budeme zabývat tím, co samo dítě od školy očekává, na co se do ní těší nebo 

naopak, co ho na ni odrazuje. Ke slovu se tedy dostávají ernoce, které, jak už bylo uvedeno 

dříve, hrají zásadní roli jak v představivosti předškolního dítěte, tak v celé jeho psychice. 
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IV.2. 3. Očekávání a představy dětí spojené se školou 

Nyní se ledy zaměříme na to, co děti, které zanedlouho nastoupí do škol}. od ní vlastně 

očekávají, na co se v ní těší. Pokud dítě předškolního věku říká. ze se íěši do škoh. tím vlastně 

dává najevo, že přijímá blížící se změnu života, změnu prostředí. Mateřská škola už mu 

neposkytuje informace, které dítě potřebuje. Zdeněk Matějček \ této souvislosti ovšem 

upozorňuje na to, že jestliže dítě dává najevo, že se do školy těší. nemusí to ještě znamenal, že 

je na školu dostatečně připravené a zralé. Podle uvedeného autora se zde jedná spíše o projev 

typické dětské naivity (Vágnerová, 19%). Dítě se do školy těší stejně jako třeba na výlet. Ještě 

neví, co ho tam čeká, ale na úrovni emočního hodnocení si budoucí situaci idealizuje. 

Samozřejmě, že realita může být naprosto odlišná od jeho představy. 

Děti se obvykle do školy těší, objevují se ale i opačné případy. Je zajímavé, že v našem 

souboru jsou to častěji dívky, které tvrdí, že se jim do školy nechce. To může být způsobeno 

tím, že dívky se obecně o školu více zajímají, mají o ni více informací než chlapci, což je 

může od školy i odrazovat. 

Příčiny nechuti dítěte nastoupit do školy jsou naprosto jednoznačné. Jde o učení. 

"Protože vim, jak mi tam bude, Purt ňáký učení."» "Protože tam budou jen samé úkoly." Tyto 

důvody nasvědčují tomu, že si děti uvědomují alespoň částečně rozsah změny života, kterou 

jim nástup do školy přinese. Budou se muset učit a to nejen ve škole, ale také doma s rodiči. 

To znamená, že už nebudou mít tolik času na to, co až. dosud tvořilo hlavní náplň jejich 

činnosti - hru. Důležité je ale také to, že přestože se dětem do školy nechce, dokáží na ni najít 

něco pozitivního, něco, co očekávají, že je bude bavit. Například: "Snad to bude dobrý v 

družině.", "Bude tam víc kamarádů.", "Doufám, že dostanu jedničky." 

Naproti tomu důvody, proč se děti do školy těší, už tak jednoznačné nejsou. Můžeme 

rozlišit tři skupiny odpovědí. První dvě skupiny tvoří odlišné důvody dívek a chlapců. Dívky 

se do školy těší na to, co bezprostředně souvisí s vyučováním, na to, co tvoří jeho hlavni náplň. 

Jednoduše řečeno, těší se na to, že se ve škole budou učit, na to, že se naučí číst, psát a počítat. 

"Aby sem se naučila malování a učení,", "Na učení Naučím se číst písmenka,", "No, tak těším 

se na to čteni. Dávno už bych chtěla umět číst a psát." Z odpovědí dívek je patrné, že si 

uvědomují, jak důležité je tyto věci umět. V mateřské škole se sice také něco naučí, ale 
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uvědomuji si. Že se jedná o věci. ktere musí nutně / \ ládnout, ab\ mohly přejit do škoh. lam 

teprve začíná to skutečné učení. Škola je zkrátka místem plněni ..vážných" učebních 

povinností. 

Dívky také očekávají, že ve škole budou úspěšné. Těší se na jedničk\. Uvědomuji si. 

že se musí hodně snažit. Pokud budou ve škole dobře pracovat, budou mít dobré známk>. 

Pupala a Branická v této souvislosti potvrzují, že známkování se ukazuje jako významný 

záchytný bod, ze kterého si budou děti odvozovat míru své vlastní úspěšnosti ve zvládání role 

žáka (Pupala, Branická, 2002). 

Není možno tvrdit, že známkování je budoucími školáky chápáno jako negativní aspekt 

života ve škole. Děti si velmi dobře uvědomují, že známky školní děti dostávají za svou práci. 

Pokud budou pracovat dobře, budou také dostávat dobré známky. Pokud se snažit nebudou, 

známky budou horší. A děti vstupují do školy s tím, že úspěšné budou. 

Na známky můžeme tedy nahlížet jako na kód. (Kučera, 2005) Z našeho pohledu je 

důležitý fakt, že již předškoláci mu rozumí. 

Dalším důvodem proč se dívky těší do školy je paní učitelka. Její hlavní 

charakteristika je, že "bude hodná." Musí taková být, protože učí děti. Pupala a Branická 

zdůrazňují, jak odlišně chápou děti učitelku mateřské školy a školy základní (Pupala, 

Branická, 2002). Ta, kterou znají z mateřské školy je spíše jejich kamarádka. V některých 

zařízeních ji dokonce oslovují křestním jménem. Je tomu tak proto, že si s nimi především 

hraje. 

Učitelka ve škole je ale chápána zcela jinak. Je to autorita, které je třeba vykat a 

oslovovat ji pouze „paní učitelko". Ona děti naučí to, co potřebují. Má právo být přísná, 

pokud se žáci nechovají tak, jak se od nich ve škole očekává. Tohoto postoje k učitelce (žádné 

dítě nemluvilo o učiteli) by si měli být rodiče vědomi a nekomplikovat dítěti jeho vztah k ní 

tím, že ji budou od počátku nějak kritizovat. 

Také chlapci s do školy těší na učení, na dobré známky nebo na učitelku. Důležitější je 

pro ně ale něco jiného. Chlapci chápou školu jakoby Siřeji než dívky. Není pro ně pouhým 

místem učeni. Těší se na kamarády a na společnou hru s nimi. Věří, že si ve škole najdou 

kamarády nové a bude jich také více, protože do školy s nimi bude chodit spousta dětí. Od 

prestižnější role školáka očekávají, že jim přinese nová privilegia, že zkrátka budou moci dělat 



věci, které jim teď ještě jako školáčkům dovolen) nejsou, např. chodit ven he/ dozoru 

dospělých "Těsim ,\t\ jak lam puJu ven Jak lam pudu ivtt sam. " 

Maric Vágnerová rozlišuje d\a typy významu, jako múze škola pro ditě mit: 

1) škola je místem učení a výkonu (dítě se učí. v ýsledek jeho učení. 

výkon, je hodnocen), 

2) škola je místem socializace (realizace jiných sociálních rolí ne/ v 

rodině (např. spolužák, žák. kamarád), spojených s určitým 

sociálním statutem (Vágnerová, 19%), 

Na základě naších výše uvedených /jištění si můžeme dovolit konstatovat, že prvni 

bod platí spíše pro dívky. Pro ně je škola především místem výkonu a vstupují do ni 

s přesvědčením, že chtějí být úspěšné. Bod dva platí naopak spíše pro chlapce ze sledovaného 

souboru. 

To by znamenalo, že to, jaký význam dítě škole přisuzuje, je pravděpodobně do značné 

míry podmíněno jeho pohlavím. Dívky školu vnímají jako místo výkonu. Zdůrazňují 

úspěšnost. To znamená, dobré známky. Předpokládají, že když se budou dobře učit a budou 

poslušné, budou také oblíbeny u své učitelky. Zatímco pro chlapce jsou ve škole nejdůležitější 

vztahy se spolužáky a společná Činnost s nimi. Chlapci také zdůrazňují určitá privilegia, která 

s sebou role školáka přináší. Mohou se více pohybovat samostatně. Rodiče je ve většině 

případů nebudou do školy ani ze školy vodit. Navíc zanedbatelný není ani fakt, že budou mít 

na zádech školní brašnu. Tedy každý na první pohled uvidí, že už jsou školáky a ne pouhými 

školkáčky. Od svého okolí automaticky očekávají, že je bude považovat za „velké děti". 

Zdá se, že v tom, jaký význam dítě škole připisuje, může hrát roli tzv, sexuální 

stereotyp, tedy očekávání určitého chování ze strany společnosti, které je spojeno s pohlavím 

dítěte (Vágnerová, 1996). U dívek se předpokládá, že jsou hodné, pečlivé a že se ve škole 

budou dobře učit, tudíž že tam s nimi nebudou žádné problémy, U chlapců se naproti tomu 

počítá s tím, že jsou "živější". Proto i škola je ochotna jim něco tolerovat. Stejně jako svou 

pohlavní roli přijímá dítě také normu platnou pro své pohlaví již v předškolním věku. 

Oaklyová k tomuto uvádí, že počátky odlišného přístupu k chlapcům a dívkám je nutno 

hledat již v době těsně po narození dítěte. Matky se podle zmíněné autorky chovají 



k narozeným chlapcům jinak ne/ k dívkám (např nenechavají je tak dlouho plakat) (Oaklyová, 

2000), S přibývajícím věkem se pak rozdíl} ve výchove spíše prohlubují. Objevují se ve 

výběru hraěek, her, určování domácích prací, ktere dítě má provádět, podpoře a toleranci 

určitého typu chování, ve výběru oblečeni a hodnocení dítěte atd. 

liž čtyřleté dítě si je dobře vědomo své identity a ví, jaké chování se od něho očekává 

(Oaklyová, 2000). 

Do třetí skupiny pak patří odpovědi dětí, které se sice do školv těší. ale nedokáží už 

vysvětlit proč a na co. Tyto děti mají blížící se nástup do školv spojený s kladnými emocemi, 

ale nemají jíž potřebné informace a vědomosti o škole, aby dokázal) vvsvětlit svůj postoj. 

Tyto děti vlastně očekávají změnu prostředí, na kterou se těší, ale ještě přesně neví, co pro ně 

bude znamenat. Jedná se o děti mladší (věková skupina 1), které nemají staršího sourozence, 

jejich rodiče patří mezi ty s nižším dosaženým vzděláním (vyučeni). Doma se pravděpodobně 

o škole také tolik nemluví. Rodiče nekladou tak velký důraz na vzdělání a školní úspěšnost 

svých potomků, 

V souvislosti s tím, zda se dítě těší do školy, se objevuje jedna velmi zajímavá věc. 

Dalo by se předpokládat, že skupinu těch, kterým se do školy zrovna moc nechce, budou tvořit 

převážně děti, které mají doma staršího sourozence. Tyto děti přece uvádějí, že to jejich sestru 

nebo bratra ve škole nebaví. Vidi s jakou nechutí se doma připravuje na vyučování. Dokonce 

se mezi staršími sourozenci vyskytují tací, kteří toho mladšího přímo od těšení do školv 

odrazují. Přesto se ale tito předškoláci do školy těší. Starší sourozenec je tedy tím 

nejvýznamnějším zdrojem informací o škole. Je to ten, kdo nejvíce ovlivňuje to, kolik toho 

dítě předškolního věku o škole ví. Ale na to, jaký si dítě ke škole vytvoří postoj, už vliv nemá. 

Jak už bylo uvedeno dříve, odpověď na otázku, na co se dítě do školy těší nejvíce, se 

stala zároveň námětem jeho kresby. Stejně jako odpovědi děti na uvedenou otázku, tak i jejich 

kresby bylo možno rozdělit do tří skupin 

První skupina byla vytvořena z těch dětských kreseb, které znázorňují budovu školy. 

Podle toho, jak významné místo na nich školní budova zaujímá, š i j e můžeme dovolit rozdělit 

do dvou podskupin. 



Ta první bude obsahovat kresby, jejichž hlavním námětem je budova školy. V 

takovém případě je tím jediným, co na obrázku nalézáme, Jedná se o kresby dětí, které buď 

nedokázaly říct, na co se do školy těší, nebo kreslit nechtěly, protože nevěděly co. Kresba 

školy pro ně tedy nejspíše představovala nejjednodušší východisko ze situace, která jim byla 

nepříjemná. I když znamenala nesplnění požadavku zadání, tedy, aby nakreslily to, na co se do 

školy nejvíc těší. Možnou příčinou této diskrepance mezi zadáním a konečným námětem 

kresby můžeme hledat v nedostatečné motivovanosti dítěte nebo také v nedostatku zkušeností 

se sledovaným tématem, čemuž nasvědčuje také fakt, že se jedná převážně o kresby dětí 

mladších (věková skupina 1), které nemají staršího sourozence (viz též kvantitativní 

zpracování údajů). Můžeme si dovolit říct, že nedostatek informací způsobuje to, že děti 

očekávají svůj blížící se nástup do školy v podstatě pouze jako změnu prostředí. Místo do 

mateřské školy budou od září chodit do školy základní. 

Do první skupiny patří ale také kresby jiné a to se j iž dostáváme k tomu, co můžeme 

označit jako druhou podskupinu. Školní budova na nich tvoří pouze určitou kulisu. Například: 

chlapec se do školy těší na kamarády, na to, že s nimi po skončení vyučování bude hrát fotbal. 

Nakreslil tedy chlapec s kopacím míčem, v pozadí vidíme školu. Toto vypořádání se se 

zadáním kresby, můžeme považovat za způsob, kterým dítě vyjadřuje spojeni toho, co 

nakreslilo se školou. Fotbal budou chlapci hrát po skončení vyučování s nej větší 

pravděpodobností na školním hřišti. 

Pokud se budeme zabývat také způsobem ztvárnění tématu, uvidíme, že se jedná o 

kresby velice jednoduché, až schematické, které neobsahují téměř židné detaily. Pokud už se 

detaily vyskytují, týkají se okolí budovy (např. květiny, stromy, plot, tráva, slunce, obloha 

atd.). To plně odpovídá realistickému období kresby, kdy se dítě pokouší u svých kreseb 

zachycovat pozadí (Mlčák, 1996). 

Samotné budovy jsou také velmi jednoduché a málo barevné. Budova vůbec patří mezi 

oblíbené náměty kreseb předškolních dětí. V našem případě nalézáme určitou rozdílnost ve 

způsobu ztvárnění budovy v kresbách venkovských a pražských dětí. Kresby dětí z 

venkovských mateřských škol odpovídají pro děti předškolního věku typickému způsobu 

znázorňování domů, které se podobají venkovským stavením s trojúhelníkovým štítem (Uždíl, 

1984). Tento dům je vždy zobrazen s charakteristickými vlastnostmi, které souvisí s jeho 
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užíváním, tedy bydlením. Dum nakresleny dítětem předškolního věku má \Ždy okna, dveře s 

klikou, komín, ze kterého se \ e většině případu také kouří. Na sledovaných kresbách budovy 

školy tyto vlastnosti také nalézáme. Můžeme na nich vidět také některé detail), jako je 

například prosklená část dveří, parapet) pod okny nebo záclonky \ oknech. Ty především 

vzbuzují spíše dojem obytného domu než školy. 

Kromě již uvedeného způsobu znázorněni budovy školy se mezí kresbami děti / 

pražských mateřských škol objevuje podoba školy jako dvoupatrové stas by s on nou střechou 

a velkými okny. To, že je budova nakreslena jako \ íeeposchoďová svědčí o vyspělosti kreslíře. 

Z počátku jsou totiž u dětí oblíbeny jednoduché domy, v íeeposchoďové se objevuji až později 

(Uždil, ibid.). Popsaná podoba domu odpovídá sídlišťové zástavbě. V této souvislosti 

souhlasíme s Uždilem, který upozorňuje na to, že přesto, že vývoj kresby domu odpovídá 

určitým zákonitostem, grafický způsob zpracování budovy je ovlivněn dobou i typem 

architektury, se kterým se dítě setkává ve svém okolí, (Uždil, ibid,). To znamená, že dítě při 

kreslení čerpá ze svých vlastních zkušeností, znázorňuje budovu školy, nebo alespoň typ 

domu, který zná ze svého okolí. 

Do druhé skupiny patří kresby, jejichž autoři udávají, že se do školy těší na učení, „na 

jedničky" nebo na paní učitelku atd., zkrátka na něco, co přímo souvisí s vyučováním. „Že se 

naučím něco. Motyku, čísla, počítám, odčítání, přičítání " 

V kresbách, které máme k dispozici, je možno rozlišit dva různé způsoby vypořádání 

se s námětem. Tím prvním je školní třída, ve které právě probíhá vyučování. Nejdříve si 

všimneme toho, jak je třída zařízena. Zde můžeme uvažovat o snaze dítěte zachytit skutečnost 

co nejpřesněji. Dítě čerpá ze své vlastní zkušenosti. Třídy ve škole mělo možnost vidět jak 

během zápisu, tak při návštěvě školy. 

Nejdůležitější částí třídy jsou lavice pro žáky. Pokud je jich na obrázku více, jsou 

uspořádány klasicky do řad za sebou (oddělení). Pro nás je zajímavé odlišeni tzv. trestné lavice 

od běžných lavic. „To je na hanbu. Sedí tam děti, když zlobí při hodině." Jedná se tedy o 

určitou formu trestu, což je na obrázku vyjádřeno tím, že tato lavice je od ostatních oddělena a 

umístěna ke stolku učitelky. 

Kromě lavic je nezbytnou součástí třídy stolek učitele a tabule.Její funkce je jasná. „Na 

7 



ni učitelka pišť čísla, (ih\ dčti m/i'71, co muii psal. ' 1 ahule je určena na psaní. ted\ k lomu, 

aby na ni psala učitelka. Na obrá/eích lake něco na tabuli napsáno je. Kromě zařízení. ktere je 

pro třídy charakteristické, na některých obra/cích nalé/ámc detail), jako např. va/ti 

s květinami na stole učitele, zvonek atd. 

Zařízení místnosti je vždy nakresleno \elicc jednoduše, často pouze jednou čarou 

(jednodimenzionálně). Jedná se o určitou kulisu, nicméně nezbMnou proto. ah\ h\ lo zřejmé, 

kde se to, co kresba znázorňuje, odehrává. 

Důležitou součástí kresby jsou také školní pomůcky, které můžeme považovat za určily 

symbol role školáka. Na lavicích se objevují učebnice, tužky a dokonce i pravítka, K v\ba\ent 

třídy patří také počítač. U učebnic děti určují, o jaký typ, tedy o učebnici na jaký předmět, se 

jedná. Na knihu napíší čísla a tím vznikne učebnice matematiky. 

Druhý způsob, kterým se děti vypořádaly s námětem učení, je zdůrazňování 

„účastníků" činností učení. Hlavním námětem sledovaných kreseb jsou tedy osoby ve třídě, 

které vykonávají nějakou činnost. Kresby zachycují učitele a žáky, mezi nimiž se objevuje také 

samotný autor kresby. Hlavní osobou ve třídě je vyučující. Velice důležitým momentem v 

představě vyučujícího ve škole je jeho pohlaví. Vždy se jedná o ženu. Tuto představu, která 

nakonec odpovídá skutečnému stavu, mají děti už v předškolním období. Jedná se o něco, co 

je obecně vžité a navíc tomu odpovídají i dosavadní zkušenosti dítěte (u zápisu i při návštěvě 

školy se setkávaly vždy jen s učitelkou). V jejich představě o tom, že je ve škole bude učit 

paní učitelka, může hrát roli také to, že v mateřské škole se děti setkávají také pouze s 

učitelkami - ženami. 

Ústřední postavou je učitelka na kresbách dívek. Můžeme si dovolit říct, že pro dívky 

je osoba učitelky ve škole významnější než pro chlapce. Je to důvod, proč se do školy těší. 

Dívky ve větší míře než chlapci zdůrazňují školní úspěch, jehož součástí je i oblíbenost u 

učitele. Dívky očekávají, že budou u své učitelky oblíbeny. Záleží jim na tom více než 

chlapcům. Dívky jsou obecně více zaměřeny na výkon. A předpokládají, že když budou 

úspěšné, budou také oblíbené u své učitelky. 

Důležitost učitelky je z dívčích kreseb patrná už na první pohled. Dívky si "na ní 

dávají záležet". Na jejich kresbách je učitelka "krásná". Má vždy dlouhé vlasy a je oblečena 

do šatů. "Bude mít dlouhé zrzavé vlasy a šaty až na zem." Prostřednictvím oblečení a 



dlouhých vlasů dívk\ /ná/oríuijt pohlaví vyučujícího. To, >c se jedna o dospělou osobu, 

poznáme podle toho. ze učitelka je větší než žaci. Rozdíl velikosti postav je jesle v eisi, pokud 

učitelka na obrázku žákv právě trestá, "lim je v lastnč v v jadřeno jej i postavem \ c třídě. Je to 

autorita, kterou žáci musí poslouchat, pokud ne, následuje trest, l 'čitefka sice žák v trestá, ale 

jen tehdy, jestliže je to nutné. Její /ákladni charakteristika zni. že "je hodná", což potvrzuje to. 

že se na obrázcích usmívá. Pro období realistické kreshv je t>pická snaha /aclntit výraz 

obličeje (Uždil, 1984). 

Chlapci znázorňují učitelku jinak. Postava není nikdy umístěna do středu papťnt (do 

centra dění), jak je tomu na dívčích kresbách, ale do rohu. V chlapeckých představách o škole 

jakoby ztrácí své výsadní postavení. Je nakreslena tak, že ji prakticky není možno odlišit od 

žáků, není možno určit ani její pohlaví (podle oděvu). 

Hlavní váha učitelky ve škole spočívá v tom, že děti naučí něco nového, něco, co děti v 

tomto období (před nástupem do školy) považují za velmi důležité. "No, tak těšim se na to 

čtení. Dávno už bych chtěla umět číst a psát... Kdyby mi máma nebo někdy .... kdyby byla na 

výletě. Kdyby mi poslala dopis, abych to přečetla, co je tam napsanýho, abych nemusela čekat, 

až někdo přídě a přečte mi to. /I psát bych chtěla, abych mohla někomu, kdo bude pryč, abych 

mu mohla napsat dopis nebo pohled," Děti ví, že ve školce se to naučit nemohou, protože 

školka je určena pro "malé děti", proto musí začít chodit do školy. To, že se tam budou učit, 

číst a psát berou velice vážně. Tyto znalosti je totiž zařadí mezi "velké" a zároveň jim umožní 

naučit se další věci. 

Neméně důležitou úlohou učitelky ve třídě je známkování. Učitelka je prostě ta, která 

bude dětem dávat jedničky, samozřejmě pokud budou všechno umět. To, jak děti předškolního 

věku zdůrazňují školní hodnocení (známkami), svědčí o tom, jak silně zakotvené postavení 

mají známky obecně ve společnosti. V této souvislosti je otázkou, jak asi dětí, které do školy 

přicházejí s očekáváním jedniček, přijímají slovní hodnocení. V tomto případě totiž škola 

zklame jedno ze základních očekávání dítěte. 

Jak už bylo uvedeno dříve, známku lze považovat za kód, kterému jíž předškoláci 

rozumí. Mají představu o tom, kdy přichází která známka. Známkování je tedy vnímáno jako 

jedna z tradičních a charakteristických součástí školy, v žádném případě negativních (Pupala, 

Branická, 2002). Předškolní dítě je ochotno přijmout i špatnou známku za to, že nebude něco 
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umět. Tento stav je jím ale vnímán jako něco dočasného. Je si jisto, že příště tomu bude jinak, 

protože se bude snažit vše napravit. 

Trvalý strach ze známek a neúspěchu se objevuje až u starších děli. které už školu 

zažily na „vlastní kůži" a seznámily se stíro, co s sebou spalné známk\ přinášejí (Hejlova. 

2005). 

Kromě učitelky, kresby znázorňují také žáky. Žáci tvoří určitou kulisu, něco co 

spoluvytváří atmosféru třídy. Bez nich by nemohlo totiž probíhat vyučování. Žáci jsou 

zachycení, jak něco právě dělají. Objevuje se mezí nimi také sám autor, čímž dítě dává najevo, 

že nakreslená třída je ta jeho, do níž bude chodit. 

Pro nás je velmi důležité to, co autor o svém obrázku říká, jak popisuje to, co se právě 

ve třídě děje. Žáci na obrázcích píší do sešitů nebo kreslí. Probíhá také zkoušení u tabule. 

Vidíme, jak učitelka žáky známkuje nebo dokonce trestá za vyrušování během vyučovací 

hodiny. Žáci za trest musí zůstat "po škole". 

Dětí zachycují také poměrně specifické činnosti, které svědčí o jejich opravdu 

podrobné informovaností o škole, o průběhu vyučování. Objevuje se například rozdávání 

sešitů nebo zdravení učitele při příchodu do třídy, V tomto případě jsou žáci nakresleni, jak 

stojí vedle svých lavic. "Protože pani učitelka přišla do třídy. To se musí vstát." 

Z předchozího výčtu činností vyplývá, že děti zachycují třídu v průběhu vyučovací 

hodiny. Do sledovaného souboru, ale patří také kresby, na nichž můžeme vidět školní třídu 

během přestávky, kdy děti svačí, hrají si nebo "dělají ňáký výtvory". I během přestávky ale 

zůstává učitelka ve třídě a organizuje její průběh. Tady se nám ukazuje vliv mateřské školy, 

kde je učitelka neustále se svými dětmi a dohlíží na ně. 

Přestávka je tedy čas, kdy se neučí, stejně jako doba po skončení vyučování, která sice 

může být vyhrazena pro hru, pokud ji dítě tráví například v družině, nebo také pro trest, 

jestliže žák během vyučování zlobil, musí zůstat "po škole". 

Škola tedy dětmi není chápána pouze jako místo učení. Občas zprostředkovává svým 

žákům také zábavu. Pořádá pro ně různé akce, např. představení loutkového divadla. 

Domnívám se, že z toho, co již bylo uvedeno, vyplývá, že kresby znázorňující školní 

třídu a to, co se v ní odehrává, pocházejí od dětí, které mají poměrně přesnou představu o tom, 

co je ve škole čeká, o tom, jak probíhá školní vyučování. Jedná se o děti, které mají staršího 
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sourozence, jenž už do škol}' chodi, i en je také tím nejduležiiějším informátorem o škole, 

většinu informací, klcrc budoucí školáci mají, získali od něho. Poznatk\ o průběhu \ \učo\aci 

hodiny muže dítě čerpat také ze své návštěv) školy. Pro nás je také nezanedbatelný (akt. že 

sledované kresby pochází od dětí, které patří mezi starší (věková skupina 2). jejíchž rodiče 

dosáhli vyššího vzdělání (VŠ, SŠ). Tylo kresby, a především jejich popis provedený autorem, 

ukazují důležitost postavení osobnosti učitele a také školní úspěšnosti (dobruit známek) v 

očekávání budoucích školáků. 

Dále do druhé skupiny kreseb můžeme zařadit takové, jejichž autoři lake udávají, že sc 

do školy těší na učení, popřípadě na něco dalšího, co bezprostředně souvisí s vyučováním. "Na 

učení. Naučím se číst a psát.", "Na učení. Že se naučím číst, psát a taky čísla.", "No tak, 

doufám, že dostanu jedníčky," Tyto děti ovšem používají jiný způsob zobrazení Činnosti než 

prostřednictvím osob, které ji vykonávají. Můžeme u nich rozlišit dva způsoby zobrazení. Tím 

prvním je použití "nějaké pomůcky". Například: dívka se do školy těší na to, že bude dostávat 

jedníčky. Nakreslila tedy notýsek, do něhož napsala své jméno a jedničku s hvězdičkou. 

Dostala jí z matematiky. Zde tedy vidíme způsob znázornění známkováni (hodnocení). 

Chlapec, který se do školy těší, protože se tam naučí číst, psát a počítat, nakreslil počítač, 

rozevřenou knihu, do níž napsal písmena. Tím určil, že se jedná o knihu na čtení. 

Ve výše popsaných případech se tedy jedná o konkrétní zobrazení předmětu nebo jevu, 

na který se dítě do školy těší. 

Ve sledovaných kresbách ale nalézáme i abstraktnější a symbolické vyjádření toho, na 

co se dítě do školy těší. Kreslení a vybarvování zastupují různobarevná klubíčka čar. Psaní je 

znázorněno různými čarami, které nahrazují písmena. "To sou psací. Todle to je psací." 

Napsaný příklad zase zastupuje počítání. 

Všechny tyto kresby jsou velice jednoduché, až schematické. Výjimku tvoří počítač, 

který byl svým autorem propracován do nejmenšich detailů jako je myš nebo jednotlivé 

klávesy na klávesnici. Mýlili bychom se, kdybychom se domnívali, že jednoduchost kreseb 

vychází z nedostatku zkušeností autorů s tématem. Naopak jedná se o kresby dětí, které mají v 

tom, co mohou od školy očekávat, jasno, ví, co je náplní školního dne. Jedná se o děti starší 

(věková skupina 2), které mají staršího sourozence, od něhož mají o škole velké množství 

informací. To nakonec ukazují rozhovory i popis kresby provedený jejím autorem. 



I >to děti byl} s kresbou \einii rvchlc hotov). ale o to podrobněji o ni vyprávěly. Jedna 
. . •• i .•.. i,, i < .... . ; . . . ,, i , . ,,,,, ,, ., , . ,<, v Mv.."tiM . i\ívr .mí.*, i i < u / vi * t uj j pivuna t. na iv í j tiui jnaif.v /.íí.m ti I n iuuav.i. / u.uttpti j v tun; 

nějakou činnost, ktcra sc dítěti lepe v»jadru|c :>Un%, 

S učením a školním vyučováním souvisí také to, co dítě očekává, že pro ně bude ve 

škole nejlehčí, co mu půjde nejlépe, co ho bude \e škole nejvíc bavit. Děli předpokládají, že 

jim ve škole nejsnáze půjde to, co už znají z mateřské škol), mají s tím ted\ už zkušenost. 

Příkladem takové činnosti je kreslení (malování) nebo cvičeni. Děti. ktere už v mateřské škole 

chodí na angličtinu, předpokládají, že když "už ji trochu umí", nebudou s ní mít ve škole 

problémy. 

To, že si dítě myslí, že něco už umí, je důležité pro jeho předpoklad, že mu to půjde i 

ve škole. Proto dětí také očekávají, že nebude těžké naučit se psát. Vždyť už to přece "trochu 

umí". V souboru nenajdeme dítě, které by neumělo napsat alespoň své křestní jméno. Děti také 

logicky předpokládají, že to nemůže být těžké, "umí to všichni". Děti se ovšem nezabývají 

pouze učením. Uvědomují si, že škola na ně bude klást vyšší nároky, co se týká chování. 

Budou muset dodržovat nová pravidla. "Někdo se pořád vrtí, ale já nebudu " 

Dítě zkrátka vstupuje do školy s vědomím, že se jedná o instituci s jasně stanovenými 

pravidly, která souvisí s jejím socializačním posláním (Pupala, Branická, 2002). Pro nás je 

důležitý fakt, že předškolní dítě je připraveno se jim podřídit. 

Naopak těžké bude ve škole všechno to nové a neznámé. Zde se nám opět jako 

odpověď objevuje psaní. Učit se psát je velice obtížné, protože „je. hodně písmen". Těžké 

bude i psaní domácích úkolů. Zde dítě opět vychází ze zkušeností se svým starším 

sourozencem. Vidí totiž, že se mu doma učit nechce, že ho do toho rodiče musí stále nutit. 

Škola zdaleka ale není jen místem, kde dochází ke vzdělávání. Je prostředím, v němž 

dítě získává nové sociální role, odlišné od těch, které má v rodině. Jedná se především o roli 

žáka, která s sebou přináší celou řadu nových povinností. Pro nás je v tuto chvíli důležitá role 

spolužáka, kamaráda. Na tuto roli se do školy nejvíce těší děti, jejichž kresby byly zařazeny do 

poslední, třetí skupiny. Tyto děti preferují na škole něco, co přímo nesouvisí s její hlavní 

náplní, tedy s vyučováním. Do školy se totiž těší na kamarády, na to, ze si ve skote najdou 
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nové a že jich také budou mít více. Jejich přáteli budou prcce všechny děti. které s nimi budou 

chodit do stejné třídy. Těší se na společnou hru s nimi. 

V rámci sledované skupiny můžeme rozlišit dvě podskupin) podle toho. jaké prostředí 

kresba znázorňuje. První z nich budou tvořit kresbv. ktere se odehrávají někde ''venku": na 

školní zahradě, hřišti nebo na nějakém místě na cestě do školv nebo ze Školv. Ditě ho ovšem 

při popisu svého obrázku přesně nespecifikovalo. 

Námětem těchto kreseb je osoba, která právě něco dělá. Jedná se buď o samotného 

autora, neboje to prostě "žák", tedy žádná konkrétní osoba, nýbrž určitý symbol žáků. Důležitá 

je pro nás činnost, kterou osoba vykonává. Cestou do školy se kouluje s ostatními dětmi. Po 

skončení vyučování (v družině) hraje fotbal se svými spolužáky atd. Uvedené příklady 

pocházejí především z kreseb chlapců, které na škole tolik neláká to, co souvisí s vyučováním. 

Je pro ně zajímavá především doba před jeho začátkem nebo po jeho skončení. Může to 

znamenat, že chlapci jsou na školu v porovnání se stejně starými dívkami méně připraveni, že 

by si chtěli stále ještě hrát, zatímco dívky už se chtějí učit číst a psát? 

Biologicky je dáno, že dívky se vyvíjí rychleji. V předškolním věku jsou verbálně 

aktivnější, lépe artikulují, dříve čtou, píší, počítají. Chlapci je pak v těchto oblastech dohánějí 

až. kolem šestého roku věku (Oaklyová, 2000). 

Rozhovory s chlapci ovšem ukazují, že mají dostatek informací o budoucí roli žáka. 

To znamená, že to kolik toho chlapec o škole ví, závisí do značné míry na tom, jestli má 

staršího sourozence, který už do školy chodí. Odráží se zde také úroveň vzdělání rodičů. 

Chlapci od role školáka však očekávají něco jiného než dívky. Je pro ně důležité zapojit se do 

kolektivu ostatních chlapců. Od své budoucí role také očekávají, že jim přinese určitou prestiž, 

totiž že už budou moct dělat věci, které jím teď ještě rodiče zakazují (např. budou moct chodit 

ven samí bez dozoru dospělých). Dospělí je prostě začnou brát vážněji. Zdůrazňují také tašku 

na zádech jako důležitou součást jejich budoucí role a také jako symbol, který' je odlišuje od 

předškoláků. 

Pokud se budeme blíže zabývat místem, na kterém se kresba odehrává, ukáže se nám 

zajímavá odlišnost mezi venkovskými a pražskými dětmi. 1 Ira pražských dětí se koná vždy na 

školním hříšti, tedy na místě, které přímo patří do areálu školy. Zatímco u venkovských děti 

kromě hry na školní zahradě nebo hřišti nacházíme ještě hru "venku", hru odehrávající se 



cestou do školv nebo /c škol). Fa se v kresbách pražských dětí vůbec neobjevuje. Příčinu 

tohoto jevu můžeme spatřovat ve větší "volností" dětí žijících na vesnici. Rodiče nemají tolik 

důvodu se o své dělí obávat. "Iv proto mohou chodit ven sam v už před nástupem do škol v. Do 

škol) pak chodí take sani) spolu s ostatními dětmi. Zatímco děti Žijící ve velkých městech jsou 

často odká/án\ na doprovod dospělých. / toho důvodu vlastně ani hru na cestě do škol) nebo 

ze školy domů znát nemohou. 

Druhá podskupina obsahuje kresby, jejichž námětem je také "těšení se do školy kvůli 

kamarádům", jsou ale zasazeny do jiného prostředí. Kamarádi jsou znázorněni jako žáci sedící 

během vyučovací hodiny v lavicích. "To sou kamarádi a kamarádky." V tomto případě je 

souvislost se školou zcela zřetelná. Dítě se bude přátelit se svými spolužáky ze třídy. Z kreseb 

je zřejmé, že kromě hry děti bude spojovat ještě učení. Přátelský vztah mezi spolužáky je 

možno ještě zdůraznit, vyjádřit ho tak, aby bylo možno ho z kresby poznat. Postavy jsou tedy 

nakresleny tak, že se drží za ruce. Postavy na kresbách dětí předškolního věku se často drží za 

ruce. Jedná se totiž o způsob, kterým jejich autor dává najevo, že osoby k sobě nějak patří 

(Uždil, 1984). 

Je zajímavé, že pokud dívky mluví o sociálních vztazích, zdůrazňují, že chtějí mít 

jednu nebo dvě kamarádky, zatímco chlapci předpokládají, že jich budou mít více, že si chtějí 

hrát s celou třídou. 

Nutno je uvést také to, že děti sice očekávají, že se budou přátelit se svými spolužáky, 

na druhou stranu si ale už uvědomují také to, že tomu tak nemusí být vždy. Objevuje se strach 

z ubližování ze strany ostatních dětí. Příčin můžeme najít hned několik. Může zde hrát opět 

roli vliv staršího sourozence, který sám má tuto zkušenost a dítě předškolního věku o ni ví. "Já 

si budu vždycky o přestávce vybarvovat. JakJ muj Pepíček, ten si vždycky vybarvuje. A jestli 

mě budou chtít mlátit, tak jim něco udělám." Nebo naopak starší sourozenec dítěti ubližuje a 

to se obává toho. že stejně se k němu budou chovat i ostatní starší děti ve škole. Může se 

samozřejmě jednat o vlastní zkušenost dítěte z mateřské školy. Dítě roli toho, komu je 

ubližováno už vlastně "přijalo" a logicky očekává, že se stejné chování ze strany ostatních dětí 

objeví i ve škole. 

¥ této souvislosti je nutno uvést, že u starších dětí, které už do školy chodí, se strach 

z chování ostatních (nejen spolužáků, ale i starších žáků) objevuje jako velmi závažný problém 



v souvislosti se školou a je jimi řazen hned za strach / neúspěchu a /e špatných znútnek 

(Hejlové, 2005). 

IV. 2. 4. Shrnutí a stanovení hypotéz pro další výzkum 

Na základě rozboru rozhovorů s dětmi a také jejich kreseb si můžeme dovolil říct. že 

děti předškolního věku toho o škole ví hodně, že už v této době mají utvořenou poměrné 

konkrétní představu o tom, co je ve škole čeká. Alespoň z ěásti si také uvědomuji, jak velkou 

změnu života s sebou nástup do školy přinese. Škola znamená především učení. Budoucí 

školák považuje to, co se ve škole nauěí za velmi důležité, zdůrazňuje nutnost umět číst, psát a 

počítat. Tím vlastně do určité míry dává najevo, že už je připraven na přijímání jiného druhu 

informací než těch, které mu zprostředkovává mateřská škola. To, že si dítě uvědomuje rozsah 

změny svého života po nástupu do prvního ročníku, se ukazuje také v tom, že se některé děti 

do školy netěší, obávají se totiž učení. 

Nejdůležitějším zdrojem informací o škole a obsahu role školáka se nám ukazuje starší 

sourozenec. Největší rozdíly v míře informovanosti se nám mezi dětmi sledovaného souboru 

objevují právě, pokud je porovnáváme podle toho, zda mají nebo nemají staršího sourozence. 

Nejenže děti mající staršího sourozence jsou o škole více informováni, ale mají své vědomostí 

také strukturovány. 

Rodina, ze které dítě pochází, hraje vůbec důležitou roli v tom, jak si dítě utváří 

představu o škole. Je zřejmé, že míru informovanosti dítěte o škole ovlivňuje úroveň 

dosaženého vzdělání rodičů. Rodiče s vyšším vzděláním kladou na školní docházku svých dětí 

větší důraz, což se v jejich přístupu k dítěti projevuje již před jeho nástupem do školy. 

Důležitý je pro nás rozdíl v chápání školy mezi chlapci a dívkami, který se projevuje v 

tom, na co se do školy těší, tedy v námětech jejich kreseb. Pro divky je škola především 

místem výkonu. Zdůrazňují učení, to, že se ve škole naučí něco nového, něco, co považuji za 

velice důležité umět. Očekávaji také školní úspěch (dobré známky). Chlapci naproti tomu 

chápou školu šířeji. Samozřejmě že i oni si uvědomují důležitost učení. Chtějí se naučit číst, 

psát a počítat, ale důležitější jsou pro ně mezilidské vztahy ve škole. Zdůrazňují potřebu 
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zařadit se do kolektivu ve třídě. Potřebují patřit tne/i ostatní děti a hrát si s nimi. Od budoucí 

role školáka očekávají také určitou prestiž. 

Stupeň obecnosti a rozsah informací dítěte předškolního \ěku o škole je ted\ o\ livněn 

řadou činitelů. V našem výzkumu se ukázal)1 jako významní starší sourozenci a vzdělaní otce. 

Samotné očekávání vstupu do školy je kvalitativně odlišné mezi chlapci a dívkami. 

Získaná zjištění formulujeme do následujících h\ polez, které b> bylo vhodné hlouběji 

ověřit: 

1) Starší sourozenec (především starší sestra) j e osobou, která dítěti předškolního 

věku zprostředkovává významné informace, jež se uplatňují při utváření jeho 

představy o škole. 

2) Gender se uplatňuje v kvalitě očekávání vstupu do školy. 
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V. Rámcový vzdělávací p rogram pro předškolní vydělávání (RVP PN ^ 

Jak už bylo uvedeno dříve, sběr dat pro tuto pníc i probíhal před deseti lety. / a tu dobu 

prošlo předškolní vzdělávání mnohými změnami, proto se domníxám, že b\ b \ lo vhodné se 

na závěr zmínit o té největší. Jedná se o za\cdcni rámcového vzdčkhaeiho programu, na 

základě něhož si každá mateřská škola vytváří svůj \lastní školní \ /dc lá \ae í program. RVP 

PV stanovuje pouze základní pravidla, požadavky a také podmínky pro institucionální 

vzdělávám' dětí předškolního věku (RVP PV, 2004). 

Rámcový vzdělávací program stanovuje hlavní principy vzdělávání v MŠ, Jedná se 

především o akceptaci vývojových specifik dětí předškolního věku (2 - 3 - 7 let). Přičemž 

vzdělávání probíhá ve věkově homogenních nebo heterogenních skupinách. Dále j e důraz 

kladen na vzdělávání každého jednotlivce s ohledem na jeho individuální možnosti a potřeby 

za použití razných metod a forem práce podle podmínek konkrétního předškolního zařízení. 

Práce je zaměřena na rozvoj tzv, klíčových kompetencí (soubory předpokládaných vědomosti, 

dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého 

jedince). (RVP PV, 2004) 

Nejdůležitějším pojmem, s nímž RVP PV pracuje, jsou rámcové cíle, jimiž rozumíme 

naučit dítě zvládat nároky života, které ho čekají.(RVP PV, 2004) 

Z toho, co bylo uvedeno, vyplývá, že rámcový vzdělávací program dává učitelkám 

mateřských škol jakousi větší svobodu, v tom jakým způsobem dosáhnou stanovených cílů. 

Nabízí metody a postupy práce, ale samotná volba je na učitelce, která by měla vycházet z 

potřeb, možností a schopností konkrétních dětí, samozřejmě také z možností zařízení, v němž 

pracuje. 

Důležité je průběžné hodnocení každého dítěte, jehož cílem není dělit dětí na úspěšné 

a neúspěšné, ale soustředit se na rozvoj a postup každého dítěte. Má pomoci k hledání 

optimální vzdělávací cesty. 

Cílem výuky podle školního vzdělávacího programu je samozřejmě co nejlépe 

připravit dítě na vstup do školy. Ovlivňují tyto změny ale také představy předškolního dítěte o 

škole? Je dítěti poskytováno více informací o tom, co ho ve škole čeká? 

Já jsem se seznámila se školním vzdělávacím programem mateřské školy Č. 3 (viz 

přílohy). Tato mateřská škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu od 1. 



9. 2005. Samozřejmě, že jsem se učitelek ptala, jak se za ty tři rok\ změnila jejich prače 

s předškoláky. 

Shodují se na tom, že příprava předškoláků se příliš neliší od toho. jak s nimi 

pracovaly dříve. 

Jedná se o venkovskou mateřskou školu. Výuka zde probíhá v heterogenní skupině, 1 o 

znamená, že všichni žáci jsou umístění pouze do jedné třídy. Jento stav je ovlivněn počtem 

žáků navštěvujících školku. 

V rámci mateřské školy probíhá většina činností společně. Pouze v některých 

případech jsou předškoláci odděleni od mladších dětí. Dostávají složitější úkoly odpovídající 

tomu, že je brzy čeká nástup do školy. Učitelky uvádějí, že v některých případech probíhá 

motivace k činnosti společně a pak dochází k oddělení předškoláků od mladších dětí. Jsou 

vedeni k tomu, aby pracovali samostatně, aby se na práci skutečně soustředili a aby jí 

dokončili. Jsou podněcováni k tomu, aby hovořili o výsledku. 

Dětem, které jsou po odkladu školní docházky, učitelky ve spolupráci s rodiči 

vypracovávají individuální vzdělávací plány. S rodiči pravidelně konzultují jeho plnění. 

Předškoláci mají v rámci mateřské školy možnost navštěvovat výuku anglického 

jazyka. 

Zásadní změnu proti minulosti učitelky spatřují v tom, že se skutečně klade důraz na 

individuální rozvoj každého dítěte. S každým se pracuje podle jeho možností a schopností. 

Předmětem hodnocení jsou dílčí pokroky. Dítě je vedeno k samostatnosti při práci, 

k soustředění se na ni, k prezentaci svých výsledků. 

Mateřská škola se také více otvírá rodičům. Ti jsou do ní zváni a na některých akcích 

se mohou aktivně podílet. Jsou pravidelně informováni o „prospěchu" svých dětí, což může 

vést k jejich realističtějšímu pohledu na odklad školní docházky. 

Proto, co j e předmětem zájmu této práce, j e ve sledované mateřské škole velmi 

podstatný fakt, že předškolní zařízení je součástí školy základní. V poslední době je toto 

spojem zřetelné stále více. Některé akce probíhají společně (např. slavnostní zahájení a 

ukončení školního roku). Zařízení se prezentuje jako celek na kulturních akcích (vánoční a 

velikonoční jarmark, školní akademie atd,). Některé akce dokonce žáci základní školy pro 

předškoláky přímo připravují (Mikulášská nadílka, den dětí atd.). 



Mateřská škola jezdí společně s prvním stupněm základní školv na plavání, do divadla 

a do kina. Někdy dokonce učitelky mateřské škol} organizuji společný školní v\ let s prvňáky. 

Anglický jazyk v mateřské škole vyučuje učitelka ze základní Školy. Předškoláci take 

mohou navštěvovat některé volnočasové kroužky, které fungují na škole. Je možno tedy říct. 

že děti předškolního věku jsou v tomto případě součástí živ ota škol}', do které zanedlouho 

nastoupí. To znamená, že mají celou řadu osobních zkušenosti shni to instituci, na základě 

nichž si mohou utvořit představu o tom, co je ve Škole čeká. 
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V -w nr r v I. Xaver 

Cílem této práce bylo /jistil, jak dalece komplexní mají představ u o škole děti. kterým 

do začátku školní docházk) zbyv a jen několik měsíců. 1 'ka/alo sc. že se objevují určité rozdíly 

v této komplexnosti, které jsou podmíněny věkem dítěte a úrovni dosaženého v/dělánt rodičů. 

Významná je existence staršího sourozence, len se nam ukazuje jako nejdůležitější zdroj 

informací o škole. Na základě informací ze svého okolí a také /e svých vlastních zkušenost! si 

dítě již v předškolním věku utváří představu o škole, o tom, co ho v ní čeká. 

Bylo prokázáno, že zásadní vliv v tom, jakou představu o škole si dítě utvoří má jeho 

rodina (především starší sourozenec). Nezanedbatelnou roli zde ale hraje také fakt. že dítě 

navštěvuje předškolní zařízení. Přestože v žádné ze sledovaných mateřských škol neprobíhá 

speciální příprava na vstup do základní školy, např. na změnu režimu dne (výuka podle 

Školního vzdělávacího programu podle názoru dotazovaných učitelek v tomto směru velké 

změny nepřináší, je zaměřena na individuální rozvoj každého dítěte), domnívám se, že 

důležité je to, že dítě školku navštěvuje. "l oto dítě je nuceno si zvyknout na kolektiv stejně 

starých dětí. Je vedeno ke spolupráci s ostatními a v určitých chvílích se jim musí také 

podřídit. V mateřské škole se dítě naučí přijímat autoritu učitelky. Musí se podřídit určitým 

pravidlům a režimu dne. Toto ho samozřejmě čeká i po vstupu do základní školy. Dítě, které 

prošlo předškolním zařízením má v tomto ohledu situaci ulehčenou. Dítěti, které mateřskou 

školu nenavštěvovalo, podobné zkušenosti chybí. 

Je zřejmé, že když jsem s dětmi mluvila o jejich očekáváních vztahujících se ke škole, 

čerpaly i ze svých zkušeností z mateřské školy. Proto by bylo, myslím, zajímavé uskutečnit 

podobné zkoumání s dětmi, které nikdy do mateřské školy nechodily, a zjistit, jak jsou ony 

připraveny na vstup do základní Školy, jaká je jejich představa o tom, co je v ní čeká. 

Jako velice zajímavá skutečnost se nám ukazuje také fakt spojení mateřské školy se 

školou základní. Předškoláci jsou v tomto typu instituce včleněni do života školy, účastní se 

některých akcí atd. Mají tyto děti komplexnější představu o tom, co je ve škole Čeká než děti, 

které navštěvují mateřskou školu fungující samostatně? 

Podnětné jsou také postřehy předškoláků týkající se známkování ve škole. Ukazuje se, 

že děti předškolního věku tomu, co známka znamená, rozumí. Jsou ochotny toto hodnocení 
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své práce přijímat, dokonce se na ně těší. Mají předstas ti o tom, /a co je čeká horší známka a 

neobávají s jí. Akceptují ji jako „odměnu" za nekvalitní práci, ale \ěří, že si ji lze snadno 

opravit. Záleží tedy především na škole, jakým způsobem nakládá se známkováním. 
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VIII. Přílohy 

VIII. 1. Seznam otázek použitých v rozhovorech s dětmi 

- Byl už jsi ve škole? U zápisu? 
Co jsi tam dělal? Jaké jsi dostával úkoly? 
Jaké to ve škole bylo? Jak to tam vypadalo? 

- Jak vypadá den tady u vás ve školce? Co všechno děláte? 
- Ve škole to asi bude jiné než ve školce. Víš, co dělají děti ve škole? 

- Těšíš se do školy? Na co se těšíš nejvíce? (kresba) 

- Máš sourozence? Chodí už do školy? 
Povídá si s tebou někdy doma o škole? O tom, co tam dělají, co se učí? 
Učí se doma? Myslíš, že chodí do školy rád, že ho to tam baví? 
Hrajete si někdy doma na školu? Jak to vypadá, když si spolu hrajete? 
Hraješ si na školu také s někým jiným? 

- Říkají ti někdy rodiče něco o škole - co tě tam čeká, co tam děti dělají atd.? 

- Říká vám něco vaše paní učitelka o škole? 
Hrajete si s dětmi ve školce na školu? 
Byli jste se s paní učitelkou podívat ve škole na nějaké hodině? Jaké to tam 
bylo? Co se zrovna děti učily? 

- Co myslíš, že pro tebe bude ve škole nejtěžší? 
Co pro tebe bude ve škole nejlehčí? Co ti půjde nejlíp? 

- Už máš doma tašku do školy? 

Další přílohy (rozhovory s dětmi a jejich kresby) jsou k dispozici samostatně. 
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VIII. 2, Obsah školního vzdělávacího programu mateřské školy č. 3 

Jak už bylo uvedeno dříve, ve sledované mateřské škole funguje pou/e jedna třída. 

Školní vzdělávací program tohoto zařízení je tedy zároveň jeho třídním vzdělávacím 

programem. 

Program obsahuje pouze jeden tematický blok nazvaný: Hrajeme si od jara do zimv, 

Skládá se z deseti témat, podtémat a projektu, jež odpovídají deseti měsícům školního roku. 

Každý měsíc prostupuje učivo zc všech pěti oblastí stanovených rámcovým 

vzdělávacím programem. Je probíráno prostřednictvím dění v mateřské škole (např. příchod 

nových žáků atd.), v obci, regionu, svátků připadajících na ten konkrétní měsíc a děni 

v přírodě. Tomu odpovídá volba činností, říkadel, písniček, pohádek atd. 

Mateřská škola plně využívá toho. že se nachází na venkově. Děti jsou zvyklé často 

chodit do přírody, učit se v ní (např. poznávání rostlin, stop zvířat). Samy si sbírají přírodniny 

pro další práci, popřípadě tvoří přímo v přírodě. Díky vycházkám se velmi dobře orientují 

v okolí svého bydliště, znají místopisné názvy atd. 

Pět vzdělávacích oblastní j e pak stanoveno v školním vzdělávacím programu zvlášť: 

1) Dítě a jeho tělo = modrá školka - barva nebe, vzduchu, vody 

2) Dítě a jeho psychika = žlutá školka - barva slunce 

3) Dítě a ten druhý - červená školka - barva lásky, pochopení, přátelství 

4) Dítě a společnost - bílá školka - barva slavnostního oblečení 

5) Dítě a jeho svět = zelená školka - barva přírody, trávy, stromů, ekologie. 

V rámci každé uvedené vzdělávací oblasti si třídní vzdělávací program stanovuje cíle, 

prostředky, j imiž chce dosáhnout očekávaných výstupů. 

Téma každého měsíce si vždy rodiče dětí mohou přečíst na nástěnce. K některým 

akcím jsou přizváni, aby se jich sami účastnili. V mateřské škole se také pravidelně konají 

třídní schůzky, na nichž rodiče získávají informace o připravovaných akcích a také o svém 

dítěti, o jeho chování a hodnocení. 
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