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PAPER ON PARENTS AND THEIR PRE-SCHOOL CHILDREN 
INTERACTIVE ACTIVITES 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou společných aktivit rodičů s dětmi 
předškolního věku. 

Teoretická část analyzuje aktuální informace o rodině, včetně času rodičů a 
dětí. Cílem praktické části bylo zjistit, kolik volného času věnují rodiče dětem 
předškolního věku a jakým způsobem ho společně tráví. 

V práci je dále prezentován projekt spolupráce mateřské školy a rodiny, který je 
zaměřen na společné využití volného času rodičů s dětmi. 

Annotation 

Bachelor's degree project deals with parents and their pre-school children 
interactive activities' issues. 

Theoretical paragraph analyses current information about family itself inclusive 
the time spent together. Objective of the practical part is to discover (find out) how 
much time do the above mentioned parents dedicate to their pre-school kids. 

Study also submit the kindergarten and family teamwork project that is focused 
on how to optimize their free (leisure) time spent together. 

Klíčová slova 

Rodina, dítě předškolního věku, volný čas, výchova, mateřská škola, předškolní 
vzdělávání. 

Key words 

Family, pre-school child, free (leisure) time, upbringing, kindergarten, pre-school 
education. 



Motto 

„V rušném tempu součastného života snadno přehlédneme, že společná zábava 

patří k důležitým prvkům budování kladného rodinného vztahu." 

(Dinkmeyer, D., McKay, G.: 1996, s. 20) 



Úvod 

Nad tématem své bakalářské práce jsem přemýšlela velmi dlouho. Inspirativním 

námětem mi byly zkušenosti z vlastní pedagogické praxe. Často jsem přemýšlela 

nad dětmi, které jsou v mateřské škole po celou provozní dobu. Vybavovaly se mi 

situace s dětmi, které přicházejí ráno do mateřské školy mezi prvními a odcházej 

pozdě odpoledne domů mezi posledními. Vzpomněla jsem si na ty děti, které ráno 

přišly do prázdné třídy, rozhlédly se a řekly: „Zase jsem tu první." Odpoledne byla 

situace obdobná. Děti pomalu odcházej domů, až zbude v prázdné třídě pouze 

jedno dítě, které svou situaci vystihne naprosto výstižně: „Už zase jsem tu sám(a)." 

Ze slov těchto dětí jsem cítila lítost, někdy dokonce i vztek na jejich rodiče. Kolikrát 

jsem přemýšlela, co na to mám tomuto dítěti říci a to zvláště v situacích, kdy 

nepomohlo povzbuzení ani nabídka zajímavé činnosti. 

Právě tyto zážitky z mé praxe mě přiměly ke zvolení mého tématu. Rozhodla 

jsem se, že si vytyčím jako cíl mé práce zjištění, kolik času tráví rodiče s dětmi 

předškolního věku a jak tento čas dokáží využít. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1 Rodina 

Rodina je nejstarší společenská instituce, která se od počátku věnovala péči 

o dítě. Kromě výchovné funkce plní mnoho dalších funkcí, například 

socializační, ekonomickou a sexuálně - regulační. To, které funkce budou 

potlačeny, anebo naopak vyzdviženy, záleží na typu rodiny v konkrétních 

případech. 

Rozeznáváme několik typů rodin, které mohou vytvářet další podskupiny. 

Nejrozšířenějším typem je rodina, která je tvořena otcem, matkou a potomky. 

Tento typ rodiny nazýváme rodinou nukleární. Dalším typem je rodina širší, 

která zahrnuje prarodiče, tety, strýce, sestřenice a bratrance. Velmi rozšířenou 

kategorizací rodin je dělení na rodinu úplnou a neúplnou. V případě úplné 

rodiny se jedná o typickou nukleární rodinu. U neúplné rodiny chybí jeden 

z rodičů. Dalším typem z pohledu biologické sounáležitosti dítěte k rodině 

hovoříme o rodině vlastní, nebo náhlední. To, ve kterém typu rodiny dítě 

vyrůstá, je důležitým předpokladem pro jeho vývoj a výchovu, ať už se na tuto 

problematiku budeme dívat z hlediska sociálního, pedagogického nebo 

psychologického. Obzvlášť zaměříme-li se na diskutované období předškolního 

věku, kdy se každý jedinec formuje a zapojuje do společnosti. 

Rodina začleňuje jedince, tedy potomka do sociální struktury. Naše kultura 

zdůrazňuje velký vliv rodičovské péče na utváření povahy dítěte. Rodina se 

stává pro dítě prvotním modelem společnosti. V této „mikrospolečnostľ dítě 

získává prvotní představy o hodnotách a pravidlech. 

Všechny typy společnosti se opírají o rodinu, jako o svůj základní článek. 

Je ale zajímavé, že podle Matouška (Matoušek, 2003) se rodina v současné 

době považuje za nenahraditelné podpůrné a výchovné prostředí pouze u 

předškolních dětí. 
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Rodina je místem uspokojení citových potřeb, místem konzumu a rekreace, 

místem přerozdělování ekonomických hodnot, také se stává útočištěm před 

veřejným světem a dává možnost utvářet trvalé hodnoty. V rodině může 

jednotlivec nalézat oporu. Rodina dává zároveň jednotlivci svobodu k tomu, aby 

si budoval a zachovával svou osobní odlišnost. 

Považuji za důležité zmínit se také o nebezpečích, která mohou rodinu 

v dnešní době negativně ovlivnit. Nejvýstižnější se mi zdá Matouškova obava z 

trendů současné společnosti (Matoušek, 2003). Podle těchto trendů mají 

tendenci mladí lidé odkládat sňatky a rození dětí na dobu co nejpozdější. Dále 

mají také tendenci zakládat rodinu neformálně, bez legálního sňatku. Zvýšila se 

také rozvodovost, s níž souvisí neochota lidí po rozvodu vstupovat do dalšího 

svazku a mít další děti. Omezuje se také počet dětí v rodině, mnoho svazků 

také přemýšlí, nad tím, že nebudou mít děti vůbec. V rodinách s dětmi se 

prodlužuje doba, po kterou žijí rodiče a děti spolu. 

Dalším velkým nebezpečím je, přestane-li rodina fungovat. Je důležité 

zmínit se o tom, jaké podmínky by měli rodiče dodržovat, aby k nefunkčnosti 

rodiny nedošlo. Pro ilustraci je možné například uvést základní principy funkční 

rodiny (Matoušek, 2003). Rodina může fungovat, pokud vnímají oba rodiče děti 

podobně a mají-li vůči dětem stejná očekávání, pokud se rodiče dokáží o děti 

přiměřeně starat, i když nemají „šťastné" manželství. Rodiče by měli 

povzbuzovat děti k řešení problémů. Hranici mezi generacemi, by měli rodiče 

jasně stanovit a sami by měli mít v rodině vedoucí roli. Také hranici dovoleného 

chování by měli zřetelně dětem určit rodiče. Dítě by mělo mít možnost 

dosáhnout v rodině autonomie. Jestliže se rodiče v názorech na dítě liší, tak by 

rozhodně neměli situaci řešit před dítětem, a už vůbec by jej neměli vtahovat do 

problémů. Rodiče by měli dětem umožnit vzdor, ale zároveň by měli hlídat 

meze tohoto vzdorování. Za úspěch by měli rodiče své děti přiměřeně 

oceňovat. 
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2 Osobnost rodičů 

K utváření sociálního a emocionálního klimatu v rodině velmi přispívá 

osobnost rodičů.Každý z rodičů si ze své rodiny přináší zakódovaný výchovný 

styl. Tak, jak jeho vychovávali rodiče, tak i on chce vychovávat své děti. 

Můžeme se setkat s různou kategorizací výchovných rodičovských stylů. 

Nejvýstižnější se mi zdají výchovné styly (Matějček, 1992): 

Výchova zavrhující. Je většinou ve skryté formě. Objevuje se často, když 

dítě nesplňuje očekávání rodičů. Stačí, když dítě rodičům připomíná někoho 

(nebo něco), s kým (čím) souvisí nějaká negativní vzpomínka. Takové dítě je 

pak vědomě, či nevědomě trestáno, utlačováno, zaháněno do vzdoru, 

rezignace, pasivity... 

Výchova zanedbávající. Většinou se objevuje jako skrytá a to jen 

v některých vývojových potřebách dítěte. 

Výchova rozmazlující. Vychovatelé na dítěti nepřiměřeně citově lpí. Mají 

strach, aby se jim dítě neodcizilo. Proto chtějí, aby dítě zůstalo stále malé, 

dětské. Vychovatelé nechtějí, aby dítě navazovalo kontakty s vrstevníky. 

Odstraňují mu z cesty veškeré překážky, podřizují se jeho náladám. 

Výchova příliš úzkostná a příliš protektivní. Rodiče opět na dítěti lpí, 

nepřiměřeně jej ochraňují, aby si neublížilo. Brání dítěti v činnostech, které se 

jim zdají nebezpečné. Brání dítěti v aktivitách, volnosti a získávání vlastní 

iniciativy, což dítě frustruje. Dítě se snaží z této výchovy vymanit. 

Výchova s přepjatou snahou o dokonalost dítěte (perfekcionismus). Rodiče 

se přepjatě snaží, aby bylo dítě ve všem dokonalé. A když to nejde ve všem, 

tak alespoň v jedné věci, která má pro rodinu zvláštní význam. Vidina úspěchu 

však rodičům natolik zaslepuje oči, že mnohdy nedokážou realisticky hodnotit 

dítě vzhledem k jeho možnostem. Většinou jde o to, aby dítě naplnilo nějakou 

touhu po určitých hodnotách, kterou rodiče mají, ale z nějakého důvodu sami 
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tuto hodnotu nezvládli naplnit. Dítě se tak stává nástrojem. Ve výsledku je však 

dítě přetěžované, což vede k tomu, že se dítě začne bránit. 

Výchova protekční. Rodiče se snaží o to, aby dítě dosáhlo nějakého 

úspěchu. Je jim však jedno, jakými prostředky dítě úspěchu dosáhne. Nejde jim 

o dokonalost dítěte, ale aby se dítě dostalo tam, kde je chtějí mít. Dítěti ve 

všem pomáhají, odstraňují jim z cesty překážky. Demokratická představa o 

stejných právech a povinnostech pro jejich dítě je těmto rodičům cizí. 

2.2 Věk rodičů 

Věk rodičů má také velký vliv na výchovu dětí. Například podle Matějčka 

velmi mladí rodiče na své děti v počátcích soužití méně mluví, méně si s nimi 

hrají, také méně rozumějí jejich signálům, nejsou také schopní sladit své 

jednání s potřebami dítěte... 

Věk rodičů se po roce 1989 značně zvýšil. Podle Matouška mají mladí lidé 

tendenci odsouvat rodičovství na dobu pozdější. Nejprve budují kariéru, a pak 

až mohou přijít děti. Problém může nastat, když žena odsouvá své mateřství 

příliš dlouho. Může se totiž stát, že taková žena potom zjistí, že již není možné, 

aby ze zdravotních důvodů měla dítě, anebo může zjistit, že vlastně už dítě ani 

nechce, že je nepotřebuje, a roli dítěte u ní v domácnosti nahradí nějaké zvíře, 

například pes. 

3 Role matky a otce v rodině 

Role je určitý způsob chování jedince v dané situaci, pro kterou dala 

společnost konkrétní normu. Každý člověk má několik rolí, jako například role 

učitelky, manželky, matky... 
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Být úspěšným rodičem je jedna ze životních rolí člověka, je to ale také jedna 

z nejnáročnějších rolí. Je důležité, aby ve výchově dětí byly role partnerské, 

aby nechyběla role matky ani otce. 

K vývoji uspokojivého vztahu dítěte k rodičům přispívá matka, která má 

vřelý vztah k dítěti, a otec, který dítě pozitivně akceptuje. Děti, o které pečují 

oba rodiče, jsou oproti dětem, o které pečuje pouze jeden rodič, ve výhodě. 

Lidské dítě se ve srovnání s mláďaty jiných druhů rodí velmi nezralé a má velmi 

dlouhé období dospívání. Vazba matka - dítě je biologicky naprogramovaná. Je 

to velmi pevná a vytrvalá vazba. Její základ spočívá v tom, že člověk je savec 

a má velmi dlouhé období závislosti a nesamostatnosti v procesu ontogeneze. 

Je velmi důležité, aby se nestalo, jak tvrdí Ivan Možný (Možný, 1990), že 

v dnešní velkoměstské rodině s oběma zaměstnanými rodiči, se vytváří velmi 

pevný vztah pouze mezi matkou a dítětem a otec se tak stává až „třetí 

komponentou". Obvykle se tak děje proto, že otec nejeví takový zájem o dítě 

jako matka. 

Při hře s dítětem mají oba rodiče tendenci upřednostňovat dítě stejného 

pohlaví. Tento rozdíl je výraznější u mužů, kteří tráví více času s chlapci než 

s děvčátky. Pro děti je důležitý rodičovský vzor. Dítě napodobuje rodiče 

stejného pohlaví. Je to takzvaný proces identifikace. Proces identifikace 

s rodičem probíhá tam, kde se dítě s rodičovským vzorem ztotožnit mohlo a 

chtělo. Správné rodinné soužití vzniká, když dítě uspokojuje psychické potřeby 

rodičů a rodiče uspokojují potřeby dítěte. Mezi dítětem a jeho vychovatelem 

vznikají trvalé a hluboké vztahy. Uspokojují se tak základní jistoty životních 

potřeb. Citovou jistotu rodičů uspokojuje to, že jednou někomu (dítěti) něco 

odkáží. Není tím myšlen pouze majetek, ale i vědomosti, dovednosti, životní 

styl, touhy a tak podobně. Také je důležité, že děti dovedou lásku nejen 

přijímat, ale také jí i vracet. Rodič je pro dítě nejen bytost milující, ale i autorita. 

I citové napětí v rodině je nezbytné, rodiče se rozčilují, prožívají zklamání, 

trucují, vzdávají se, odpouštějí... Toto vše charakterizuje rodinnou výchovu. 
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Rodič má potřebu plánovat dítěti jeho budoucnost. Těšit se, ale zároveň si i 

dělat starosti. 

Dítě je na rodiči závislé velmi dlouho a snadněji se ztotožní s rodičem 

laskavým, vstřícným, než s rodičem odmítavým, neinteresovaným, trestajícím. 

Na vztahu, který mají rodiče k dítěti, velmi záleží. Jelikož už v útlém věku je 

zakládáno na to, jaký vztah budou mít pak děti k tomuto rodiči. 

4. Děti 

Přes velké pokroky v sociálním chování, je dítě předškolního věku stále 

nejvíce závislé na svých rodičích. Jejich vztahy k druhým dětem jsou většinou 

nahodilé, přelétavé, málo trvalé. 

Sebehodnocení většiny dětí předškolního věku je poměrně vysoké, ale 

dosud nestabilní, hodně závislé na aktuální sociální situaci a v předškolním 

věku pozitivně koreluje především s jistotou ve vztazích s rodiči. Ne jenom 

vztahy s rodiči jsou pro děti důležité, ale také přítomnost sourozenců v rodině je 

pro děti dosti hodnotná. 

Počet dětí v rodině má na vývoj dítěte veliký vliv. V dnešní době se počty 

dětí v civilizovaných zemích rapidně snížily. Asi nejvýraznější příčinou snížení 

produkce dětí je možnost plánovaného těhotenství, která tady v letech minulých 

nebyla. V rodinách s více dětmi se vše musí rozdělit mezi více jedinců. Bohužel 

i v dnešní době je možné slyšet, že jedináčci jsou rozmazlení, že se neumí dělit 

o hračky a tak podobně. Každé dítě je individuální osobnost. A opravdu to, jestli 

se dítě umí dělit o hračku nebo ne, nezáleží pouze na tom, že je jedináček, a 

tudíž ho mohou rodiče více rozmazlovat. V rodinách s jedním dítětem může být 

situace mnohdy úplně jiná, než se mezi lidmi říká. V rodině, kde je pouze jedno 

dítě, může totiž nastat, tendence dítě zatížit vyššími nároky a to vzdělávacími, 

sociálními, ba i citovými, ale také se zde častěji projevuje snaha dosáhnout 
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výchovných cílů za každou cenu. V rodině, kde je více dětí, se mohou úkoly a 

povinnosti a také přání ze strany rodičů rozdělit na více potomků. Pak 

nenastává ani takové zklamání, že dítě nesplnilo naše očekávání. 

5 Čas rodičů a dětí 

Společné sdílení každodenního života rodičů s dětmi je základem pro citový 

vývoj dítěte. Dítě by nemělo v žádném případě zabrat celé soukromí rodičů. 

Rodičům i dětem by mělo zůstat určité soukromí, které patří pouze jim. Rodiče 

by neměli dítě stavět na svou rovinu, dělat si tak z dítěte svého důvěrníka. 

Takoví rodiče, kteří staví dítě na svou úroveň, nečiní pro dítě svět dospělých 

ničím zajímavým. Vytrácí se zde výchovná funkce. Také není dobré, když se 

dítě stane svému rodiči vším (jediným smyslem života...). Druhý extrém je, když 

se rodič, bývá tomu tak častěji u otců, stane pro dítě nedosažitelným. 

V rodinách s mladšími dětmi určují náplň volného času rodiče. Rodina, ve 

které jsou zaměstnaní rodiče, má na sebe čas o večerech a víkendech. 

Příležitostí ke společným činnostem je například jídelní stůl, obývací kout či 

místnost, dílna a podobně. 

Z. Fojtíková (Fojtíková, 1999) říká, že bychom dětem měli věnovat každý 

den alespoň deset až patnáct minut. Nemusíme si s nimi přímo hrát. Stačí, 

když dětem s něčím pomůžeme, promluvíme s nimi a tak podobně. Fojtíková 

říká, že co vložíme do dětí v předškolním věku, to se nám vrátí v jejich pubertě. 

Tím, že dítě tráví dostatek času s matkou při jejích domácích pracích, se učí od 

útlého věku ochotě pomáhat. Jsou to návyky, které si dítě nese do celého 

života. 

Otec může se svým dítětem trávit volný čas například tím, že se snaží dítě 

„přitáhnout" ke svému koníčku. Není však vhodné, aby dítě s otcem dělalo 

něco, do čeho se oba nutí. Provozování společného koníčku otce se synem 
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vede k povzbuzování mužské identity a to jak otce, tak i jeho syna. 

U společné stráveného času není důležitá kvantita, ale kvalita. Velmi vhodný 

je čas před spaním, kdy si rodiče mohou v klidu s dětmi popovídat. V žádném 

případě by takto strávený čas neměl být konfliktní. Rodič a dítě by se v žádném 

případě neměli do něčeho nutit. Dobré je, když si rodič a dítě vytyčí určitý čas, 

který spolu budou nerušeně trávit a předem si naplánují, jak budou tento čas 

trávit. Tak se žádné z dětí v jedné rodině nemůže cítit ošizené, protože ví, že 

má také svůj čas, který s ním rodič (rodiče) budou trávit, stejně tak, jako ho 

tráví s druhým (dalšími) sourozenci. Čas od času je vhodné, aby také celá 

rodina dohromady strávila společně nějaký čas. 

Také je velmi důležité dítěti naslouchat. Ukázat mu, že mě zajímá to, co 

říká. Pohovořit si s ním o jeho zážitcích, problémech, starostech, zájmech... 

Další způsob, jak trávit volný čas se svým dítětem nabízí 

H. Dvořáková (Dvořáková, 2000), která tvrdí, že nejčastější činností volného 

času je sledování televize a videa. Velmi málo, především městských dětí, má 

možnost hrát si samostatně venku. Je prokázáno, že samotný pobyt dítěte 

venku je pozitivně spjat s lepší výkonností a motorickým rozvojem. V dnešní 

době plné nástrah a nebezpečí číhajícího za každým rohem, není divu, že se 

rodiče bojí pouštět své potomky samotné ven. Proto musí dítě počkat, až bude 

mít rodič čas a budou spolu moci jít na hřiště či procházku. Pobyt na čerstvém 

vzduchu a v přírodě, ale ne jenom pobyt, ale také pohyb, nemusí to být přímo 

nějaké sportování, pozitivně působí na zdravý vývoj dítěte. Toto je další 

způsob, jak mohou rodiče se svými dětmi společně trávit volný čas. 

Dítě potřebuje, aby mu rodič dával lásku. Rodiče mohou, a v některých 

situacích je to velmi vhodné, říkat svým dětem, že je mají rádi, že si jich váží. 

Projevování lásky se však neomezuje pouze na slova, ale také na neslovní 

vyjádření (gesta). Pohlazení, objetí, přátelské poplácání či pocuchání vlasů a 

tak podobně. Pochopitelně, že dětem svou lásku projevujeme i tím, že s ním 
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chceme být, že s ním chceme trávit čas, sdílet nové zážitky, emoce..., které 

jsou s tím spojené. 

Díté potřebuje chápavý přístup. I rodiče potřebují být někdy o samotě a na 

druhé straně někdy potřebují, aby je někdo vyslechl, podpořil je, pomohl jim. To 

samé potřebuje i dítě. Myslím si, že každý rodič zná své dítě nejlépe, a proto 

nejspíš nebude mít problém rozpoznat právě tyto okamžiky, které dítě prožívá a 

dokáže na ně vhodně reagovat. 

Komunikace mezi rodičem a dítětem probíhá dvojím způsobem: slovně i 

mimoslovně. Patří sem i vstřícné naslouchání rodiče. Což znamená, že rodič 

pochopí to, co dítě cítí. K tomu, aby dítě vědělo, že ho rodič chápe a rozumí 

mu, mnohdy napomůže, přeformuluje-li rodič dítěti jeho myšlenky vlastními 

slovy. 

Mnohdy může být výstižnější úsměv, zvednutí obočí, poklepání na rameno, 

než tisíc slov. I tím, jak komunikujeme, a to ne jen s dítětem, ale i s ostatními 

lidmi, je pro dítě model, jak ono má komunikovat se svým okolím. 

6 Volny čas 

Nyní se dostávám k hlavnímu tématu celé mé práce a to je volný čas. 

Volný čas, který tráví celá rodina pohromadě, je pro děti nenahraditelný a 

v dnešní době v celé řadě rodin je i velmi vzácný. Bohužel v mnoha rodinách 

denně zápasí s tím, jak zvládnout zaměstnání, všechny rodinné povinnosti. Kde 

při tom všem vzít ještě čas na výchovu dětí? 

MŠMT ČR uskutečnilo koncem března 1994 výzkum volného času s dětmi. 

Objektem výzkumu bylo 759 rodin s dětmi ve věku do 15 let. Dotazování 

proběhlo na celém území České republiky. 
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Výzkum si kladl za hlavní cíl, zjistit a poznat skladbu a frekvenci 

volnočasových aktivit společně provozovaných rodiči s dětmi. 

Bylo zjištěno, že náplň společně tráveného času plánuje celá rodina 

dohromady ve 47,9%. Matka plánuje ve 29,7%, otec pouze ve 13,7% a děti 

v 8,7% rodin. Společně tráví volný čas rodiče s dětmi nejčastěji sledováním 

televize (v 94,2% rodin), dále hrají hry, nebo si povídají (v 79,3% rodin), dále si 

čtou, chodí na procházky.... Teprve až poslední místa žebříčku trávení času 

rodičů s dětmi obsadily kulturní akce všeho druhu (v 12,6% - 0,9% rodin). 

Čas, který tráví s dětmi pouze jeden rodič, se liší. Otcové nejčastěji tráví čas 

s dětmi sportem (v 23,7%rodin) a nejméně dělají výlety (v 10,3% rodin). Matky 

nejčastěji tráví čas se svými dětmi hraním her a povídáním si (v 28,7% rodin) a 

nejméně se setkávají s příbuznými (v 13,1% rodin). Matky tráví v týdnu se 

svými dětmi ve 34,3% 3 a více hodin denně, nejméně času tráví 25,7% matek a 

to 1 až 2 hodiny denně. O víkendu tráví 69% matek se svými dětmi 3 a více 

hodin, pouze 9,5% matek tráví o víkendu se svými dětmi jen 1 - 2 hodiny. 

Otcové tráví v týdnu se svými dětmi ve 23,7% 1 - 2 hodiny denně. Méně než 

0,5 hodiny denně tráví 17,5% otců v týdnu. O víkendu tráví 40,6% otců se 

svými dětmi více než 3 hodiny, 1 - 2 hodiny tráví se svými dětmi pouze 15,9% 

otců. 

Při výzkumu bylo zjištěno, že rodiče nedokáží odstranit překážky, které brání 

v tom, aby mohli se svými dětmi trávit více času. Proto byla navržena některá 

opatření pro stát (popřípadě obec). V první řadě by se měl vytvářet široký 

systém příležitostí k realizaci zájmových aktivit. Do čehož spadá například 

zajistit dostatek sportovišť, podpořit činnosti stávajících kulturních zařízení, 

prosadit efektivní využití školních prostor, zlepšit často nedostačující nabídku 

letních táborů, podporovat zařízení pro volný čas dětí a mládeže, podporovat 

dětská sdružení jako je Sokol, Junák, Skaut..., mít patronát nad rozvíjením 

dostatečné, pravidelné, organizované zájmové činnosti finančně dostupné pro 

široké vrstvy dětí a mládeže. Dalším bodem je důsledné systematické 
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vychovávání a proškolování profesionálních i dobrovolných pracovníků s dětmi 

a mládeží ve volném čase. Také stát by měl dohlížet na sdělovací prostředky 

ve smyslu pozitivního působení na mladé lidi ve volném čase. V poslední řadě 

stanovit vhodné sociální dávky pro rodiny s dětmi, které by mírnily finanční 

problémy. 

6.1 Volny čas a televize 

Na základě zjištěných informací z výše uvedeného výzkumu, jsem se 

rozhodla jednu ze svých posledních kapitol věnovat právě televizi. 

Snaha vyloučit televizi z domácnosti úplně, je v dnešní době asi nemožná. 

Zakazovat dětem dívat se na televizi, by asi také nebylo příliš vhodné. 

V předškolním věku to ještě není příliš viditelné, ale i zde se již můžeme setkat 

s náznaky upevňování si určité pozice dítětem ve skupině vzhledem k tomu, na 

jaký seriál se dívá nebo nedívá. Tím jsem chtěla naznačit, že se mnohdy 

rozhovory dětí stáčí na téma pohádek a pořadů pro děti, ale bohužel z vlastní 

zkušenosti musím říci, že si děti nepovídají pouze o pohádkách. Nejčastějším 

námětem jejich her se pak stávají hrdinové populárních seriálu, jako jsou: 

Rodinná pouta, Kobra 11, Superstar, Vyvolení... 

Zahraniční výzkumy potvrdily, že mnoho dětí do svých 3 - 4 let vůbec není 

schopno rozlišit televizní program od skutečnosti a to ani s pomocí výkladu 

dospělých. Nadměrné sledování televize může vést k vážným duševním 

poruchám. Proto by rodiče měli osvědčit svou diváckou gramotnost a měli by 

sledovat, na co se jejich potomci dívají. Nejen, že by měli zvážit výběr pořadu 

pro děti, ale i rozsah času stráveného dítětem před obrazovkou. Nebezpečné je 

násilí a prezentace negativních hrdinů, které má televize tendenci protěžovat. 

Ten, kdo je zlý se má dobře, je populární a samozřejmě má obdiv a respekt 

okolí. A k tomu, když se přidá pozitivní poznámka na adresu seriálového 

padoucha, například ze strany tatínka, který se se svým dítětem na onen 
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populární seriál dívá, tak z toho může vzniknout nebezpečný podnět pro vývoj 

osobnosti dítěte. Dítě začne takového hrdinu obdivovat, začne se s ním 

ztotožňovat, ve svých hrách jej napodobuje... 

Velké množství drastických a morálně zhoubných situací, které dítě vidí, 

oslabuje jeho nervovou soustavu a vede k deformacím v mnoha směrech. 

Takové dítě se může stát imunní vůči hrůzám a násilí, nebo naopak přijmout 

násilí jako způsob řešení problémů. 

Rodiče by měli dohlížet, na jaké programy se děti dívají a omezit dětmi 

strávený čas u televize maximálně na jednu hodinu denně. Rodiče by také 

neměli dítěti dovolovat přepínat z programu na program bez předchozího 

výběru. V žádném případě nedovolit dětem sledovat násilnické programy a 

pokud se již tak stalo, tak dítěti vysvětlit, že ve skutečném životě agrese, kterou 

vidí na obrazovce znamená bolest, nebo smrt. 

6.2 Volny čas a hra 

Předškolní období je období hry, která se v této době stává hlavní činností 

dítěte. 

Hru nelze rozvíjet tak, že ji dětem nařídíme, nebo že jim vnutíme svou 

organizaci. Lze ji však podporovat a rozvíjet tak, že hru umožníme a že se 

zúčastníme hry, kterou dítě samo iniciovalo. Tak ji pomáháme nenásilně 

obohacovat a kultivovat. Také za pomoci hry, mohou rodiče společně se svými 

dětmi trávit čas. Nabídka her je opravdu široká a každý si může najít nějaký 

způsob, jak se ve hře realizovat. Mohou to být hry námětové třeba s maminkou 

na kuchařky, nebo s tatínkem hry konstruktivní s kostkami či Legem. 

Jak je známo, tak dítě od určitého věku vyžaduje ve hře herního partnera. 

Zajímavé je, že dítě mnohem lépe v útlém věku přijímá, jako herního partnera 

ve hře, právě rodiče (osobu dospělou) než-li vrstevníka. Ale ani tento útlý věk 

netrvá věčně a dítě začne přijímat své vrstevníky do hry. Nastane i období, kdy 
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přítomnost ostatních dětí přímo vyžaduje ve své hře, ale nejen v ní. Může se 

stát, že dokonce některé děti si vytvářejí pro svou hru ve fantazii společníky, 

které postrádají ve skutečnosti - v tomto období to není nic patologického. 

Je velmi dobré, když má rodič přehled, jak si dítě hraje (na co si hraje) ve 

svých námětových hrách. Jelikož skrze hru lze zjistit, co dítě trápí, jaké má 

starosti, co prožívá. Dítě o svých pocitech často spontánně hovoří a připisuje je 

i panenkám či zvířátkům v symbolické hře. 

Hra je důležitá, protože mimo jiné i za pomoci hry si dítě rozvíjí schopnost 

porozumět vnitřnímu prožívání druhých. Rozvoj této schopnosti je závislý na 

dosavadních sociálních zkušenostech dítěte s druhými dětmi, ale i s dospělými. 

7 Shrnutí teoretické části 

Na základě prostudovaných materiálů jsem zjistila, že rodina je nejstarší 

společenská instituce, která se od počátku věnovala péči o dítě. Pro vývoj a 

výchovu dítěte je důležité, ve kterém typu rodiny dítě vyrůstá. Rodina se také 

stává dítěti prvním modelem společnosti. 

Na výchovném působení na dítě se podílí mnoho věcí. V první řadě je to 

osobnost rodičů, na kterou má veliký vliv jejich věk. Každý rodič pak své dítě 

vychovává určitým výchovným stylem. To, jakým způsobem přistupuje rodič 

k dítěti, má veliký vliv na sebevědomí dítěte. 

Pro správný sociální vývoj dítěte je nezbytný také rodičovský vzor. Správný 

rodičovský vzor může dítě získat pouze v rodině, kde je zastoupena jak funkce 

matky, tak i funkce otce. 

Čas, který dítě tráví se svými rodiči je nesmírně cenný a stává je základem 

pro citový vývoj dítěte. Při trávení času rodičů s dítětem není důležitá kvantita, 

ale kvalita. Množství a způsob společně tráveného času se liší podle počtu dětí 

v rodině. 
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Zjistila jsem také, že na téma volný čas uskutečnilo MŠMT ČR koncem 

března 1994 výzkum. Tento výzkum prokázal, že nejčastěji tráví volný čas 

rodiče s dětmi sledováním televize, dále pak hrají hry a povídají si. (více viz 

Teoretická část bod 7 Volný čas). 

Po zjištění těchto informací jsem se rozhodla zamyslet se nad fenoménem 

televize. Došla jsem k názoru, že není nutné se televize obávat, ale je nutné 

naučit se jí ovládat dřív, než ona začne ovládat nás a s námi i naše děti. 

Poslední věc, kterou jsem nemohla opomenout, je hra, jakožto hlavní činnost 

v životě dítěte a další způsob pro rodiče, jak trávit se svým dítětem volný čas. 

Na základě těchto zjištěných informací bych ráda ve své praktické části 

zjistila, kolik času tráví rodiče s dětmi předškolního věku a jakým způsobem 

onen čas naplňují. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

1 Cíl, úkoly praktické části 

Hlavním cílem závěrečné práce bylo zjistit, kolik času tráví rodiče s dětmi 

předškolního věku a jakým způsobem jej tráví. Následně připravit projekt pro 

rodiče a děti, který nabízí možnosti využití společného času. 

K dosažení těchto cílů byly stanoveny čtyři úkoly. Prvním úkolem bylo za 

pomoci dotazníkového šetření zjistit, kolik času tráví rodiče se svými dětmi 

a jakým způsobem ho tráví. Dalším úkolem bylo zmapovat formou rozhovorů 

s dětmi způsob trávení volného času. Třetí úkol měl zjistit za pomoci řízených 

rozhovorů, jakou představu mají paní učitelky o tom, jak děti tráví svůj volný 

čas. Posledním úkolem bylo vytvoření a zreflektování projektu pro rodiče a děti 

dané mateřské školy. 

2 Metody 

Při plánování výzkumu praktické části, jsem zvažovala takové metody, které 

mi umožní v krátkém časovém úseku zjistit co nejvíce informací. 

a. Dotazník 

Nad otázkami svého dotazníku jsem přemýšlela velmi dlouho. Snažila jsem 

se vystihnout to nejpodstatnější. Ve svém dotazníku jsem použila kombinovaný 

typ otázek. Celkem bylo položeno 26 otázek. První část dotazníku slouží 
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k zjištění základních údajů o rodině. Druhá část je zaměřená na zmapování 

množství a kvality volného času (viz příloha č. 1). 

V úvodu dotazníku uvádím rodiče do situace a žádám je o vyplnění 

dotazníku. Následuje krátké vysvětlení, jakým způsobem mají rodiče dotazník 

vyplnit. 

Užila jsem otázek otevřených, uzavřených i polouzavřených. 

Na vyplňování dotazníku se měli podílet oba rodiče, protože otázky 9, 10, 

14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26 mapují zvlášť situaci u otce a zvlášť u 

matky. Stačilo však, aby dotazník vyplnil pouze jeden rodič, pokud věděl na 

otázku pro druhého rodiče odpověď. 

Pilotáž dotazníku jsem uskutečnila 24. 11. 2004 v jedné pražské církevní 

mateřské škole. Po otestování jsem se rozhodla upravit otázku zaměřenou na 

pracovní dobu rodičů. 

Výhodou, která se kladně odrazila na mé práci, bylo, že jsem v době šetření 

v mateřské škole pracovala. Rodiče ke mně měli větší důvěru, než kdyby mě 

vůbec neznali. Měla jsem také díky tomu dostatek času na rozdávání 

dotazníků. 

Celkem mělo v době mého šetření docházet do MŠ 38 dětí. Ve skutečnosti 

jich docházelo 32, z toho 8 sourozenců (4 páry). Podařilo se mi rozdat 28 

dotazníků, 23 z nich se mi vrátilo vyplněných. 

b. Rozhovor 

Rozhovor jsem realizovala při své přímé práci s dětmi. Každé pondělí jsem 

si s dětmi v „ranním kruhu" povídala o zážitcích z víkendu (viz Shrnutí 

rozhovorů bod 6.1). V řízené části své zážitky výtvarně vyjadřovaly. Obrázky 

pak sloužily k dalším rozhovorům mezi mnou a dětmi i mezi dětmi samotnými. 
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c. Řízený rozhovor s učitelkami 

Zde jsem pracovala metodou řízeného rozhovoru (viz příloha č. 6). Jeho 

cílem bylo utvoření si představy učitelek z mateřské školky o trávení volného 

času dětmi. 

Pro svůj standardizovaný rozhovor jsem si vytvořila formulář, do kterého 

jsem si odpovědi ihned zaznamenávala. 

V rozhovoru jsem chtěla zjistit, do jaké míry mají paní učitelky zmapovanou 

časovou situaci rodin dětí, které mateřskou školu navštěvují. Rozhovor jsem 

realizovala se třemi učitelkami a sama se sebou, protože jsem v té době 

v mateřské škole pracovala. Rozhovor byl individuální, vždy po pracovní době. 

Chtěla jsem rozhovor realizovat i s paní řiditelkou, ale ta mi odpověděla, že 

nemá mateřskou školu dobře zmapovanou, protože to je její detašované 

pracoviště a ona sídlí v jiné pražské mateřské škole. Na mé otázky by mohla 

prý odpovědět za předpokladu, že by během rozhovoru nahlížela do 

evidenčních listů. Na základě této informace jsem usoudila, že je zbytečné 

tento rozhovor s paní ředitelkou realizovat. 

d. Pedagogický projekt 

Projekt byl určen pro rodiče a jejich děti. Pomocí svého projektu jsem chtěla 

rodičům ukázat možnosti využití volného času (viz Praktická část bod 8 

Pedagogický projekt). 

Pro rodiče jsem nakonec zvolila dotazník, který jim umožňoval jeho 

vypracování ve volných chvílích a podle potřeby třeba i po částech. U dětí 

musela být zvolena taková metoda, která dětem umožňuje vyjádření na jejich 

úrovni. Z tohoto důvodu jsme použila rozhovor, který byl doplněn ještě 

výtvarným vyjádřením dětí a následným rozhovorem nad jejich obrázkem. U 

učitelek jsem si vybrala metodu řízeného rozhovoru a to z důvodu zjištění co 
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největšího množství informací v co nejkratším čase. Metoda pedagogického 

projektu byla vybrána proto, aby ukázala rodičům možnosti, jak mohou trávit 

volný čas se svými dětmi. 

3. Charakteristika výzkumného vzorku 

Svůj výzkum jsem realizovala v jedné pražské dvoutřídní mateřské škole. 

V této mateřské škole je zapsáno 38 dětí. Do mateřské školy dochází děti ve 

věku od 3 do 7 let. První třída je pro mladší děti (3 - 4,5 let). Druhá třída je pro 

„předškoláky" (tuto třídu navštěvují děti od 5 do 7 let). Třídy jsou umístěny 

v prvním poschodí, jídelna a šatna dětí jsou v přízemí. 

Mateřská škola je umístěna v centru města, ale i přesto je v klidné lokalitě. 

Má vlastní zahradu s hřištěm. Zahrada je vybavena dvěma pískovišti, 

prolézačkou, skluzavkou, houpačkami a tabulemi na kreslení. Hřiště má měkký 

povrch a jsou na něm umístěny dvě branky a jeden koš. 

Program mateřské školy je v současné době v přípravě. Mateřská škola 

dobře spolupracuje s rodiči. Celkové klima školy působí na rodiče velice dobře. 

Rodiče mají možnost se do chodu mateřské školy zapojit. Mohou se účastnit 

některých akcí určených dětem (den dětí, návštěva zoo, sportovní den). Škola 

je rodičům otevřena. 

4 Organizace výzkumu 

První fází výzkumného šetření byla distribuce dotazníků v termínu od 16. 5. 

2005 do 27. 5. 2005. Rodiče odevzdávali vyplněné dotazníky do předem 

připravené schránky. 
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Druhá fáze byla realizována ve stejném termínu (tj. od 16. 5. 2005 do 27. 5. 

2005) kdy jsem začala každé pondělí, vést s dětmi rozhovory na téma „největší 

zážitky z víkendu". 

Třetí závěrečnou fází výzkumného šetření byla příprava a realizace 

pedagogického projektu (společná akce rodičů a dětí). O společné akci rodičů 

s dětmi jsem rodiče průběžně informovala od 16. 6. 2005. Souběžně 

s přípravou projektu jsem vedla individuální rozhovory s učitelkami. 

Projekt byl realizován v průběhu celého týdne od 20. 6. 2005 do 24. 6. 2005. 

5 Interpretace zjištěných dat u dotazníkového šetření 

Z celkového počtu 28 rozdaných dotazníků se jich zpět k vyhodnocení 

vrátilo 23, což je 82% návratnost. Pro všech 23 dotazníků jsem vytvořila 

tabulku, kde jsem zaznamenala odpovědi na jednotlivé otázky. Jednotlivé 

otázky jsem pak vyhodnocovala na základě vypočítání průměru. 

U otázek 14 a 15 vznikl problém, a to v chápání času. Někteří rodiče chápou 

pod pojmem „celý den" 12 hodin a někteří 24 hodin. Stanovila jsem si pravidlo, 

že jako celý den budu brát údaj 24 hodin. V tabulce jsem vyplněné množství 

hodin upravila tak, aby odpovědi souhlasily se stanoveným pravidlem (celý den 

= 24 h., celý víkend 48h.). 

U otázek, které zjišťovaly, kolik času tráví rodiče se svými dětmi, jsem rodiny 

rozdělila do dvou „skupin": na rodiny s jedním dítětem a rodiny s dvěma a více 

dětmi. Dále jsem vyhodnocovala v těchto dvou „skupinách" množství 

stráveného času v pracovní dny a množství stráveného času o víkendu. 

Způsob trávení volného času jsem zjišťovala zvlášť u otců a zvlášť matek. 

Průměrný věk dětí v dané mateřské škole je 6 let. 
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Pohlaví je zastoupeno (10) chlapců x (16) dívkám. 

Zjišťovala jsem také poměr rodin podle počtu dětí. (viz. Příloha č. 3 graf č. 

1). Nejpočetněji je zastoupená skupina rodin s dvěma dětmi (12 rodin = 52%), 

na druhém místě se umístily rodiny s jedním dítětem (9 rodin = 39%). Pouze 

dvě rodiny (2 = 9%) vychovávaly více než dvě děti. 

Velmi důležitá je otázka, ve které jsem zjišťovala docházku dítěte do 

mateřské školy. Protože počet hodin, které může rodič ve všední den se svým 

dítětem strávit při polodenní docházce, se bude zákonitě lišit od dětí 

s celodenní docházkou. Na celodenní docházku je zapsáno 13 dětí (57%) a na 

polodenní docházku je zapsáno 10 dětí (43%). (viz příloha č. 3 graf č. 2). 

Dalším důležitým bodem je neúplnost rodiny. Vychovává-li dítě pouze jeden 

zaměstnaný rodič, je možné, že bude moci věnovat svému dítěti méně času, 

než rodiče, kteří jsou na výchovu dva. Úplných rodin je 17 (74%) a neúplných je 

6 (26%). (viz příloha č. 3 graf č. 3). 

Další otázka byla zaměřena na vzdělání rodičů. Podle odpovědí je 18 rodičů 

vysokoškolsky vzdělaných a 17 rodičů má středoškolské vzdělání (dále viz 

příloha č. 3 graf č. 4). 

Zajímavá byla také otázka číslo 13, která byla zaměřená na zjištění 

množství hodin, které dítě tráví každý den v mateřské škole. Podle zjištěného 

průměru každé dítě tráví denně v mateřské škole 7 hodin. 

Pro můj výzkum byla nejdůležitější otázka č. 14, která zjišťuje kolik času 

tráví rodiče se svým dítětem ve všední den. Zde jsem rodiny rozdělila do dvou 
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skupin. První skupina jsou rodiny s jedním dítětem a druhá skupina jsou rodiny 

s dvěma a více dětmi. 

TABULKA Č. 1 

STAV SPOLEČNĚ STRÁVENÝCH HODIN V PRACOVNÍ DEN V RODINÁCH 

S JEDNÍM DÍTĚTEM 

Rodiny s jedním dítětem Počet společně strávených hodin/den 

Matka 7 h., 40 min. 

Otec 1 h., 30 min. 

Všichni 1 h.,20 min. 

V tabulce vidíme, že u rodin s jedním dítětem tráví nejvíce času s dítětem 

matka. Otec tráví s dítětem mnohem méně času a všichni společně spolu tráví 

úplně nejméně času. 

TABULKA Č. 2 

STAV SPOLEČNĚ STRÁVENÝCH HODIN V PRACOVNÍ DEN V RODINÁCH 

S DVĚMA A VÍCE DĚTMI 

Rodiny s dvěma a více dětmi Počet společně strávených hodin/den 

Matka 6 h., 30 min. 

Otec 2 h. 

Všichni 1 h. 

Jak můžeme vidět, i v rodině s dvěma a více dětmi, tráví nejvíce času s dítětem 

matka. Otec z rodiny s dvěma a více dětmi tráví s dítětem mnohem méně času. 

Všichni pak společně spolu tráví pouze jednu hodinu denně. 
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Otázka číslo 15. zjišťovala množství stráveného času o víkendu. Opět jsem 

rodiny rozdělila na dvě skupiny. První s jedním dítětem a druhá s dvěma a více 

dětmi. 

TABULKA Č. 3 

STAV SPOLEČNĚ STRÁVENÝCH HODIN O VÍKENDU V RODINÁCH 

S JEDNÍM DÍTĚTEM 

Rodiny s jedním dítětem Počet společně strávených hodin/víkend 

Matka 34 h. 

Otec 14 h. 

Všichni 9 h. 

Na této tabulce opět vidíme, že s dítětem nejvíce času tráví matka. Mnohem 

méně času tráví otec sám s dítětem. A společně tráví času méně než otec sám 

s dítětem. 

TABULKA Č. 4 

STAV SPOLEČNĚ STRÁVENÝCH HODIN O VÍKENDU V RODINÁCH 

S DVĚMA A VÍCE DĚTMI 

Rodiny se dvěma a více dětmi Počet společně strávených hodin/víkend 

Matka 48 h. 

Otec 29 h. 

Všichni 28 h. 

U této otázky bylo velice zajímavé, že úplně všechny matky z rodin s dvěma a 

více dětmi jednoznačně odpověděly, že se svým dítětem tráví celý víkend, jak 

si můžeme všimnout v tabulce. Otcové z rodin s dvěma a více dětmi tráví se 
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svým dítětem znatelně více času než otcové z rodin s jedním dítětem, ale i 

přesto otec tráví s dítětem mnohem méně času než matka. Zajímavé je, že 

všichni společně spolu tráví o jednu hodinu méně než otec s dítětem. 

Otázky číslo šestnáct a sedmnáct jsou zaměřené na zjištění, jakým 

způsobem tráví otec a matka čas s dítětem (viz. graf č. 1 a 2). Zde rodiče volili 

z několika variant. V posledním bodu jsem jim umožnila, aby napsali případné 

další možnosti. 

GRAF č. I. 

ZPŮSOB TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU OTCŮ S DÍTĚTEM 
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Otcové ve stejné míře preferují sport a hraní her jako možnou náplň společně 

stráveného času s dítětem. Dále upřednostňují společně trávený čas na chatě. 
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Na další pozici se drží kulturní akce a povídání. Na stejnou úroveň se u otců 

umístil pobyt v přírodě, kreslení, procházky, čtení a prohlížení knih. Teprve až 

po těchto všech možnostech otcové volí sledování televize, což se mi jeví jako 

zajímavé zjištění, a pobyt u příbuzných a prarodičů. Jako velmi překvapivé 

zjištění se mi jeví, že kutilství by volili pouze tři otcové. Jiná možnost byla 

uvedena jen u jednoho otce a to modelování a hra s maňásky. 

GRAF č. II. 

ZPŮSOB TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU MATEK S DÍTĚTEM 

U matek jednoznačně zvítězilo povídání. Hned po povídání by matky volily 

prohlížení knih. Velice dobře se také umístilo hraní her a vaření. Jako další 

preferují matky procházky, kreslení a pobyt na chatě. Dále jsou kulturní akce. 

Až po kulturních akcích matky volí čtení. Jsem velmi ráda, že až jako 
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předposlední variantu matky volí dívání se na televizi. Na stejné úrovni se 

umístil pobyt u příbuzných nebo prarodičů, pobyt v přírodě a kutilství. Poslední 

variantou, kterou ke strávení volného času se svými dětmi matky volí, je sport. 

Jinou možnost uvedly pouze dvě matky a to logopedii, oční gymnastiku, 

zpívání, tancování. 

V otázce, co dělá dítě po odchodu z mateřské školy jsem se dozvěděla, že 

většina dětí si hraje doma (20 z 23) a pouze v osmi rodinách se děti dívají po 

příchodu z mateřské školy na televizi (8 z 23). 

Otázkou dvacet jedna, jsem chtěla zjistit, jestli si otcové myslí, že se svým 

dítětem tráví dostatek času. 

GRAF č. III. 

STAV SPOKOJENOSTI OTCŮ S MNOŽSTVÍM TRÁVENÉHO ČASU S DlTĚTEM 
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Z grafu vyplývá, že z 23 rodin je 10 otců spokojeno s tím, kolik času tráví se 

svým dítětem. 8 otců není spokojeno s množstvím času, který tráví se svým 

dítětem. K situaci se nevyjádřilo 5 otců. 

Nespokojené otce jsem žádala v další otázce, aby mi sdělili, co je příčinou 

jejich nespokojenosti s množstvím stráveného času s jejich dítětem. 

Příliš velkou zaměstnanost uvádí 54% otců. Jinou možnost (špatnou pracovní 

dobu, únavu z práce, mnoho povinností v domácnosti i mimo ni) uvedlo 23% 

otců, 15% otců neuvedlo žádný důvod, 8% odpovědí otců jsem shrnula pod 

kategorii „jiné". Pod „jiné" spadá, že musí rozdělit svůj čas, mezi víc dětí (viz 

příloha č. 3 graf č. 5). 

Otázkou dvacet čtyři zjišťuji u matek, jestli jsou spokojeny s množstvím 

stráveného času se svým dítětem. 

GRAF č. IV. 

STAV SPOKOJENOSTI MATEK S MNOŽSTVÍM TRÁVENÉHO ČASU S DlTĚTEM 
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Z tohoto grafu lze vyčíst, že z 23 rodin je 13 matek spokojených s množstvím 

času, který tráví se svým dítětem. Nespokojených s množstvím stráveného 

času se svým dítětem je 7 matek. Nevyjádřily se 3 matky. 

Stejně jako otce, jsem požádala v další otázce matky, aby mi sdělily, co je 

příčinu jejich nespokojenosti s množstvím stráveného času s jejich dítětem. 

Přílišnou zaměstnanost uvedlo 50% matek, 30% matek uvedlo, že musí rozdělit 

svůj čas, mezi více dětí. 20% odpovědí matek jsem zahrnula pod „jiné" a sem 

spadá únava z práce, špatná pracovní doba, mnoho povinností v domácnosti i 

mimo ni (viz příloha č. 3 graf č. 6). 

Ve své poslední otázce, která byla zvlášť určená pro otce i matku, jsem se 

obou zeptala, jestli by mohli se svým dítětem trávit více času. 

GRAF č. V. 

ZJIŠTĚNÍ, ZDA MOHOU OTCOVÉ SE SVÝM DÍTĚTEM TRÁVIT VÍCE ČASU 
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o V současné době ne 
• Určitě ano 
• Možná ano 
• Jiné 
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45% otců si myslí, že v současné době nemohou na množství tráveného času 

se svým dítětem nic změnit. 11% otců neuvedlo žádnou možnost, dalších 11% 

si myslí, že by určitě se svým dítětem nemohli trávit víc řasu. 11% otců si myslí, 

že by se svým dítětem určitě mohli trávit víc času. Dalších 11% zastupuje 

odpověď možná ano a posledních 11% spadá pod jiné, kteří si myslí, že by to 

šlo, kdyby měli jinou pracovní dobu, případně kdyby jim někdo pomohl 

s povinnostmi. 

GRAF Č. VI 

ZJIŠTĚNÍ, ZDA MOHOU MATKY TRÁVIT SE SVÝM DÍTĚTEM VÍCE ČASU 

29% 

a V současné době ne 
• Možná ano 
• Nevyplněno 
• Jiné 
• určitě ne 
n Určitě ano 

Žádnou možnost nezvolilo 29% matek. Druhých 29% matek si myslí, že by 

možná se svým dítětem mohly trávit více času. 28% matek si myslí, že by se 

svým dítětem v současné době nemohly trávit víc času. Pod jiné patří 14% 

matek, které si myslí, že by mohly trávit se svým dítětem více času, jen pokud 

by měly jinou pracovní dobu, anebo jen kdyby jim někdo pomohl s povinnostmi. 

Z 0% je zastoupena možnost určitě ne a určitě ano. 
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5.1 Závěr vyplývající z dotazníkového šetření 

Pomocí svého dotazníku se mi podařilo zjistit, že matky z rodin s jedním 

dítětem tráví se svým dítětem v týdnu 7 hodin a 40 minut denně, což znamená, 

že tráví ve všední den téměř o hodinu více času se svými dětmi matky z rodin 

s jedním dítětem než matky z rodin s dvěma a více dětmi, které v průměru tráví 

se svým dítětem ve všední den 6 hodin a 30 minut. Naproti tomu otcové z rodin 

s jedním dítětem tráví denně se svým dítětem 1 hodinu a 30 minut a otcové 

z rodin se dvěma a více dětmi tráví ve všední den 2 hodiny denně. Porovnáme-

li čas, který tráví všichni společně, tak zde jsou na tom lépe rodiny s jedním 

dítětem, které společně tráví 1 hodinu a 20 minut, narozdíl od rodiny s dvěma a 

více dětmi, které spolu tráví pouze 1 hodinu denně. 

O víkendu tráví matky z rodin s jedním dítětem se svým dítětem v průměru 

34 hodin za víkend. Zajímavé je, že všechny matky z rodin se dvěma a více 

dětmi uvedly, že se svým dítětem tráví celý víkend, což je 48 hodin.Otcové 

z rodin s jedním dítětem tráví 14 hodin se svým dítětem za víkend. U otců 

z rodin se dvěma a více dětmi je počet vyšší a to 29 hodin za víkend. Všichni 

společně spolu tráví 9 hodin za víkend v rodinách s jedním dítětem. V rodinách 

se dvěma a více dětmi spolu tráví všichni 28 hodin za víkend. 

Z grafů č. 1 a 2 vyplývá, že oba rodiče mají jinou představu, jakým 

způsobem trávit společně čas se svým dítětem. Otcové nejvíce preferují sport a 

hraní her. Naproti tomu matky nejčastěji volí povídání. Ukazuje se, že otcové 

při trávení času se svými dětmi volí spíše aktivní činnost. Povídání je spíš 

pasivní činnost, u které se poodhalují duševní pochody a projevují se zde prvky 

empatie, která je pro ženy typičtější. 

Jsem velmi ráda, že jsem se ze svého dotazníku dověděla, že pouze 8 dětí 

z 23 sleduje po svém příchodu domů televizi. 
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Zjistila jsem, že z 23 rodin je 10 otců spokojených s množstvím stráveného 

času se svými dětmi, 8 otců je nespokojených s množstvím stráveného času se 

svými dětmi a 5 otců se nevyjádřilo. Mezi spokojenými a nespokojenými 

matkami byl rozdíl mnohem větší. Z 23 rodin je 13 matek spokojených 

s množstvím stráveného času se svým dítěte. A pouze 7 matek je s množstvím 

tráveného času se svým dítětem nespokojených. 3 matky se nevyjádřily. 

Dále jsem zjistila, že patrně nejvážnějším důvodem v nespokojenosti 

s množstvím tráveného času otců s dětmi je v 54% přílišná zaměstnanost. U 

matek je to taktéž přílišná zaměstnanost, ale pouze v 50%. 

Dále jsem zjišťovala, jestli by mohli rodiče na množství tráveného času se 

svými dětmi něco změnit. U otců jsem zjistila, že ve 45% v současné době ne. 

Pouze 11% otců tvrdí, že by určitě mohli množství tráveného času zvýšit. U 

matek je nižší procento, které si myslí, že v současné době nemůže na 

množství tráveného času nic změnit. Je to 28%, což je oproti otcům mnohem 

méně. Na rozdíl od otců si až 29% matek myslí, že by možná mohly zvýšit 

množství tráveného času se svými dětmi. 

Se svým výzkumem jsem spokojena, protože se mi podařilo zjistit, kolik 

času tráví rodiče se svými dětmi a jakým způsobem ho tráví. 

6 Rozhovor s dětmi 

Na začátku své práce s dětmi jsem si stanovila pravidlo, že každé pondělí 

povedu s dětmi rozhovor na téma „největší zážitek z víkendu". Záměrně jsem si 

zvolila pondělní ráno, tedy čas, kdy jsou zážitky nejčerstvější. Pracovala jsem 

s dětmi v komunitním kruhu. Zde jsem si s dětmi stanovila pevná pravidla. 

Hovořit bude pouze ten, kdo drží plyšovou hračku (symbol, že má slovo), a 

ostatní mu budou naslouchat. Nikdo nebude druhého v rozhovoru přerušovat. 

Komunitní kruh jsem vždy realizovala po ranních hrách a po kruhu jsem 

zařadila cvičení. 
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Vyprávění dětí jsem si zaznamenávala v průběhu kruhu. 

Po svačině jsem dětem rozdala výtvarný materiál a děti mohly svůj zážitek 

nakreslit (namalovat). Po dokreslení prací jsem s dětmi obrázky rozprostřela na 

koberec a každý nám mohl o svém obrázku ještě něco povědět. Pro každou 

věkovou kategorii jsem si stanovila jiný cíl. U mladších dětí jsem se spokojila 

s popisem obrázku. U předškolních dětí jsem vyžadovala vyjadřování v celých 

větách. Kreslení zážitku se mi velmi osvědčilo. Ve skupině bylo několik dětí, 

které nechtěly před ostatními hovořit, ale když měly možnost „schovat" se za 

svůj obrázek, nebo jen říci co je na obrázku, tak se krásně rozpovídaly. 

Občas se stávalo, že na obrázek děti nakreslily úplně jiný zážitek, než o kterém 

povídaly v komunitním kruhu. Což jsem uvítala, protože takové děti měly 

většinou hodně zážitků a nevěděly, který nakreslit dříve. Někdy také děti na 

svůj papír zachytily více zážitků, z čehož jsem měla také velikou radost. 

6.1 Shrnutí rozhovorů 

16. 5. 2005 

Většina dětí měla silné zážitky z mistrovství světa v hokeji. Hodně dětí se 

dívalo na televizi. Dokonce i kresby dětí byly hodně ovlivněny hokejem. I na 

zahrádkách se objevovala národní vlajka. O jiných zážitcích spíše vyprávěla 

děvčata. Chlapci se při vyprávění stáčeli nejčastěji k hokeji. Některé děti byly o 

víkendu na chatě. U Veroniky a Anetky se doma slavil svátek. Anežka a 

Mariánka šly v neděli s maminkou uklízet ke strýci. Zuzanka byla s rodiči v zoo. 

Kristián vyprávěl, že u dědy spravovali housle. Kresby se nelišily od vyprávění 

dětí. 
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23. 5. 2005 

Většina dětí byla o víkendu mimo Prahu. Užívaly si krásného počasí. 

Některé děti dokonce vyprávěly, že se koupaly v bazénu, jiné děti zase jezdily 

na kole, chodily na procházky, pekly buřty. Děti, které byly v Praze, vyprávěly, 

že byly na hřišti nebo na procházce. Mariánka a Anežka rozhořčeně vyprávěly, 

že byly v neděli s maminkou uklízet u strýce. 

30. 5. 2005 

Většina dětí, byla mimo Prahu, většinou u příbuzných. Zde byly v přírodě, 

chodily na procházky, hrály si se zvířaty a koupaly se. Hodně dětí vyprávělo o 

zážitcích z dětského dne. Dvě holčičky byly na Letné na organizovaném 

dětském dni a několik dětí bylo na dětském dni u babiček či jiných příbuzných. 

Děti plnily soutěžní disciplíny, za které pak dostaly různé ceny. Noemi byla se 

svými rodiči v hračkářství, kde jí koupili „plyšáka". Kristián vyprávěl, že na chatě 

natírali plot. Pouze Ondra vyprávěl, že se díval na filmy na DVD. 

6. 6. 2005 

Na dnešním vyprávění bylo zajímavé, že několik děvčat se shodlo na tom, 

že mělo nějakou příhodu s mraveništi. Při vyprávění v kruhu jsem si myslela, že 

jedna inspirovala druhou. Zajímavé bylo, že tatáž děvčata nezávisle na sobě 

také nakreslila obrázek s mraveništěm. Asi se jim doopravdy ony příhody 

s mraveništi přihodily. Každopádně je to zajímavá shoda. Další děti byly o 

víkendu na chatě nebo u babiček. Anetka a Veronika byly u kamaráda a tam si 

hrály počítačové hry. 
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23. 5. 2005 

Anetka s Mariánkou se připravovaly na baletní vystoupení. Zuzka vyprávěla, 

že hrála s bratrem hry na Playstation. Chlapci vyprávěli, že byli tento víkend 

doma. Z toho jeden byl nemocný a Ondra se díval na filmy na DVD. Ostatní děti 

byly na chatách nebo u babiček. Některé děti se koupaly v bazénu, jiné si hrály 

na zahradě nebo chodily na procházky. 

20. 6. 2005 

Z tohoto víkendu mají děti dosti rozmanité zážitky. Několik dětí bylo mimo 

Prahu, nejčastěji u babiček. Zde chodily na procházky, koupaly se, pekly buřty 

a tak podobně. Děti, které byly v Praze, byly na hřišti nebo si hrály doma, někdo 

se byl i koupat. Jedna holčička se vrátila s dovolené v Itálii, a tak nám vyprávěla 

o svých zážitcích od moře. 

27. 6. 2005 

Téměř všechny děti byly o víkendu mimo Prahu. Hodně dětí se o víkendu 

koupalo. Několik dětí bylo na procházce. Verča s Anetkou uklízely u oveček a 

opékaly berana. Mariánka s Anežkou měly závody v gymnastice. Za odměnu 

šly s maminkou na dort. Noemi dostala živého ptáčka v kleci a kočičku. 

6.2 Závěr vyplývající z rozhovorů s dětmi 

Během svých rozhovorů jsem vypozorovala mnoho věcí. Zjistila jsem, že 

většina dětí tráví více víkendů mimo Prahu, nežli v Praze. Pochopitelně děti, 

které nebývaly o víkendech v Praze, mívaly většinou mnohem více zážitků, než 
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děti, které zůstávaly v Praze. Při rozhovorech bylo vidět, že si děti z víkendů 

odnáší mnoho bohatých zážitků. Myslím si, že se většina rodičů snaží čas, 

který tráví se svými dětmi plnohodnotně naplnit. 

Jsem velmi ráda, že pouze jeden chlapeček opakovaně vyprávěl, že se o 

víkendu díval na DVD. 

Hry s počítačem se téměř nevyskytovaly, a když, tak to byla pouze 

příležitostná akce, jednoho dne, maximálně víkendu. 

Musím říci, že jsem mile překvapena, kolik dětí bydlících v Praze má 

možnost jezdit na víkendy z Prahy ven. Mnohem raději však jsem, že této 

příležitosti rodiče hodně využívají. Protože, jak jsem sama viděla, tak děti, které 

jezdí na venkov, mívají mnohem více zážitků, a to jak z přírody, tak některé i se 

zvířaty. Což si myslím, že je v naší přetechnizované době velikým přínosem. A 

také, co je lepšího pro zdravý vývoj dítěte, než pobyt na čerstvém vzduchu. 

7. Interpretace zjištěných informací u řízených rozhovorů s učitelkami 

Za pomoci odpovědí z řízeného rozhovoru jsem chtěla zjistit, jak mají paní 

učitelky zmapovanou situaci rodin dětí z celé mateřské školy. 

Odpovědi jednotlivých učitelek jsem si seřadila do tabulky (viz příloha č. 7). 

U otevřených odpovědí, na které paní učitelky odpovídaly slovně, jsem 

porovnávala, jak se od sebe liší. U číselných odpovědí jsem vypočítala průměr. 

V první otázce jsem se učitelek ptala, jestli si myslí, že mají rodiče na své 

děti po roce 1989 méně času než dříve. Většina učitelek si myslí, že se situace 

po roce 1989 změnila k horšímu. Jen jedna si myslí, že mají v dnešní době 

rodiče stejné množství času jako před rokem 1989. 

Za pomoci druhé otázky jsem chtěla zjistit, kolik dětí denně v průměru 

odchází z mateřské školy po obědě. Paní učitelky odpověděly, že v průměru 

odchází každý den tak 6 dětí. 
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Další otázkou jsem chtěla zjistit kolik dětí v průměru zůstává v mateřské 

škole až do uzavření. Paní učitelky odpověděly, že zpravidla to bývají tak 4 děti. 

Čtvrtá otázka měla zjistit, kolik dětí průměrně přichází každý den do 

mateřské školy ihned po otevření. Paní učitelky odpověděly, že to bývají tak 3 

děti. 

Další má otázka měla zjistit, které děti tráví v mateřské škole nejvíce času. 

Zde se odpovědi také shodovaly a to v neprospěch matek samoživitelek a dětí 

lékařů. 

V šesté otázce jsem se ptala, jakou mají představu o tom, jak děti tráví čas 

po odchodu z mateřské školy. Zde jsem dala na výběr ze sedmi možností. 

Všechny učitelky se shodly na tom, že si děti nejspíš hrají doma. Dále se 

všechny shodly na tom, že svůj čas děti tráví u televize nebo počítače. Dvě 

učitelky si myslí, že svůj čas tráví s rodiči a se sourozenci. Pouze jedna učitelka 

si myslí, že svůj čas tráví nejčastěji v kroužku a také jen jedna si myslí, že tráví 

čas na hřišti nebo v přírodě. Žádná z učitelek nezvolila variantu, že mohou děti 

trávit svůj volný čas s prarodiči. 

Na otázku, kdo nejčastěji vyzvedává děti z mateřské školy, odpověděly 

všechny učitelky jednohlasně, že matky. Dvě učitelky dodaly, že někdy také 

babičky. 

V osmé otázce jsem se ptala, kolik rodičů hlásí své děti na prázdninový 

provoz. Z odpovědí učitelek vyplynulo, že v průměru 7 rodičů hlásí své dítě na 

prázdninový provoz. 

Devátá otázka měla zjistit, kolik průměrně rodin má obtíže, při náhlém 

uzavření mateřské školy. Ukázalo se, že obtíže má průměrně 6 rodin. 

Další otázka byla zaměřená na zjištění, kolik dětí je z neúplných rodin. Paní 

učitelky odpověděly, že z neúplných rodin je zhruba 7 dětí. 

Jedna z posledních otázek směřovala k zjištění, jak vidí paní učitelky 

spolupráci rodičů s mateřskou školou. Všechny učitelky se shodly na tom, že 
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spolupráce rodičů s materskou školou je dobrá. Pouze jedna dodala, že se 

bohužel najdou i výjimky. 

Na předchozí otázku navazovala další otázka a to, jaké formy spolupráce 

rodiče preferují. Paní učitelky se opět shodly na tom, že rodiče preferují osobní 

rozhovor. 

Svou poslední otázkou jsem chtěla zjistit, jaké formy spolupráce s rodiči 

jednotlivé paní učitelky používají. Všechny odpověděly, že používají osobní 

rozhovor, dvě se přikláněly také ke třídním schůzkám. Jedna paní učitelka 

řekla, že sejí velmi osvědčilo, když požádá rodiče o pomoc. 

7.1 Závěr vyplývající z řízených rozhovorů 

Většinou měly paní učitelky dosti podobné odpovědi, z čehož lze usuzovat, 

že situace bude patrně opravdu taková, jak říkají. I přesto jsem se snažila jejich 

odpovědi, alespoň z části porovnat s odpověďmi rodičů. 

Srovnání mohu uskutečnit na druhé otázce, kde paní učitelky odpověděly, 

že v průměru odchází každý den tak 6 dětí po obědě. Rodiče však ve svých 

dotaznících odpověděli, že na polodenní docházku je přihlášeno 10 dětí. (viz 

příloha č. 3 graf č. 2). 

Dále mohu porovnat šestou otázku v rozhovoru s učitelkami s odpověďmi 

rodičů na osmnáctou otázku v dotazníku pro rodiče (kde jsou trochu jiné 

možnosti, viz příloha č. 1). Paní učitelky odpověděly, že si myslí, že nejvíce 

tráví děti svůj čas u počítače a televize a také, že si nejspíš hrají doma. Nejvíce 

rodičů odpovědělo, že si dítě hraje doma (20 ze 23) Jako druhé se umístilo 

hřiště (17 ze 23). Variantu, že dítě tráví čas u počítače, nebo televize zvolilo 

pouze 9 ze 23 rodičů. 

Jako poslední mohu srovnat neúplnost rodin. Paní učitelky odhadly, že z 

neúplných rodin je asi 7 dětí. Rodiče v dotaznících odpověděli, že z neúplných 
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rodin je 6 dětí. (viz příloha č. 3 graf č. 3) Zvážím li, že návratnost dotazníků byla 

82%, tak je možné, že právě ve zbývajících 18% může být ono 1 dítě. 

8. Pedagogicky projekt 

Můj pedagogický projekt byla společná akce rodičů s dětmi na školní 

zahradě. 

Cílem společného odpoledne rodičů s dětmi je ukázat rodičům možnosti 

využití volného času. 

Celou společnou akci rodičů s dětmi jsem naplánovala tak, že jsem si 

vymyslela čtyři (velmi jednoduchá) stanoviště, aby to zvládli úplně všichni 

rodiče, babičky, mladší sourozenci.... 

Rozložení stanovišť (viz příloha č. 10). 

I. Stanoviště 

Rodiče společně s dítětem kreslí obrázek květiny. 
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II. Stanoviště 

Ze šesti kostek má rodič společně s dítětem postavit stavbu (2x válec, 2x 

hranol, 1x most a 1x trojúhelník). 

III. Stanoviště 

Rodič i dítě mají za úkol vhodit do košíku každý alespoň jeden míček, 

více pokusů) 

(mají 
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IV. Stanoviště 

Rodič s dítětem mají k sobě svázané nohy a takto mají projít krátkou tratí. 

V. Stanoviště (nakonec nerealizované) 

Rodič i dítě mají udělat každý svou bábovičku. Měla jsem v plánu zařadit toto 

stanoviště, ale když se mě hned první maminka zděšeně zeptala, jestli bude 

muset jít do písku, odpověděla jsem tedy, že ne. Z těchto důvodů jsem toto 

stanoviště vyřadila, protože jsem předpokládala, že pobyt v pískovišti bude 

vadit více rodičům. 

Nakonec dítě 

odměnilo 

svého rodiče 

medailí, kterou 

samo vyrobilo. 
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Stanoviště se mohou realizovat v různém pořadí. 

Protože jsem nechtěla rodiče nikterak manipulovat ani stresovat, že by se 

nemohli v určitý den či hodinu uvolnit ze zaměstnání, tak jsem si akci rozvrhla 

do celého týdne od 20.6 do 24.6. Jak si rodiče pro děti odpoledne přijdou, mají 

možnost si stanoviště spolu s dítětem projít. Umožnila jsem také rodičům, aby 

do této akce zapojili i jiné sourozence. 

Informaci o možnosti zúčastnit se společné akce rodičů a dětí jsem 

podávala od 16.6 do 24.6. Rodiče byli zároveň informováni, že výsledky budou 

použity jako podklady mé bakalářské práce. Akce se zúčastnilo 27 rodin ze 

30ti. Musíme brát v úvahu, že některé děti již touto dobou odjely na letní 

prázdniny (6 dětí) a 4 děti byly nemocné. Pouze dvě rodiny se účastnit odmítly 

a 2 dvě rodiny se nevyjádřily a nezúčastnili se (skupina 4). Jedna matka byla po 

předchozím odmítnutí svým synem k účasti přesvědčena (obměkčily ji až slzy 

jejího dítěte). 

8.1 Reakce rodičů 

Názory oslovených rodičů (tedy zástupců 30 rodin) na tuto akci můžeme 

rozdělit do pěti skupin. 

1. skupina (53 %) 

2. skupina (13%) 

3. skupina (20%) 

4. skupina (7 %) 

5. skupina (7 %) 

souhlasili bez výhrad, 16 rodin, 

souhlasili, nápadem byli nadšeni, 4 rodiny, 

souhlasila, ale pozastavovala se nad tím, jak bych 

postupovala v případě, že bych nepracovala v mateřské 

škole, nebo kdyby rodiče můj návrh na společnou akci 

odmítli, 6 rodin. 

nevyjádřili se a nezúčastnili se, 2 rodiny, 

rezolutně účast odmítli, 2 rodiny. 
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V ranním kruhu jsem dětem řekla, co chystám - společné odpoledne, na 

kterém má každý možnost si se svým rodičem zasoutéžit. Nezapomněla jsem 

podotknout, že v našem odpoledni nejde o to, jak kdo soutěží, ale že se vůbec 

zapojí a bude si to moci užít společně se svým rodičem. 

Při řízené činnosti jsem děti „nemotivovala" na výrobu dárku pro rodiče. 

Ukázala jsem dětem, jakou medaili budeme pro rodiče vyrábět a oni chtěly 

okamžitě pracovat. Děti byly tak nedočkavé a zapálené do práce, že jsem jim 

vůbec nestačila pomáhat a běhala jsem od jednoho k druhému. Také si mi děti 

stěžovaly, že se na ně nedostalo lepidlo, nůžky... Pomůcky jsem totiž měla 

připravené na skupinovou práci, ale nakonec jsem musela pracovat frontálně, 

protože děti byly vysloveně nedočkavé. (Popis práce viz příloha č. 8). 

8.2 Závěr vyplývající z pedagogického projektu 

Společnou akci rodičů s dětmi považuji za velice zdařilou. Nejen proto, že se 

jí zúčastnilo 86 % oslovených rodičů a pouze 14% se jich nezúčastnilo, ale i 

proto, že během „soutěžení" vládla úžasná atmosféra (děti se dokonce 

předháněly, kdo se akce dříve zúčastní, nebo kdo bude dříve na tom kterém 

stanovišti). Úsměvné chvíle přinesly okamžiky, kdy děti povzbuzovaly své 

rodiče k tomu, aby už začali „soutěžit". 

Bylo velmi zajímavé pozorovat děti společně s rodiči při práci. Jak rodiče 

dětem vysvětlují činnost, jak se společně domlouvají na provedení úkolu... 

Dozvěděla jsem se tak spoustu důležitých informací: jestli rodiče často něco se 

svým dítětem dělají, jak k práci dítě vedou a jak sami k dítěti přistupují. Viděla 

jsem tak různé přístupy a slyšela jsem mnoho názorů. 

Myslím si, že také rodiče získávají jiný náhled na mateřskou školu. Jako by 

se mateřská škola více otevírala rodičům. 

Odvažuji se říci, že když rodiče odhodili ostych, cítili se při akci dobře. Jejich 

děti se chovaly velmi přirozeně a proto se jim rodiče snažili přizpůsobit. 
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Určitě to pro mě byla velmi poučná akce a hodně si z ní odnáším. Doufám, 

že mají i rodiče a děti podobný pocit. 
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Diskuze 

Při vyhodnocování dotazníku jsem zjistila, že jsem při jeho sestavování 

nezvolila všechny otázky úplně dobře. Po svých zkušenostech, bych dotazník 

rozhodně zkrátila a některé varianty odpovědí bych vypustila, nebo bych vůbec 

žádné varianty nedávala. 

Úkolem dotazníku bylo zjistit, kolik času tráví rodiče s dětmi předškolního 

věku a jakým způsobem ho tráví. Na tomto výzkumném vzorku se mi podařilo 

zjistit, kolik času tráví rodiče s dětmi předškolního věku. Rodiny jsem si 

rozdělila do dvou „skupin". První „skupina" byly rodiny s jedním dítětem a druhá 

„skupina" byly rodiny s dvěma a více dětmi. Také jsem zjistila, jakým způsobem 

nejčastěji tráví čas se svými dětmi otcové a jakým matky. 

Mino jiné, se mi podařilo zjistit i jiné zajímavé informace. Bylo by zajímavé 

doplnit šetření u rodičů s různými druhy vzdělání (základní, středoškolské, 

vysokoškolské...), jelikož jsem si povšimla, že mezi množstvím a způsobem 

tráveného času s dětmi rodičů vysokoškolsky vzdělaných a rodičů s „nižším" 

vzděláním je patrný rozdíl. 

Šetření u rodičů proběhlo dle mého názoru dobře. Mám také velikou radost 

z dobré návratnosti dotazníků. Jistě k tomu přispěl fakt, že jsem v době šetření 

byla v mateřské škole zaměstnaná. To se také pozitivně odrazilo na všech 

bodech mé praktické části. 

U rozhovorů s dětmi se mi velice osvědčilo výtvarné vyjadřování zážitku 

dětí. Jak jsem již uváděla v bodě 5 v praktické části, některé děti, které měly 

problémy s komunikací ve skupině, se mohly velmi dobře projevit při povídání o 

jejich obrázku. 

S metodou řízeného rozhovoru u učitelek jsem byla velmi spokojena. Myslím 

si, že otázky byly dobře zvoleny. Vyhodnocování rozhovorů bylo poněkud 

náročnější. Jelikož jsem zvolila formu otevřených odpovědí. Nastal problém, že 
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každá paní učitelka pojala odpověď jinak. Při vyhodnocování jsem musela 

otázky porovnávat. 

Pedagogický projekt udělal radost nejen mně, ale dovoluji si říci, že i dětem 

a také rodičům. Při společném odpoledni vládla dobrá nálada. Děti i rodiče se 

dobře bavili. Původně jsem chtěla společné odpoledne rodičů a dětí naplánovat 

na jedno odpoledne. Celá akce měla probíhat tak, že by rodiče s dětmi chodili 

k libovolným stanovištím a úkoly by plnili simultánně. S tímto návrhem 

nesouhlasila paní ředitelka mateřské školy. Proto jsem se musela od svého 

prvotního plánu odklonit. 

Nakonec jsem akci naplánoval na celý týden (viz. bod č. 7 v praktické části). 

Myslím si, že rozvržením společné akce rodičů s dětmi na celý týden, se mi 

podařilo zvýšit množství zúčastněných rodin. Téměř všichni rodiče byli schopni 

vyčlenit si jedno odpoledne pro mnou nabízenou společnou akci rodičů s dětmi. 

Tím, že rodiče s dětmi neplnili úkoly na stanovištích simultánně, jsem měla 

větší možnost pozorovat je při práci. Viděla jsem, jak rodiče k dětem přistupují, 

jak jim vysvětlují mnou zadaný úkol. Zároveň jsem mohla porovnávat přístupy 

jednotlivých rodičů, což pro mne bylo pro velikým přínosem. 

Mám pocit, že si ze svého výzkumného šetření odnáším hodně poznatků, 

ale i zkušeností, které bych z knih nikdy nenačerpala. Každý bod mé práce byl 

pro mě něčím přínosný. 

Myslím si, že i pro rodiče a děti se stala společná akce rodičů s dětmi 

přínosem a inspirací pro budoucí trávení volného času. 
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Závěr 

Na začátku mého výzkumného šetření, jsem si stanovila hlavní cíl: zjistit, 

kolik času tráví rodiče s dětmi předškolního věku a jakým způsobem jej tráví. 

Následně připravit projekt pro rodiče a děti, který nabízí možnosti využití 

společného času. 

K dosažení cílů jsem si stanovila čtyři úkoly. Prvním úkolem bylo za pomoci 

dotazníkového šetření zjistit, kolik času tráví rodiče se svými dětmi a jakým 

způsobem ho tráví. Podařilo se mi zjistit, že v pracovní den tráví matky z rodin 

s jedním dítětem se svým dítětem 7 hodin a 40 minut denně. Otcové z rodin 

s jedním dítětem tráví v pracovní den se svým dítětem 1 hodinu a 30 minut. 

Všichni společně v rodinách s jedním dítětem tráví ve všední den 1 hodinu a 20 

minut. Matky z rodin s dvěma a více dětmi tráví se svým dítětem v pracovní den 

6 hodin a 30 minut. Otcové z rodin se dvěma a více dětmi tráví v pracovní den 

2 hodiny denně se svým dítětem. Všichni společně tráví v rodinách s dvěma a 

více dětmi v pracovní den 1 hodinu denně. 

Dále jsem zjistila, že o víkendech tráví matka z rodin s jedním dítětem se 

svým dítětem v průměru 34 hodin. Otcové z rodin s jedním dítětem tráví 14 

hodin za víkend se svým dítětem. Všichni společně spolu tráví v rodinách 

s jedním dítětem 9 hodin za víkend. Matky z rodin s dvěma a více dětmi tráví se 

svým dítětem celý víkend (48 hodin). Otcové z rodin se dvěma a více dětmi 

tráví se svým dítětem 29 hodin za víkend. Všichni společně spolu tráví 

v rodinách s dvěma a více dětmi 28 hodin za víkend. 

Matky tráví nejčastěji čas se svým dítětem povídáním. Otcové dávají 

přednost sportu a hraní her. 

Dalším úkolem bylo zmapovat formou rozhovorů s dětmi způsob trávení 

volného času u samotných dětí. Z rozhovorů s dětmi jsem zjistila, že většina 

dětí tráví téměř všechny víkendy mimo Prahu. Zjistila jsem, že děti, které 

nebývají o víkendech v Praze, mají mnohem více zážitků. Většinou děti, které 
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zůstaly o víkendu v Praze, tu zůstaly z nějakého důvodu například: oslava 

narozenin, zúčastnění se nějaké akce, nemoc a tak podobně. Pouze jeden 

chlapec opakovaně vypovídal, že se díval na filmy na DVD. 

Třetí úkol měl zjistit za pomoci řízených rozhovorů, jakou představu mají 

paní učitelky o tom, jak děti tráví svůj volný čas. Všechny paní učitelky se 

shodly na tom, že se děti dívají po příchodu domů na televizi nebo si hrají s 

počítačem a také na tom, že si děti hrají doma s rodiči a se sourozenci. Tato 

představa se neshoduje s odpověďmi rodičů. 

Posledním úkolem bylo vytvoření a zreflektování projektu pro rodiče a děti 

dané mateřské školy. Projekt byl vytvořen a realizován, jako společná akce 

rodičů s dětmi. Akce byla zdařilá, což neposuzuji pouze z 86% účasti rodin, ale 

i z dobré nálady, která na akci vládla. 

Cíle i úkoly své závěrečné práce jsem splnila. 
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Dotazník 

Vážení rodiče 
, Studuji obor Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 
Chova la bych k mé závěrečné bakalářské práci zjistit od Vás, jako rodičů deti, ktere chodi do 
J?eřské školy, několik údajů. Žádám Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Který je anonymní a 
ž|l^ěné údaje budou sloužit pouze ke zpracování mé bakalářské práce. 

Pokud bv měl někdo z Vás zájem o výsledky dotazníku, ráda Vás s nimi po obhájeni prace 
Unárním. 

Vyplněný dotazník odevzdejte prosím... 

Děkuji 

Miriam Králíková 

rj 
'' vyplňování dotazníku zakroužkujte Vaši odpověď, případně doplňte. V případě více možností, 

acíe ty, které odpovídají Vaší situaci. 

1. Věk dítěte 

2. Pohlaví dítěte? 
dívka - chlapec 

3. Kolikáté je dítě v poradí? 
1. 2. 3. 4. 5. 

8. Jste úplná rodina? ano - ne 

9. Vzdělání otce i matky dítěte 

Otec: 

ZŠ 
OU, SOU 
SŠ, G 
VOŠ 
VŠ 

Matka: 

ZŠ 
OU, SOU 
SŠ, G 
VOŠ 
VŠ 

4. Kolik máte dětí celkem? 

5- Jak jsou staré? 
1 
2 
3 
4 
5 

6- Jakého jsou pohlaví? 
1 dívka - chlapec 
2 divka - chlapec 
3 dívka - chlapec 
4 dívka - chlapec 
5 divka - chlapec 

7- Dochází díté do MŠ: 
celodenné - polodenné 

10. Prosím, uveďte pracovní (dobu) 
otce i matky dítěte 

Otec: 
a) pevná pracovní doba 
b) svobodné povolání 
c) pracuje doma 
d) jiné možnosti 
e) směnný provoz 
f) jiná možnost 

Matka: 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

pevná pracovní doba 
svobodné povolání 
pracuje doma 
na mateřské dovolené 
v domácnosti 
smônny provoz 

t 



g) jiná možnost 

11. Dítě z MŠ nejčastěji vyzvedává: 
a) matka 
b) otec 
c) starší sourozenec 
d) babička 
e) dědeček 
f) teta 
g) strýc 
h) vychovatelka 
i) někdo jiný 

12. Ráno vodí nejčastěji dítě do 
MŠ: 

a) matka 
b) otec 
c) starší sourozenec 
d) babička 
e) dědeček 
f) teta 
g) strýc 
h) vychovatelka 
i) někdo jiný 

13. Kolik hodin denně tráví dítě 
v průměru v MŠ? 

3h 4h 5h 6h 7h 
8h více 

14.Kolik hodin v průměru trávíte 
se svým dítětem ve všední 
den? 

Otec: 
Matka: 

Společně: (otec, matka, děti) 

16. Jak trávíte volný čas s dítětem? 
Otec: 

a) sport 
b) v přírodě 
c) na chatě (chalupě) 
d) u příbuzných (babička, 

teta...) 
e) kulturní akce (památky, 

výstavy, divadlo, kino) 
f) kreslení 
g) povídání 
h) dívání na televizi 
i) procházky 
j) kutilství (výroba 

něčeho) 
k) čtení 
I) prohlížení knih 
m) hraní her 
n) jiná možnost 

17. Matka: 
a) sport 
b) v přírodě 
c) na chatě (chalupě) 
d) u příbuzných (babička, teta...) 
e) kulturní akce (památky, 

výstavy, divadlo, kino) 
f) vaření 
g) kreslení 
h) povídání 
i) dívání na televizi 
j) procházky 
k) kutilství (výroba něčeho, ruční 

práce) 
I) čtení 
m) prohlížení knih 
n) hraní her 
o) jiná možnost 

15. Kolik hodin strávíte v průměru 
se svým dítětem přes víkend7 

Otec: 
Matka: 

Společně: (otec, matka, děti) 

18. Co dělá dítě po odchodu z MŠ? 
a) hraje si na hřišti (pískovišti) 
b) jde do kroužku, jestli že 

dítě navštěvuje kroužek, 
tak kolikrát týdně: 

c) je u prarodičů 
d) hraje si doma 



I. s matkou 
II. s otcem 

III. se sourozencem 
(sourozenci) 

IV. samo 
e) dívá se na televizi 
f) poslouchá AUDIO pohádky 
g) jiná možnost 
h) 

19. Čtete svému dítěti pohádky? 
ano - ne 

20. Jestliže ano, tak jak často a 
kdo? 
a) každý večer (den) 
b) obden 
c) dvakrát do týdne 
d) jiné možnosti 

e) otec 
f) matka 
g) babička 
h) dědeček 
i) sourozenec (sourozenci) 
j) střídáme se 
k) jiné možnosti 

e) musím rozdělit svůj čas 
mezi víc dětí 

f) jiná možnost 

23. Myslíte si, že by jste mohli se 
svým dítětem trávit více času? 
a) určitě ne 
b) v současné situaci ne 
c) jen pokud by mi někdo pomohl 

s povinnostmi (prací) 
d) pokud bych měl jinou pracovní 

dobu 
e) možná ano 
f) určitě ano 

Matka: ano - ne 

24. Jestliže ne, tak z jakého 
důvodu se svým dítětem 
netrávíte dostatek času: 
a) příliš velká zaměstnanost 
b) únava z práce 
c) špatná pracovní doba 
d) mnoho povinností 

v domácnosti i mimo ni 
e) musím rozdělit svůj čas mezi 

víc dětí 
f) jiná možnost 

21. Myslíte si, že se svým dítětem 
trávíte dostatek času? 

Otec: ano - ne 

22. V případě záporné odpovědi 
uveďte z jakého důvodu se 
svým dítětem netrávíte 
dostatek času: 

a) příliš velká zaměstnanost 
b) únava z práce 
c) špatná pracovní doba 
d) mnoho povinností 

v domácnosti i mimo ni 

25. Myslíte si, že by jste mohli se 
svým dítětem trávit více času? 
a) určitě ne 
b) v současné situaci ne 
c) jen pokud by mi někdo pomohl 

s povinnostmi (prací) 
d) pokud bych měl jinou pracovní 

dobu 
e) možná ano 
f) určitě ano 
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Dotazník 

Vážení rodiče 
p Studuji obor Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 

trebovaig bych k mé závěrečné bakalářské práci zjistit od Vás, jako rodičů dětí, které chodí do 
^j.pSké školy, několik údajů. Žádám Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Který je anonymní a 

e údaje budou sloužit pouze ke zpracování mé bakalářské práce. 
„ Pokud bv měl někdo z Vás zájem o výsledky dotazníku, ráda Vás s nimi po obhájení práce 
Unárním. 

Vyplněný dotazník odevzdejte prosím... 

Děkuji 

Miriam Králíková 

? Splňování dotazníku zakroužkujte Vaši odpověď, případně doplňte. V případě více možností, 
z°ač/e ty, které odpovídají Vaší situaci. 

1. Věk dítěte P. 

2. Pohlaví dítěte? 
(dívka - chlapec 

3. Kolikáté je dítě v poradí? 
1. (2. 3. 4. 5. 

4. Kolik máte dětí celkem? 

5. Jak jsou staré?,, 
t VO 
2 Z'K 
3 
4 
5 

6- Jakého Jsou pohlavi? 
1 (djyka r chlapec 
2 /dľvká,- chlapec 
3 dívka - chlapec 
4 dívka - chlapec 
5 dívka - chlapec 

7. Dochází díté do tiš: 
celodenné ( polodenné 

i 

8. Jste úplná rodina? (ano) - ne 

9. Vzdělání otce i matky dítěte 

Otec: 

ZŠ 
OU, sou 
SŠ, G 

)Š 

Matka: 

ZŠ 
OU, sou 

(ŠŠ, G 
VOŠ 
VŠ 

10. Prosím, uveďte pracovní (dobu) 
otce i matky dítěte 

Otec: 
a) pevná pracovní doba 

f svobodné povolání 
pracuje doma 
jiné možnosti 

e) směnný provoz 
f) jiná možnost 

Matka: 
a) pevná pracovní doba 
b) svobodné povoláni 
c) pracuje doma 
d) na mateřské dovolené 

(e)) v domácnosti 
f) sménny provoz 
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g) jiná možnost 

11. Dítě z MŠ nejčastěji vyzvedává: 
(aj) matka 
b) otec 
c) starší sourozenec 
d) babička 
e) dědeček 
f) teta 
g) strýc 
h) vychovatelka 
i) někdo jiný 

12. Ráno vodí nejčastěji dítě do 
MŠ: 

(a)) matka 
b) otec 
c) starší sourozenec 
d) babička 
e) dědeček 
f) teta 
g) strýc 
h) vychovatelka 
i) někdo jiný 

13. Kolik hodin denně tráví dítě 
v průměru v MŠ? 

4h 5h 
více 

6h 7h 

14. Kolik hodin v průměru trávíte 
se svým dítětem ve všední 
den? 

Otec: 
Matka: ...4 A 

Společně: ^.(otec, matka, děti) 

16. Jak trávíte volný čas s dítětem? 
Otec: 

(apsport 
b) v přírodě 

(c [ )na chatě (chalupě) 
d) u příbuzných (babička, 

teta...) 
e) kulturní akce (památky, 

výstavy, divadlo, kino) 
f) kreslení 
g) povídání 
h) dívání na televizi 
i) procházky 
j) kutilství (výroba 

něčeho) 
k) čtení 
I) prohlížení knih 

f hraní her 
jiná možnost 

17. Matka: 
(a), sport 
b) v přírodě 

i , na chatě (chalupě) 
d) u příbuzných (babička, teta...) 

; e) kulturní akce (památky, 
~ ' výstavy, divadlo, kino) 

( f ) vaření 
g) kreslení 
h) povídání 
i) dívání na televizi 
j) procházky 
k) kutilství (výroba něčeho, ruční 

práce) 
I) čtení 

, m)' prohlížení knih 
n) hraní her 
o) jiná možnost 

15. Kolik hodin strávíte v průměru 
se svým dítětem přes víkend? 

Otec: 
Matka: 7.1!.-

Společně: (otpc, matka, děti) 
(V..( v....'./>(. 

18. Co dělá dítě po odchodu z MŠ? 
a) hraje si na hřišti (pískovišti) 

(b) jde do kroužku, jestli že 
dítě navštěvuje kroužek, 
tak kolikrát týdně: ....4' 

c). je u prarodičů 
(d)y hraje si doma 

i 



C I. s matkou 
i ť s otcem 

(1\Vj se sourozencem 
(sourozenci) 

IV. samo 
e) dívá se na televizi 
f) poslouchá AUDIO pohádky 
g) jiná možnost 
h) 

19.Č tete svému dítěti pohádky? 
(ano - ne 

20. Jestliže ano, tak jak často a 
kdo? 

(á)" každý večer (den) 
d) obden 
c) dvakrát do týdne 
d) jiné možnosti 

e) otec 
f) matka 
g) babička 
h) dědeček 
i) sourozenec (sourozenci) 

Q ) střídáme se 
k) jiné možnosti 

e) musím rozdělit svůj čas 
mezi víc dětí 

f) jiná možnost 

23. Myslíte si, že by jste mohli se 
svým dítětem trávit více času? 
a) určitě ne 
b) v současné situaci ne 
c) jen pokud by mi někdo pomohl 

s povinnostmi (prací) 
d) pokud bych měl jinou pracovní 

dobu 
(e)/ možná ano 
f) určitě ano 

Matka: (jano) - ne 

24. Jestliže ne, tak z jakého 
důvodu se svým dítětem 
netrávíte dostatek času: 
a) příliš velká zaměstnanost 
b) únava z práce 
c) špatná pracovní doba 
d) mnoho povinností 

v domácnosti i mimo ni 
e) musím rozdělit svůj čas mezi 

víc dětí 
f) jiná možnost 

21. Myslíte si, že se svým dítětem 
trávíte dostatek času? 

Otec: ano - (r íe j 

22.V případě záporné odpovědi 
uveďte z jakého důvodu se 
svým dítětem netrávíte 
dostatek času: 

( a p příliš velká zaměstnanost 
b) únava z práce 
c) špatná pracovní doba 
d) mnoho povinností 

v domácnosti i mimo ni 

25. Myslíte si, že by jste mohli se 
svým dítětem trávit více času? 
a) určitě ne 
b) v současné situaci ne 
c) jen pokud by mi někdo pomohl 

s povinnostmi (prací) 
d) pokud bych měl jinou pracovní 

dobu 
e) možná ano 
f) určitě ano 



Příloha č. 2 

Souhrnná tabulka s výsledky jednotlivých dotazníků 
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Graf č. 5 
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Příloha č. 4 

Rozhovory s dětmi 

(Odpovědi dětí jsou citovány doslovně.) 

16. 5. 2005 

Marianka - V sobotu byla na Letné a v neděli doma uklízeli. 

Anežka - V sobotu si hráli na Letné, v neděli uklízeli. 

Valentýna - O víkendu oslavovala narozeniny, dostala dárky. 

Betynka - Byla na chatě. 

Majda - O víkendu byla u babičky. 

Bertík - Oba dny se dívali na hokej. V neděli se koukali na hokej v „hospodě". 

Kristián - Byli u dědy a spravovali maminčiny housle. 

Eliška - Byli na chatě. 

Verča - Oslavovali se sestřičkou svátek, dostali plyšáky. 

Bára - Byli na chatě a koukali se na hokej. 

Šimon F. - Dívali se na hokej. 

Matýsek - Koukal se na hokej. 

Zuzka - Byli v malé zoo a na chatě. 

Emma - Byli na hřišti 

Anetka - Oslavovala svátek. 

Jakub - Hrál si doma a šli na procházku. 

Lucka K. - Dívala se na hokej. 

23. 5. 2005 

Aneta - O víkendu byla nemocná a léčila se u babičky. 

70 



Zuzka - O víkendu byli na dovolené v hotelu, chodili na procházky a do 

bazénu. 

Lara - Byla s babičkou v kině. 

Lucka K.- Byla o víkendu u babičky a hráli si tam s barbínami. 

Lucka L.- Napouštěli u babičky bazén. 

Anežka - V sobotu byli na hřišti na Františku - lezli po barevné síti. V neděli 

uklízeli. 

Marianka - V sobotu byli na hřišti na Františku - lezli po barevné síti. V neděli 

uklízeli. 

Jirka - Byli na chatě a hrál si tam. 

Noemi - O víkendu byla na chalupě. Večer šli do hospody a pekli buřty. 

Verča - Jezdila na chatě na kole a spadla do kopřiv. 

Valentýna - Domlouvaly se s maminkou o víkendu na tom, kam půjdou do 

divadla. Dále jí maminka četla a šila šaty. 

Bára O. - Byla u babičky a kreslila si tam s kamarádkou. 

Nikola - Byla s rodiči v Mnichově. 

Vincent - Hrál si doma. 

30. 5. 2005 

Marianka - Byli u babičky a koupali se ve vaně na zahradě. 

Lucka K. - Byli u tety na dětském dni. Soutěžili s tetou. Pak se koupali 

v plavkách v bazénu. Potom jeli k babičce a koupali se v rybníku. 

Verča - Byli u tety a oslavovali tam narozeniny. Koupali se v bazénu. 

Noemi - Byli v hračkářství a rodiče jí tam koupili plyšáka. 

Vincent - Byl u tety na chatě a hrál si tam s kočkou. 

Bára - Byla u babičky na pouti. Byla v nafukovacím hradu. 

Lucka I. - Byli u babičky, hráli si na zahradě a trhali kytky. 

Anetka - Jezdila na Letné na bruslích. 
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Valentýna - V sobotu maminka napustila bazén, v neděli se koupala a hrála si 

v bazénu s nafukovacími zvířátky. 

Terezka - Byla na Letné na dětském dni. 

Zuzka - Byla u tety, koupala se tam v bazénu. Pak byli na večeři. Dala si tam 

večeři. 

Bertík - Byl u babička a dědy, hrál si tam s tátou v bazénu. 

Eliška - Byli na chatě, šli do lesa. 

Honzík - Hráli si o víkendu u babičky se štěnětem. 

Kristián - Byli na chatě v Berouně, natírali tam. 

Emma - Šli na procházku. 

Anežka - Byli u babičky a jezdili na bruslích a koupali se. 

Ondra - Byl doma a díval se na DVD. 

6. 6. 2005 

Honzík - Byli na oslavě babinčiných narozenin. Dali jí kytku. 

Anetka - Hráli u kamaráda na počítači hru: Stavíš si svojí rodinu. 

Verča - Hráli hru u kamaráda na počítači. Jezdili na bruslích. 

Anežka - Byli u babičky a hráli celý víkend karty. 

Adam - Byli na chatě, koupali se v bazénu. 

Valentýna - Na víkend byla u táty. V sobotu byli v bazénu a v kině na 

„Úžasňácích". V neděli byli na bruslích a v bazénu. 

Marianka - Byli u babičky. Hráli šachy, „člověče nezlob se" a karty. 

Bára - Sedla si dvakrát do mraveniště, když si obouvala brusle. 

Pavlík - Byl u babičky. 

Lucka L. - S tátou byli na šlapadle a ulomilo se jim šlapátko. 

Zuzka - Byli u tety a hráli „člověče nezlob se" a na schovávanou. 

Nikola - Byli v pizzerii. 
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Terezka - Byla u babičky, šlápla si do mraveniště a velcí mravenci ji štípali. 

13. 6. 2005 

Anežka - Byli u babičky, hráli si tam a bruslili. 

Bertík - Byl nemocný, měl kašel. Hrál si a stavěl z Lega. 

Valentýna - Trhali s maminkou na zahradě plevel. 

Noemi - O víkendu jeli na lodi, byli tam piráti a krmili racky. 

Zuzka - Hrála s bráchou hry na Playstation. 

Jakub - Jeli na chatu, jedl jahody na zahrádce. 

Lucka L. - Byli u babičky a koupali se tam v bazénu. Babička vařila řízky. Dále 

trhali kytky. 

Verča - Oslavovali bráchovy narozeniny. 

Anetka - Byli na baletu a připravovali se tam na vystoupení. 

Honzík - Byli doma a hráli si s Legem. 

Kristýna - Byla na chatě a hrála si tam s panenkami. 

Betynak - Byla s maminkou na chatě. 

Šimon U. - Jeli k babičce. 

Mariánka - Byli u babičky, kreslili, venku lezli na strom. 

Ondra - Díval se na DVD a hrál si s autama. 

Lara - Jeli na výlet na hrad. 

20. 6. 2005 

Verča -Hráli si na chatě v bazénu a pekli buřty, povídali si u ohně. 

Anetka - Šli s kamarádkou co má miminko na procházku. 

Šimon - Hráli si na písku a doma. 

Matýsek - Byli na chatě, šli na procházku. 

Jozífek - Byli na písku a odřel si tam koleno. Hráli si se setrou. 

Honzík - Hráli si doma s rytíři. 

Bertík -Byl u babičky a u dědy, hrál si tam na písku. 
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Zuzka - Neví. 

Noemi - Byla ve Žlutých lázních, koupala se tam a jela na lodičce. 

Anežka - Byli u babičky, koupali se tam a hráli karty. 

Adam - Byli na procházce. 

Kristýnka -Byla na Letné a hrála si tam na hřišti. 

Mariánka -Byli u babičky, koupali se v bazénu. 

Lucka L. -Byla s tátou a mámou na houbách. Nic nenašli. 

Koupali se v lesním potůčku. Hráli si u babičky v bazénu. 

Bára - Byla v Itálii, nejvíc se jí líbilo, když mohli sami chodit do cukrárny. 

27. 6. 2005 

Šimon - Jeli na chatu. 

Mariánka - O víkendu byli na gymnastice a šli do bufetu na dort. 

Adam - Byli na procházce. 

Pavlík - Byli na chatě. 

Jirka - Byli na chatě. 

Bára O. - Honila motýlky. 

Verča - O víkendu uklízeli u oveček a opékali berana. 

Bertík - S tátou a mámou se koupal v lomu. 

Valentýna - Koupala se v dešti v rybníku a byla duha. 

Betynka - Byla s maminkou na chatě. 

Vincent - Hrál o víkendu „člověče nezlob se". 

Majda - Jela na tobogánu. 

Noemi - Dostala novou kočičku a ptáčka. 

Kristýnka - Byli na chatě a pak se jeli vykoupat. 

Bára Š. - Rozbila si koleno. 

Anežka - Jak dostala na gymnastice cenu. 

Anetka - Byli s kamarády v lese a začalo pršet, tak se šli schovat do chaty. 



Lucka - Byli na horách a lezli po horolezecké stěně. 



Příloha č. 5 

Kresby dětí 
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Příloha č. 6 

Rozhovor s učitelkami MŠ 



Rozhovor s učitelkami MŠ 

1) Myslíte si, že mají rodiče na své děti v současné době méně času, než před rokem 
1989? 

ANO NE JAK KDO 

2) Kolik dětí průměrně odchází každý den z MŠ po obědě: 

3) Kolik dětí průměrně odchází každý den z MŠ těsně před uzavřením: 

4) Kolik dětí průměrně přichází do MŠ ihned po otevření: 

5) Které děti tráví v MŠ více času: 

6) Jak si myslíte, že nejspíše tráví děti svůj 

a) S rodiči 
b) Se sourozenci 
c) S prarodiči 
d) V kroužku 

7) Kdo nejčastěji vyzvedává děti z MŠ: 

čas po odchodu z MŠ: 

e) U počítače nebo TV 
f) Na hřišti, na procházce, 

v přírodě 
g) Hraje si doma 

8) Kolik rodičů žádá pro své dítě prázdninový provoz: 

9) Kolik rodičů má velké obtíže při náhlém uzavření školy (nemají kam dát dítě): 

10) Kolik dětí je z neúplné rodiny: 

11) Spolupráce rodičů s MŠ (učitelkami): 



v 

12) Jaké formy spolupráce rodiče preferují: 

13) Jaké formy spolupráce s rodiči používáte: 



Rozhovor s učitelkami MŠ 

1) Myslíte si, že mají rodiče na své děti v současné době méně času, než před rokem 
1989? _ - y 
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ANO ( N E ; JAK KDO 

2) Kolik dětí průměrně odchází každý den z MS po obědě: 

r 

3) Kolik dětí průměrně odchází každý den z MŠ těsně před uzavřením: 

T 

4) Kolik dětí průměrně přichází do MŠ ihned po otevření: 

5) Které děti tráví v MŠ více času: 7) ^ Oy . / . • 

y y - } > - ' 
. - s ' - . - ľ 

6) Jak si myslíte, že nejspíše tráví děti svůj čas po odchodu z MŠ: 

a) S rodiči {e} U počítače nebo TV 
( b ) Se sourozenci f) Na hřišti, na procházce, 

č) S prarodiči v přírodě 
d) V kroužku ( j ß Hraje si doma 

7) Kdo nejčastěji vyzvedává děti z MŠ: / 

8) Kolik rodičů žádá pro své dítě prázdninový provoz: 

i ? 

9) Kolik rodičů má velké obtíže při náhlém uzavření školy (nemají kam dát dítě): 

á r 

10) Kolik dětí je z neúplné rodiny . 

f 

11) Spolupráce rodičů s MŠ (učitelkami): 



12) Jaké formy spolupráce rodiče preferují: 

13) Jaké formy spolupráce s rodiči používáte: 

-S 



Příloha č. 7 

Souhrnná tabulka výsledků rozhovorů s učitelkami 
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Příloha č. 8 

Příprava na výrobu medailí 

Popis práce: 

Malé děti - dostali žluté vystřižené kolečko s nápisem, které nalepili na 

hnědou čtvrtku. Na žlutou stranu medaile nakreslily obrázek pro rodiče. Já 

jsem jim vyrobila do medaile děrovačkou dírku, děti si samy provlékly dírkou 

stužku a já jsem jim pomohla s uzlíkem. 

Velké děti - samy si vystřihly kolečko ze žlutého papíru, kolečko z hnědé 

čtvrtky. Kolečka slepily. Na žlutou stranu medaile nakreslily obrázek. Já jsem 

jim vyrobila děrovačkou dírku. Děti si samy navlékly stužku a udělali si uzlík. 

Po výrobě medailí jsem je schovala k sobě a rodiče dostali medaili od svých 

dětí po projití stanovišť a dále malý krém Nivea (sponzorský dar). Dítě dostalo 

ode mě čokoládovou medaili. 

94 



Příloha č. 9 

Příprava na pedagogický projekt - společná akce rodičů s dětmi 

Pomůcky: 

> 2x dětský stoleček + židličky 

> Papíry na kreslení + pastelky 

> Kostky na stavění (2x válec, 2x hranol, 1x most, 1x trojúhelník) 

> Míčky + 2x košík na házení 

> Provaz a křída 

> Bábovičky 

Nezapomenout: 

> Fotoaparát 

> Medaile dětí + krémy 

> Čokoládové medaile pro děti 

> ÜINakreslit start a cíl a rozestavět stanoviště podle nákresu!!! 



Příloha č. 10 

Plánek rozestavění stanovišť na zahradě 
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