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Anotace
Cílem diplomové práce je popsat kompetence uþitelky v podmínkách institucionální
pĜedãkolní výchovy vedoucí k podpoĜe morálního rozvoje dítČte pĜedãkolního vČku
vzhledem k jeho psychickému vývoji a jeho utvoĜeném povČdomí morálních hodnot
získaných z rodiny. Práce je rozdČlena do dvou þástí. Teoretická þást popisuje morální
vývoj pĜedãkolního dítČte, výchovné a vzdČlávací strategie rozvíjející morální vČdomí
a jednání pĜedãkoláka a schopnosti a dovednosti uþitele v oblasti etické výchovy.
Praktická þást obsahuje výsledky výzkumu, který hlavnČ mapuje aktivity rozvíjející
morální vývoj dítČte, jeå vyuåívají uþitelky mateĜských ãkol ve své praxi. Dalãí kapitola
pĜedkládá návrh a následné hodnocení realizace výchovného projektu zamČĜený
na etickou výchovu pro dČti pĜedãkolní vČku. Tato práce pĜispívá k obsáhnutí ucelených
poznatkĤ morálního vývoje dítČte pĜedãkolního vČku s propojením do praxe
a kompetencí uþitelky mateĜské ãkoly.
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Annotation
The aim of my dissertation was to describe the responsibilities of teachers
in institutional pre-school education and how they bolster the moral development
of pre-school age children, which takes place in the context of the childrenµs mental
progress and the formation of moral values gained from their families. The thesis is
divided into two parts. The theoretical part describes the moral progress of pre-school
age children, educational and institutional strategies to develop the moral consciousness
and good behavior of pre-school age children and the abilities and skills of teachers
in the field of ethics education. The practical part describes the results of my research,
which mainly surveys activities that improve the moral progress of children used
in practice by teachers in nursery schools. The following chapter makes sugestions and
evaluates

the execution of educational projects aimed at the ethical education

of pre-school age children. This work contibutes to the understanding of observations
of the moral progress of a pre-school age child with connections to the practices and
abilities of teachers in nursery schools.
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ÚVOD
Má smysl hovoĜit o morálce dítČte jiå v pĜedãkolním vČku? UrþitČ ano, jen si musíme
uvČdomit, v jaké souvislosti. DítČ získává první modely chování v rodinČ. Zde se také
utváĜí jeho základy morálního chování. DítČ v pĜedãkolním období zaþíná navãtČvovat
mateĜskou ãkolu, která mu umoåĖuje vČtãí socializaci mezi jeho vrstevníky, neå
doposud zaåilo. Setkává se s projevy kamarádství, ale i agrese, nepĜejícnosti a sobectví.
Úloha pedagoga nespoþívá jen v tlumení negativního chování, ale hlavnČ v podporování
chování správného. I kdyå existují rĤzné metody, jak by mČl uþitel jednat, ovlivĖuje dČti
nejvíc vlastním pĜíkladem.
V souþasné dobČ upozorĖuje spousta uþitelek mateĜských ãkol na zvýãený výskyt
agresivního a nesluãného chování mezi dČtmi. Jedny spatĜují dĤvod ve ãpatné výchovČ
rodiþĤ, jiné v rozãíĜení médií, zejména sledování televize a hraní nevhodných
poþítaþových her. Sama tuto skuteþnost pociĢuji v prĤbČhu své pedagogické praxe.
NČkolikrát jsem se zamýãlela, jak a do jaké míry mohu pĜispČt k lepãímu klimatu tĜídy,
kde se i dČti budou snaåit o zlepãení svého chování. Tato situace se nakonec stala
podnČtem k této diplomové práci.
Cílem diplomové práce je popsat kompetence uþitelky v podmínkách institucionální
pĜedãkolní výchovy vedoucí k podpoĜe morálního rozvoje dítČte pĜedãkolního vČku
vzhledem k jeho psychickému vývoji a jeho utvoĜeném povČdomí morálních hodnot
získaných z rodiny.
Práce je rozdČlena do dvou základních sekcí ± teoretické a praktické. Teoretická þást
v první kapitole popisuje morální vývoj dítČte, zejména z psychologického pohledu.
Uvádí zde dva nejznámČjãí psychology, kteĜí charakterizují morální vývoj þlovČka
na základČ vlastních výzkumĤ. Dále se vČnuje primárním pojmĤm, které s morálním
vývojem souvisejí, jako je svČdomí, vina, morální hodnoty apod. Druhá kapitola podává
informace o výchovnČ vzdČlávacích strategiích rozvíjejících morální vČdomí a jednání
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pĜedãkoláka. TĜetí kapitola pojednává o schopnostech a dovednostech uþitele v oblasti
etické výchovy dítČte pĜedãkolního vČku.
Druhá sekce je praktická. Ta se zamČĜuje na podporu morálního vývoje dČtí z pohledu
uþitelky mateĜské ãkoly. ProstĜednictvím dotazníku mapuji aktivity rozvíjející morální
vývoj dítČte, které vyuåívají uþitelky mateĜských ãkol ve své praxi. Dále zjiãĢuji názor
uþitelek na vliv morálního vývoje dítČte z pohledu souþasných podmínek rodiny.
V dalãí kapitole pĜedkládám návrh projektu k etické výchovČ pro dČti pĜedãkolního
vČku a následné hodnocení jeho realizace v pĜedãkolní tĜídČ mateĜské ãkoly. ZávČreþné
shrnutí nabízí pĜehled základních poznatkĤ z výzkumu a projektu.
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I. TEORETICKÁ ýÁST
1 MORÁLNÍ VÝVOJ DÍTċTE
Otázkou morálního vývoje þlovČka se zabývalo jiå nČkolik významných filosofĤ
a psychologĤ. I kdyå teoretický základ morálky vychází z filosofie, potaåmo z vČdního
oboru etiky (Vacek, 2008), soustĜedím se zejména na zkoumání otázek morálky
z pohledu psychologie a pedagogiky, z nichå budu vycházet do konkrétní pedagogické
praxe pĜedãkolních dČtí.
Pedagogický slovník definuje Ämorální vývoj³ jako Ävývoj morálních postojĤ,
morálního usuzování a morálního jednání jedince bČhem åivota. Je ovlivnČn vČkem,
zvláãtnostmi osobnosti, výchovou (zejm. rodinnou), sociálním prostĜedím, normami
dané spoleþnosti. Probíhá patrnČ ve stadiích, pĜiþemå v jejich poþtu a oznaþení není
shoda.³ (PrĤcha; Walterová; Mareã, 2009, s. 158)
V této kapitole se budu nejprve zabývat teoriemi morálního vývoje a otázkou svČdomí,
kde nacházíme první pĜedpoklady morálního vývoje dítČte, dále pak morálními
normami a hodnotami, prosociálním chováním a altruismem a sluãným chováním. Tyto
podkapitoly jsou Ĝazeny zámČrnČ dle dĤleåitosti aspektĤ na morální vývoj dítČte, které si
jedinec zámČrnČ osvojuje bČhem svého åivota.
1.1 TEORIE MORÁLNÍHO VÝVOJE
Tyrlík (2004) uvádí, åe v souþasných psychologických pĜístupech existují tĜi základní
koncepce morálního vývoje: kognitivnČ vývojový pĜístup, teorie sociálního uþení
a psychoanalytická teorie.
Podle Vacka (2008) jsou za hlavní pĜedstavitele psychologie morálky povaåováni
psychologové Jean Piaget (1896-1980) a Lawrence Kohlberg (1927-1987). Oba se
zabývali teorií kognitivního vývoje. Na základČ výzkumĤ stanovil kaådý z nich stádia
10

morálního vývoje þlovČka. Tyto studie (na rozdíl od ostatních teorií) se také nejvíce
vČnují morálnímu vývoji dítČte pĜedãkolního vČku a jsou pro laickou veĜejnost nejlépe
srozumitelné.
1.1.1 Teorie kognitivního vývoje podle Heidbrinka zaloåena na kognitivní teorii
vývoje od J. Piageta
Dle Piageta a Inhelderové (1997) spoþívá podstata morálky v respektu. U malých dČtí
(do sedmi aå osmi let) se jedná o jednostranný respekt, který vyvolává pocit povinnosti,
jenå se promítá do obrazu morálky posluãnosti. V tomto pĜípadČ se jedná
o heteronomii. DítČ plní pĜíkaz, je-li u nČho pĜítomna fyzická osoba, která mu pĜíkaz
udČlila. O autonomii tento psycholog hovoĜí ve chvíli, kdy dítČ chápe nové morální
vztahy ve smyslu vzájemné úcty. Ä«hlavním výsledkem vzájemného respektu
a reciprocity je cit pro spravedlnost, který se þasto vytváĜí Äzásluhou³ rodiþĤ (kdy se
mimodČk dopustí kĜivdy atd.). Spravedlnost jiå okolo sedmi aå osmi let, a pozdČji stále
víc a víc nabývá vrchu nad posluãností a stává se ústĜední normou, která má v afektivní
oblasti stejnou funkci, jako mají ekvivalentní normy koherence v oblasti poznávacích
operací «³ (Piaget; Inhelderová, 1997, s. 114).
Jean Piaget je autorem knihy ÄMorální úsudek dítČte³, kterou publikoval v roce 1932.
V ní se zabývá koncepcí morálního vývoje dítČte. Své studie zakládá na pozorování
chování asi sta dČtí pĜi hĜe Äkuliþky³, v níå sleduje vztah dítČte k pravidlĤm
a hodnotí pohovory s dČtmi. PĜi rozhovorech dČti seznamuje s krátkými pĜíbČhy
(ÄmikropĜíbČhy³), které obsahují pro nČ bČåný problém. NáslednČ dČti posuzují vinu dle
jejich morální úrovnČ (Vacek, 2008).
Piaget, jak Heidbrink (1997) uvádí, hru Äv kuliþky³ volí díky neformálnímu urþování
pravidel ze strany dČtí bez vlivu dospČlého. Propojenost tohoto pozorování s morálkou
spatĜuje v problému, kdy je dítČ stále konfrontováno s pravidly morálky dospČlých
bez ohledu na jeho potĜeby a souþasný stupeĖ jeho vývoje. Proto je pĜi analýze dČtské
morálky velice tČåké rozhodnout, do jaké míry si dítČ skuteþnČ vãímá pravidel
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vztahujících k sobČ samému, nebo zda se jen podĜizuje rodiþovské autoritČ. Po této
analýze Piaget rozliãuje þtyĜi stádia uåívání pravidel (Heidbrink, 1997; Vacek, 2008):
V prvním stádiu dítČ do dvou aå tĜí let pravidla nepotĜebuje (ýistČ motorické
a individuální stadium). Ve druhé fázi - mezi druhým a ãestým rokem - dítČ napodobuje
starãí dČti. Pravidla uåívá individuálnČ. Není schopné hru chápat jako sociální aktivitu
(Egocentrické stádium). Ve tĜetí fázi zaþíná dítČ ve vČku mezi sedmi a deseti lety více
spolupracovat. Objevuje se touha vyhrát nad ostatními. Na pravidlech se dokáåe
domluvit, nicménČ jeãtČ nerozumí vãem detailĤm (Zaþínající spolupráce). Zhruba
od jedenácti let zná dítČ pravidla hry velice dobĜe, má o nČ zájem a neopomíjí åádný
detail (Kodifikování pravidel). Piaget vãak poukazuje na fakt, åe vČkové údaje dČtí,
ke kterým jsou pĜiĜazena jednotlivá stádia, jsou pouze orientaþní.
Dále Heidbrink (1997) popisuje Piagetova tĜi stádia v souvislosti s uvČdomováním
pravidel: individuální rituály, heteronomní a autonomní pochopení pravidel. V prvním
stádiu není þasto jasné, zda se jedná o rituály vymyãlené dítČtem, nebo zda jiå mĤåeme
mluvit o poþátku uvČdomČlého pravidelného jednání, ovlivnČného zvnČjãku. Ve druhém
stádiu, které je porovnáváno se stádiem egocentrismu, jsou pravidla pro dítČ svatá
a nedotknutelná, dítČ se podĜizuje pravidlĤm dospČlých. Ve tĜetím stádiu dítČ chápe
pravidlo jako výsledek vzájemné dohody hráþĤ.

Obr. 1 Vztah mezi stadii uåívání a uvČdomování si pravidel
podle Piageta (pĜevzato: Heidbrink, 1997, s. 60)
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Na základČ výãe zmínČných výzkumĤ charakterizuje Piaget heteronomní a autonomní
morálku.
1.1.2 Teorie vývojových stádií Lawrence Kohlbrega
Na dílo J. Piageta navazuje L. Kohlberg. ýáp a Mareã (2001) popisují jeho koncepci
morálního usuzování. Na základČ výzkumu Kohlberg þlení morální vývoj na tĜi roviny:
prekonvenþní, konvenþní a postkonvenþní. Kaådé úrovni pĜiĜazuje dva stupnČ.
V prekonvenþní úrovni vnímají dČti své jednání z hlediska jeho následkĤ, které spatĜují
zejména v odmČnČ a trestu. Souþástí této úrovnČ je první stupeĖ, který je
charakterizován orientací na trest a posluãnost, druhý se orientuje na úþelnost
v uspokojování zejména vlastních potĜeb. Konvenþní úroveĖ je popisována jako snaha
naplĖovat oþekávání nejbliåãích autorit a úsilí o konvenci. Zahrnuje tĜetí stupeĖ, jenå je
orientován na interpersonální soulad (model Ähodného chlapce a milé dívky³) a þtvrtý
stupeĖ, který se orientuje na zákon, Ĝád a respektování spoleþenského systému.
Postkonvenþní úroveĖ se vyznaþuje snahou Ĝídit se vnitĜními principy a morálními
hodnotami, se kterými se jedinec ztotoånil. Obsahuje pátý stupeĖ, který je orientován
na legální spoleþenskou smlouvu a na respektování práv jedince a ãestý stupeĖ, kde se
jedinec jiå Ĝídí etickými principy morálky.
Jednotlivé úrovnČ jsou orientaþnČ vČkovČ vymezeny. Vacek (2008) s odkazem
na Kohlberga uvádí, åe dČti do 9 let, nČkteĜí adolescenti a dospČlí kriminální jedinci
jsou pĜedstaviteli prekonvenþní úrovnČ. Konvenþní úroveĖ reprezentuje vČtãina
adolescentĤ a dospČlých naãí spoleþnosti. Jen menãina dospČlých po 20. roce dosáhne
postkonvenþní úrovnČ. Spolu s dalãími autory (ýáp; Mareã, 2001; Fontana, 2003)
upozorĖuje, åe nČkteĜí lidé nedosáhnou bČhem celého svého åivota na vyããí úroveĖ
a stagnují u nekonvenþního stádia.

1.1.2.1 Morální vývoj pĜedãkoláka dle L. Kohlberga
Stadium morálního vývoje pĜedãkolního dítČte rozebírá Kohlberg v prekonvenþní
úrovni.
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Vacek ve své publikaci ÄRozvoj morálního vČdomí åákĤ³ pĜibliåuje þtenáĜĤm
podrobnČji jednotlivé stupnČ vãech stádií morálního vývoje, tak jak je Kohlberg popsal.
Zde uvádím jen Vackovu (2008) interpretaci prvního a druhého stupnČ, která souvisí
s morálním vývojem dítČte. První stupeĖ, jenå je oznaþován: ÄOrientace na posluãnost
a vyhýbání se trestu³, charakterizuje chování dítČte, které se úmyslnČ vyhýbá takovému
chování a jednání, za které by bylo potrestáno. Je si vČdomo, åe má být posluãné vĤþi
autoritám, které reprezentují morální normy, a jejich dodråování vyåadují také po nČm.
Autoritu respektuje, protoåe je pro nČho osoba silnČjãí, nikoliv proto, åe je nositelem
morálních norem. S tímto stupnČm souvisí situaþnČ vázaná morálka: ÄSe situací se mČní
i pĜedstava o správném a ãpatném jednání. ZĤstává-li nČjaké jednání náhle
nepotrestáno, a je-li dokonce odmČnČno, není jiå ãpatné, nýbrå správné.³ (Heidbrink,
1997, s. 75)
Druhý stupeĖ je zamČĜen na individualismus, úþelovost, vzájemnost, usilování
o odmČnu a ocenČní. DítČ dodråuje pravidla, ve kterých spatĜuje vlastní výhody, zájmy
a potĜeby s pĜihlédnutím na potĜeby druhých. PĜetrvává egocentrický postoj, ale uå se
objevují prvky Äférovosti³ a vzájemnosti (Vacek, 2008).
Po prostudování tČchto dvou teorií jsem si uvČdomila, åe i pĜes urþité výzkumy nesmí
pedagog opomenout individualitu kaådého dítČte. I kdyå Piaget zmiĖuje rozvíjející
spolupráci aå od sedmi let, lze jiå v mateĜské ãkole spolupráci v dostateþné míĜe
a vzhledem k úrovni dítČte rozvíjet a hlavnČ podnČcovat. Pokud uþitelka postupnČ volí
vhodné metody a zaĜazuje þinnosti, na kterých se dČti participují spoleþnČ, dosáhne
v urþitém þasovém horizontu v této oblasti u dČtí alespoĖ þásteþného pokroku.
Na základČ tČchto teorií mĤåe pedagog poznat podstatné informace a morálním vývoji
dítČte z pohledu psychologie. Díky tČmto poznatkĤm pochopí nČkteré hlavní projevy
dítČte v souvislosti s morálkou. Je potĜeba si ale uvČdomit, åe výãe zmínČní
psychologové studovali úroveĖ morálního vývoje jen z nČkolika hledisek a nepostihli
vãechny její aspekty. ýáp a Mareã (2001) napĜíklad upozorĖují na dalãí výzkumy, které
na jedné stranČ podpoĜily Kohlbrergovy názory, ale na druhé stranČ pĜinesly doplnČní
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o nové poznatky. V této souvislosti autoĜi hovoĜí o dalãích aspektech, jako jsou silné
emoce, dĤleåité hodnoty a lidské vztahy.
1.2 SVċDOMÍ
Podle výzkumĤ Piageta a Inhelderové (1997) se morální úsudek v pĜedãkolním vČku
odráåí v heteronomii asi do sedmi aå osmi let. DítČ chápe základní pojmy dobra a zla
pouze subjektivnČ v závislosti na jeho vývoji a zkuãenosti. První obrazy dobra a zla
získává dítČ z rodinného prostĜedí. Vhodným prostĜedkem pro rozãíĜení chápání tČchto
pojmĤ jsou v pĜedãkolním vČku pohádky a dČtské pĜíbČhy s výchovným podtextem.
Dobro a zlo se u dČtí promítá v jejich jednání. Autoregulátorem jednání je svČdomí.
ÄMravní dobro tedy mĤåeme charakterizovat také jako to, co je ve shodČ se svČdomím,
a mravní zlo jako to, co svČdomí odporuje.³ (Anzenbacher, 1994, s. 69)
1.2.1 Pojem svČdomí
Pojem svČdomí slýcháme dennČ. ýasto ani do dĤsledku nepĜemýãlíme, co vlastnČ
Ĝíkáme þi jen slyãíme. Slovní ustálení nám tak zevãednČla, åe pĜi bČåné konverzaci
vnímáme nČkteré vČty jako fráze, které vãak mají svou výpovČdní hodnotu. NapĜ.:
ÄMám ãpatné svČdomí.³
ÄTíåí mČ svČdomí.³
ÄTrápí mČ svČdomí.³
ÄTo si nevezmu na svČdomí.³
ÄTy snad nemáã svČdomí!³
ÄJá mám svČdomí þisté!³
ÄSáhni si do svČdomí!³
Z psychologického hlediska popisuje výraz svČdomí Psychologický slovník touto
formulací: Ä SvČdomí (conscience) je forma proåívání morálního hodnocení vlastních
þinĤ, motivĤ a citĤ; pĤvodnČ svČdomí ztotoåĖováno s hlasem boåím, chápáno jako
souþást lidské pĜirozenosti; dle S. Freuda charakterizováno jako souþást superega,
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které pĜevádí pĜíkazy a výtky na ego; souþasná psychologie povaåuje svČdomí za sloåku
osobnosti, kulturnČ a sociálnČ podmínČnou, osvojenou uþením.³ (Hartl; Hartlová,
2000).
Slovník filosofických pojmĤ definuje svČdomí takto: ÄSvČdomí je mravní instance
a pojem vyjadĜující schopnost þlovČka rozliãovat mezi dobrem a zlem, jednat mravnČ
a zodpovČdnČ vĤþi druhým lidem; rodí se v náleåitČ otevĜené duãi. Jde o vČdomí urþité
viny þi provinČní, coå nás mĤåe vyzývat k nápravČ, k cestČ zpátky, k základu a zdroji
naãeho (vãeho) bytí; odhaduje naãi situovanost ve svČtČ«³ (Olãovský, 1999, s. 153)
Anzebacher (1994) upozorĖuje na významného filosofa a teologa Tomáãe Akvinského,
který z pohledu etiky propracoval pojem svČdomí velice podrobnČ. Podle nČj svČdomí
vychází z pojmu vČdČní, které má tĜi roviny. První rovina je poznání prvních mravních
principĤ. Druhá rovina vychází z lidského vČdČní, které dnes mĤåeme oznaþit
základním svČtonázorovým postojem þlovČka. TĜetí rovina zahrnuje získané vČdČní,
ze kterého je þlovČk schopen posuzovat souvislosti jednání a situace. SvČdomí rozliãuje
na: svČdomí pĜedchozí (conscientia antescedens) a svČdomí následné (consequens).
ÄPĜed jednáním tedy svČdomí urþuje mravní kvalitu motivu jednání (obiectum) a svými
pĜíkazy nutká k dobrému (inclinare ad bonum), event. svými zákazy odvrací od zla
(remurmarare malo). Po jednání jednajícího konfrontuje s mravní kvalitou vykonaného
jednání, poukazuje na mravní souvislost jednání s jeho odpovČdností.³ (Anzebacher,
1994, s. 83). Dále se zabývá otázkou svČdomí v kontextu rozsáhlé analýzy pojmu
zákona, zejména z teologického hlediska. Zde vyzdvihuje rozumový aspekt svČdomí
(tamtéå, 1994).
II. vatikánský koncil, který se konal v letech 1962-1965, pĜedkládá nauku o svČdomí,
kterou rozãiĜuje o novČjãí teologické názory na podstatu a význam svČdomí: ÄSvČdomí
je nejtajnČjãí stĜed svatynČ þlovČka; v ní je sám s Bohem, jehoå hlas mu zaznívá
v nitru.³ (KaãparĤ, 2002, s. 42) Oznaþení ÄnejtajnČjãí stĜed þlovČka³ odpovídá popisu
biblické tradice jako Äsrdce³ nebo ÄstĜed lidské osoby³ (tamtéå, 2002).
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1.2.2 SvČdomí a vina u pĜedãkoláka
DČtské svČdomí je ze zaþátku negativní, tedy vnímá jen samé zákazy. ÄDobré svČdomí
je u dítČte v podstatČ nepĜítomností ãpatného svČdomí.³ (ěíþan, 2004, s. 133) PĜesto
je ve vývoji svČdomí zapotĜebí dokázat dítČ þasto chválit a oceĖovat, ba co víc, kdyå
provede nČco ãpatného a lituje toho, hraje velký aspekt ve vývoji osobnosti dítČte
odpuãtČní. Proþ? ÄJe dĤleåité, aby dČti pĜes to þi ono pĜekroþení normy mohly cítit, åe
jsou v zásadČ pĜijímány.³ (KaãparĤ, 2002, s. 43)
Fraibergová (2002, s. 128) podává tuto definici svČdomí: ÄSvČdomí v pravém slova
smyslu sestává z norem a zákazĤ, které jednotlivec pĜijme a které ovládají jeho chování
zevnitĜ.³ V pĜípadČ poruãení tČchto norem, proåívá dítČ pocit viny, a to pĜesto, åe
nebylo nikým spatĜeno. Takové svČdomí nevzniká podle autorky dĜív neå v pČti nebo
ãesti letech (tamtéå, 2002). O dĤleåitosti pĜítomnosti viny u dítČte dále Fraibergová
(2002, s. 208) hovoĜí: ÄPocity viny jsou pro vývoj svČdomí nepostradatelné. StejnČ tak
správnČ fungující svČdomí musí být schopné produkovat pocity viny, aby mohlo slouåit
sebeovládání.³ Vágnerová (2000) informuje, åe pocit viny se povaåuje za dĤleåitý
vývojový mezník. Pokud dítČ vnímá pocit viny, znamená to, åe zaþíná akceptovat urþitá
pravidla jako bezvýhradnČ platná.
U pĜedãkoláka mĤåeme sledovat rĤzné formy svČdomí. První z nich pĜedstavuje
skrupulózní, nadmČrnČ citlivé svČdomí. Podle ěíþana (2004) se projevuje napĜ. tím, åe
se dítČ trápí i nad nepatrnou ãkodou, kterou zpĤsobilo. Výþitky svČdomí se mohou mísit
se zahanbením i strachem z hnČvu rodiþĤ. DítČ se nejen pĜizná, ale i pĜijímá trest. Tento
trest vnímá jako zaslouåený. Stává se prostĜedkem ke Äsmazání³ provinČní. V této
souvislosti ýáp a Mareã (2001) odkazují na S. Freuda a jeho åáky, kteĜí popisují pĜísné
a rigidní svČdomí, jeå vychází napĜ. z pĜísné náboåenské výchovy þi ze zavrhujících
a silnČ autokratických postojĤ rodiþĤ k dítČti. Pro toto svČdomí, které mĤåe vést
k neurózám, zavádí termín ÄSuperego³. ÄVznik svČdomí vysvČtlovali zvnitĜnČním
(interiorizací, internalizací) rodiþovských pĜíkazĤ a zákazĤ «³ (ýáp; Mareã, 2001,
s. 339)
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BČhem své praxe jsem zaåila chlapce, který velice emotivnČ a hlasitČ reagoval
na jakoukoliv slovní naráåku týkající se jeho osoby. BČhem týdne se aspoĖ jedno dítČ
neodpustilo Ĝíct mu nČjaké slovo, které si dotyþný chlapec vztáhl na sebe, a okamåitČ
neadekvátnČ reagoval hlasitým kĜiþením, dupáním apod. O provokace tohoto jedince se
zaslouåily hlavnČ výchovnČ problémové dČti. Jednou jsem vãak zaslechla vyslovení
slova, o kterém vãechny dČti vČdČly, åe vådy vyvolá u chlapce oþekávané afektivní
chování. Ovãem slovo Ĝeklo dítČ, které se jinak chovalo vĤþi ostatním velmi empaticky.
Zareagovala jsem tehdy jen slovy: ÄTo jsi byl ty, Honzíku? To jsem si ale nemyslela, åe
uå i ty budeã zlobit kamaráda.³ Honzík sklopil oþi a zaþal plakat. Bylo mu líto nejen
toho, co udČlal, ale také, åe zklamal moji dĤvČru v nČho. Nakonec jsem si ho vzala
stranou od dČtí, kde mi slíbil, åe uå se kamarádovi smát nebude. Aå kdyå jsem mu dalo
najevo, åe se na nČj jiå nezlobím, pĜestal plakat. Ten den se velice snaåil mi ve vãem
pomoci, aby mi dokázal, åe je opravdu tak hodný, jak jsem si pĜed incidentem myslela.
Nutno dodat, åe tento chlapec se opravdu uå druhému dítČti nikdy neposmíval na rozdíl
od ostatních napomenutých dČtí. Tento pĜíklad je jasným dĤkazem dítČte, které má
nadmČrnČ citlivé svČdomí.
Dalãí formou je svČdomí slabé, které se Ĝídí hrozbou trestu nebo odmČny. Klasickým
pĜíkladem v mateĜské ãkole mĤåe být situace, kdy dítČ ukrade kamarádovi hraþku,
protoåe se mu líbí. BČhem vyãetĜování ztráty hraþky dČti sedí u stoleþku. Vãichni vČdí,
åe dokud se hraþka nenajde, nebudou si moci hrát. Pod tlakem trestu se tak dotyþné dítČ
mĤåe pĜiznat. ýasto se vãak stává, åe toto dítČ hraþku vrací se slovy, åe ji zahlédlo
na urþitém místČ. To, åe ji tam samo uschovalo, jiå nepĜiznává. Oþekává nejen odvolání
oþekávaného trestu, ale i pochvalu za nález hraþky. Záleåí na zkuãenosti uþitelky a její
znalostí dČtí, aby pĜípadnČ vhodnČ zareagovala.
Existují i dČti, které vinu necítí. MĤåe se jednat o chybu ve vývoji, nebo jednoduãe
na základČ situace zatím nedokáåí vinu rozliãit. V pĜedãkolním zaĜízení se þasto tyto
dČti projevují kázeĖským problémy. Nemají pocit viny, kdyå nČkomu ublíåí, zniþí
druhému hraþku apod. ěíþan (2004) také pĜipouãtí, åe existují pĜípady, kdy se nejen
u dČtí, ale i dospČlých, svČdomí nevyvine vĤbec.
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Erikson (2002) ve své kategorizaci vývojových stádií þlovČka hovoĜí u pĜedãkolního
vČku jako o stupni, v nČmå dochází ke konfliktu mezi iniciativou a pocitem viny.
PĜedãkolák se nachází v období, kdy je velice aktivní. Chce se prosadit, ale na druhé
stranČ si zaþíná od okolí uvČdomovat morální tlak v podobČ norem, pocit viny a úzkosti.
Erikson také upozorĖuje na nČkteré dČti, které se pĜíliã kontrolují, nadmČrnČ omezují
a mají sklon aå k pĜíliãné posluãnosti, neå pĤvodnČ rodiþe poåadovali.
Fraibergová (2002) vysvČtluje, åe pĜi výchovČ k sebekontrole je tĜeba pocitĤ viny
vyuåívat, ale ne zneuåívat. ÄNicménČ moudrý a citlivý rodiþ ví, åe nikdy nesmí zneuåít
lásku, kterou k nČmu dítČ cítí, k vytvoĜení tak silných pocitĤ viny, aby se dítČ bálo
i svých normálních impulsĤ.³ (Fraibergová, 2002, s. 209) Dále také autorka upozorĖuje,
åe existují oblasti výchovy, kde jsou pocity viny neåádoucí. Jako pĜíklad uvádí
Änehody³ pĜi nácviku toalety. Rozvećme si tento pĜíklad v praxi mateĜské ãkoly.
Pomoþení nebo pokálení bČhem her þi spaní se stává i nejstarãím pĜedãkolákĤm.
Na rozdíl od mladãích kamarádĤ se cítí provinileji. VČdí, åe uå jsou velcí, a åe by se
takové nehody u nich nemČly stávat. Ze zkuãenosti vím, åe jsou z toho více neãĢastné
holþiþky. DítČ bychom mČli utČãit slovy, åe Äto³ nevadí, åe se Äto³ obþas stane. V rámci
respektování soukromí dítČte je dobré ho pĜevléct na klidném místČ, kde se nevyskytuje
moc dČtí (napĜ. ãatna, toaleta). Pokud nastane situace, åe nČkteré dítČ zaþne tuto událost
rozãiĜovat mezi ostatní, je tĜeba, aby uþitelka ihned zareagovala, napĜíklad podobnými
slovy, kterými utČãovala dítČ: ÄTo nevadí, åe se Adélka poþĤrala, to se obþas stane!³
PodobnČ by pak mČla vést konverzaci s rodiþem, kdyå mu dítČ pĜedává - jasnČ, struþnČ
a citlivČ: ÄDobrý den, maminko, dneska mČla Adélka menãí nehodu. Ale hned jsme
vãechno dali do poĜádku a v ãatnČ máte igelitku s obleþením na vyprání.³ Pokud víme,
åe dítČ bylo ze situace hodnČ neãĢastné, pĜípadnČ se obává i negativní reakce rodiþĤ,
mĤåeme mu hodnČ pomoci právČ pĜi sdČlování této informace jeho rodiþĤm:
ÄMaminko, nezlobte se, ale dneska jsme mČli menãí nehodu. Nestihli jsme dobČhnout
na záchod. Ale uå je vãe v poĜádku. Tady máte jen vČci na vyprání.³ Dobré je jeãtČ
v úvodu sdČlení za nČco konkrétního dítČ pochválit. Formulace takové zprávy mĤåe
v dítČti uvolnit napČtí pĜi setkání s rodiþem. DítČ vnímá, åe i uþitelka se za nČj
pĜimlouvá, aby se maminka nezlobila. Vnímavý rodiþ pozná, åe zahrnovat dítČ dalãími
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výþitkami není na místČ a vČtãina z nich to ani nedČlá. Uåitím plurálu ve vČtČ uþitelka
staví danou záleåitost do roviny bČåných situací. Tak se i rodiþ v koneþném dĤsledku
necítí tak vinnČ, åe zrovna jeho dítČ se pomoþilo.
Dalãím pĜíkladem mĤåe být dČtská onanie. Ta se objevuje zejména v dobČ odpoþinku.
Zde je nejdĤleåitČjãí, aby uþitelka tuto dČtskou aktivitu nezesmČãĖovala a netrestala.
Pokud by dítČ onanovalo bČhem dne, je rovnČå úkolem uþitelky, aby mu vysvČtlila, åe
se takto chovat pĜed kamarády nemĤåe. Pouþit by ho v tomto smČru mČli zejména
rodiþe. V dítČti nemáme vyvolávat pocit viny, åe se svými þiny dopouãtí nČþeho
trestuhodného. NČkteĜí rodiþe mají sklon dítČ odradit od tohoto chování straãením, åe
mu napĜ. Äupadne ruka, u chlapcĤ penis³ nebo Äbude muset jít k panu doktorovi³ apod.
NejdĤleåitČjãí je mu vysvČtlit, åe se takto mĤåe chovat jen v soukromí bez pĜítomnosti
ostatních dČtí i dospČlých. Jestliåe dítČ onanuje v mateĜské ãkole pĜed usnutím, je dobré
umístit jeho lehátko na takové místo, které by nebylo stĜedem zájmu ostatních dČtí.
Poslední pĜíklad, který zde uvádím, patĜí zejména do kultury stolování. Kaådá uþitelka
Ĝeãí témČĜ dennČ rozlité pití nebo vyklopené jídlo na podlaze. I kdyå jsou v tomto
pĜípadČ dČti od zaþátku docházky do mateĜské ãkoly vedeny, åe se nic nedČje, kdyå
omylem vylijí pití, stále je mnoho dČtí, které se po takovém þinu rozpláþou. Proþ? Cítí
pocit viny, åe udČlaly nČco ãpatnČ, aþ nerady. ýekají, åe se na nČ bude paní uþitelka
zlobit, nebo se jim budou kamarádi posmívat, åe je neãikovné. DítČ by mČlo postupnČ,
vzhledem k svému vývoji rozpoznat, åe kdyå se taková vČc pĜihodí, patĜí do bČåného
åivota, a mČlo by znát, jak se následnČ zachovat. Uþitelka by mu mČla dát najevo, åe se
rozhodnČ nezlobí a nechat dítČ napravit ãkodu. V tomto pĜípadČ by mČly dČti vČdČt, kde
je hadr, kterým mohou setĜít pití. SamozĜejmČ, åe þasto je potĜeba pomoc uþitelky, ale
dČti by mČly mít snahu a hlavnČ pĜíleåitost jako první se pokusit napravit, co udČlaly.
ýasto, kdyå se podobná situace opakuje uå ponČkolikáté, dČti automaticky utírají stĤl
(pĜípadnČ podlahu), aniå by to uþitelce sdČlily. Obþas je ale vhodné, aby i uþitelka
pochválila dítČ pĜed ostatními, åe se správnČ zachovalo. Nejenåe takto chválí dítČ, ale
hlavnČ vede i ostatní dČti, aby se v podobné situaci zachovaly podobnČ. Jindy staþí, åe
se na dítČ jen usmČje nebo mu dá nonverbálnČ najevo svou pochvalu a uznání.
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Vést dČti k utváĜení správného svČdomí a pĜi vhodných situacích probouzet u dČtí pocit
viny je podle mČ velice dĤleåité. DítČ by si mČlo uvČdomovat dĤsledek svého chování
a na základČ zkuãeností a psychické vývojové úrovnČ vnímat a respektovat pravidla.
Tím vãím napomáháme v mateĜské ãkole k rozvoji osobnosti a utváĜení sociálních
vztahĤ mezi dČtmi. Uþitelka mateĜské ãkoly by mČla dČtem poskytnout identifikaþní
model, který je dĤleåitý pro utváĜení svČdomí. NicménČ nejdĤleåitČjãí roli v identifikaci
hrají v åivotČ dítČte rodiþe.
1.3 MORÁLNÍ NORMY A HODNOTY
Kaådý rodiþ si pĜeje, aby jeho dítČ pĜijalo urþité morální normy a dokázalo podle nich
jednat. Co jsou morální normy? Jsou to urþitá pravidla, která ukazují pozitivní smČr
chování jedince ve spoleþnosti. Spoleþnost je sama vyåaduje, i kdyå tyto normy nejsou
právnČ nikde zakotveny, a tudíå nejsou ani definované sankce za jejich poruãení.
SamozĜejmČ záleåí na právní úpravČ zemČ, jak dál modifikaci tČchto norem zaþlení
napĜíklad do trestního zákona. V tom pĜípadČ hovoĜíme jiå o právních normách.
Za nejznámČjãí a nejdĤleåitČjãí souhrn morálních norem povaåuji Desatero Boåích
pĜikázání. I kdybych z pozice nevČĜícího odstranila první tĜi pĜikázání týkající se vztahu
þlovČka s Bohem, stále se nabízí dalãích sedm, která poskytují návod, jak by se þlovČk
mČl chovat, aby jeho åivot byl plnohodnotný. Jsou to (VČĜím: malý katolický
katechismus, 2007, s. 199):
Ä 4. Cti otce svého i matku svou.
5. Nezabijeã.
6. Nesesmilníã.
7. Nepokradeã.
8. Nepromluvíã kĜivého svČdectví proti bliånímu svému.
9. Nepoåádáã manåelky bliåního svého.
10. Nepoåádáã statku bliåního svého.³
V Novém zákonČ hovoĜí Jeåíã Kristus o dvou pĜikázáních. První se opČt týká lidského
åivota s Bohem, druhé hovoĜí o vztahu þlovČka k druhému: ÄMiluj svého bliåního jako
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sám sebe.³ (Mt 22, 39) Není to dalãí pĜikázání, které bylo zapomenuto v Desateru. Je to
formulace, která Ĝíká, åe pokud se budu Ĝídit tímto pravidlem, budu zároveĖ respektovat
celé výãe zmínČné Desatero. Toto pĜikázání je ekvivalentem Zlatému pravidlu, které je
povaåováno za základní morální normu a které je zaznamenáno jiå v díle Konfucia:
ÄChovej se k druhým lidem tak, jak si pĜejeã, aby se oni chovali k tobČ.³ (Vacek, 2008,
s. 59)
Holouãková uvádí, åe Äpodkladem mravních norem se staly vztahy mezi lidmi, které se
osvČdþily a byly veĜejností obecnČ pĜijaty«³(Grecmanová; Holouãková; Urbanovská,
2002, s. 111). Normy mohou být odvozeny napĜ. z náboåenských, filozofických nebo
politických uþení. Jsou ovlivnČny historickým vývojem dané kulturní skupiny, ve které
se jedinec nachází. SamozĜejmČ se v kaådé kultuĜe mohou objevovat podskupiny, které
se liãí uznávanými normami a hodnotami (Fontana, 2003).
1.3.1 Morální normy a hodnoty u pĜedãkoláka
Prvními vzory a zárukou tČch nejlepãích norem jsou pro dítČ rodiþe. NáslednČ jsou to
dospČlí, kteĜí jsou s ním v nejbliåãím kontaktu. Pro dítČ jsou tyto osoby nejvČtãími
autoritami, které se z jeho pozice musí poslouchat. Z poþátku dítČ jedná situaþnČ, tedy
podle toho, zda je nebo není dospČlý pĜítomen v jeho blízkosti v dobČ jeho jednání.
K osvojení a pĜijetí norem napomáhá identifikace s autoritou. Na dodråování norem se
velkou mČrou podílí soustava odmČn a trestĤ, která motivuje dítČ, a to zejména
z hlediska dĤsledkĤ, jeå pro nČj plynou (Vágnerová, 2005).
ÄNormy jsou dĤleåité i pro rozvoj vlastní identity, protoåe umoåĖují vymezit obsah
åádoucího chování, jehoå hodnota musí být opakovanČ potvrzována pozitivními
reakcemi osobnČ významných autorit.³ (Vágnerová, 2005, s. 221) Autorka dále apeluje
na dĤleåitost pozitivního hodnocení dítČte, protoåe díky tomu je uspokojována potĜeba
seberealizace. DítČ potĜebuje zejména kladnou zpČtnou vazbu, aby si mohlo být
v daných þinnostech jisté.
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S termínem morální norma je spojován pojem morální hodnota. Definovat tento výraz je
ponČkud obtíåné. V psychologickém slovníku je slovo Ähodnota³ popsáno jako:
Ä«vlastnost, kterou jedinec pĜisuzuje urþitému objektu, situaci, události nebo þinnosti
ve spojitosti s uspokojování jeho potĜeb, zájmĤ«³ (Hartl; Hartlová, 2000, s. 192)
V souvislosti s hodnotami hovoĜíme o systému hodnot, jímå se þlovČk Ĝídí ve svém
jednání a uvaåování. V poslední dobČ se objevují z Ĝad odborníkĤ názory, åe je tĜeba
spoluvytváĜet hodnoty dČtí v rámci edukaþního procesu (Vacek, 2008).
V ýeské republice bylo schváleno zavedení etické výchovy do ãkol k 1. 1. 2010.
Ve ãkolách by mČla být vyuþována jiå od první tĜídy od 1. 9. 2010. Souþástí etické
výchovy je mimo jiné seznamování åákĤ s etickými hodnotami. Vacek (2008) vãak
poukazuje na skuteþnost, åe v zahraniþí se vyskytuje Ävýchova k hodnotám³
samostatnČ.
V mateĜské ãkole se dítČ setkává s morálními hodnotami dennČ. Domnívám se, åe
uþitelky úþelnČ zaĜazují tyto hodnoty prostĜednictvím rĤzných aktivit (viz kapitola 2.1).
NejvČtãí dĤraz kladou na hodnoty, které rozvíjí kamarádství a pozitivní klima celé tĜídy.
1.4 PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ A ALTRUISMUS
V souvislosti se spoleþenskými hodnotami a normami hovoĜíme i o prosociálním
chování. Pedagogický slovník charakterizuje prosociální chování jako Ächování
a jednání, které je zamČĜeno na dobro druhých, chování zdvoĜilé, empatické,
kooperativní, pomáhající, ochraĖující.³ (PrĤcha; Walterová; Mareã, 2009, s. 227)
Svobodová (2007, s. 2) vymezuje pojem takto: ÄProsociálnost se vyznaþuje pozitivním
sociálním chováním, které vede k pomoci druhému þlovČku þi lidem. Tímto chováním
þlovČk nepĜináãí uåitek pouze sobČ samému, ale i jiným lidem.³ Aby se þlovČk umČl
chovat prosociálnČ, musí disponovat urþitými pĜedpoklady. Mezi nČ se Ĝadí porozumČní
a pochopení situace z pohledu druhé osoby, schopnost morálního úsudku a empatie
a znalost sociálních norem a pravidel (Svobodová, 2007).
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S prosociálním jednáním se þasto pojí termín altruismus, který je vysvČtlován jako
pomoc druhým bez oþekávání zisku, odmČny nebo sociálního souhlasu. Jedná se
o neziãtnou pomoc, která od aktéra þasto vyåaduje urþitou obČĢ (SlamČník; Janouãek,
2008).
1.4.1 Prosociální chování a altruismus u pĜedãkoláka
Prosociální chování je zakotveno prostĜednictvím rámcových cílĤ, kompetencí i obsahu
vzdČlávání v pĜedãkolním kurikulu RVP PV.
V pĜedãkolním období dochází k rozvoji sociálnČ åádoucích vlastností i vzorcĤ chování,
které mají obecnou platnost. V této oblasti mluvíme zejména o prosociálních
vlastnostech a chování. K rozvoji dochází v souvislosti s nástupem dítČte do mateĜské
ãkoly. DČti si budují vztah se svými vrstevníky. Za podpory uþitelky se dČti
v pĜedãkolním zaĜízení setkávají se základy pĜátelství a osvojují si prosociální
vlastnosti, tj. souhru, spolupráci, souþinnost, toleranci, solidaritu, obČtavost, soustrast,
soucit apod. Z tohoto dĤvodu je mateĜská ãkola povaåována za velmi dĤleåitou.
MateĜská ãkola plní samozĜejmČ i dalãí funkce: stimuluje dítČ ve vývoji þi ho vzdČlává.
NicménČ nejvýznamnČjãí funkci pĜedstavuje sociální oblast, která je dĤleåitČjãí neå
pĜíprava dítČte pro vstup na základní ãkolu (MatČjþek, 2000).
Rozvoj prosociálního chování je u dítČte spojeno s dosaåením urþité úrovnČ empatie.
ÄPĜedãkolní dČti mají selektivnČ zúåenou citlivost k urþitým emoþním proåitkĤm jiných
lidí «Nedovedou se emoþnČ distancovat od pĜíliã intenzivních citových projevĤ
a obvykle jim samy podlehnou«³ (Seifert a Hoffnung, 1994 in Vágnerová, 2005,
s. 218).
Dále Vágnerová (2005) uvádí, åe je také zapotĜebí, aby dítČ bylo schopno ovládat svou
agresivitu. Mladãí dČti projevují agresi zejména fyzickým útokem, u starãích dČtí
pĜevaåuje agrese verbální. Schopnost ovládat agresi se teprve v pĜedãkolním vČku
rozvíjí.
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Z dalãích pĜedpokladĤ pro rozvoj prosociálního chování u pĜedãkoláka Vágnerová
(2005) zmiĖuje uspokojení dČtské potĜeby jistoty a bezpeþí. Dále upozorĖuje
na dosaåení úrovnČ kognitivních kompetencí. Tento pĜedpoklad spojuje se schopností
uvaåovat z pohledu jiného þlovČka a chápat jeho potĜeby. Toho je ale pĜedãkolák
schopen jen omezenČ aå na konci pĜedãkolního vČku. KromČ toho se prosociální
chování rozvíjí i nápodobou (na základČ identifikace), pomocí vysvČtlování
a podmiĖování (tj. trestem a odmČnou). ÄDČtský altruismus se v tomto vČku rozvíjí
pĜedevãím v rámci symetrických vztahĤ s vrstevníky, v nichå se dítČ dostává
do výhodnČjãí pozice, neå v jaké je jeho kamarád.³ (Vágnerová, 2005, s. 218)
KoĢátková (2008) s odkazem na MatČjþka mluví o dvou faktorech ve výchovČ, které
rozvíjí altruistické chování. Prvním z nich je, aby dítČ bylo jasnČ a dĤraznČ
upozorĖováno, åe nesmí ubliåovat druhým. Má si uvČdomovat, åe druzí také nČkdy
potĜebují pomoci. Druhý faktor vychází z pĜíkladu altruistického chování z okolí vĤþi
nČmu, ale i k ostatním lidem a zvíĜatĤm. V pĜípadČ malého dítČte je samozĜejmČ
nejvČtãím pĜíkladem citlivé a ohleduplné chování rodiþe, v mateĜské ãkole potom
pedagoga. K tomu dodává, åe pouhé zákazy nevhodného chování bez srozumitelného
vysvČtlení nebo jen pouhé vysvČtlování, jak se dítČ má chovat bez citové podpory
dospČlého, není ve výchovČ efektivní. Pokud je dítČ správnČ vedeno, má na konci
pĜedãkolního vČku vytvoĜenu základní výbavu pro altruistické jednání.
Jiå nČkolikrát jsem se setkala s dČtmi, které se v urþitých situacích projevily altruisticky.
Ze svého pohledu si ale uvČdomuji, åe bychom nemČli zapomínat, åe stále jsou to jen
dČti, které vådy alespoĖ menãí pochvalu þi uznání pĜivítají. Proto je v tomto smČru
velmi dĤleåitá vãímavost uþitelky. Ale nejen jí, také dČtí. Pokud jsou dČti vedeny
k vnímání svého okolí, dokáåou si velice dobĜe uvČdomovat pĜíkladné chování svých
kamarádĤ.
1.5 SLUâNÉ CHOVÁNÍ
Termín sluãné chování bývá oznaþován i jako spoleþenské chování þi spoleþenské
návyky. Návyk je definován jako Äsklon þlovČka vykonávat v urþité situaci nebo
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na urþitý podnČt sérii þinností v ustálené podobČ, v nemČnném poĜadí.³ (PrĤcha;
Walterová; Mareã, 2009, s. 169) Jestliåe se zamyslíme, zda dítČ dokáåe vådy zareagovat
správnČ dle spoleþenského oþekávání, urþitČ dojdeme k závČru, åe ne. Kaådý rodiþ
i pedagog se snaåí, aby se dČti chovaly sluãnČ. Ale cesta k tomu, aby se nČkteré vzorce
chování zautomatizovaly natolik, abychom mohly hovoĜit, åe si dítČ utvoĜilo správný
spoleþenský návyk, je velice dlouhá.
Zásady sluãného chování vychází ze sociálního uþení, ale také z hodnot.
Za nejzákladnČjãí hodnotu, která ovlivĖuje naãe chování, povaåuji Ärespekt³. Pokud dítČ
respektuje své okolí, dává mu to najevo i tím, åe ví, jak se k nČmu chová.
1.5.1. Sluãné chování u pĜedãkoláka
Za základní zásady sluãného chování se vČtãinou u dČtí povaåuje umČt pozdravit,
poprosit a podČkovat, pĤjþit kamarádovi hraþku, omluvit se, sluãnČ stolovat, rozdČlit se,
správnČ se chovat na veĜejnosti (u lékaĜe, v divadle, v dopravních prostĜedcích «),
pomoci druhému atd. Sluãné chování si dČti osvojují hlavnČ pĜíkladem, zejména
z rodinného prostĜedí. Jako pĜíklad uvádím dvČ situace, se kterými jsem se sama setkala
ve své praxi.
PĜíklad þ. 1
Maminka pĜiãla pro Eliãku do mateĜské ãkoly. V ãatnČ si dítČ obulo boty, které mČlo
dopoledne na vycházce. Vzhledem k tomu, åe byly od bláta, zĤstalo u jejího místa
hodnČ hlíny. Maminka se tedy vrátila do tĜídy a poprosila uþitelku, zda by si mohla
pĤjþit lopatku se smetáþkem, aby mohla hromádku hlíny uklidit.
Dcera tak vidČla, åe kdyå nČco zamaåe, má být za to zodpovČdná a má mít snahu vrátit
vãe do pĤvodního stavu. V tomto pĜípadČ by bylo samozĜejmČ vhodné, aby i dítČ matce
pomohlo.
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PĜíklad þ. 2
V mateĜské ãkole se poĜádal karneval. Lenka mČla kostým z pĤjþovny a bČhem
tancování se ji nepatrnČ roztrhl. Maminka na to byla následnČ upozornČna uþitelkou.
Druhý den Lenka pĜiãla opČt do mateĜské ãkoly a radostnČ nám sdČlila: ÄVþera jsme
s mamkou byli vrátit ty ãaty. SchválnČ jsme jim neĜekli, åe je tam díra a oni si toho
vĤbec nevãimli!³
Jaký pĜíklad si z toho Lenka mĤåe vzít do åivota? I kdyå nČco zniþí a nikdo to hned
nepozná, tak se vlastnČ nic nedČje. Aå bude mít ãaty pĤjþené nČkdo dalãí, tak se vina
svede aå na toho druhého. DĤleåité je, åe se nepĜiznala. Lenka si tak uvČdomuje, åe
v åivotČ je dobrá vypoþítavost, pĜetváĜka a leå.
Tak jak dČtí vnímají chování rodiþĤ, tak následnČ pĜejímají vzorce chování i samy.
V pĜípadČ negativního obrazu je þasto velmi tČåké pĜesvČdþit dítČ o opaku.
1.6 VLIVY MORÁLNÍHO VÝVOJE PěEDâKOLNÍHO DÍTċTE
Morální vývoj je ovlivnČn nČkolika faktory, mezi jinými zejména rodinou. NáslednČ je
to spoleþnost, ve které se jedinec nachází a kde zaujímá svoji roli.
1.6.1 Vliv rodinného prostĜedí
Rodiþe jsou pro pĜedãkolní dČti nejdĤleåitČjãí autoritou. Povaåují je za svĤj vzor. DČti se
jim chtČjí podobat. PĜijímají od nich názory, hodnoty a pĜání. Rodiþe jim poskytují
emoþní pohodu. V pĜedãkolním vČku dochází k identifikaci s rodiþem, coå je
povaåováno za jeden ze základních vývojových úkolĤ (Vágnerová; 2005; ěíþan, 2004).
³Identifikace je pevná a trvalá vazba, která spoleþnosti umoåĖuje, aby dítČti vãtípila to
nejlepãí ± a bohuåel i to nehorãí ± z osobnosti rodiþĤ.³ (ěíþan, 2004, s. 135)
Identifikace se podle ěíþana (2004) projevuje zejména vznikem svČdomí, které vychází
z pĜevzetí rodiþovských norem. Dále pak pĜáním zastávat roli rodiþe a touhou vypadat
jako on. ÄIdentifikace se subjektivnČ významnou bytostí zvyãuje pocit jistoty a bezpeþí
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a sniåuje pocit ohroåení, aĢ uå vychází z þehokoliv. KromČ toho, identifikace s autoritou
posiluje sebejistotu a zvyãuje sebeúctu.³ (Vágnerová, 2005, s. 125)
Fraibergová (2002) upozorĖuje na typ Ädokonalých³ rodiþĤ, kteĜí trpí pocitem nejistoty,
jak mají dČtem pĜedávat morální hodnoty. Ze strachu, aby v dČtech nevzbudili
nadmČrný pocit viny, nechtČjí, aby si dČti osvojovaly hodnoty prostĜednictvím
vyhroåování, proåívání dČsu þi zastraãováním. V koneþném dĤsledku vãak tito rodiþe
nejsou vĤbec schopni pĜedat dČtem své postoje. KromČ rodiþĤ ovlivĖují morální vývoj
i dalãí nejbliåãí þlenové rodiny. Mohou to být prarodiþe nebo sourozenci.
Výchova dČtí v rodinČ zaznamenává v poslední dobČ jeden aspekt v souvislosti
s utváĜením morálních hodnot. Je to pĜístup k médiím. DČti jsou ovlivĖovány
sledováním filmĤ þi hraním agresivních her na poþítaþi. V roli uþitelky v mateĜské
ãkole þasto zjiãĢuji, åe se dČti dívají na televizi nebo filmy na DVD, aniå by o tom
rodiþe vČdČli. Zaznamenala jsem i pĜípady, kdy se dČti samy chlubily pĜed ostatními
kamarády shlédnutím akþních filmĤ. Fraibergová (2002) se v této souvislosti domnívá,
åe akþní filmy sniåují morální senzitivitu kaådého dítČte. Díky monotónním a prázdným
pĜíbČhĤm plným zla a smrti se podle ní otupuje také dČtská pĜedstavivost, na které
morální rĤst dítČte téå závisí.
Na druhé stranČ vãak musím poukázat na skuteþnost, åe i díky médiím mohou dČti
rozvíjet morální hodnoty. Existuje spousta poĜadĤ, dČtských pohádek, pĜíbČhĤ
a televizních programĤ urþených, kde je pĜedkládán urþitý model správného nebo
nevhodného chování, který dČti zaznamenávají. Posílení tohoto záåitku rodiþ docílí
tehdy, kdyå si po shlédnutém poĜadu s dítČtem o dané problematice popovídá a dá mu
najevo svĤj postoj k projevĤm chování hrdinĤ pĜíbČhu. PodobnČ mĤåe zaujmout svĤj
souhlas þi nesouhlas s chováním pĜedstavitelĤ pohádky jiå bČhem sledování programu.
1.6.2 Vliv socializaþní a kulturní
Morálka je souþástí kultury. Je tedy ovlivnČna zvyky, tradicemi, zaåitými konvencemi.
Kaådý jedinec je souþástí kultury. V prĤbČhu åivota poznává její preferované hodnoty
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a je po nČm poåadováno, aby je respektoval v interakci s ostatními þleny komunity
(Kollariková; Pupala, 2001).
V souvislosti se socializaþním vlivem Kollariková a Pupala (2001) hovoĜí o ovlivnČní
dítČte spoleþností, v níå je nejdĤleåitČjãí sociální skupinou u pĜedãkoláka tĜída mateĜské
ãkoly. V mateĜské ãkole se také odráåí kulturou preferované pozitivní hodnoty.
DítČ v první ĜadČ ovlivĖuje osobnost uþitele. Uþitel je nositelem vlastních morálních
hodnot, které svým chováním a osobním pĜíkladem prezentuje dČtem. V pĜedãkolním
vČku je uþitelka pro dítČ velkou autoritou, proto velice záleåí, jaký osobní vztah si
s dítČtem vybuduje. Jestliåe bude mít dítČ pozitivní vztah k uþitelce, bude mnohem více
otevĜené pro pĜijímání jejího modelu chování. ZároveĖ bude pĜístupnČjãí i k jejím
výchovným zámČrĤm, protoåe, jak poukazuje ýáp s Mareãem (2001, s. 264)
Äna osobním emoþním vztahu závisí akceptování poåadavkĤ a kontroly jejich plnČní
i pĤsobení odmČn a trestĤ, slovního pĜesvČdþování, vãech prostĜedkĤ a forem
výchovného pĤsobení.³
KromČ uþitelky ovlivĖuje dítČ sociální skupina, ve které se nachází. V tomto pĜípadČ se
jedná o dČti navãtČvující spoleþnou tĜídu. Vzhledem k tomu, åe kaådé dítČ pochází z jiné
rodiny, kde mĤåe být pohled na nČkteré morální hodnoty odliãný, setkává se jedinec
ve tĜídČ i s jinými modely chování. NČkteré vzory chování mĤåe postupnČ pĜijímat
za své nebo je naopak odmítat. Ne vådy se dítČ zaþne ztotoåĖovat se správnými modely
chování, proto je dĤleåitá vhodná korekce ze strany uþitelky a také rodiþĤ. Jestliåe
mateĜská ãkola má navázanou úzkou spolupráci s rodinou, která se - mimo jiné vyznaþuje vstĜícnou komunikací mezi uþitelkou a rodiþi, dochází v prĤbČhu roku
ke vþasné informovanosti rodiþĤ þi naopak uþitelek o zmČnách projevĤ chování dítČte.
Díky tomu je moåné pĜedþasnČ zamezit pĜípadnému zhorãení chování dítČte.
DČti se v mateĜské ãkole také setkávají s provozními zamČstnanci. DennČ s nimi
pĜichází do kontaktu. I ti se stávají souþástí výchovy dítČte. Svými postoji a pĜístupem
k dČtem mohou pĜispČt k poznání nČkterých morálních hodnot. NČkteré Ĝeditelky
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mateĜských ãkol úþelnČ vybírají na pracovní pozici uklízeþky åeny, které mají kladný
vztah k dČtem. VČtãinou v tČchto ãkolách tyto uklízeþky nemají problém v komunikaci
s dČtmi, adekvátnČ reagují na jejich pĜípadné poåadavky a prosby.
Dalãí faktor, který ovlivĖuje morální vývoj dítČte, je celková filosofie mateĜské ãkoly.
NČkteré mateĜské ãkoly spolupracují napĜíklad s domovem dĤchodcĤ, který pravidelnČ
navãtČvují s krátkým vystoupením u pĜíleåitosti nadcházejících vánoþních svátkĤ þi
svátku matek. Jiné se úþastní vítání novČ narozených dČtí s pĜipraveným programem pro
maminky. Dalãí kladou dĤraz na spolupráci s rodinou, kde se rodiþe spolu s dČtmi
participují na aktivitách ãkoly (napĜ. tvoĜení rodiþĤ s dČtmi, shrabování listí na ãkolní
zahradČ, spoleþný výlet þi táborák). DČti se tak setkávají s hodnotami, jako je napĜíklad
úcta ke stáĜí, k novČ narozenému åivotu þi k rodiþĤm.
MateĜská ãkola má urþitý vliv na morální vývoj dítČte. Domnívám se, åe nejvČtãí podíl
na morálním rozvoji dítČte v mateĜské ãkole má osobnost uþitelky. NicménČ nejvČtãí
a nejdĤleåitČjãí základy morálky získává dítČ v rodinČ a mateĜská ãkola je v porovnání
s rodinnou výchovou pouze jen nepatrným zlomkem v participaci na mravní výchovČ.
Proto spíãe v souvislosti s mateĜskou ãkolou hovoĜíme o podpoĜe morálního rozvoje neå
o vytváĜení morálních hodnot. Setkala jsem se i s názorem uþitelek, které vypovídaly,
åe se dČti natolik identifikovaly s uþitelkou, åe dokázaly mnohem lépe respektovat
uþitelku neå samotného rodiþe. Ve své pedagogické praxi jsem zaåila jedno dČvþe, které
jsem mČla ve tĜídČ tĜi roky. Na zaþátku docházky fyzicky ubliåovalo dČtem, postupnČ se
adaptovalo a pozitivnČ pĜijímalo mou pĜítomnost ve tĜídČ. Druhý rok vymizely agresivní
projevy vĤþi dČtem. Holþiþka se do mateĜské ãkoly tČãila, obþas se snaåila vynutit moji
pĜítomnost pĜi nČkteré hĜe a þasto mi chtČla udČlat nČþím radost. Od její maminky jsem
slýchávala, åe jí dcera Zuzanka þasto vypráví o ãkolce a o mnČ. PĜestoåe se v mateĜské
ãkole u Zuzanky neprojevovaly åádné kázeĖské problémy, doma tomu bylo naopak.
Záchvaty vzteku, neposlouchání a zlobení vedlo rodiþe i k návãtČvám psychologa.
PĜi jednom neformálním rozhovoru s maminkou jsem se dozvČdČla, åe jí dcera Ĝekla, åe
by radČji chtČla za maminku mČ neå ji. Jak maminku tak i mČ tato situace mrzela,
protoåe Zuzanþina maminka se opravdu snaåila ve výchovČ udČlat maximum. Dalãí rok
se Zuzanþino chování doma zklidnilo a ve tĜídČ se holþiþka þastČji zapojovala do her
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s dČtmi a mou aktivní úþast ve hĜe uå tak þasto nevyåadovala. Tento pĜíklad názornČ
ukazuje, do jaké míry mĤåe identifikace dítČte s uþitelkou ovlivnit jeho chování.
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2 VÝCHOVNÉ A VZDċLÁVACÍ STRATEGIE ROZVÍJEJÍCÍ
MORÁLNÍ VċDOMÍ A JEDNÁNÍ PěEDâKOLÁKA
DĜíve neå zaþneme rozebírat jednotlivé aspekty morálního jednání, vztahující se
k pĜedãkolákovi, definujme si toto období: ÄPĜedãkolní období trvá od 3 do 6-7 let.
Konec této fáze není urþen jen fyzickým vČkem, ale pĜedevãím sociálnČ, nástupem
do ãkoly. Ten s vČkem dítČte sice souvisí, ale mĤåe oscilovat v rozmezí jednoho,
eventuálnČ i více let.³ (Vágnerová, 2005, s. 173)
Proþ mluvíme o morálce? Morálka souvisí s utváĜením charakteru þlovČka. Charakter se
vytváĜí nejen ovlivĖováním jedince okolím, které do nČj Ävkládá³ zásady, normy
a mravní principy, ale také samotnou aktivitou jedince. Ten si mravní principy a zásady
spoluvytváĜí a v neposlední ĜadČ pak i morálnČ usuzuje (Helus, 2004). Na základČ
morálního vČdomí poznáváme, jak dítČ jedná.
DítČ v pĜedãkolním institucionálním zaĜízení mĤåe být v morálním vývoji podporováno
rĤznými metodami, které pedagog zaĜazuje do své výchovnČ vzdČlávací þinnosti
s dČtmi. Tato kapitola se snaåí obsáhnout základní nabídku metod, jeå mĤåe uþitelka
uplatnit ve své pedagogické praxi.
2.1 METODY ROZVÍJEJÍCÍ MORÁLNÍ HODNOTY PěEDâKOLÁKA
2.1.1 Living Values: An Educational Program
Jeden ze zahraniþních vzdČlávacích programĤ zabývající se hodnotami je ÄLiving
Values: An Educational Program (LVEP). Podporuje jej UNESCO. Tento program je
Änadnárodní³. Je urþen zejména pro uþitele, vychovatele, ale i rodiþe po celém svČtČ.
LVEP se zamČĜuje i na pĜedãkolní vČk, pro který má vypracovaný ucelený systém,
pojednávající o tom, jak seznamovat dČti s jednotlivými hodnotami. Celý program
mĤåeme nalézt v publikaci ÄLiving Values Activities for Children Ages 3-7³ (Tillman;
Hsu, 2000). Východiskem tČchto aktivit je rozpracování jedenácti hodnot do didaktické
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podoby. Jsou to tyto hodnoty: mírumilovnost, respekt, láska, odpovČdnost, ãtČstí,
spolupráce, poctivost, pokora, tolerance, bezelstnost a svornost. Hodnoty jsou uvedeny
v poĜadí, v jakém jsou autory doporuþeny k rozvíjení.
Seznamování s kaådou hodnotou je rozfázováno do nČkolika lekcí. Délka lekce by
nemČla pĜesahovat 20 min. Je moåné zaþlenit jednotlivé þinnosti z lekce i v prĤbČhu
dne. AutoĜi vyuåívají bČhem výchovného pĤsobení následující aktivity (Tillman; Hsu,
2000):
Reflektivní body
Reflektivní body srozumitelnČ vymezují jednotlivou hodnotu tak, aby dČti porozumČly
rozsahu této hodnoty. O tČchto bodech je bČhem lekcí diskutováno. NapĜíklad: Respekt
znamená, åe si uvČdomuji, åe i druzí jsou cenní.
Imaginace
U nČkterých hodnot je moåné vyuåít této metody. DČti jsou poåádány, aby si pokusily
pĜedstavit napĜíklad ÄãĢastný svČt³. Poté se podČlí se svými myãlenkami s ostatními
a následnČ své pĜedstavy výtvarnČ ztvární. V tomto pĜípadČ nezáleåí jen na kreativitČ
dČtí, ale také na jejich zájmu. Takový typ cviþení vyåaduje, aby dítČ pociĢovalo za své
reakce a odpovČdi pozitivní uznání.
Cviþení ÄBýt potichu³
Tato cviþení pomáhají dČtem zklidnit se a lépe se soustĜedit na své myãlenky. AutoĜi
radí zaĜadit tichá cviþení jiå od první lekce a postupnČ je þím dál þastČji zaþleĖovat.
NáslednČ by pak mČla probíhat dennČ. Lze je napĜíklad vyuåít po pĜeþtení pĜíbČhu
u nČkterých hodnot jako ÄMírumilovnost³, ÄRespekt³ apod. DČti uþitelka motivuje
nejprve ke zklidnČní, uvolnČní a tichosti. Potom je vybídne, aby se napĜíklad pokusily
zaåít stejný proåitek pokoje jako pĜedstavitel pĜíbČhu. Tuto metodu lze pĜirovnat
þásteþnČ k relaxaþnímu cviþení. AutoĜi doporuþují, aby po urþité dobČ bylo i dČtem
umoånČno vytvoĜit si svá vlastní ÄTichá³ cviþení.
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UmČlecké vyjadĜování
Hodnoty lze vyjádĜit kresbou, písní, tancem i dramatizací. U malých dČtí je dobré spojit
napĜíklad prvky dramatizace s obsahem písnČ.
Aktivity podporující vlastní rozvoj
V tČchto aktivitách hledají dČti hodnotu ve vztahu k sobČ nebo budují schopnosti
rozvíjející vztah k dané hodnotČ. NapĜíklad v lekci ÄMírumilovnost³ ztvárĖují dČti
prostĜednictvím loutek svĤj pohled na mírový svČt, nebo v lekci ÄPoctivost³ zkoumají
ve svých pocitech, kdy jsou oni sami poctiví.
Sociální dovednosti
Lekce jednotlivých hodnot jsou uspoĜádány tak, aby rozvíjely sociální dovednosti
formou her, pĜi nichå dČti Ĝeãí napĜ. konflikty dané hodnoty þi získávají sociální
komunikativní dovednosti.
Dovednosti rozvíjející sociální soudrånost
DČti se zabývají zkoumáním pozitivních pĜíkladĤ v jednotlivých lekcích a na základČ
vlastní volby pak následnČ spolupracují na zvoleném projektu. Nejlépe lze vyuåít
k rozvoji spolupráce lekce tČchto hodnot: ÄTolerance³, ÄBezelstnost³ a ÄSvornost³.
AutoĜi Tillman a Hsu (2000) také uvádí, åe tato metodika má slouåit zejména
pro uþitele jako inspirace. ChtČjí podnítit pedagogy, aby sami vyuåívali pĜíbČhy, písnČ
a hry z vlastní kultury a aplikovali je do jejich ãkolního kurikula.
2.1.2 UtváĜení hodnot prostĜednictvím dalãích výchovných metod
PodobnČ se hodnotami zabývají ameriþtí manåelé Eyrovi. Ti stanovili základní pravidlo,
dle kterého vyvodili dvanáct hodnot. Jejich definice hodnot zní: ÄRespektovaná
a univerzálnČ ÃpĜijatelnáµ hodnota prospívá jak þlovČku, který ji uznává, tak lidem,
s nimiå v duchu této hodnoty jedná.³ (Eyre, 2007, s. 12) Z této definice vychází dle
autorĤ hodnoty jako poctivost, odvaha, mírumilovnost, samostatnost a výkonnost,
sebekázeĖ a stĜídmost, vČrnost a zdråenlivost, oddanost a spolehlivost, respekt a úcta,
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láska, nesobeckost a citlivost, vlídnost a srdeþnost, spravedlnost a milosrdnost (tamtéå,
2007).
Ve své publikaci: ÄJak nauþit dČti hodnotám³ autoĜi seznamují uþitele a rodiþe s kaådou
hodnotou zvláãĢ. Metody v jednotlivých kapitolách þlení dle vČku dítČte, uvádČjí zde
také metody a aktivity pro pĜedãkoláky. Mezi základní metody Ĝadí tyto(Eyre, L.; Eyre,
R., 2007):
Hraní rolí a rĤzné druhy slovních her
DČti se v hrách ocitají v situacích, kde si mohou pĜedstavit dĤsledky svého chování.
DospČlé diskuze
DČti si díky rozhovorĤm s dospČlým, zejména s rodiþi, postupnČ uvČdomují vliv hodnot,
které se mu snaåí rodiþ pĜedat. Tyto rozmluvy s dítČtem posiluje pĜedevãím také
pĜíkladné chování dospČlého, které se s danými hodnotami ztotoåĖuje.
Chvála a povzbuzování
Tyto prvky pozitivního hodnocení se setkávají s mnohem lepãím vlivem na utváĜení
hodnot neå poukazování na chyby.
OdmČny a ocenČní
OdmČnami a oceĖováním posilujeme u dČtí také dobré chování. DČti mohou být za svá
snaåení odmČnČny napĜíklad medailí nebo diplomem.
Druhá ãance
Metoda druhé ãance umoåĖuje dítČti napravit své chování poté, co nesplnilo naãe
oþekávání. DítČ motivuje i naãe dĤvČra v jeho dalãí poþínání bez pĜítomnosti
zbyteþných výþitek.
Citáty
Jeden ze zpĤsobĤ, jak vytváĜet správný hodnotový systém, je uþit dČti krátkým citátĤm,
které vystihují danou hodnotu. NapĜíklad u hodnoty Ävlídnost a srdeþnost³ doporuþují
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autoĜi shlédnout dČtský film Bambi od Walte Disneye, ve kterém zazní vČta od jednoho
hrdiny: ÄJestli nemĤåeã nČco Ĝíci pČknČ, radãi nic neĜíkej.³ Tuto vČtu potom navrhují
nauþit dČti nazpamČĢ. DČti by samozĜejmČ pĜed tím mČly být pouþeny o významu
tohoto citátu. Kdykoliv by pak dítČ zaþalo nevhodnČ mluvit, je dobré mu citát
pĜipomenout.
Hodnota a její opak: Co pomáhá, co zraĖuje?
DČti si uvČdomují hodnoty na základČ kontrastu. PĜemýãlí o vhodných variantách
správného chování a naopak zvaåují, které chování je nevhodné.
PĜíbČhy
DČti rozpoznávají hodnoty v jednotlivých pĜíbČzích a pohádkách.
Svobodová a âulová (2007) popisují v souvislosti s poznáváním morálních hodnot tyto
dvČ metody:
Záchrana a pomoc ve hrách zamČĜených na spolupráci
Jedná se o hry, kdy je dítČ ochotno a schopno pomoci druhému dítČti. PĜíkladem
takových her jsou napĜíklad honiþky, které vyåadují spolupráci ve formČ osvobození
a navrácení druhého do hry. ZaĜazujeme sem samozĜejmČ i vãechny kooperativní hry.
Filosofie pro dČti
Tato forma vzdČlávání je zaloåena na diskuzi a pĜíbČzích, pĜi nichå si dČti samy kladou
otázky a vzápČtí si na nČ odpovídají. Uþitel se nachází v pozici facilitátora a spoluhráþe
dČtí, který by nemČl zasahovat do diskuze svým názorem. Jeho úkolem je poukazovat
na vzájemné souvislosti þi protiĜeþení mezi jednotlivými názory. Pomáhá také v pĜípadČ
korekce nelogických závČrĤ dČtí. Filozofování zaþíná motivací pĜíbČhem, který uþitelka
vypravuje þi dramatizuje. DČti se mohou zapojit napĜíklad dovyprávČním pĜíbČhu nebo
jeho dramatizací. Následuje blok otázek z Ĝad dČtí a pak diskuze.
Autorky uvádí tuto metodu na pĜíkladu pohádky Äýervená karkulka³. Po dovyprávČní
pohádky vyzve uþitelka dČti k zamyãlení, na co by se chtČly zeptat. VČtãinou je potĜeba,
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aby uþitelka nadnesla první otázku. NapĜ.: ÄMČla Karkulka tatínka?³ nebo ÄProþ vlk
nesnČdl Karkulku uå v lese?³ DČti se postupnČ pĜidají s dalãími otázkami, které uþitelka
zaznamenává na papír. Potom si dČti vyberou jednu otázku ± tu nejzajímavČjãí (napĜ.
formou losování nebo hlasování), a o té hovoĜí. Snahou uþitelky je, aby se otázka
probrala co nejpodrobnČji z rĤzných úhlĤ pohledu. Nemusí být uzavĜena pouze jednou
správnou odpovČdí. NapĜ. u otázky ÄMČla Karkulka tatínka?³ se dČti zamýãlí
nad hodnotou rodiþovské lásky.
Tato metoda je nároþná na potĜebnou délku soustĜedČní, proto se pĜed ní doporuþuje
zaĜadit pohybovou chvilku. Je urþena pro starãí pĜedãkolní dČti a vyåaduje praktický
výcvik pedagoga, který umí správnČ vést rozhovor a formulovat otázky.
2.1.3 RVP PV z pohledu výchovy k hodnotám
V ýeské republice existuje dokument Rámcový vzdČlávací program pro pĜedãkolní
vzdČlávání (RVP PV), který je závazný od roku 2007 pro institucionální vzdČlávání dČtí
pĜedãkolního vČku. Toto kurikulum formuluje vzdČlávací cíle v podobČ zámČrĤ
a výstupĤ. Pedagogovi je ukládáno sledovat ve své výchovnČ vzdČlávací þinnosti tĜi
rámcové cíle. Jeden z nich pĜímo souvisí s významem hodnot: ÄOsvojení základĤ
hodnot, na nichå je zaloåena naãe spoleþnost.³ (RVP PV, 2004, s. 8)
Rámcové cíle, jsou-li naplĖovány, smČĜují k utváĜení základĤ klíþových kompetencí.
RVP PV klíþové kompetence formuluje jako výstupy vzdČlávacích cílĤ. ObecnČ jsou
definovány jako Äsoubory pĜedpokládaných vČdomostí, dovedností, postojĤ a hodnot³
(RVP PV, 2004, s. 9). Pro pĜedãkolní vzdČlávání stanovuje RVP PV (2004, s. 9) tyto
klíþové kompetence:
1. Ä kompetence k uþení
2. kompetence k Ĝeãení problémĤ
3. kompetence komunikativní
4. kompetence sociální a personální
5. kompetence þinnostní a obþanské³
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Vãechny tyto kompetence také vedou k utváĜení hodnot. NejvČtãí dĤraz na hodnoty
klade oblast kompetencí þinnostních a obþanských, která ve své charakteristice, co by
dítČ na konci pĜedãkolního vzdČlání mČlo být schopno, popisuje, åe dítČ má mít základní
pĜedstavu o tom, Äco je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je
s nimi v rozporu, a snaåí se podle toho chovat³ (tamtéå, 2004, s. 12).
Klíþové kompetence se promítají do obsahu pĜedãkolního vzdČlávání. Nejvíce se
hodnoty odráåí ve vzdČlávací oblasti ÄDítČ a spoleþnost³ a pak následnČ ÄDítČ a ten
druhý³ (tamtéå, 2004).
ZávČrem mĤåeme Ĝíci, åe autoĜi RVP PV si velice dobĜe uvČdomují, jak dĤleåitý podíl
výchovy

pĜedstavuje

výchova

k hodnotám.

Tento

dokument

podnČcuje

uþitelky mateĜských ãkol, aby se soustĜedily v kaådé þinnosti na tuto oblast rozvoje
hodnot, která je urþující pro dalãí vývoj dítČte.
2.2 METODY PODPORUJÍCÍ SPRÁVNÉ CHOVÁNÍ
Jednou z þasto pouåívaných metod pĜi osvojování sluãného chování je pouþení a stálé
vysvČtlování vhodného chování. DČje se tak v bČåných åivotních situacích, které dítČ
dennČ zaåívá. Dalãí je osobní pĜíklad s identifikovanou osobou, zejména rodiþem,
v mateĜské ãkole pak s uþitelkou.
Také lze vyuåít rĤzné typy her. Jsou to napĜíklad hry dramatické, kde dČti inscenují
rĤzné åivotní situace pĜed kamarády a následnČ je vãichni verbálnČ analyzují.
V námČtových hrách dČti þasto promítají modely chování dospČlých do svých herních
rolí. Dalãím pĜíkladem jsou jiå zmiĖované kooperativní hry, které se zakládají
na spolupráci dČtí ve dvojici nebo v malých skupinách, a hry pohybové, v nichå je téå
zakomponován socializaþní prvek (napĜ. honiþky se záchranou). MĤåeme vyuåít i hry
spoleþenské (napĜ. ÄNeãĢourej se v nose³ - lotto s obrázky etiky) nebo didaktické
(napĜ. pĜiĜazování dvojice obrázkĤ, které zachycují vhodné a nevhodné chování dČtí
ve stejné situaci).
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Seznamovat dČti se sluãným chováním mĤåeme také prostĜednictvím vhodných pĜíbČhĤ
a pohádek. V souþasné dobČ vyãlo nČkolik publikací i pro pĜedãkoláky, které jsou cílenČ
zamČĜeny na oblast spoleþenského chování. Pro ilustraci zde nČkteré uvádím.
Publikace ÄDČti a sluãné chování aneb vyprávČní koþky Justýnky³ (Adamovská, 2005)
pĜináãí dČtské pĜíbČhy holþiþky Majdy, jejích kamarádĤ a hlavnČ koþky Justýny, která
dČti pouþuje, jak se mají zachovat bČhem rĤzných situací. DČti jsou nenásilnou formou
seznamovány se základy sluãného chování. Kaådý pĜíbČh obsahuje v závČru písniþku,
která s tématem pĜíbČhu koresponduje, a pomáhá si pravidla chování lépe zapamatovat.
Kniha je velice pČknČ zpracovaná i na CD. PĜíbČhy vypráví Jitka Molavcová a písniþky
nazpíval dČtský sbor Bambini di Praga.
Velice krátké pĜíbČhy nabízí kníåka ÄNeotesánek³ s podtitulem ÄZáklady spoleþenského
chování pro ty úplnČ nejmenãí³ (BĜezinová, 2005). PĜíbČh zaþíná podobnČ jako pohádka
o Otesánkovi. Manåelé marnČ oþekávají pĜíchod miminka. Nakonec se muå vydává
z mČsta do lesa, kde zaþne otesávat kus dĜeva. Spustí se vãak déãĢ, a tak manåel pĜináãí
jeãtČ nedotesané miminko domĤ. Zbylé kousky kĤry od dítČte postupnČ opadávají
v souvislosti s osvojováním spoleþenského chování, se kterým se Neotesánek
seznamuje v bČåných åivotních situacích.
Pohádková kniha ÄDraka je lepãí pozdravit aneb o etiketČ³ (Krolupperová, Kratochvíl,
2009) je urþena pro dČti od pČti let. Obsahuje pĜíbČhy, které jsou inspirovány zásadami
sluãného chování. Pohádky vypravuje starý a moudrý plyãový pes. Jeho posluchaþi jsou
ostatní hraþky dvou dČtí - malého Vaãíka a Kaþenky. Kaådá pohádka obsahuje v závČru
námČtové otázky, které vybízí k zamyãlení nad daným tématem z obecného úhlu
pohledu. KromČ toho zde nalezneme souhrn základních zásad vycházejících
z tématu pohádky.
O tom, jak se má þlovČk správnČ chovat a jaké jsou dĤsledky, kdyå se þlovČk zachová
nevhodnČ, se píãe v knize ÄBirlibán³ (Petiãka, 1988). Spisovatel proniká do dČtské
fantazie pĜíbČhem malého chlapce Birlibána. Ten se rozhodne pomoci svému
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maĖáskovi Janeþkovi. Birlibán proåívá podivná dobrodruåství, ve kterých si
uvČdomuje, jak negativnČ mĤåe ovlivnit nevhodné chování þlovČka i jeho okolí.
Poslední publikace, na kterou bych ráda upozornila, se nazývá ÄNeobyþejná
dobrodruåství pro neobyþejné kluky a holky³ (Daniel, 2007). V této knize spisovatel
nabízí pĜíbČhy malých dČtí, které se setkávají s rĤznými problémy a snaåí se je Ĝeãit.
Vãechny výãe uvedené publikace vyuåívám pĜi své výchovnČ vzdČlávací þinnosti
v mateĜské ãkole. DČti mají tyto pĜíbČhy velice rády, dokáåou nad tématem diskutovat a
na základČ pĜíbČhu si uvČdomovat podobné chování u sebe nebo v jejich okolí.
O sluãném chování se mnohokrát zmiĖuje i MatČjþek. Ve svých publikacích poukazuje
nejen na nutnost osvojování základních pravidel chování jako napĜ. zdravení þi uklízení
hraþek, ale také apeluje na rodiþe a uþitele, aby vČnovali velkou pozornost chování,
ve kterém má dítČ snahu udČlat radost druhému. Tuto výchovnou taktiku nazývá ÄnČco
s nČkým pro nČkoho³ (MatČjþek, 2005, s. 172). Ta spoþívá ve spolupráci a sdílení
radosti. DítČ napĜíklad vytváĜí keramický pĜedmČt s nČkým, koho má rádo. V mateĜské
ãkole je to paní uþitelka. ÄÚþast na þinnosti dospČlých je pro dítČ vskutku mocným
výchovným þinitelem.³ (tamtéå, 2005, s. 172) VytvoĜený pĜedmČt potom pĜedá rodiþi.
DítČ pĜi pĜedávání dárku zaåívá radost z radosti rodiþe. DĤleåitým faktorem je zde tedy
princip obdarování a radost nČkoho jiného (MatČjþek, 2005).
Uþitelka v rámci podpory morálního rozvoje pĜedãkolního dítČte mĤåe vyuåívat výãe
zmínČné metody. Za nejzákladnČjãí metody povaåuji vyuåití pĜíbČhu þi pohádky
s morálním podtextem, aĢ uå se jedná o vyprávČní, dramatizaci, rozhovor na dané téma
apod. Dále pak vysvČtlování vhodného þi nevhodného chování v kontextu reakce
na aktuální výchovný problém dítČte. Potom jsou to také hry, zejména kooperativní a
dramatické. Uþitelka by nemČla v jakékoliv situaci zapomínat na velký vliv své
osobnosti a modelu chování, který se bezesporu podílí na celkovém rozvoji morálky
dítČte. Jednotlivé projevy chování dítČte by mČla korigovat pochvalou, pĜípadnČ
pokáráním. BČhem studia literatury mČ velice oslovil názor profesora MatČjþka, který
poukazuje na aktivity, bČhem nichå se dítČ úþastní na radosti druhému za asistence
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uþitelky. Na jedné stranČ jsem si vČdoma, åe se tak v mateĜské ãkole dČje u pĜíleåitosti
vánoþních svátkĤ nebo ke dni matek, kde dČti vytváĜí dárek pro rodiþe. Na druhé jsem si
ale uvČdomila, jak þasto uþitelky mají sklon vãechny kreativní práce dČtí nejprve
vystavit na nástČnku a aå následnČ jim je vČnovat domĤ. V tomto pĜípadČ je dobré, aby
mČlo dítČ alespoĖ nČkdy moånost si odnést domĤ svĤj obrázek, který ten den nakreslilo.
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3 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI UýITELE V OBLASTI ETICKÉ
VÝCHOVY DÍTċTE V PěEDâKOLNÍM VċKU
3.1 PROFESNÍ KOMPETENCE UýITELE
Kaådá uþitelka mateĜské ãkoly se vyznaþuje urþitými charakteristikami, které jsou
potĜebné k naplĖování její profese. SouhrnnČ mluvíme o profesních kompetencích
uþitele, které se dĜíve oznaþovaly, jak PrĤcha (2002) uvádí, termínem pedagogická
zpĤsobilost.
â. âvec definuje Äkompetence³ jako: Äkomplexní demonstrovanou schopnost
jednotlivce vykonávat speciální úkoly, potĜebné na uspokojivé splnČní speciálních
poåadavkĤ anebo nárokĤ zvláãtních situací pĜi výkonu odborných pracovních funkcí
a jiných hlavních mimopracovních aktivit a sociálních rolí, zahrnuje praktické znalosti,
dovednosti, postoje a jiné kvality osobnosti.³ (âvec, 2004, s. 41 in Dytrtová; Krhutová,
2009, s. 50) AutoĜi Pedagogického slovníku vymezují pojem Äkompetence uþitele³
jako: ÄSoubor vČdomostí, dovedností, postojĤ a hodnot dĤleåitých pro výkon uþitelské
profese.³ (PrĤcha; Walterová; Mareã, 2009, s. 129)
Základní vymezení pedagogických kompetencí, které charakterizují uþitelskou profesi,
formuluje Vaãutová (2004 in Dytrtová; Krhutová, 2009, s. 52 - 53). Jsou to tyto
kompetence:
± ÄpĜedmČtová/oborová,
- didaktická a psychodidaktická,
- pedagogická,
- diagnostická a intervenþní,
- sociální, psychosociální a komunikativní,
- manaåerská a normativní,
- profesnČ a osobnostnČ kultivující.³
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Z tČchto sedmi kompetencí nejvíce vystihují poåadavky na etickou výchovu dvČ. První
z nich je kompetence sociální, psychosociální a komunikativní, která poukazuje
na dovednost uþitele vytváĜet pĜíznivé klima ve tĜídČ, pĤsobit na vhodnou socializaci
dČtí, analyzovat pĜíþiny negativních postojĤ a zprostĜedkovávat jejich Ĝeãení. Druhá je
kompetence profesnČ a osobnostnČ kultivující, apelující na reprezentativní vystupování
uþitele na základČ osvojení zásad profesní etiky uþitele, jenå disponuje i pĜedpoklady
pro kooperaci s kolegy v kolektivu ãkoly. (Vaãutová, 2004 in Dytrtová; Krhutová, 2009)
NicménČ z celého kontextu kompetencí nelze izolovat pouze tyto dvČ výãe zmínČné,
neboĢ uþitelka by mČla disponovat vãemi kompetencemi. Tedy kompetencí oborovČ
pĜedmČtovou, která se vyznaþuje osvojenými znalostmi z pĜedãkolní pedagogiky
a pĜíbuzných vČd a dovedností uþitelky tyto vČdomosti aplikovat do výchovnČ
vzdČlávací þinnosti. V kompetenci didaktické a psychodidaktické uþitelka ovládá
strategii výchovy a uþení v rovinČ teoretické i praktické. Dovede vyuåívat vhodných
metod ve své výchovnČ vzdČlávací þinnosti. Je schopna vytváĜet ãkolní a tĜídní
vzdČlávací program na základČ znalosti Rámcového vzdČlávacího programu
pro pĜedãkolní vzdČlávání. V kompetenci pedagogické vykazuje uþitelka dovednosti
v orientaci výchovy a vzdČlávání vzhledem ke znalostem vzdČlávacích soustav. Ovládá
procesy a podmínky výchovy v teorii i praxi, spojené s odbornými znalostmi.
ProstĜednictvím diagnostické a intervenþní kompetence dokáåe uþitelka pracovat
s prostĜedky diagnostiky ve své výchovnČ vzdČlávací þinnosti. Je schopna identifikovat
dČti se specifickými poruchami þi dČti nadané a nabízet jim pĜimČĜenČ vhodné výchovné
a vzdČlávací metody. Dokáåe Ĝeãit výchovné problémy dČtí. V rámci kompetence
manaåerské a normativní by uþitelka mČla prokazovat znalosti zákonĤ a norem
vztahující se k její profesi. Dále by mČla zvládat Ĝídit tĜídu a organizovat si svou práci þi
dokázat pracovat v kolektivu (Vaãutová, 2004 in âikulová a kol., 2005).
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3.1.1 Profesní dovednosti uþitelky mateĜské ãkoly
Pro rozvoj profesních kompetencí uþitelky mateĜské ãkoly je potĜeba, aby uþitelka
disponovala nČkterými dĤleåitými pĜedpoklady. Ilona Gillernová (2003, s. 26) tyto
pĜedpoklady shrnuje do základních þtyĜ profesních dovedností:
− ÄsociálnČpsychologické profesní dovednosti;
− profesní dovednosti spojené s obsahem realizovaných þinností, s rĤznými
oblastmi rozvoje dítČte pĜedãkolního vČku;
− metodické profesní dovednosti;
− speciálnČvýchovné diagnostické profesní dovednosti.³
Souhrn vãech tČchto dovedností tvoĜí profesní kompetenci uþitelky mateĜské ãkoly
(viz obr. 2) (Mertin, Gillernová, 2003).

Obr. 2 Schéma profesních dovedností uþitelky mateĜské ãkoly (pĜevzato: Mertin,
Gillernová, 2003, s. 27)
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3.1.1.1 SociálnČpsychologické profesní dovednosti uþitelky mateĜské ãkoly
Z tČchto dovedností korespondují s oblastí etiky sociálnČpsychologické profesní
dovednosti.
SociálnČpsychologické profesní dovednosti pĜedstavují pĜedpoklad k naplĖování dalãích
profesních dovedností. Gillnerová (2003) podává struþný popis vybraných sociálních
dovedností, o kterých uvádí, Äåe osvojení a rozvinutí právČ tČchto dovedností vede
k upevnČní profesní jistoty uþitelky v mateĜské ãkole, pomáhá zvládat zmČnČné nebo
nové výchovnČ-vzdČlávací situace«³ (tamtéå, 2003, s. 28). Z inventáĜe uvádí tyto
dovednosti (Gillnerová, 2003):
Akceptování osobnosti dČtí, rodiþĤ, kolegĤ
PĜijímat kaådého jaký je vyåaduje po uþitelce urþitý vhled do situace dítČte. Nemluvíme
jen o jeho souþasném chování a výkonu. Uþitelka by mČla mít základní povČdomí
i o podmínkách v rodinČ, aby mohla pochopit nČkteré projevy dítČte a následnČ zvolit
adekvátní výchovné metody. Akceptace druhého by mČla vést ke vhodným stimulacím
jedince s ohledem na jeho moånosti. V pĜípadČ nepovedené þinnosti je tĜeba konkrétnČ
chybu nazvat, abychom tak dali dítČti ãanci ke zmČnČ. Hodnocení typu: ÄZase se mi
dneska nelíbilo tvoje chování.³ nevypovídá jasnČ, v þem se dítČ chovalo nesprávnČ.
Pokud dítČti Ĝekneme: ÄDnes se mi nelíbilo, jak jsi mi vzal bez dovolení ze stolu
knihu.³, usnadĖujeme mu tak rozpoznání viny, þímå u nČj dochází k vČtãí snaze
regulace nevhodného chování do budoucna. Dovednost akceptování rodiþĤ a kolegĤ se
projevuje u uþitelky zejména vhodnou komunikací s nimi.
Autenticita projevĤ uþitelky ve vztahu k sociálním partnerĤm
Autenticita se u uþitelky projevuje v jejím vČrohodném chování, aĢ uå se jedná o její
emoce, názory þi postoje. DítČ tak poznává urþité cesty a hranice výchovného pĤsobení.
Empatie k jednotlivému dítČti i k celé skupinČ, rodiþĤm, kolegyním
Empatická uþitelka by se mČla umČt vcítit do situace dítČte, rodiþĤ þi kolegĤ, být
vnímavá a vstĜícná k jejich potĜebám a pĜáním, dokázat jim porozumČt, ale zároveĖ
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zĤstat sama sebou. Schopnost empatie je þasto spojována s negativními pocity druhého.
V této situace je úkolem uþitelky projevit pochopení nad problémy, strachem, lítostí
apod. Na druhé stranČ by mČla umČt s druhým sdílet i radostné okamåiky. Empatické
chování souvisí se schopností naslouchat a s porozumČním nonverbálním projevĤm.
Naslouchání
Naslouchat umoåĖuje uþitelce lépe porozumČt podstatČ sdČlovaných informací. Aby
uþitelka dokázala správnČ naslouchat druhému, je tĜeba, aby mu vČnovala dostateþný
prostor k vyjádĜení obsahu sdČlení. KromČ toho by mČla zajistit moånost individuálního
pĜístupu. V praxi to znamená, åe se dokáåe zastavit, pĜeruãit svou þinnost, vČnovat
pozornost jen jemu, dbát na oþní kontakt a následnČ empaticky zareagovat na obsah
rozhovoru. Uþitelka by mČla být dostateþnČ vnímavá i na potĜebu sdílet se od tČch dČtí,
které se ostýchají uþitelku oslovit jako první. Mnohdy je i pro uþitelku tČåké zajistit
ideální podmínky k naslouchání, proto je dobré v tomto smČru spolupracovat
s kolegyní. Pokud je to moåné a situace dítČte to vyåaduje, mĤåe se jedna uþitelka
vČnovat vãem dČtem ve tĜídČ a druhá uþitelka si dítČ odvede do klidné þásti tĜídy nebo
i mimo tĜídu (do ãatny, na chodbu), kde mu plnČ vČnuje pozornost. Jestliåe dítČ zaåívá
pocit, åe uþitelka dokáåe dítČ vyslechnout, buduje se u nČj dĤvČra v pedagoga.
KromČ dČtí se uþitelka dostává do kontaktu s rodiþi, kteĜí mají nČkdy tendenci se jí
svČĜit. I v této rovinČ je potĜeba, aby uþitelka dostateþnČ naslouchala a adekvátnČ
zareagovala na jejich potĜeby.
Odliãování proåitkĤ a pocitĤ od úvah, úsudkĤ a názorĤ u sebe i ostatních
ýasto dochází k neporozumČní díky zámČnČ názorĤ a úsudkĤ s pocity. Názory a úsudky
vycházejí z racionálního pohledu na svČt, mĤåeme o nich polemizovat þi pĜedkládat
nové argumenty. Proåitky a pocity jsou souþástí emocionální sloåky. O proåitcích nelze
v dané situaci polemizovat. Jestliåe dítČ sdČlí uþitelce ÄBojím se tmy³, tČåko uþitelka
mĤåe uspČt argumenty typu: ÄPodívej, Tomáãek se taky nebojí. PĜece nejsi åádná
bábovka!³ apod.
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Orientace na konkrétní situace
Tato dovednost poukazuje na dĤleåitost ve vyjadĜování se ve vztahu ke konkrétním
situacím. Jestliåe se bude uþitelka jasnČ vyjadĜovat ke konkrétním projevĤm dČtí, dojde
relativnČ jednoduchou cestou k efektivnímu výchovnému pĤsobení. To stejné platí
v interakci s rodiþem, kdyå s ním uþitelka hovoĜí napĜíklad o výchovných problémech
jeho dítČte. Pokud rodiþi jasnČ definujeme, jaké konkrétní poåadavky má na dítČ klást
doma a zároveĖ se o to stejné budeme snaåit v mateĜské ãkole, mĤåe se chování dítČte
zlepãit.
Podporování sebekontroly a seberegulace u sebe i u dČtí
Kaådá uþitelka by mČla rozvíjet a podporovat sebekontrolu a sebeovládání jak u sebe
tak u dČtí. Vzhledem k tomu, åe se dennČ vyskytuje v sociálních vztazích mezi dČtmi,
mČla by disponovat urþitou mírou sebeovládání a sebekontrolou. Tím také ukazuje
pĜíklad dČtem, které si tak osvojují tuto dĤleåitou dovednost.
PorozumČní neverbálním projevĤm jedince
Neverbální projevy jsou dĤleåitou sloåkou komunikace. Kaådý komunikuje gesty,
mimikou, postojem tČla apod., aniå by si to þasto uvČdomoval. Uþitelka spoustu
informací od dČtí získává právČ díky neverbálnímu projevu jednotlivce. V pĜedãkolním
zaĜízení je porozumČní nonverbálních projevĤ dČtí o to dĤleåitČjãí, protoåe ne kaådé dítČ
dokáåe svou potĜebu vyjádĜit slovy. Na vinČ mĤåe být nedostateþná slovní zásoba,
ãpatná výslovnost nebo jen strach nČco Ĝíci.
Respektování a tolerování odliãného pohledu na projevy interakcí
Tato dovednost spoþívá v umČní uþitelky poskytnout dČtem model tolerance v oblasti
odliãných pohledĤ na svČt. DČti se snaåí vést ke zvaåování pĜíþin i dĤsledkĤ rĤzných
úhlĤ pohledu.
Rozvíjení sebedĤvČry a sebejistého vystupování
SebedĤvČra uþitelky mĤåe ovlivnit podporu sebedĤvČry dítČte. Uþitelka by mČla
poskytovat dítČti takové aktivity, ve kterých se cítí být úspČãné a ve kterých samo sobČ
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i ostatním dokáåe, åe nČco zvládne. ProstĜednictvím tČchto pozitivních zkuãeností
dochází k rozvoji sebedĤvČry u dČtí.
UmČní pochválit
Ve výchovČ hraje nezastupitelnou roli odmČna a trest. VČtãí úþinek má samozĜejmČ
odmČna, tedy pozitivní hodnocení dítČte. ýasto je tČåké dítČ za nČco pochválit, pĜesto
musí zkuãená uþitelka umČt ocenit alespoĖ snahu dítČte, i kdyå se mu výsledná práce
nepodaĜila. Kaådé kladné hodnocení stimuluje dítČ k dalãím aktivitám. Pochvalu uvítají
nejen dČti, ale rádi ji na své dítČ uslyãí i jejich rodiþe.
ZpČtná vazba v profesních sociálních vztazích
ZpČtná vazba vychází z oboustranné komunikace, napĜíklad mezi uþitelkou a rodiþem.
PĜedpokladem je, åe uþitel þi rodiþe dokáåí sdČlovat informace konkrétnČ a pĜesnČ.
Komunikace nemá být hodnotící þi interpretující, mČla by si vãímat zmČnitelných
charakteristik chování a obsahovat ocenČní. Podstatné pĜi zpČtné vazbČ je umČt
informace také pĜijímat.
Zvládání konfliktních situací
V prostĜedí mateĜské ãkoly dochází témČĜ dennČ ke konfliktĤm mezi dČtmi. Velkou
mČrou, jak vést dČti ke zvládání konfliktu ve prospČch rozvoje vztahĤ, pĜispívá
výchovné pĤsobení uþitelky. Uþitelka se mĤåe dostat i do situace, kde bude Ĝeãit
konflikt mezi rodiþi þi kolegy. Gillernová (2003, s. 33) vyjmenovává tyto nejdĤleåitČjãí
ÄsociálnČ nároþné úkony³, které se podílejí na zvládnutí konfliktní situace:
− Ä oddČlit dČti, kolegy, rodiþe od problému, pĜestoåe právČ oni jsou jeho nositelé;
Ĝeãit a zvládat musíme problémy, a ne lidi;
− vypoĜádat se s emocemi, které provázejí prakticky kaådý konflikt, pĜirozenČ,
pokusit se je pĜimČĜenČ ventilovat;
− vytváĜet alternativy a varianty postupu je pĜímo nezbytnou podmínkou zvládání
konfliktu, protoåe kaådá konfliktní situace v sobČ zahrnuje více moåností k jejímu
zvládnutí, první ÃĜeãeníµ, které nás napadne, nemusí být optimální;
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− uvČdomit si, åe ke vzniku konfliktu pĜispívají nejen jeho aktéĜi, ale i urþitá
sociální situace, kterou je nutné brát v úvahu i pĜi zvaåování postupĤ jeho
zvládání.³
V pĜedãkolním zaĜízení se nyní soustĜećme na pohled konfliktu mezi dČtmi a jejich
Ĝeãení situací.
Na zaþátku ãkolního roku se v kaådé tĜídČ stanovují pravidla, se kterými se dČti
seznamují. Je dobré, kdyå jsou pravidla zobrazena pĜímo dČtmi. Jestliåe dČti Ĝeãí
konflikt, vČtãinou vychází z poruãení urþitého tĜídního pravidla. DČti by si v tomto
pĜípadČ mČly pĜednČ uvČdomit, které pravidlo poruãily. Jedním ze zpĤsobu je pĜijít
k danému zobrazenému pravidlu a spoleþnČ si pohovoĜit, co dČti udČlaly ãpatnČ
a následnČ dojít k usmíĜení. Samotný akt usmíĜení mĤåe pĜedstavovat vyĜeãení situace,
omluvu a podání ruky þi pohlazení jako gesto, åe jsme kamarádi. NČkteĜí psychologové
vãak upozorĖují, åe dČtem nemusí být pĜíjemný tČlesný kontakt, proto by uþitelka
nemČla nutit dítČ k tomuto úkonu. Ze zaþátku je dobré, aby uþitelka pomohla dČtem
k usmíĜení. V prĤbČhu þasu by vãak mČly dČti zvládat Ĝeãit konflikt samy, zejména
starãí pĜedãkoláci.
Podobným Ĝeãením mĤåe být stanovené místo, kde si dČti popovídají o svém konfliktu
a následnČ uþitelce oznámí, co kaådý z nich (ne ten druhý) udČlal ãpatnČ (Eyre, 2007).
SamozĜejmČ ani zde neopomeneme usmíĜení.
Pokud dČti nedokáåou v konfliktu najít Ĝeãení, mĤåe uþitelka, napĜíklad prostĜednictvím
komunikaþního kruhu, vyzvat ostatní dČti, aby kamarádĤm poradily, jak by daný
problém vyĜeãily ony.
DČti se mohou uþit Ĝeãit konflikty i prostĜednictvím fiktivních situací, které jsou jim
blízké (Svobodová, 2007). K východisku konfliktĤ mĤåe pĜispČt i dČtská dramatizace
pĜíbČhĤ.
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3.2 KLIMA TěÍDY
Pedagogický slovník charakterizuje ÄtĜídní klima³ jako ÄsociálnČpsychologickou
promČnnou, kterou tvoĜí ustálené postupy vnímání, proåívání, hodnocení a reagování
vãech aktérĤ na to, co se ve tĜídČ odehrálo, právČ odehrává nebo má v budoucnu
odehrát. K tČmto aktérĤm patĜí: tĜída jako celek, skupiny åákĤ, åák jako jednotlivec,
uþitel, skupina uþitelĤ, kteĜí danou tĜídu vyuþují. Z þasového hlediska klima oznaþuje
jevy dlouhodobé, typické pro tĜídu a uþitele po mČsíce aå roky. Liãí se od atmosféry
tĜídy, která je jevem krátkodobým, promČnlivČjãím«³ (PrĤcha, Walterová, Mareã, 2009,
s. 125).
K vytváĜení pozitivního klimatu ve tĜídČ pĜispívá uþitelka svými profesními
kompetencemi. (viz kapitola 3.1)
Klima tĜídy lze promyãlenČ ovlivĖovat. V první fázi je tĜeba zjistit aktuální stav pomocí
diagnostických metod. Následuje rozhodování, ve kterých oblastech chceme docílit
zlepãení nebo alespoĖ udrået aktuální stav. Dále zvolíme pedagogické postupy,
prostĜednictvím kterých cílenČ zasahujeme do klimatu tĜídy. Na závČr vyhodnotíme
situaci a nadále se snaåíme podporovat tyto zmČny k lepãímu (âikulová a kol., 2005).
3.2.1 Pedagogické postupy ovlivĖující tĜídní klima
Jako pĜíklad ke zlepãení klimatu tĜídy uvádí âikulová a kol. (2005, s. 93) tyto
pedagogické postupy:
− Ävztahy mezi dČtmi ve tĜídČ: snaåit se, aby soudrånost tĜídy vzrĤstala
a pĜevaåovala pozitivní orientace tĜídy; zaĜazovat do výchovnČ vzdČlávacích
þinností situace, ve kterých dČti musí spíãe spolupracovat neå soutČåit; vyuåívat
þinnosti ve dvojicích a skupinách; vést dČti, aby umČly Ĝeãit konfliktní situace;
cílenČ eliminovat projevy agrese, ãikanování apod.
− zájem o prĤbČh aktivit: stavČt na tom, co dítČ umí; moånost vybrat si, co dítČ
zajímá; respektovat individuální tempo, oceĖovat proces þinnosti stejnČ jako
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výsledek, poskytovat pozitivní zpČtnou vazbu; umoåĖovat navazování kontaktĤ
s dalãími lidmi (odborníky v oboru, rodiþi, «);
− klid a poĜádek ve tĜídČ: udråovat klid na práci: podporovat samostatnost,
zodpovČdnost a dodråování pravidel a Ĝádu.³
3.2.2 PĜíklady cílených aktivit ovlivĖujících tĜídní klima
Mezi aktivity ovlivĖující tĜídní klima Ĝadíme hry. Jedná se zejména o hry prosociální,
socializaþní a kooperativní. Dále to mohou být pohádky a pĜíbČhy s mravní tématikou
(viz 2.2), které lze dČtem pĜedþítat, vyprávČt, o jejich obsahu následnČ diskutovat,
dramatizovat jej a výtvarnČ ztvárnit. Dalãí formou je výtvarné zpracování jakéhokoliv
tématu, pravidel. V této souvislosti je na místČ uvést jednu výtvarnou techniku, která
propojuje

emocionální

a

sociální

rozvoj

s rozvojem

intelektuálním.

Jedná

se o artefiletiku. Nezanedbatelnou úlohu pĜedstavují aktivity spojené s dramatizací:
hraní urþitých rolí, maĖásková a loutková divadla, která obsahují morální podtext.
Diskuze þi rozhovor nad urþitým tématem týkající se mravní výchovy, obohacuje dČti
o dalãí informace a tĜídí jejich myãlenky. Mezi oblíbené aktivity patĜí u dČtí i práce
s písní. DČti si kromČ zpČvu písnČ uvČdomují i morální obsah textu, který mohou bČhem
zpívání dramatizovat.
3.3 METODY MRAVNÍ VÝCHOVY
Aby uþitelka dokázala vhodnČ pĤsobit na mravní výchovu dČtí, musí znát základní
metody mravní výchovy. Kuþerová (in StĜelec, 1998) tĜídí tyto metody na metody
mravního uvČdomování a na metody výchovy mravní aktivity.
Metody mravního uvČdomování dále þlení na metody rozumové instrukce, metody
citového a názorného pĤsobení a metody rozvoje morálního úsudku. Metoda rozumové
instrukce obsahuje metodu poåadavkĤ a metodu vysvČtlování. Metody citového
a názorného pĤsobení zahrnují metody vyvolávání a tlumení citĤ (sugesce, substituce,
agitace, degravace, eliminace a sublimace), dále metodu pĜesvČdþování a metodu
pĜíkladu. Metody rozvoje morálního úsudku pĜedstavuje metoda mravních dilemat.
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Metody výchovy mravní aktivity dČlí do metod usmČrĖování þinnosti dČtí a mládeåe
a do metod utváĜení situací pro samostatnou þinnost dČtí a mládeåe. Metody
usmČrĖování þinností dČtí a mládeåe vyjadĜuje metoda reåimu, metoda cviþení, metoda
získávání (projev oþekávání, soutČå, slib a výstraha, závazek), metoda kontroly
a metoda hodnocení. Metody utváĜení situací pro samostatnou þinnost dČtí a mládeåe
tvoĜí metoda povČĜování úkolem nebo funkcí a metoda utváĜení samosprávy
a spolupráce se samosprávou.
Za základní metodu mravní výchovy, která zaþíná utváĜet morální vývoj dítČte je
povaåována metoda hodnocení.
3.3.1 OdmČny a tresty z pohledu utváĜení mravního vývoje pĜedãkoláka
Jednou z tradiþních metod, jak regulovat morální chování, se povaåuje uåívání odmČn
a trestĤ. V oblasti dČtské výchovy existuje mnoho forem trestĤ a odmČn. Mají ovãem
rĤzné dopady jak na psychiku, tak na chování dítČte. V nejãirãím slova smyslu mohou
odmČny a tresty pĤsobit jako impulsy v motivaci chování.

3.3.1.1 Tresty
Trest je chápán jako: Äjedna z forem negativního motivaþního pĤsobení na dítČ ve ãkole
nebo doma. Jde o zámČrnČ navozený následek toho, åe åák ãpatnČ splnil nebo nesplnil
uloåené poåadavky«³ (PrĤcha; Walterová; Mareã, 2009, s. 316). ÄZákladní funkcí
trestu je zabránit opakování neåádoucího chování dítČte.³ (Vaãátková, 2003, s. 29)
Tresty dČlíme na fyzické a psychické. Fyzické tresty zahrnují napĜ. pohlavek, jako
psychické oznaþujeme zákazy þi odnČtí pĜíznČ. Prunner (2003) nabízí i dalãí dČlení
trestĤ, a to na symbolické (napĜ. pouhé výhruåky) a faktické, coå je konkrétní udČlení
trestĤ. Pouåívání pouze symbolických trestĤ se nedoporuþuje, protoåe sniåuje autoritu
dospČlého.
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Fraibergová (2002) se domnívá, åe vČtãina rodiþĤ je pĜesvČdþena, åe Änaplácání
na zadek³ patĜí k úþinným výchovným prostĜedkĤm. Myslí si, åe vãichni tito rodiþe
mají hluboko v pamČti v souvislosti s fyzickými tresty a strachem z nich uloåen pocit
poníåení, bezmoci a podrobení. Na otázku, zdali fyzický trest pomáhá, pĜedpokládá
odpovČć: ÄSpíã na chvíli³. Z toho vyvozuje, åe výsledky Älekcí³, ze kterých se má dítČ
pouþit, se z nČjakého dĤvodu nedají integrovat do svČdomí. DítČ si mĤåe v dĤsledku
fyzických trestĤ osvojit neåádoucí chování. NapĜíklad se úspČãnČ nauþí vyhýbat
pocitĤm viny, protoåe bude vČĜit, åe trest ãpatné chování jeho ÄpĜestupek³ zruãí.
PĜes veãkerá negativa trestĤ poukazuje i na nČkteré typy trestĤ, které pĜispívají
k osvojování spoleþenských a morálních hodnot a pomáhají k vytváĜení svČdomí.
Jedním z nich je odebrání nČkterých výsad jako dĤsledek nevhodného chování. Pokud
má být trest úþinný, mČl by vycházet z logických souvislostí, napĜíklad kdyå Jeníþek
hází s autíþkem, bude mu odebráno na urþitou dobu. UpozorĖuje i na dĤleåitost
rozhovoru s dítČtem o jeho chování poté, co se uklidní ve svém jednání. Rozmluva
napomáhá k rozvíjení sebeovládání. (Fraibergová, 2002)
Pokud jiå pĜistoupíme k trestĤm, mČli bychom se drået urþitých zásad, mezi které patĜí
dle Prunnera, 2003, s. 67):
− Änetrestat pĜíliã þasto
− dbát na vČkovČ a individuální zvláãtnosti dítČte
− trest musí åák uznat a pĜijmout, jinak pozbývá úþinnosti
− trest nesmí být poniåující
− trest nesmí být chápán jako pomsta
− po odpykání trestu povaåujeme záleåitost za skonþenou, provinČní zbyteþnČ
nepĜipomínáme
− dáme najevo, åe vČĜíme v nápravu³
Známý psycholog ZdenČk MatČjþek napsal jednu moudrou vČtu: ÄDobĜe mĤåe potrestat
dítČ jenom ten, kdo je má rád.³ (MatČjþek, 1997, s. 46) Jaká je v souþasné dobČ realita?
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Na jedné stranČ jsou rodiþe, kteĜí se snaåí vãe dČtem vysvČtlit. TČlesné tresty témČĜ nebo
vĤbec nepouåívají. V pĜípadČ klidného dČvþátka nebo chlapce, který napomenutí
pĜijímá a podle toho se správnČ zachová, je vãe v poĜádku. NicménČ spousta dČtí tohoto
pĜístupu rodiþĤ jen zneuåívá a dČlá si, co chce na úkor Äaå moc hodných³ rodiþĤ.
Výsledkem je nejen nezvladatelné dítČ, ale i zoufalství rodiþĤ z pocitu viny, åe
nezvládají výchovu svého dítČte, i kdyå se tak snaåí.
Na druhé stranČ existují rodiþe, kteĜí uplatĖují tČlesné tresty témČĜ dennČ a nČkdy
i bez pĜíþiny. VČtãinou se jedná o rodiþe, kteĜí jsou netrpČliví, nervózní a nČkam
spČchající. DĤsledkem je automatická reakce dítČte s pĜimhouĜenýma oþima, bránícíma
se rukama ve smČru oþekávané rány a pĜikrþenou postavou pĜi zdviåené ruce k úderu.
V extrémních pĜípadech mĤåe fyzické trestání pĜejít aå k tČlesnému týrání.
Dle mého názoru více jak polovina rodiþĤ uåívá tČlesný trest jen v nezbytnČ nutném
pĜípadČ a snaåí se i o rozmluvu s dítČtem. DĤleåitým faktorem ve výchovČ je, abychom
i po trestu umČli dítČti odpustit a opČt mu dali najevo, åe ho máme rádi.
Problém nČkdy také nastává pĜi výchovČ v mateĜských ãkolách. Zde se setkávají dČti
z rĤznČ vedených výchovných stylĤ. Pro uþitelku mĤåe být velice nároþné usmČrnit
nČkterá neåádoucí chování dČtí. VČtãinou volí dle stanovených pravidel tĜídy nČjaká
pĜijatelná Ĝeãení v podobČ odebrání hraþky þi zamČstnání dítČte jinou þinností.
Domnívám se, åe hodnČ pedagogĤ mi potvrdí, åe jen napomínání, domlouvání
a vysvČtlování nestaþí a nČkdy se dokonce míjí úþinkem. Bohuåel nejedna uþitelka mi
uå pĜi rozhovoru potvrdila, åe kdyå se nesmí uåívat tČlesné tresty, o to þastČji se
v pĜedãkolním zaĜízení uåívají psychické tresty v podobČ rĤzných výhruåek.

3.3.1.2 OdmČny
OdmČna je jedna z forem pozitivního motivaþního pĤsobení na dítČ ve ãkole i doma.
Jedná se o zámČrnČ navozený následek toho, åe dítČ splnilo uloåené poåadavky nebo
nČco dobĜe vykonalo z vlastní iniciativy. (PrĤcha; Walterová; Mareã, 2009)
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OdmČny mĤåeme téå rozdČlit na tČlesné (pohlazení, bonbón) nebo psychické (pochvala,
uznání), ale i duchovní, kam Ĝadíme porozumČní, vdČþnost.
NejtypiþtČjãí odmČnou je pochvala. Adekvátní pochvala poskytuje dítČti sebeuplatnČní,
vzbuzuje pocit úspČchu. PĜi uplatĖování pochval by mČl pedagog dbát urþitých pravidel.
Prvním z nich je bezprostĜednČ spojit pochvalu s provedenou þinností. PĜi frekvenci
pochval není nejúþinnČjãí strategie chválit vãe a stále, ale vãímat si toho, co dítČ zvládlo
navíc, kde udČlalo pokrok. RozhodnČ není efektivní chválit dítČ za to, co uå dávno umí.
ýasté pochvaly dítČti zevãední. Dále je dĤleåité dbát na intenzitu pochval. Kaådý
pedagog má svĤj Ärepertoár³ pochval, je vãak tĜeba si dát pozor, abychom se ve slovním
hodnocení stále neopakovali. Proto je úþelné znát ãirokou ãkálu intenzity pochval, aby
bylo moåno dostateþnČ diferencovat reakce na jednotlivé výkony dČtí. (Prunner, 2003)
KromČ odmČn, které bychom mohli zaĜadit jako formu uznání, aĢ uå verbální nebo
neverbální, mĤåe mít odmČna charakter hmotný. DČti získávají vČtãinou sladkost nebo
obrázek, hraþku apod. U hmotných odmČn by nemČla být rozhodující jejich objektivní
vČcná hodnota.
OdmČny mohou mít také vedlejãí, neåádoucí úþinky. PĜíliãné zamČĜení dítČte
na odmČnu bývá formováno jiå v pĜedãkolním vČku v rodinČ, kde se mĤåe vytváĜet
specifický postoj, vedoucí ve snaze získat odmČnu za kaådou cenu bez ohledu na druhé.
Psycholog KopĜiva a kol. upozorĖují na fakt, åe odmČny nezvyãují skuteþný zájem, ale
sniåují ho. ÄKdykoliv nabízíme odmČnu, sniåujeme význam a hodnotu þinnosti, která má
být za tuto odmČnu vykonána (úklid, osobní hygiena,«)³. (KopĜiva a kol., 2008, s. 159)
Dále KopĜiva a kol. (2008) poukazují i na odmČny pĜedstavující riziko pro morální
vývoj, neboĢ se vytváĜí návyk kupovat si druhé odmČnami. DítČ dle nápodoby
dospČlého následnČ uplácí jiné kamarády, napĜíklad bonbóny za úþelem splnČní jemu
nepĜíjemnému úkolu. DĤsledkem je také pĜijímání úplatkĤ.
V souþasné dobČ je mezi rodiþi velká tendence podpoĜit sebevČdomí dítČte. ýiní tak
následkem pochval za skutky, které mnohdy vĤbec nezasluhují pochvalu. DČti si myslí,
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åe vãechno dČlají správnČ, i kdyå tomu tak není. Tím se dČti ochuzují o pĜijímání kritiky
a s vyrovnáním nezdaru.
V mateĜské ãkole vČtãina uþitelek volí zejména slovní pozitivní hodnocení. NČkteré
uþitelky bohuåel berou jako samozĜejmost dát dítČti bonbón za pomoc pĜi uklízení apod.
NáslednČ se to stává pro dČti samozĜejmostí a bez pĜíslibu odmČny odmítají
spolupracovat.
3.4 AUTORITA UýITELE
DítČ pĜed nástupem do mateĜské ãkoly vnímá jako hlavní autoritu své rodiþe. Jakmile
vãak zaþíná navãtČvovat pĜedãkolní zaĜízení, stává se pro nČj významnou autoritou
uþitelka. Mnohdy je uþitelka osobou, která zastává vyããí stupeĖ autority neå samotný
rodiþ. DítČ ji bezmeznČ vČĜí a dokonce je v její pĜítomnosti posluãnČjãí neå
v pĜítomnosti rodiþe.
V oblasti mravní výchovy zastává uþitelka morální autoritu tím, åe respektuje etické
hodnoty a normy spoleþnosti a jejím prostĜednictvím jsou i prosazovány. To, jak
hodnoty a normy uþitelka prezentuje, je zároveĖ souþástí jejího výchovného procesu,
který souvisí s výchovnými styly, se zpĤsobem Ĝízení i s pouåitou mírou emoþního
vztahu mezi dospČlými a dČtmi. Z tohoto dĤvodu nemĤåe být autorita od výchovy
oddČlována. Z pedagogického hlediska mluvíme o vedení þi následování dítČte
prostĜednictvím autority ke správnému utváĜení osobnosti. (Valiãová, 2007)
3.5 VZOR A PěÍKLAD UýITELE
Helus (2004) hovoĜí o morálnČ osobnostní dimenzi uþitelství, kterou vyjadĜují þtyĜi
pedagogické ctnosti. Psychologický slovník ctnost vystihuje jako Ätrvalý kladný rys
charakteru þlovČka, stálý zdroj jeho etického chování«³. (Hartl, Hartlová, 2004, s. 88)
Mezi základní pedagogické ctnosti Helus (2004) Ĝadí pedagogickou lásku,
pedagogickou moudrost, pedagogickou odvahu a pedagogickou dĤvČryhodnost. Dále
tyto ctnosti charakterizuje.
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Pedagogická láska je projevem citu uþitele k dítČti. DítČ pociĢuje, åe uþiteli na nČm
záleåí, rozumí mu a podporuje ho. ProstĜednictvím pedagogické moudrosti uþitel usiluje
o porozumČní a pochopení v interakci s druhým na základČ opory o vČdecké poznání,
praktických zkuãeností a kvalifikované reflexe. Pedagogickou odvahou rozumíme
rozhodnutí uþitele obhajovat právo dítČte na jeho osobnostní rozvoj a domáhat se
pro nČj potĜebných podmínek. Pedagogická dĤvČryhodnost pĜedstavuje uþitelovu oporu
pro dítČ v jeho osobnostním rozvoji.
Úkolem uþitele je napomáhat v morálním vývoji dítČte. Velký význam pĜedstavuje jeho
pĜíklad a potom také moånost vyuåívat kaådé pĜíleåitosti k upevnČní správného jednání
dítČte. (Fontana, 1997)
PĜíklad a vzor uþitelky jsou nejdĤleåitČjãím aspektem ve výchovČ k hodnotám
a normám spoleþnosti. Pokud bude uþitelka vyprávČt dČtem, jak mají být mezi sebou
citliví a ohleduplní, ale sama se k dČtem bude chovat necitlivČ, nemá tato výchova
åádný efekt. DČti potĜebují vidČt zejména pĜíklad uþitele, vzor, se kterým se mohou
ztotoånit a usilovat o stejné chování. StejnČ tak je dĤleåité, aby byla uþitelka vnímavá
k chování dČtí. Jakmile zaznamená, åe se dítČ alespoĖ snaåí kopírovat kladný pĜíklad
chování, mČla by ho pochválit a podpoĜit v podobném úsilí.
3.6 SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI PRACOVNÍKY MATEěSKÉ âKOLY
Úsilím kaådé mateĜské ãkoly je, aby vãichni zamČstnanci dokázali navzájem
spolupracovat. DČti jsou velice vnímavé a pozorují chování uþitelky i ve vztahu
k dalãím spolupracovníkĤm. ZároveĖ i dČti jsou v interakci s tČmito lidmi.
PĜíkladem mĤåe být napĜíklad þinnost, kdy dČti Äpeþou³ bábovku. SpoleþnČ se nejprve
podílí na pĜípravČ tČsta (odmČĜují mnoåství surovin, míchají tČsto apod.). NáslednČ
poåádají paní uklízeþku, aby bábovku odnesla do kuchynČ kuchaĜkám k upeþení.
Jakmile kuchaĜky donesou zpČt jiå upeþenou bábovku, dochází k jejímu rozdČlení
na jednotlivé porce. Uþitelka se pak mĤåe zeptat dČtí, jak naloåí se zbytkem porcí.
PĜednČ se nabízí moånost si jeãtČ pĜidat, ovãem cílem uþitelky je, aby dČti doãly k jiné
57

variantČ ± rozdČlit se s uklízeþkami a kuchaĜkami, protoåe se téå spolupodílely
na pĜípravČ bábovky. Uþitelka by pak mČla dČti ocenit, åe se zĜekly druhé porce
a rozdČlily se.
3.7 SPOLUPRÁCE S RODINOU
Rodina je pro dítČ nejdĤleåitČjãí sociální jednotkou. PĜijímalo od ní první morální
hodnoty a normy a pĜijímá i nadále. Vstup dítČte do mateĜské ãkoly znamená
i pro rodiþe urþitou zmČnu a strach, åe se jejich dítČ Äzkazí³ pod vlivem ostatních dČtí.
DĤleåitou úlohou uþitelky je, aby s rodiþi navázala kladný vztah a zvládala s nimi
vhodnČ komunikovat. Uþitelka by nemČla zapomínat dítČ prĤbČånČ chválit rodiþĤm,
pĜípadnČ s nimi konzultovat pĜíþiny jeho dlouhodobČjãích nezdarĤ.
MateĜská ãkola se snaåí zapojit rodiþe do spolupráce. Klasickým pĜíkladem je ÄtvoĜení
rodiþĤ s dČtmi³, kde dítČ s maminkou nebo s tatínkem spoleþnČ tvoĜí. Dále mateĜská
ãkola nabízí rodiþi úþast na besídkách, spolupodílení se na nároþnČjãích akcích þi
výletech. Rodiþ má v souþasné dobČ vČtãí moånosti i v podobČ návãtČv tĜídy svého
dítČte bČhem ãkolního roku þi absolvování adaptaþní fáze ve tĜídČ.
Pravdou je, åe rodiþe se úþastní vČtãiny akcí spíãe z formality. DĤvod mĤåe být
napĜíklad ten, åe se ve ãkole necítí dobĜe, nikoho tam neznají, nebo proto, åe jsou
þasovČ zaneprázdnČni. KoĢátková si pokládá otázku, zda mĤåe vĤbec malé dítČ
porozumČt vztahu rodiþe se ãkolou. NáslednČ odpovídá: ÄNemusí tomu rozumČt, ale je
schopno to vycítit. PrávČ intuitivní vyhodnocování situací a jejich emoþních nábojĤ je
typickým znakem pro sociální uþení dítČte pĜedãkolního vČku.³ (KoĢátková, 2008, s. 90)
V této tĜetí kapitole jsem popsala základní schopnosti a dovednosti uþitele v oblasti
etické výchovy pĜedãkolního dítČte. Uþitelka by mČla disponovat profesními
kompetencemi a rozvíjet sociálnČpsychologické profesní dovednosti. Rozvoj morálních
hodnot u dČtí by mČl probíhat v klidné atmosféĜe tĜídy, kde by uþitelka i dČti mČly
pĜispívat k pozitivnímu klimatu tĜídy. Z metod mravní výchovy uþitelka vyuåívá
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nejþastČji odmČnu a trest, pĜiþemå odmČna a pochvala má ve výchovČ pĜevládat
nad trestem. DČti v mateĜské ãkole dokáåí vyhodnocovat pĜíklady chování mezi
zamČstnanci ãkoly, vztahem uþitele a rodiþĤ. NejdĤleåitČjãí aspekt v ovlivĖování
chování dítČte má vãak autorita uþitele a hlavnČ jeho osobní pĜíklad.

59

4 SHRNUTÍ TEORETICKÉ ýÁSTI
ProstĜednictvím vãech pĜedcházejících kapitol jsem obsáhla základní poznatky z oblasti
morálního vývoje pĜedãkolního dítČte. DítČ v tomto vČku jeãtČ stále jedná hlavnČ
pod vlivem trestĤ a odmČn. HovoĜíme o heteronomní morálce, která pĜetrvává
do sedmého aå osmého roku, nČkdy jeãtČ déle. SvČdomí se u dítČte postupnČ vyvíjí
paralelnČ se zaåíváním pocitĤ viny. PĜedãkolní vČk je charakteristický socializací
v kolektivu mateĜské ãkoly. PĜestoåe je dítČ ovlivĖováno prostĜedím mateĜské ãkoly,
nejvíce morálních hodnot a modelĤ chování získává v rodinČ na základČ identifikace
s rodiþem.
Vzhledem k velké participaci rodiny na morálním vývoji dítČte spoþívá úloha uþitelky
mateĜské ãkoly jen v podpoĜe morálního rozvoje dítČte. Ve výchovnČ vzdČlávací
þinnosti mĤåe vyuåívat rĤzné metody. Za nejþastČjãí povaåuji vysvČtlování vhodného þi
nevhodného chování v aktuální výchovné situaci dítČte, vyprávČní a následný rozbor
pĜíbČhu (pohádky) s morálním podtextem nebo hry, zejména kooperativní a dramatické.
Správné chování dČtí posiluje uþitelka pochvalou, nevhodné pokáráním. Pro korekci
správného chování a vČdomí vhodného jednání jsou ve tĜídČ dĤleåitá pravidla, která by
mČly dČti spoleþnČ s uþitelkou vytvoĜit na zaþátku ãkolního roku a pĜípadnČ v prĤbČhu
roku je jeãtČ rozãiĜovat. NejvČtãí podíl na morálním rozvoji dítČte v mateĜské ãkole má
osobnost uþitelky a její vlastní model chování. K rozvoji hodnot pĜispívá pozitivní
klima tĜídy i ãkoly, které ovlivĖuje nejen uþitelka a dČti, ale i zamČstnanci mateĜské
ãkoly a rodiþe. Kaådá uþitelka by mČla disponovat profesními kompetencemi a neménČ
dĤleåitými sociálnČpsychologickými profesními dovednostmi, které napomáhají
uþitelce k lepãím mezilidským vztahĤm aĢ uå mezi dČtmi, rodiþi nebo zamČstnanci
ãkoly.
Poznatky, získané z pĜedchozích kapitol, jsem aplikovala do praktické þásti práce.
Vyuåila jsem informace, které mČ vedly k výzkumu, jenå se zamČĜil na morální vývoj
dítČte pĜedãkolního vČku. Na základČ výzkumu a vČdomostí z teoretické þásti jsem
vytvoĜila výchovný projekt k etické výchovČ.
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II. PRAKTICKÁ ýÁST
CÍLE A PěEDPOKLADY VÝZKUMU
Cíle diplomové práce:
1 Zmapovat aktivity uþitelek mateĜské ãkoly zamČĜené k rozvoji morálních hodnot.
1.1 Zpracovat dotazník zamČĜující se na morální vývoj dítČte, který bude urþen
pro pedagogy Mâ.
1.2 Zjistit názor pedagogĤ na vliv morálního vývoje dítČte z pohledu souþasných
podmínek rodiny.
1.3 Zjistit, které aktivity rozvíjející morální vývoj dítČte vyuåívají ve své praxi
uþitelky mateĜské ãkoly.
2 VytvoĜit projekt k etické výchovČ pro dČti pĜedãkolního vČku a ovČĜit jej v praxi.
PĜedpoklady vztahující se k podmínkám rodiny:
1. Za hlavní dĤvody zhorãení káznČ dČtí lze povaåovat þasovou vytíåenost rodiþĤ, jejich
nedĤslednost ve výchovČ, která je suplována sledováním nevhodných televizních
programĤ a hraní agresivních poþítaþových her dČtí.
ZdĤvodnČní: PĜíþinu spatĜuji v nedostatku þasu ze strany rodiþĤ, který vČnují
systematické výchovČ dČtí.
2. PĜi výchovČ dČtí ve vČĜících rodinách bývá kladen vČtãí dĤraz na zachovávání
kĜesĢanských hodnot neå v sekulárních rodinách.
ZdĤvodnČní: Usuzuji tak proto, åe v tČchto praktikujících vČĜících rodinách tyto
hodnoty rodiþe ve svém åivotČ uznávají a cílenČ se snaåí je pĜiblíåit svým dČtem.
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3. NejvČtãí kázeĖské problémy mají dČti, které åijí v neúplných rodinách.
ZdĤvodnČní: Domnívám se, åe velký tlak na finanþní zajiãtČní rodiny pouze ze strany
jednoho rodiþe vede k omezenému þasu, který mĤåe vČnovat na výchovu dítČte.
PĜedpoklady vztahující se k pedagogické praxi uþitelek:
4. Uþitelky mateĜské ãkoly se vČnují podpoĜe morálního vývoje dítČte pĜedevãím
v prĤbČhu celého roku, speciálnČ nevytváĜí projekty ani témata, která by se vČnovala
pouze morálním hodnotám.
ZdĤvodnČní: Vycházím z úvahy, åe uþitelky vedou dČti k morálním hodnotám zejména
v prĤbČhu kaådodenních þinností, kde poukazují na správné chování bČhem vhodných
edukaþních pĜíleåitostí. FlexibilnČ reagují na výchovné situace, které bČhem dne
vznikají.
5. Uþitelky volí jako nejþastČjãí aktivity k rozvoji morálního vývoje dítČte pĜíbČhy,
pohádky, rozhovor a kooperaþní hry.
ZdĤvodnČní: Domnívám se, åe tyto metody jsou pro uþitelku nejjednoduããí na pĜípravu
a také nejefektivnČjãí, protoåe je mohou vyuåít vČtãinou bezprostĜednČ po reakci
neåádoucího chování dítČte, a zároveĖ jsou pro dítČ srozumitelné a pochopitelné.
PĜedpoklady vztahující se k navrhovanému projektu: ÄKulihráãek, Pavuþinka
a jejich kamarádi³:
6. NejaktivnČji se budou do realizace projektu: ÄKulihráãek, Pavuþinka a jejich
kamarádi³, který je zamČĜený na etickou výchovu, zapojovat dČti s vyããí morální
úrovní.
ZdĤvodnČní: PĜedpokládám, åe dČti s vyããí morální úrovní budou aktivnČjãích ve hrách
i dalãích þinnostech, které budou vyåadovat prosociální chování, jeå mají lépe rozvinuté
neå ostatní dČti.
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7. V závČru projektu ÄKulihráãek, Pavuþinka a jejich kamarádi³ dokáåí dČti lépe
diskutovat o moånostech zlepãení svého chování.
ZdĤvodnČní: Vycházím z úvahy, åe se dČti budou v prĤbČhu projektu þasto setkávat
s rĤznými formami chování, kde budou Ĝeãit problémové situace a budou se je snaåit
pojmenovávat. DČti budou mít vČtãí þasový prostor v diskusním kruhu, který by mČl
vést k rozvoji Ĝeþových schopností, receptivních a produktivních jazykových
dovedností.
8. DČti budou v prĤbČhu bČåných þinností reflektovat své þi kamarádovo chování
s odkazem na pĜíbČhy, které zaznamenaly z projektu.
ZdĤvodnČní: PĜedpokládám, åe si dČti osvojí nČkteré výchovné prvky z projektu, které
budou aplikovat v bČåných denních situacích. Dále se domnívám, åe alespoĖ nČkteré
pĜíbČhy osloví dČti natolik, åe si je zapamatují.
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VÝZKUMNÉ âETěENÍ: ÄZkuãenosti uþitelek mateĜských ãkol
s morální výchovou³
ÚKOLY VÝZKUMU
Výzkum má poskytnout informace o názorech pedagogĤ mateĜských ãkol ze dvou
oblastí. První oblast postihuje názory pedagogĤ na vliv morálního vývoje dítČte
z pohledu souþasných podmínek rodiny. Druhá oblast mapuje aktivity rozvíjející
morální vývoj dítČte, které vyuåívají ve své praxi uþitelky mateĜských ãkol.
PĜedpoklady, které jsou pĜedmČtem výzkumu:
PĜedpoklad 1.: ÄZa hlavní dĤvody zhorãení káznČ dČtí lze povaåovat þasovou vytíåenost
rodiþĤ, jejich nedĤslednost ve výchovČ, která je suplována sledováním nevhodných
televizních programĤ a hraní agresivních poþítaþových her dČtí.³
Tento pĜedpoklad budu testovat otázkou þ. 1.
PĜedpoklad 2.: ÄPĜi výchovČ dČtí ve vČĜících rodinách bývá kladen vČtãí dĤraz na
zachovávání kĜesĢanských hodnot neå v sekulárních rodinách.³
Tento pĜedpoklad budu testovat za pomocí otázek þ. 2 a þ. 3.
PĜedpoklad 3.: ÄNejvČtãí kázeĖské problémy mají dČti, které åijí v neúplných rodinách.³
Tento pĜedpoklad budu testovat otázkou þ. 3.
PĜedpoklad 4.: ÄUþitelky mateĜské ãkoly se vČnují podpoĜe morálního vývoje dítČte
pĜedevãím v prĤbČhu celého roku, speciálnČ nevytváĜí projekty ani témata, která by se
vČnovala pouze morálním hodnotám.³
Tento pĜedpoklad budu testovat otázkou þ. 4.
PĜedpoklad 5.: ÄUþitelky volí mezi nejþastČjãí aktivity v rozvoji morálního vývoje
dítČte pĜíbČhy, pohádky, rozhovor a kooperaþní hry.³
Tento pĜedpoklad budu testovat prostĜednictvím otázek þ. 5 ± 7.
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VÝZKUMNÉ POLE, NÁSTROJE VÝZKUMU

PĜíprava výzkumného terénu:
PĜed samotným zahájením výzkumu byly vybrané mateĜské ãkoly osloveny osobnČ,
telefonicky nebo prostĜednictvím elektronické poãty. KromČ mateĜských ãkol byly
oslovovány pedagoåky i individuálnČ.

Místo výzkumu:
ýeská republika, zejména mateĜské ãkoly z regionu Vysoþiny, místnČ ± organizace
MateĜská ãkola Velké MeziĜíþí ± odlouþená pracoviãtČ Mâ ýechova, Mâ Sokolovská,
Mâ Sportovní, Mâ Mírová a Mâ Nad Plovárnou. Dále Mâ Demlova TĜebíþ,
Mâ Kaãtánek TĜebíþ, Mâ Beneãova TĜebíþ, Mâ VídeĖ a Mâ TĜeãĢ.
ýasový harmonogram:
10-2010 dotazníkové ãetĜení
10-2010 ± 11-2010 analýza, zpracování dat
Metoda:
Dotazování. Tuto metodu jsem zvolila z dĤvodu získání vČtãího mnoåství dat v urþeném
þasovém rozmezí. V dotazníku jsem zvolila otázky uzavĜené i otevĜené.
CHARAKTERISTIKA SOUBORU
Vzorek tvoĜí respondenti, kteĜí byli ochotni se výzkumu zúþastnit. âetĜení se zúþastnilo
62 respondentĤ. VýbČrový soubor tvoĜí uþitelky mateĜských ãkol, zejména z regionu
Vysoþina.
ShromáådČní dat: Celkový poþet rozdaných dotazníkĤ þinil 80 kusĤ. Vráceno bylo 62
kusĤ. Kaådý dotazník byl zaevidován pod þíslem a uloåen. NáslednČ byla data
pĜenesena do tabulek v poþítaþi.
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Analýza dat: Otázky dotazníku byly matematicky vyhodnoceny a jsou uvádČny
v procentech (%) a v absolutních þíslech (N). Data s nevyããí % hodnotou jsou
pro pĜehlednost oznaþena tuþnČ.
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INTERPRETACE A VÝSLEDKY VÝZKUMU
Tab. 1: Nejvyããí odborné vzdČlání respondentĤ (v %, N)
%

N

0,00

0

54,84

34

1,61

1

25,81

16

Vâ magisterské studium, obor: PĜedãkolní pedagogika

4,84

3

Vâ bakaláĜské studium, obor: Management

1,61

1

Vâ magisterské studium, obor: Management

3,23

2

jiné:

8,06

5

StĜední pedagogické lyceum
StĜední pedagogická ãkola, obor:PĜedãkolní pedagogika
Vyããí odborná pedagogická ãkola, obor: PĜedãkolní pedagogika
Vâ bakaláĜské studium, obor: Uþitelství pro Mâ, PĜedãkol.
pedagogika

Zdroj: Vlastní ãetĜení, 2010
Z celkových 62 respondentĤ 54,84 % vystudovalo stĜední pedagogickou ãkolu,
obor: PĜedãkolní pedagogika; 1,61 % Vyããí odbornou ãkolu, obor: PĜedãkolní
pedagogika;25,81 % absolvovalo bakaláĜské studium na Vâ obor: Uþitelství pro Mâ;
4,84 % stejný obor ukonþilo magisterskou zkouãkou; 1,61 % má ukonþeno bakaláĜskou
zkouãkou na Vâ obor: Management; 3,23% má stejný obor ukonþeno magisterskou
zkouãkou; 8,06 % uvádí jiné dosaåené vzdČlání.
Tab. 2: Délka pedagogické praxe respondentĤ (v %, N)
do 5 let

5 ± 10 let

11 ± 15 let

16 - 20 let

21 a více let

19,35 %

9,68 %

4,84 %

8,06 %

58,06 %

12

6

3

5

36

Mezi respondenty je nejvyããí procentuální úþast tČch, kteĜí mají 21 a více let
pedagogické praxe ± 58,06 %; dále jsou to respondenti s pedagogickou praxí do 5 let ±
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19,35 %; potom s praxí 5 aå 10 let ± 9,68 %; následnČ s praxí 16 aå 20 let ± 8,06 %
a nakonec s praxí 11 ± 15 let ± 4,84 %.
Vliv morálního vývoje dítČte z pohledu souþasných podmínek rodiny
Tab. 3: DĤvody, které vedou ke zhorãení káznČ (v %, N)
UrþitČ

Spíãe

Spíãe

UrþitČ

souhlasím

souhlasím

nesouhlasím

nesouhlasím

53,23 %

45,16 %

1,61 %

0,00 %

0,00%

33

28

1

0

0

82,26 %

17,74 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

51

11

0

0

0

20,97 %

22,58 %

43,55 %

3,23 %

9,68 %

13

14

27

2

6

25,81 %

48,39 %

16,13 %

3,23 %

6,45 %

16

30

10

2

4

40,32 %

40,32 %

17,74 %

0,00 %

1,61 %

25

25

11

0

1

nevhodné chování

43,55 %

41,94 %

11,29 %

0,00 %

3,23 %

samotného rodiþe

27

26

7

0

2

nevhodné televizní

53,23 %

40,32 %

4,84 %

0,00 %

1,61 %

33

25

3

0

1

62,90 %

27,42 %

8,06 %

0,00 %

1.61 %

39

17

5

0

1

11,29 %

45,16 %

37,10 %

1,61 %

4,84 %

7

28

23

1

3

volná výchova rodiþĤ
nedĤslednost ze strany
rodiþe
strach rodiþe z potrestání
dítČte
rozvod v rodinČ

þasová vytíåenost rodiþĤ

programy
agresivní poþítaþové hry

negativní vliv jiného dítČte

Nevím

Z výsledkĤ je patrné, åe respondenti povaåují za nejvČtãí dĤvod zhorãení káznČ dČtí
nedĤslednost rodiþĤ ve výchovČ ± 82,26 % hodnotilo v kategorii ÄurþitČ souhlasím³,
druhý závaåný dĤvod spatĜují v hraní agresivních poþítaþových her ± 62,90 % hodnotilo
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v kategorii ÄurþitČ souhlasím³, v poĜadí tĜetího závaåného dĤvodu zhorãení káznČ vidí
ve sledování nevhodných televizních programĤ a ve volné výchovČ rodiþĤ. V obou
tČchto aspektech hodnotili respondenti v kategorii ÄurþitČ souhlasím³ 53,23 %. ýtvrtým
dĤvodem v poĜadí je podle dotazovaných nevhodné chování samotného rodiþe ±
hodnoceno 43,55 % v hodnotící ãkále ÄurþitČ souhlasím³. V kategorii ÄurþitČ
souhlasím³ bylo v zastoupení 40,32% uvedena jeãtČ þasová vytíåenost rodiþĤ. Stejný
podíl respondentĤ tento aspekt hodnotil slovy Äspíãe souhlasím.³ Z nabízeného výþtu
dĤvodĤ se na dalãí poĜadové místo dostal rozvod v rodinČ, který mČl nejvyããí
procentuelní podíl 48,39 % v kategorii Äspíãe souhlasím³ a následnČ negativní vliv
jiného dítČte, který byl téå hodnocen s nejvyããím procentuelním podílem 45,16 %
v kategorii Äspíãe souhlasím³. S dĤvodem, který je popisován jako strach rodiþe
z potrestání dítČte, vČtãina respondentĤ 43,55 % spíãe nesouhlasí. KromČ výãe
zmínČných dĤvodĤ, mohli respondenti uvést i dalãí dĤvody. Mezi tČmito dĤvody
uvádČli: nejednotnou výchovu rodiþĤ, neúctu k autoritČ uþitele, zvýãení poþtu
hyperaktivních dČtí ve tĜídČ, sebeobČtování nČkterých rodiþĤ, soutČåivé hry,
pĜeceĖování práv dítČte a podceĖování povinností, vytíåenost dítČte (krouåky),
suplování materiálních prostĜedkĤ místo péþe rodiþĤ a pokles významu morálních
hodnot a tradic ve spoleþnosti.
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Tab. 4: Projevy chování dČtí (5-7) let z vČĜících rodin (v %, N)

dokáåí se rozdČlit

pomáhají kamarádĤm
nevyvolávají
konflikty
jsou pravdomluvné
spolupracují
s druhými
jsou poctivé

soucítí s druhým
hovoĜí

sluãnČ

(bez

pĜítomnosti
nevhodných slov)
dokáåí projevit lítost
nad svým nevhodným
chováním

UrþitČ

Spíãe

Spíãe

UrþitČ

Nedokáåi

souhlasím

souhlasím

nesouhlasím

nesouhlasím

posoudit

17,74 %

50,00 %

6,45 %

1,61 %

24,19 %

11

31

4

1

15

20,97 %

48,39 %

6,45 %

0,00 %

24,19 %

13

30

4

0

15

4,84 %

30,65 %

38,71 %

0,00 %

25,81 %

3

19

24

0

16

3,23 %

50,00 %

19,35 %

0,00 %

27,42 %

2

31

12

0

17

8,06 %

58,06 %

8,06 %

0,00 %

25,81 %

5

36

5

0

16

4,84 %

45,16 %

14,52 %

1,61 %

33,87 %

3

28

9

1

21

24,19 %

41,94 %

8,06 %

1,61 %

24,19 %

15

26

5

1

15

4,84 %

51,61 %

14,52 %

3,23 %

25,81 %

3

32

9

2

16

12,90 %

37,10 %

16,13 %

1,61 %

32,26 %

8

23

10

1

20

Z výsledkĤ je patrno, åe se respondenti neshodli ani v jednom pĜípadČ, åe by o nČkterém
projevu chování dČtí z vČĜících rodin mohli ve vČtãinČ souhlasit s tvrzením ÄurþitČ
souhlasím³. KromČ jednoho projevu chování dČtí se vČtãinovČ vådy shodli na tvrzení
Äspíãe souhlasím³. Podle odpovČdí byly nejlépe hodnoceny tyto projevy chování, které
Ĝadím sestupnČ podle výãe procent: spolupracuje s ostatními ± 58,06 %, sluãnČ hovoĜí ±
51,61 %, dokáåe se rozdČlit a je pravdomluvné ± 50,00%, pomáhá kamarádĤm ±
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48,39 %, je poctivé ± 45,16 %, soucítí s druhým ± 41,94 % a dokáåe projevit lítost nad
svým nevhodným chováním ± 37,10 %. S tvrzením, åe tyto dČti nevyvolávají konflikty,
vČtãina respondentĤ spíãe nesouhlasí (38,71 %).
Tab. 5: Posouzení rodin z hlediska dobĜe rozvinutých morálních hodnot dČtí
(v %, N)

z vČĜících rodin

z úplné rodiny (rodiþe
jsou manåelé)
z

rodiny,

kde jsou

nesezdaní rodiþe
z

rodiny,

kde

pĜítomen jeden rodiþ

je

UrþitČ

Spíãe

Spíãe

UrþitČ

souhlasím

souhlasím

nesouhlasím

nesouhlasím

11,29 %

48,39 %

9,68 %

0,00 %

30,65 %

7

30

6

0

19

14,52 %

69,35 %

4,84 %

0,00 %

11,29 %

9

43

3

0

7

1,61 %

41,94 %

27,42 %

3,23 %

25,81 %

1

26

17

2

16

3,23 %

24,19 %

43,55 %

3,23 %

25,81 %

2

15

27

2

16

Nevím

Na 3. otázku, kde respondenti odpovídali, z kterých typĤ rodiny pocházejí dČtí
s dobĜe rozvinutými morálními hodnotami, se shodli nejvíce vČtãinovČ na tvrzení Äspíãe
souhlasím³ s 69,35 % u úplné rodiny, kde jsou rodiþe manåelé. Dále pak uvedli vČĜící
rodiny - zde se respondenti vČtãinovČ shodli na 48,39 % ve ãkále Äspíãe souhlasím³.
Na tĜetím místČ s 41,94 % ve stejné ãkále Äspíãe souhlasím³ uvádČli rodiny, kde åijí oba
rodiþe, kteĜí nejsou sezdaní. U rodin, kde je pĜítomen jeden rodiþ, respondenti
v 43,55 % spíãe nesouhlasí, åe by zde mČlo dítČ dobĜe rozvinuté morální hodnoty.
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Tab. 6: Komparace vČĜících rodin s úplnými rodinami (rodiþe jsou manåelé)
z hlediska rozvinutých morálních hodnot jejich dČtí (v %, N)
%

N

upĜednostnČní vČĜící rodiny pĜed úplnou rodinou (rodiþe jsou manåelé)

11,29

7

upĜednostnČní úplné rodiny (rodiþe jsou manåelé) pĜed vČĜící rodinou

16,13

10

shoda mezi vČĜící rodinou a úplnou rodinou (rodiþe jsou manåelé)

40,32

25

neposouzeno

32,26

20

Z výsledku vyplývá, åe 40,32 % respondentĤ nepovaåuje rozdíl vlivu rodiny vČĜící
a úplné na utváĜení morálních hodnot dČtí za podstatný. 16,13 % se domnívá, åe
v rodinách úplných jsou dČtské morální hodnoty utváĜeny lépe neå v rodinách vČĜících.
11,29 % respondentĤ je mínČní opaþného. 32,26 % respondentĤ tuto situaci neposoudilo
(zaznamenalo u otázky þ. 3 odpovČć Änevím³).
Dílþí závČr
PĜedpoklad 1, kde za hlavní dĤvody zhorãení káznČ dČtí lze povaåovat þasovou
vytíåenost rodiþĤ, jejich nedĤslednost ve výchovČ, která je suplována sledováním
nevhodných televizních programĤ a hraní agresivních poþítaþových her dČtí, výsledky
þásteþnČ potvrdily. NicménČ za hlavní dĤvod ve zhorãení káznČ povaåují respondenti
nedĤslednost ve výchovČ rodiþĤ a ne zmiĖovaný nedostatek þasu, který se podle nich
Ĝadí aå za tyto dĤvody: nedĤslednost výchovy ze strany rodiþĤ, agresivní poþítaþové
hry, nevhodné televizní programy, volná výchova rodiþĤ a nevhodné chování
samotných rodiþĤ.
PĜedpoklad 2, který uvádČl, åe pĜi výchovČ dČtí ve vČĜících rodinách bývá kladen vČtãí
dĤraz na zachovávání kĜesĢanských hodnot, neå v sekulárních rodinách, se na základČ
ãetĜení nepotvrdil. Ve tĜetí otázce 69,39 % respondentĤ uvedlo, åe spíãe souhlasí
s tvrzením, åe nejvíce mají dobĜe rozvinuté morální hodnoty dČti z úplné rodiny, kde
jsou rodiþe manåelé. Vzhledem k vysokému poþtu 30,65 % respondentĤ, kteĜí na tuto
otázku u vČĜících rodin neodpovČdČli, byla provedena komparace tČchto dvou rodin.
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Z výsledkĤ vychází, åe nejvíce respondentĤ 40,32 % nepovaåuje rozdíl vlivu rodiny
vČĜící a úplné na utváĜení morálních hodnot dČtí. V dílþích výsledcích byly z tohoto
hlediska úplné rodiny vyhodnoceny lépe neå rodiny vČĜící. Z tohoto dĤvodu nelze ani
posoudit, které projevy chování dČtí z vČĜících rodin by byly upĜednostnČny v porovnání
s ostatními dČtmi. Tento výsledek ovlivĖuje i úroveĖ morálního vývoje dČtí, neboĢ se
morální hodnoty zaþínají upevĖovat aå kolem sedmého roku åivota dítČte, kde se teprve
zaþíná utváĜet autonomní morálka. Z tohoto dĤvodu také nelze jasnČ posoudit vliv
pĤsobení kĜesĢanských hodnot.
PĜedpoklad 3, jenå Ĝíká, åe nejvČtãí kázeĖské problémy mají dČti, které åijí
v neúplných rodinách, se potvrdil na základČ výsledkĤ 3. otázky. Zde respondenti
v 43,55 % spíãe nesouhlasili s tvrzením, åe by dítČ mČlo z tČchto rodin dobĜe rozvinuté
morální hodnoty.
Metody rozvíjející morální vývoj dítČte v souþasné praxi uþitelky mateĜské ãkoly
Tab. 7: Aplikace morálních hodnot ve výchovnČ vzdČlávací þinnosti uþitelky
(v %, N)

prĤbČånČ bČhem celého
roku
v

nČkterých

tématech

(podtématech),
svým

obsahem

souvisí

které

rozhodnČ ano

spíãe ano

spíãe ne

rozhodnČ ne

93,55 %

6,45 %

0,00 %

0,00 %

58

4

0

0

69,35 %

30,65 %

0,00 %

0,00 %

43

19

0

0

51,61 %

43,55 %

4,84 %

0,00 %

32

27

3

0

35,48 %

22,58 %

37,10 %

4,84 %

22

14

23

3

také

s morálními

hodnotami
ve vybraných tématech
(podtématech)
zamČĜených

hlavnČ na

morální hodnoty
v

projektu

speciálnČ
hodnoty

zamČĜeném
na

morální
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Ve 4. otázce respondenti odpovČdČli, åe nejþastČji se vČnují rozvoji morálních hodnot
prĤbČånČ bČhem celého roku. V této souvislosti tuto skuteþnost uvedlo ve ãkále
ÄrozhodnČ ano³ 93,55 %. Vyuåívání nČkterých témat ve své výchovnČ vzdČlávací
þinnosti, jeå svým obsahem souvisí s morálními hodnotami, uvedlo 69,35 % ÄrozhodnČ
ano³ a zbývajících 30,65 % Äspíãe ano³. 51,61 % respondentĤ uvedla, åe rozhodnČ
vytváĜí témata, která jsou hlavnČ zamČĜena na morální hodnoty, 43,55 % spíãe vytváĜí
taková témata a 4,84 % spíãe taková témata nevytváĜí. 35,48 % respondentĤ uvedlo
ve ãkále ÄrozhodnČ ano³, åe vytváĜí projekty zamČĜené speciálnČ na morální hodnoty,
22,58 % spíãe vytváĜí takové projekty, vČtãina 37,10 % se shodla, åe spíãe nevytváĜí
projekty a 4,84 % rozhodnČ nevytváĜí.
Na otázku þ. 5: ÄKteré aktivity vyuåíváte k rozvoji morálních hodnot³, odpovČdČli
respondenti takto: 80,65 % pĜíbČh (vyprávČní, þetba, poslech, rozbor pĜíbČhu), 54,84 %
rozhovor (s dČtmi, na základČ dČje pohádky), 35,48 % situaþní uþení (reagování
na aktuální situaci), 32,26 % pohádky (vyprávČní, þetba) a komunitní kruh, 25,81 % hry
a dramatizaci, 17,74 % práci s pravidly tĜídy, 16,13 % socializaþní a kooperativní hry,
9,68 námČtové hry, dále: spoleþenské hry, proåitkové uþení, vyuåití pĜíkladĤ z okolí,
vlastní pĜíklad uþitele, hry ± ÄCo by se stalo, kdyby«³, diskusní kruh, pantomima,
Ĝíkadla, písniþky a dalãí. Celý výþet aktivit je uveden v PĜíloze 2.
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Tab. 8: Vyuåití her za úþelem podpory morálního vývoje dítČte v praxi uþitelky
(v %, N)

dramatické

námČtové
kooperativní

(zaloåené

na spolupráci)
spoleþenské

(napĜ.

NeãĢourej se v nose)
didaktické
pĜiĜazování

(napĜ.
obrázkĤ

zachycující chování dČtí)
pohybové (napĜ. honiþky
se záchranou)

rozhodnČ ano

spíãe ano

spíãe ne

rozhodnČ ne

54,84 %

35,48 %

9,68 %

0,00 %

34

22

6

0

66,13 %

32,26 %

1,61 %

0,00 %

41

20

1

0

67,74 %

32,26 %

0,00 %

0,00 %

42

20

0

0

27,42 %

35,48 %

30,65 %

6,45 %

17

22

19

4

37,10 %

45,16 %

14,52 %

3,23 %

23

28

9

2

41,94 %

43,55 %

14,52 %

0,00 %

26

27

9

0

V otázce þ. 6 respondenti odpovídali na otázku: ÄKteré typy hry vyuåívají za úþelem
morálního rozvoje dítČte.³Nejvíce respondentĤ (67,74 %) odpovČdČlo, åe rozhodnČ
vyuåívají kooperativní hry, dále námČtové hry (66,13 % uvedlo ve ãkále ÄrozhodnČ
ano³), potom hry dramatické (54, 84 % uvedeno ve ãkále ÄrozhodnČ ano³). U ostatních
her se vČtãina shodla, åe je spíãe vyuåívají. Jsou to: didaktické (45,16 %), pohybové
(43,55 %) a spoleþenské (35,48 %).
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Tab. 9: Kniåní publikace související s osvojováním sluãného chování þi s chováním
rozvíjející morální vývoj dítČte (v %, N)
ano

ne

ADAMOVSKÁ, M. DČti a sluãné chování
aneb vyprávČní koþky Justýny. Praha : Rotag,
2005.

46,77 %

53,23 %

29

33

BěEZINOVÁ, I. Neotesánek: základy
spoleþenského chování pro ty úplnČ
nejmenãí.
Praha : Albatros, 2005. ISBN 80-00-01468-8.

25,81 %

74,19 %

16

46

DANIEL, R. Neobyþejná dobrodruåství pro
neobyþejné kluky a holky. Praha : AdventOrion, 2007. ISBN 978-80-7172-068-3.

17,74 %

82,26 %

11

51

KROLUPPEROVÁ, D.; KRATOCHVÍL, M.
Draka je lepãí pozdravit aneb o etiketČ.
Praha : Mladá fronta, 2009. ISBN 978-80204-1999-6.

22,58 %

77,42 %

14

48

53,23 %

46,77 %

33

29

PETIâKA, E. Birlibán. Praha : Albatros,
1988.

Z uvedených publikací nejþastČji 53,23 % respondenti vyuåívají knihu ÄBirlibán³,
potom ÄDČti a sluãné chování aneb vyprávČní koþky Justýny³ (46,77 %), dále
ÄNeotesánka: základy spoleþenského chování pro ty úplnČ nejmenãí³ (25,81 %), ÄDraka
je lepãí pozdravit aneb o etiketČ³ (22,58 %) a ÄNeobyþejná dobrodruåství
pro neobyþejné kluky a holky³ (17,74 %). KromČ tČchto publikací respondenti uvedli
i dalãí knihy. NejþastČji zaznamenali tyto knihy: ÄKamarádi to nevzdávají³, klasické
pohádky, ÄPĜíbČhy pomáhají s problémy³ a ÄHonzíkovu cestu³. Celý seznam literatury
respondentĤ je zaĜazen v PĜíloze 3.

Dílþí závČr
PĜedpoklad 4, který Ĝíkal, åe uþitelky mateĜské ãkoly se vČnují podpoĜe morálního
vývoje dítČte pĜedevãím v prĤbČhu celého roku, speciálnČ nevytváĜí projekty ani témata,
která by se vČnovala pouze morálním hodnotám, je potvrzen jen þásteþnČ. SkuteþnČ se
uþitelky nejþastČji vČnují výchovČ k morálním hodnotám v prĤbČhu celého roku.
93,55 % uvedlo, åe rozhodnČ ano a zbývajících 6,45 % spíãe ano, tedy 100%. Témata,
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která svým obsahem také souvisí s morálními hodnotami, vyuåívá 69,35 % rozhodnČ
ano a 30,65 % spíãe ano, tedy opČt 100 % uþitelek. Vybraná témata, která se specializují
na morální hodnoty, spíãe nevyuåívá jen 4,84 % uþitelek, ostatní se jimi zabývají.
Projekty zamČĜené speciálnČ na morální hodnoty spíãe nevytváĜí 37,10 % uþitelek
a 4,84 % urþitČ nevytváĜí, zbývajících 58,06 % se na nich podílí.
PĜedpoklad 5, který sdČluje, åe uþitelky volí mezi nejþastČjãí aktivity v rozvoji
morálního vývoje dítČte pĜíbČhy, pohádky, rozhovor a kooperaþní hry, se potvrdil.
V otázce þ. 5 byly pĜíbČhy, pohádky a rozhovory uvedeny nejþastČji. KromČ toho bylo
velice þasto zmiĖováno situaþní uþení. Na základČ 6. otázky bylo zjiãtČno, åe nejþastČji
uþitelky uvádí kooperativní hry a následnČ námČtové hry (s rozdílem pouze 1,61 %).
7. otázka prokázala u uþitelek znalost kniåních publikací související s morální
výchovou.
SHRNUTÍ VÝZKUMNÉHO âETěENÍ: ÄZKUâENOSTI UýITELEK MATEěSKÝCH âKOL
S MORÁLNÍ VÝCHOVOU³

ProstĜednictvím dotazníkové metody byl zjiãĢován vliv morálního vývoje dítČte
z pohledu souþasných podmínek rodiny a dále aktivity rozvíjející morální vývoj dítČte,
které vyuåívají ve své praxi uþitelky mateĜské ãkoly.
Bylo zjiãtČno, åe za nejzákladnČjãí dĤvody, které vedou ke zhorãení káznČ, povaåují
uþitelky v první ĜadČ nedĤslednost ze strany rodiþĤ, následnČ agresivní poþítaþové hry,
nevhodné televizní programy, volnou výchovu rodiþĤ, nevhodné chování rodiþĤ a jejich
þasovou vytíåenost. NejvČtãí kázeĖské problémy mají podle respondentĤ dČti
z neúplných rodin. Vliv kĜesĢanské výchovy v rodinČ nelze jeãtČ v tomto vČku
analyzovat. Na základČ zkuãeností respondentĤ se tyto dČti projevují v chování podobnČ
jako dČti ostatní.
V dotazníku respondenti vypovČdČli, åe ve své praxi v souvislosti s podporou morálního
rozvoje dítČte nejþastČji vyuåívají pĜíbČhy, pohádky, rozhovory, situaþní uþení,
kooperativní a námČtové hry, dramatizaci a komunitní kruh. NejbČånČji pouåívají
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z dostupné literatury ÄBirlibána³ od E. Petiãky a ÄDČti a sluãné chování aneb vyprávČní
koþky Justýny³ od M. Adamovské. Uþitelky se vČnují morálním hodnotám ve své
výchovnČ vzdČlávací þinnosti prĤbČånČ bČhem celého roku i v nČkterých tématech, které
svým obsahem rovnČå souvisí s morálními hodnotami. VČtãina také uvedla, åe vytváĜí
témata a projekty speciálnČ vČnované morálním hodnotám.
Z dotazníku vyplynulo, åe hodnČ respondentĤ nemá zkuãenosti s dČtmi z vČĜících rodin,
proto nemohli posoudit otázky týkající se tČchto dČtí. ZároveĖ ãetĜení jasnČ prokázalo,
åe v tomto vČku jeãtČ nelze identifikovat vliv víry na dítČ, protoåe se z psychologického
hlediska nachází ve stádiu heteronomní morálky. Z tohoto dĤvodu bych v pĜípadČ
dalãího ãetĜení tuto otázku z dotazníku vypustila.
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VÝCHOVNÝ PROJEKT
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU
Název projektu: ÄKULIHRÁâEK, PAVUýINKA A JEJICH KAMARÁDI³
Specifické cíle

1. DítČ a jeho tČlo
A procviþovat jemnou motoriku
2. DítČ a jeho psychika
A na základČ pĜíbČhu vést dítČ k samostatnému vyvození
ponauþení
3. DítČ a ten druhý
A rozvíjet spolupráci mezi dČtmi
4. DítČ a spoleþnost
A podporovat u dítČte morální hodnoty (pĜátelství, umČt
se rozdČlit, udČlat nČkomu radost, pravdomluvnost, pomoc
druhému) pĜijímané spoleþností
5. DítČ a svČt
A vytváĜet u dČtí pozitivní vztah k pĜírodČ

Oþekávané výstupy

? dítČ zvládá navlékat malé korálky na provázek bez jehly
? vyjadĜovat samostatnČ a smysluplnČ myãlenky
? dokázat spolupracovat ve dvojici a postupnČ ve skupinČ
? uvČdomovat si základní morální hodnoty
? dítČ zná pravidla chování v lese

Organizace prostorová

tĜída Mâ, okolí Mâ

Organizace þasová

2 týdny (na podzim)

VČková skupina

5-7 let

Obsah:
Projekt se zamČĜuje na podporu morálního vývoje dítČte. PostupnČ se dČti seznamují
s tématy: pĜátelství, umČt se rozdČlit, udČlat nČkomu radost, pravdomluvnost, pomoc
druhému. Témata jsou zvolena na základČ potĜeb tĜídy, kde byl projekt realizován.
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ÚstĜední motivací je åivot lesních skĜítkĤ, do kterého pronikají dČti prostĜednictvím
pĜíbČhĤ. Projekt je rozpracován do denních aktivit. V závČru bude projekt vyhodnocen
dČtmi i pedagogem. Jako závČreþný výstup je pĜedání vytvoĜených skĜítkĤ kamarádĤm
z vedlejãí tĜídy za úþelem jim udČlat radost.
METODIKA
1. DEN
Dopis od skĜítka
PomĤcky: napsaný dopis s vyobrazeným skĜítkem v obálce, maĖásek skĜítka
Organizaþní forma: frontální
Organizace: DČti sedí v kruhu. Uþitelka se zmíní o dopise, který pĜiãel dnes do Mâ.
Na vyzvání dČtí pĜeþte dopis. Jeho obsahem je avizovaná návãtČva skĜítka Vítka.
Do tĜídy vãak pĜijde jen pod podmínkou, pokud se umí dČtí sluãnČ chovat. Dopis
s vyobrazeným skĜítkem nechá uþitelka kolovat v kruhu. Mezitím ostatní dČti pĜemýãlí,
jaká mají pravidla tĜídy. Po vyjmenování pravidel dČti zaþnou volat na skĜítka, který se
objeví mezi dČtmi v podobČ maĖáska. SkĜítek jim vysvČtlí svoji pĜítomnost
ve tĜídČ.(Rád by jim pĜedstavil své kamarády a chvíli by si také chtČl hrát s dČtmi.)
Potom pohovoĜí o svém åivotČ v lese.
PíseĖ ÄV lese³
PomĤcky: klavír, text písnČ (PĜíloha 7)
Organizaþní forma: frontální
Organizace: DČti se seznámí s první slokou písnČ V lese.
Les ve tĜídČ
PomĤcky: pĜírodniny
Organizaþní forma: skupinová
Organizace: SkĜítek vyzve dČti, zdali by mu nevytvoĜily takový malý les ve tĜídČ. DČti
venku nalézají vČtviþky, kterými ve tĜídČ vytváĜí les na zvoleném místČ.

80

Hodnocení
DČti se tČãily na pĜíchod skĜítka. Zvládly vyjmenovat vãechna pravidla tĜídy. Znalost
pravidel ve tĜídČ je urþující k jednotnému výchovnému vedení dČtí a k usmČrĖování
jejich chování. MaĖásek skĜítka se jim líbil, nicménČ nČkteré dČti oþekávaly pĜíchod
Äopravdového³ skĜítka. PĜi pobytu venku se vČtãina dČtí podílela na sbČru pĜírodnin,
kterými dekorovala þást tĜídy do podoby lesa.
2. DEN
TvoĜení lesa
PomĤcky: pĜírodniny, kaãtany, ãroubovací háþky, párátka, ãpejle
Organizaþní forma: individuální, skupinová
Organizace: DČti z donesených pĜírodnin z domu dotváĜí les. Z kaãtanĤ a ãpejlí vytváĜí
jeåeþky.
Grafomotorika ± horní oblouk A3
PomĤcky: papíry formátu A3, tuåka
Organizaþní forma: individuální, skupinová
Organizace: DČti ve skupinách þi jednotlivČ nakreslí do stĜedu papíru noåku houby
a v rytmu básniþky ÄNáã táta ãel na houby³ (PĜíloha 8) kreslí opakovanČ klobouk ±
horní oblouk.
Motivaþní cviþení ± Jdeme na houby
Organizaþní forma: frontální
Organizace: ProstĜednictvím motivaþního cviþení dČti protahují a posilují základní
svalové skupiny.
Houby v lese
PomĤcky: vodové barvy, tvrdé papíry formátu A4 a A1, atlas hub, ãtČtce, nádoby
na vodu, nĤåky, lepidlo
Organizaþní forma: individuální a následnČ skupinová ve dvojicích
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Organizace: DČti si prohlíåí atlasy hub. Potom nakreslí vodovými barvami houbu,
pĜípadnČ víc hub. Po zaschnutí houby ji dítČ vystĜihne a nalezne si kamaráda, s kterým
spoleþnČ nakreslí les a umístí do nČj své i kamarádovy houby.
PíseĖ ÄV lese³
PomĤcky: klavír, text písnČ (PĜíloha 7)
Organizaþní forma: frontální
Organizace: DČti si procviþí první sloku písnČ V lese.
Frotáå kĤry
PomĤcky: prĤklepový papír, úhel, navlhþené ubrousky
Organizaþní forma: skupinová ± ve dvojici
Organizace: PĜi pobytu venku dČti nachází rĤzné stromy a ve dvojici frotáåují kĤru.
Jedno dítČ pĜidråuje papír, druhé táhne úhel po papíĜe ãirokou stranou ze shora dolĤ.
Potom uþitelka popíãe frotáå pĜísluãným stromem a v Mâ vystaví.

Hodnocení
DČti aktivnČ z domu donesly dalãí pĜírodniny, které dodaly do ÄtĜídního lesa³.
IndividuálnČ tvoĜily jeåeþky. V prĤbČhu dopoledne malovaly houby a následnČ
ve dvojici se podílely na kresbČ lesa, kam dolepovaly své houby. Spolupráce ve dvojici
se jim daĜila, stejnČ tak u þinnosti frotáåe kĤry. Na frotáåi se podílelo jen nČkolik dČtí.
NČkterým se trhal papír, a tak odmítaly aktivitu dokonþit. DČti mČly radost, åe se jim
daĜí vytvoĜit domov pro skĜítka Vítka. Tento den byly úþelnČ zvoleny aktivity
rozvíjející spolupráci mezi dvČma dČtmi. DČti se bČhem nich domlouvaly na spoleþném
postupu, hledaly spoleþný kompromis, vzájemnČ si pomáhaly pĜi plnČní úkolu.
3. DEN
VytváĜení jeåkĤ ± viz 2. den
Grafomotorika - horní oblouk A3, A4 ± viz 2. den
Motivaþní cviþení ± Jdeme na houby ± viz 2. den
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Vítek bez domeþku
PomĤcky: maĖásek
Organizaþní forma: frontální
Organizace: DČti sedí v kruhu na åidli. Dramatizace: PĜichází skĜítek, který je celý
uplakaný. Uþitelka se ho empaticky ptá, co se mu stalo. Vítek pláþe dál. Uþitelka vyzve
postupnČ nČkteré dČti, které se ho mají citlivČ zeptat na stejnou otázku. Nakonec skĜítek
Vítek prozradí dČtem, åe v tom krásném lese, co mu dČti vytvoĜily, nemá on ani jeho
kamarádi kde bydlet. DČti pĜichází s nápady, jak danou situaci vyĜeãit. PĜislíbí Vítkovi
domeþek, protoåe jsou jeho kamarádi.
BáseĖ ÄKamarád³
Organizaþní forma: frontální
Organizace: DČti utvoĜí dvojice a seznámí se s básní ÄKamarád³ (PĜíloha 8)
PíseĖ ÄKdyå jsi kamarád³
PomĤcky: text písnČ (PĜíloha 7)
Organizaþní forma: frontální
Organizace: DČti ve stoje zpívají s paní uþitelkou píseĖ ÄKdyå jsi kamarád³
a napodobují ji v pohybu.
Klubíþko pĜátelství
PomĤcky: klubíþko vlny, åidliþky
Organizaþní forma: frontální
Organizace: DČti sedí na åidli a mají za úkol poslat kamarádovi klubíþko. Kamaráda
mĤåe za nČco pochválit. PĜi posílání klubíþka si kaådý dråí þást vlny. Klubíþko se posílá
po zemi. DČti dråí svĤj díl vlny v úrovni pasu. Jakmile klubíþko doputuje k poslednímu
dítČti, zaþnou dČti pĜemýãlet, co jim znázornČný obrazec vlny pĜipomíná. Aå nazvou
tento objekt pavuþinou, poloåí dČti vlnu na zem a uþitelka zaþíná vyprávČt pĜíbČh.
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PĜíbČh ÄJak Kulihráãek slavil narozeniny³
PomĤcky: vytvoĜená pavuþina z vlny, obrázek skĜítkĤ (viz PĜíloha 5), audionahrávka
lesa, magnetofon
Organizaþní forma: frontální
Organizace: Uþitelka poloåí do stĜedu pavuþiny obrázek skĜítka a za zvuku
audionahrávky lesa vypráví pĜíbČh: ÄJak Kulihráãek slavil narozeniny³ (PĜíloha 6).
NámČtem pĜíbČhu je závist, vytvoĜení dárku, zpĤsobení radosti druhému, rozdČlení
o hraþku. BČhem vyprávČní uþitelka dramatizuje pohyby skĜítkĤ a dČti je po ní opakují.
Následuje rozbor pĜíbČhu, kde jel zdĤraznČn výchovný aspekt: ÄudČlat druhému radost³.
Pavuþina z listí
PomĤcky: listí
Organizaþní forma: skupinová
Organizace: DČti venku vytváĜí spoleþnou pavuþinu z listí.

Hodnocení
V ranních hrách dČti pokraþovaly ve vytváĜení jeåkĤ z pĜírodnin. V grafomotorice
procviþovaly horní oblouk. PĜi dotazování skĜítka, proþ pláþe, dokázaly velice citlivČ
vznést otázku. ProstĜednictvím této komunikace si dČti osvojovaly empatické jednání,
neboĢ pocit smutku mĤåe vyvolat u dČtí velký emocionální proåitek. ěeãení skĜítkovy
situace nalezly velice rychle. Rozhodly se mu pĜíãtí den udČlat domeþky. Text básnČ si
dČti velice rychle zapamatovaly. BĢhem básnĢ se dĢti uēily citlivĢ dotýkat kamaráda.
Písniþka ÄKdyå máã radost³ doplnČná pohybem dČti zaujala. PĜi tvoĜení pavuþiny
nČkteré dČti upouãtČly zámČrnČ svĤj díl vlny. Po upozornČní, aby nekazily ostatním
dČtem pĜekvapení, co z posílané vlny vznikne, pĜestaly. DČti byly bČhem vyprávČní
pĜíbČhu pozorné a aktivnČ se pĜipojily i k dramatizaci pohybĤ dle vzoru uþitelky.
Do následného rozvoru se dČti zapojovaly. Rozpoznaly ãpatné i správné jednání
Pavuþinky, jednotlivé situace pojmenovaly. Venku vytváĜely ze zaþátku tĜi dČti
pavuþinu z listí. PostupnČ se k nim pĜidávaly i dalãí dČti. V prĤbČhu této aktivity se
dokázaly domluvit na vzhledu pavuþiny a uvČdomovaly si smysl spolupráce.
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4. DEN
VytváĜení jeåkĤ ± viz 2. den
Grafomotorika - horní oblouk
PomĤcky: pracovní list ÄHoubiþky³ (PĜíloha 9)
Organizaþní forma: individuální
Organizace: DČti procviþují horní oblouk na malém formátu papíru.
Domeþky pro skĜítky
PomĤcky: krabiþky od þajĤ, mech, dĜívka od nanukĤ, ãpejle, zrníþka, lepidlo Herkules,
ãtČtce na nanáãení lepidla
Organizaþní forma: individuální
Organizace: DČti potírají lepidlem krabiþku a nalepují na ni dle vlastní volby pĜírodní
materiál. Domeþky pak umisĢují do tĜídního lesa.
Didaktická hra ± situaþní obrázkové pĜíbČhy
PomĤcky: didaktické karty pĜíbČhĤ
Organizaþní forma: individuální, skupinová
Organizace: DČti vyhledají dvojice karet, na kterých jsou zobrazeny dvČ situace. Jedna
zobrazuje správné a druhá ãpatné chování. DČti situace popisují.
äidliþkovaná se záchranou
PomĤcky: åidle, magnetofon
Organizaþní forma: frontální
Organizace: DČti chodí po obvodu åidlí za doprovodu hudby. Jakmile uþitelka hudbu
zastaví, kaådý se snaåí sednout na volnou åidli. äidle uþitelka postupnČ odstraĖuje.
Úkolem dČtí je v pĜípadČ vãech obsazených åidlí pozvat kamaráda na svĤj klín.
Diskusní kruh ± ÄKomu udČláme radost?³
Organizaþní forma: frontální
Organizace: DČti si pĜipomenou pĜíbČh ÄKulihráãek slaví narozeniny³ a spoleþnČ
uvaåují, komu udČlají radost.
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Obrázek pro radost
PomĤcky: pastelky, papír
Organizaþní forma: skupinová
Organizace: Jakmile se dČti shodnou, komu udČlají radost, mohou mu zaþít kreslit
obrázek.

Hodnocení
V ranních hrách nČkteré dČti zaujalo tvoĜení domeþkĤ pro skĜítky a didaktická hra, kde
pĜiĜazovaly obrázky s protikladným jednáním. Díky této hĜe si dČti uvČdomovaly zásady
správného chování, které adekvátnČ verbalizovaly. PĜi pohybové hĜe Ääidliþkovaná se
záchranou³ mČly dČti sklon si sednout na klín kamarádovi jeãtČ dĜív, neå byly vãechny
åidle obsazeny. Proto byla dČtem opČt pĜipomenuta pravidla. NáslednČ se situace
zlepãila. PĜi pozorování dČtí jsem si vãimla iniciativy jednoho chlapce, který nemá moc
kamarádĤ. Snaåil se vådy co nejrychleji sednout na åidli, aby si na nČj mohl sednout
dalãí kamarád. Tímto chováním se chtČl zavdČþit ostatním dČtem a dokázat jim, åe umí
také nabídnout pomoc. Tuto pomoc dČti pĜijímaly a on byl ãĢastný. Tato hra tak
umoånila dČtem pozitivnČ rozvinout sociální vztahy s dalãími. V diskusním kruhu jsme
se shodli, åe udČláme radost paní uþitelce, která je dlouhodobČ nemocná.
5. DEN
Obrázek pro radost ± dokonþení viz 4. den
Sáþek dobrot
PomĤcky: papírový sáþek, obrázky Pavuþinky a Kulihráãka, pastelky
Organizaþní forma: individuální
Organizace: DČti nakreslí na papírový sáþek Kulihráãka nebo Pavuþinku. K dispozici
mohou mít obrázek tČchto skĜítkĤ. Po pĜíbČhu dá uþitelka dČtem do sáþku nČkolik
bonbónĤ a lízátko. DČti mají za úkol se bČhem víkendu s nČkým o dobroty rozdČlit.
Tanec Pavuþinky s pavuþinou
PomĤcky: pro kaådé dítČ 20 x 20 cm gázoviny
Organizaþní forma: frontální
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Organizace: DČti za doprovodu relaxaþní hudby tancují s gázovinou, která pĜedstavuje
pavuþinu.
PĜíbČh Ä Jak Kulihráãek a Pavuþinka natírali listy³
PomĤcky: þtverec gázy pro kaådé dítČ
Organizaþní forma: frontální
Organizace: Po tancování dČti ulehnou na zem a pĜikryjí se pavuþinkou. Potom
naslouchají pĜíbČhu (PĜíloha 6), jehoå hlavním námČtem je ÄrozdČlit se³. O pĜíbČhu
potom krátce diskutují.
Podzimní koberec
- inspirováno artefiletikou ÄBarevná zahrádka³ ± (Slavíková; Slavík; Eliáãová, 2007)
PomĤcky: vodové barvy, ãtČtce, nádoby na vodu, igelity na stĤl, papíry A4 a A1, audio
nahrávka ± Vivaldi: Podzim, magnetofon
Organizaþní forma: frontální
Organizace: DČti za doprovodu hudby tvoĜí barevné skvrny na papíru A4. Malba má
pĜedstavovat podzimní koberec z listĤ. Jakmile jsou vãechny dČti ve skupinČ hotovy,
poloåí si kaådý svĤj papír kamkoliv na velký formát papíru A1. Potom svĤj výkres
pĜilepí k velkému papíru a dotvoĜí vzniklé bílé plochy mezi výkresy tak, aby barvy
splývaly s vyobrazenými koberci. ZároveĖ se dítČ snaåí nenaruãit malbu druhého.
Po této þinnosti dČti v komunitním kruhu hodnotí spolupráci ostatních.
Hodnocení
DČti zacházely pĜi tanci jemnČ s gázovinou. PĜi tanci se uþily k ohleduplnosti vĤþi
druhému. Dbaly na dostateþný odstup od dítČte, aby mu neublíåily. Tato aktivita
slouåila zejména ke zklidnČní dČtí pĜed pĜíbČhem, kterému pozornČ naslouchaly
a následnČ hovoĜily k tématu. BČhem artefiletiky byly dČti docela hluþné. V malbČ mČly
problém zaplnit celou plochu. PĜi vlastním hodnocení aktivity dČti ocenily vzájemnou
domluvu ve skupinČ, trpČlivost nČkterých dČtí, které se svým dílem kolu uå skonþily
a þekaly na ostatní, pĜípadnČ jim vymČnily vodu na barvy. Dokázaly také zdĤraznit, co
se jim ve skupinČ podaĜilo a co naopak nepodaĜilo. (NapĜíklad jedné skupinČ dČtí se
líbila jen jedna polovina koberce. Druhou polovinu koberce povaåovaly za pokaåenou,
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protoåe nedodråely zámČr ± sladit barvy koberce s malbami jednotlivcĤ.) Tato þinnost
napomohla rozvíjet mezi dČtmi spolupráci ve skupinČ.
6. DEN
Grafomotorika ± pavuþinka
PomĤcky: pracovní list (PĜíloha 9), tuåka
Organizaþní forma: individuální
Organizace: DČti dokreslují pavuþinu dle zadání pracovního listu.
Komunitní kruh ± rozdČlit se
Organizaþní forma: frontální
Organizace: DČti se podČlí o své záåitky, které získaly na základČ úkolu, ve kterém se
mČly rozdČlit s druhým z pytlíþku sladkostí.
Písniþka ÄKdyå máã radost³
PomĤcky: text písnČ ÄKdyå máã radost³ (PĜíloha 7)
Organizaþní forma: frontální
Organizace: Seznámení s textem písnČ a s doprovodným pohybem.
PĜíbČh ÄLumpík³
Organizaþní forma: frontální
Organizace: DČti naslouchají pĜíbČhu (PĜíloha 6). Pak se seznámí s úlohou tohoto
skĜítka ve tĜídČ. SkĜítka si dČti vykreslí a umístí do klidného kouta tĜídy, kde se stane
prostĜedníkem v urovnání sporĤ mezi dČtmi. Jestliåe budou dČti Ĝeãit nČjaký výchovný
problém, mohou si sednout za Lumpíkem, který jim bude pomáhat s problémy. Toto
místo má slouåit ke zklidnČní dČtí a podnítit je k pĜemýãlení nad svým chováním.

Hodnocení
V komunitním kruhu dČti hovoĜily o tom, jak se rozdČlily s ostatními. KromČ 5 dČtí se
vãechny rozdČlily alespoĖ o 1 bonbón. DČti si mČly uvČdomit nejen to, åe je správné se
rozdČlit, ale také proþ se mají rozdČlit. Pokud byly natolik vnímavé, åe dokázaly
vyvodit z tohoto úkolu závČr, åe jestliåe se s druhým rozdČlí, udČlají mu radost,
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i pĜestoåe ony budou mít nČþeho ménČ, potom tato aktivita splnila svĤj cíl. SamozĜejmČ
k této aktivitČ pĜispČlo i vzájemné podČlení o záåitky a zároveĖ Äpochlubení³ dČtí, jak se
správnČ zachovaly. DČti jsem za jejich snahu pochválila. Po pĜíbČhu o Lumpíkovi jsme
umístili obrázek tohoto skĜítka na klidné místo. JeãtČ týå den dČti zaþaly posílat své
kamarády, které zlobily, za Lumpíkem.
7. DEN
Tajný pĜítel
- inspirováno hrou ÄTajná pĜátelství³ (PĜikrylová, 2006)
PomĤcky: znaþky dČtí
Organizaþní forma: skupinová, individuální
Organizace: Uþitelka umístí ve vedlejãí místnosti do krabice znaþky dČtí. VysvČtlí
dČtem pravidla hry. Kaådé dítČ si vylosuje kamaráda, kterému bude pomáhat. Nesmí
vãak vyzradit, komu pomáhá. Na konci dne mohou dČti svá pĜátelství odtajnit a Ĝíci, jak
kamarádovi pomáhaly, pĜípadnČ co o nČm pozitivního zjistily. Je dobré, aby si uþitelka
vylosované kamarády zapsala, kdyby bČhem dne dítČ zapomnČlo jméno vylosovaného
kamaráda.
SkĜítek jako dárek
PomĤcky: nabarvená gázovina na zeleno, ãpejle, vata, provázek, korálky, vodové barvy,
ãtČtce, látky, tavící pistole, fixy, vlna
Organizaþní forma: individuální
Organizace: DČti navlékají na provázek 2 korálky, které pĜedstavují ruce. Z vaty utvoĜí
kouli, kterou umístí do stĜedu gázoviny i se ãpejlí a sváåí provázkem, na jehoå obou
koncích jsou uvázané korálky. Tak vznikne hlava, kterou obarví vodovými barvami
do béåova. Na ústĜiåek papíru namotají vlnu, na jednom konci ji sváåí a na druhém vlnu
prostĜihnou. Takto vzniklé vlasy uþitelka nalepí tavící pistolí na suchou hlavu skĜítka
spoleþnČ s þepiþkou. DČti si fixy dokreslí obliþej.
Vymalování obrázkĤ skĜítkĤ
PomĤcky: obrázky skĜítku (PĜíloha 5)
Organizaþní formy: individuální
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Organizace: DČti si dle vlastního zájmu mohou vykreslovat obrázky skĜítkĤ.
PíseĖ ÄO usmívání³
PomĤcky: text písnČ (PĜíloha 7)
Organizaþní forma: frontální
Organizace: Uþitelka s dČtmi zopakuje známé písnČ a seznámí je s touto písní.

Hodnocení
Tento den se dČti snaåily pomáhat kamarádĤm. PĜed obČdem vãem sdČlily své záåitky.
ýtyĜi dČti se hry neúþastnily. Ani jedno z dČtí netuãilo, kdo je jeho tajný pĜítel.
NejþastČji dČti pomáhaly kamarádovi uklidit hraþky a pĜipravit mu pĜíbor na stĤl. DČti
jsem bČhem dne velice chválila, coå pĜispívalo k aktivnČjãímu plnČní úkolu ze strany
dČtí, které si tak zámČrnČ osvojovaly prosociální chování. PĜi vytváĜení skĜítka jsem
dČtem pomáhala uvazovat tČlo ke ãpejli. S dČtmi jsme se domluvili, åe kaådý udČlá dva
skĜítky. Jednoho dáme kamarádĤm do vedlejãí tĜídy. Druhého si udČlají dČti
pro maminku, aby mČla radost.
8. DEN
SkĜítek jako dárek ± viz 7. den
Vymalování obrázkĤ skĜítkĤ - viz 7. den
Honiþka ÄNa mrazíka³
Organizaþní forma: frontální
Organizace: Uþitelka urþí jedno dítČ, které honí kamarády. Jakmile se nČkoho dotkne,
musí se chycený zastavit a sepnout ruce (prosí). Chyceného mĤåe zachránit ostatní dČti
tím, kdyå ho obČhne a usmČje se na nČj.
PĜíbČh ÄJak Pavuþinka hlídala pavouþka³
Organizaþní forma: frontální
Organizace: Uþitelka vypráví pĜíbČh: ÄJak Pavuþinka hlídala pavouþka³ (PĜíloha 6).
Hlavní výchovnou myãlenkou je, åe se leå nevyplácí a mĤåe druhému ublíåit.
Po dokonþení pĜíbČhu se dČti snaåí pojmenovat vãechna negativní chování v pĜíbČhu.
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Pravda, nepravda
Organizaþní forma: frontální
Organizace: Uþitelka spoleþnČ s dČtmi Ģuká prsty do stolu a pĜitom Ĝíká: ÄPravda,
nepravda!³ Po vyslovení této formule, Ĝekne uþitelka nČjaké tvrzení. Pokud se jedná
o pravdu, zvednou dČti ruce. V opaþném pĜípadČ je nechají leået na stole.
Dramatizace pĜíbČhĤ
Organizaþní forma: frontální
Organizace: Uþitelka sehraje s dítČtem scénku, ve které låe. DČti následnČ hledají Ĝeãení,
jak situaci napravit. Dále pak uþitelka vybírá dČti, které seznámí s pĜíbČhem a nechá
na jejich uváåení, zda se v situaci zachovají správnČ þi naopak. Kaådou scénku ostatní
dČti okomentují.

Hodnocení
DČti pokraþovaly ve vytváĜení skĜítkĤ. U hry ÄNa mrazíka³ si dČti vãímaly chycených
kamarádĤ a mČly snahu je zachránit. Tato hra podporovala u dČtí vnímání potĜeby
druhých a pomoc kamarádovi. DČti velice emotivnČ proåívaly pĜíbČh. Bylo jim líto
malého pavouþka, který zakouãel velké bolesti jenom proto, åe se skĜítek nechtČl
pĜiznat. Díky tomuto emocionálnímu pĜíbČhu si dČti lépe uvČdomily dĤsledek låi.
O dramatizaci pĜíbČhĤ mČly dČti velký zájem. VČtãinou se ve scénkách stavČly
do negativní role, aby mohly o situaci diskutovat a scénku znovu pĜehrát s podtextem
správného

chování.

ProstĜednictvím

proåitku

dČti

zaåívaly

vliv

pozitivního

i negativního chování, které bylo posilováno reakcí ostatních pozorujících dČtí.
9. DEN
SkĜítek jako dárek ± viz 7. den
Spoleþná kresba
- hra od Ch. A. Smitha (2001)
PomĤcky: pastelky, papír A3, provázek, látky
Organizaþní forma: skupinová
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Organizace: Uþitelka vysvČtlí dČtem úkol, který spoþívá ve spoleþné kresbČ jednoho
obrázku. NicménČ jejich situace je ztíåená tím, åe mají ruku svázanou se sousedovou
rukou.
Spoleþenská hra ÄNeãĢourej se v nose³
PomĤcky: spoleþenská hra
Organizaþní forma: skupinová
Organizace: Uþitelka vysvČtlí dČtem pravidla hry, která spoþívají na principu lotta. DČti
mají pĜed sebou kartiþku s vyobrazenými situacemi správného chování. PostupnČ
vybírají malé kartiþky, kde je napsána otázka vztahující se k etice. DČti nejprve odpoví
na otázku a potom kartiþku získává ten, který má na své kartČ vyobrazenou tuto situaci.
Tato hra vyåaduje pĜítomnost uþitelky.
Haptická pohádka
Organizaþní forma: skupinová, frontální
Organizace: DČti utvoĜí dvojice. Jeden z dvojice si lehne na bĜicho a druhý si k nČmu
klekne. Uþitelka vypráví pohádku: ÄJak Kulihráãek sbíral hráãek (PĜíloha 6). BČhem ní
ukazuje rĤzné doteky, které kleþící kamarád napodobuje na zádech leåícího dítČte.
Po dokonþení vyprávČní si dČti role vymČní a uþitelka pohádku znovu pĜevypráví.
Dramatizace pĜíbČhĤ ± viz 7. den
Hodnocení
DČti dokonþovaly skĜítky. MČly zájem vyzkouãet si spoleþnou kresbu se svázanýma
rukama. Obrázek se jim podaĜil. Dokonce nČkteré dČti kreslily postavy vzhĤru nohama,
jen aby zapadaly do celkového obrázku správnČ. BČhem kresby se dČti uþily toleranci
a vzájemné spolupráci. Zajímaly se i o spoleþenskou hru. Na otázky ve hĜe odpovídaly
správnČ. Nejvíce se jim líbila haptická pohádka, kde mohly kreslit kamarádovi
po zádech. Tato varianta pohádky vede dČti k citlivému doteku mezi sebou, k rozvoji
dĤvČry a jistoty mezi nimi a k celkovému zklidnČní dČtí, tedy i ke sníåení agrese.
Na pĜání dČtí jsem i dnes zaĜadila dramatizaci pĜíbČhĤ.
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10. DEN
PĜedání skĜítkĤ kamarádĤm
PomĤcky: vytvoĜený skĜítek
Organizaþní forma: frontální
Organizace: DČti navãtíví tĜídu kamarádĤ s pĜekvapením. SdČlí jim, åe se jim rozhodly
udČlat radost, a tak pro nČ vytvoĜily skĜítky, o kterých si nyní povídají.
Zhodnocení projektu v komunitním kruhu
Organizaþní forma: frontální
Organizace: DČti v komunitním kruhu zhodnotí projekt zejména z hlediska, co se jim
líbilo. Uþitelka spoleþnČ s dČtmi pĜipomene vãechny pĜíbČhy, které dČti v souvislosti se
skĜítky slyãely.
Kresba jednoho pĜíbČhu
PomĤcky: pastelky, papír
Organizaþní forma: individuální
Organizace: Po komunitním kruhu, kde si dČti zrekapitulují celý projekt, si vyberou
jeden z pĜíbČhĤ, který nakreslí.
Uspání skĜítkĤ
PomĤcky: chaloupky, zelená gáza
Organizaþní forma: frontální
Organizace: DČti se rozlouþí se skĜítky. PĜikryjí jejich chaloupky látkami a popĜejí jim
krásný zimní spánek. Mohou s nimi uzavĜít dohodu, åe kdyå budou chtít, rádi se za nimi
zase vrátí. NicménČ úloha skĜítka Lumpíka neskonþí. Toho tam skĜítkové nechají
dČtem, aby jim nadále pomáhal.

Hodnocení
Dnes dČti navãtívily kamarády ve tĜídČ ÄMotýlci³. Vzhledem k tomu, åe druhá uþitelka
je v naãí tĜídČ dlouhodobČ nemocná, musí být dČti rozdČleny na spaní do zbývajících
tĜíd. (Finanþní situace Mâ v souþasné dobČ neumoånila Ĝeditelce vzít zástup
za kolegyni.) DČti mČ vãak nČkolikrát prosily, zda by také mohly spát nČkdy ve své
93

tĜídČ. Nakonec jsem poprosila Ĝeditelku, zda by mohly být dČleny na spaní dČti z druhé
tĜídy. Paní Ĝeditelka souhlasila. Z tohoto dĤvodu se dČti rozhodly udČlat ÄMotýlkĤm³
radost a zároveĖ jim podČkovat za moånost spaní ve vlastní tĜídČ. DČti pĜedaly své
skĜítky kamarádĤm, kteĜí mČli velkou radost z dárkĤ. SpoleþnČ jsme si s touto tĜídou
zazpívali nČkteré písnČ (Kdyå jsi kamarád, Kdyå máã radost, «). DČti z vedlejãí tĜídy
daly na oplátku kamarádĤm bonbón. Druhého skĜítka pĜedaly dČti své mamince. Kdyå
dČti hodnotily tento projekt, nejvíce vyzdvihly vytváĜení skĜítkĤ a následnou sdílenou
radost kamarádĤ ze tĜídy MotýlkĤ po pĜedání skĜítkĤ, dále spolupráci na malbČ
podzimního koberce, vyprávČné pohádky, tvoĜení lesa z pĜírodnin, haptickou pohádku
(Jak Kulihráãek sbíral hráãek), vybarvování obrázkĤ skĜítkĤ a písniþku ÄKdyå jsi
kamarád³. Na závČr se dČti rozlouþily se skĜítky a uspaly je písniþkami.
SHRNUTÍ POZNATKģ Z VÝCHOVNÉHO PROJEKTU: ÄKULIHRÁâEK, PAVUýINKA
A JEJICH KAMARÁDI³

PĜedpoklad 6, který uvádí, åe se nejaktivnČji budou do realizace projektu: ÄKulihráãek,
Pavuþinka a jejich kamarádi³, který je zamČĜený na etickou výchovu, zapojovat dČti
s vyããí morální úrovní, byl ve vČtãí míĜe potvrzen. V prĤbČhu aktivit a þinností se
do projektu zapojovaly postupnČ vãechny dČti. DČti, které se mi jevily pĜed zaþátkem
realizace projektu vĤþi ostatním dČtem empatické a více jsem u nich zaznamenala
prosociální chování neå u ostatních, se více zajímaly o dalãí aktivity. V hrách, které
byly cílené na vzájemnou spolupráci, nemČly problémy s komunikací þi domluvou
na participaci þinnosti. Ovãem i nČkteré dČti s kázeĖskými problémy usilovaly
napĜ. o moånost podílet se aktivnČ na hĜe. Zejména se jednalo o stolní a didaktické hry,
kde jsme byla pĜítomna.
PĜedpoklad 7, který vypovídá, åe v závČru projektu ÄKulihráãek, Pavuþinka a jejich
kamarádi³ dokáåí dČti lépe diskutovat o moånostech zlepãení svého chování, byl jen
þásteþnČ potvrzen. NČkteré dČti bČhem diskusí v kruhu byly velice vnímavé k obsahu
tématu a dokázaly rozvíjet diskusi. Do rozhovoru se zaþalo zapojovat i jedno dČvþe,
které do té doby odmítalo v komunitním kruhu mluvit. Na druhé stranČ jsem si vČdoma,
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åe takové výsledky jsou teprve otázkou þasu jeãtČ u dalãích dČtí, které se do konverzace
témČĜ nezapojovaly.
PĜedpoklad 8, který uvádí, åe dČti v prĤbČhu bČåných þinností budou reflektovat své þi
kamarádovo chování s odkazem na pĜíbČhy, které zaznamenaly z projektu, se z vČtãí
þástí potvrdil. Ve tĜídČ se ujal koutek s Lumpíkem, kam si dČti chodí uvČdomit, jak se
mají správnČ chovat. NČkteré dČti uå k nČmu posílají druhé kamarády, kteĜí Ĝeãí spor.
NejþastČji k nČmu posílám dČti ale já a musím potvrdit, åe se po chvíli sezení vrací
ke mnČ a dokáåí formulovat svĤj výchovný problém i Ĝeãení. Asi po 3 týdnech
od seznámení s pĜíbČhem o skĜítkovi Lumpíkovi, pozoroval moji reakci na chování
jednoho chlapce Martínek. Chlapce jsem nakonec posadila k Lumpíkovi. V tu chvíli
pĜiãel Martínek a povídá tomu chlapci: ÄTo je hodný skĜítek, on nejprve moc zlobil, ale
teć uå pomáhá jen zlobivým dČtem.³ SamozĜejmČ nČkteré pĜíbČhy postupem þasu dČti
zapomenou. DĤleåitČjãí je pro mČ zjiãtČní, åe si dČti nČkteré výchovné prvky alespoĖ na
þas pamatují. Díky tomuto projektu mi uå dČti nČkolikrát napĜíklad sdČlily, åe se doma
rozdČlily nebo åe udČlaly babiþce radost nakresleným obrázkem.
Tento projekt dČtem zprostĜedkoval nČkteré základní morální hodnoty. DČti se v nČm
setkaly s tématy jako je pĜátelství, umČt se rozdČlit, udČlat nČkomu radost, pomoc
druhému, mluvit pravdu. ProstĜednictvím her, pĜíbČhĤ, proåitkového uþení, rozhovorĤ
a dalãích aktivit si postupnČ uvČdomovaly význam tČchto hodnot. Na základČ akþního
výzkumu bylo zjiãtČno, åe vČtãina dČtí se snaåila tyto hodnoty uplatĖovat ve tĜídČ
i v rodinČ. Dále hodnČ dČtí se dokázalo chovat empaticky, pomáhat druhému a domluvit
se na spoleþném úkolu. ZároveĖ se bČhem tČchto aktivit ukázalo, åe dvČ dČti mají vČtãí
problémy se zaþlenČním do kolektivu a s respektováním pravidel tĜídy. V tomto pĜípadČ
jsem si vČdoma, åe bude potĜeba se tČmto dČtem více vČnovat individuálnČ i nadále.
Projekt dČti zaujal. DČti si velice snadno zapamatovaly jména skĜítkĤ a tČãily se na dalãí
vyprávČné pĜíbČhy. O výchovných aspektech dokázaly hovoĜit v diskusním kruhu.
V poslední den projektu mi dČti poskytly zpČtnou vazbu v hodnotícím kruhu. Nejvíce se
jim líbilo

vytváĜení skĜítkĤ a sdílená radost kamarádĤ ze tĜídy MotýlkĤ

po pĜedání skĜítkĤ, dále spolupráce na malbČ podzimního koberce, vyprávČné pohádky,
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tvoĜení lesa z pĜírodnin, haptická pohádka (Jak Kulihráãek sbíral hráãek), vybarvování
obrázkĤ skĜítkĤ a písniþka ÄKdyå jsi kamarád³.
I pĜestoåe se dČti seznámily s nČkterými formami chování, je tĜeba nadále správné
chování posilovat pochvalou a usmČrĖovat nevhodné chování. Témata, která jsem
do projektu zvolila, rozhodnČ neobsáhla vãechny výchovné problémy tĜídy. Kaådý den
se dostávají dČti do konfrontace s nČjakým problémem, který je potĜeba Ĝeãit. Tento
projekt byl jen exkurzí, jak mĤåe uþitelka rozvíjet morální hodnoty u dČtí. Jsem
pĜesvČdþena, åe v prĤbČhu roku budu vymýãlet i dalãí pĜíbČhy ze åivota tČchto skĜítkĤ
a k nČkterým aktivitám se budeme s dČtmi vracet a dál je rozvíjet.
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ZÁVċR
Cílem diplomové práce bylo popsat kompetence uþitelky v podmínkách institucionální
pĜedãkolní výchovy vedoucí k podpoĜe morálního rozvoje dítČte pĜedãkolního vČku
vzhledem k jeho psychickému vývoji a jeho utvoĜeném povČdomí morálních hodnot
získaných z rodiny.
Teoretická þást této práce podává ucelené poznatky o morálním vývoji pĜedãkolního
dítČte. Popisuje teorie morálního vývoje. Rozebírá otázku vztahu svČdomí a viny.
Zabývá se morálními hodnotami a normami. Pojednává o prosociálním a sluãném
chováním. VČnuje se rodinným, kulturním a spoleþenským aspektĤm, které ovlivĖují
morální vývoje dítČte. Nabízí výchovné a vzdČlávací strategie rozvíjející morální
vČdomí a jednání dítČte, které mĤåe pedagog aplikovat v pĜedãkolním zaĜízení. Dále
hovoĜí o schopnostech a dovednostech uþitele v oblasti etické výchovy dítČte
v pĜedãkolním vČku. Charakterizuje profesní kompetence pedagoga. ZdĤrazĖuje
pozitivní klima tĜídy a vhodný vzor a pĜíklad uþitele. Postihuje základní informace
o mravních metodách, zejména o významu odmČn a trestĤ. Na základČ tČchto vČdomostí
mĤåeme teoreticky obsáhnout základní znalosti o morálním vývoji pĜedãkoláka.
V praktické þásti práce byly stanoveny tyto cíle: zmapovat aktivity uþitelek mateĜské
ãkoly zamČĜené k rozvoji morálních hodnot; zpracovat dotazník zamČĜující na morální
vývoj dítČte, který bude urþen pro pedagogy Mâ; zjistit názor pedagogĤ na vliv
morálního vývoje dítČte z pohledu souþasných podmínek rodiny; zjistit, které aktivity
rozvíjející morální vývoj dítČte vyuåívají ve své praxi uþitelky mateĜské ãkoly; vytvoĜit
projekt k etické výchovČ pro dČti pĜedãkolního vČku a ovČĜit jej v praxi. NáslednČ byly
zvoleny pĜedpoklady.
ProstĜednictvím dotazníku jsem zjistila, åe za nejzávaånČjãí dĤvody, které vedou
ke zhorãení káznČ, povaåují uþitelky nedĤslednost ze strany rodiþĤ, agresivní poþítaþové
hry, nevhodné televizní programy, volnou výchovu rodiþĤ, nevhodné chování rodiþĤ
a jejich þasovou vytíåenost. NejvČtãí kázeĖské problémy mají podle respondentĤ dČti
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z neúplných rodin. Vliv kĜesĢanské výchovy v rodinČ nelze jeãtČ v tomto vČku
analyzovat. Na základČ zkuãeností respondentĤ se tyto dČti projevují v chování podobnČ
jako dČti ostatní.
V dotazníku respondenti vypovČdČli, åe ve své praxi v souvislosti s podporou morálního
rozvoje dítČte nejþastČji vyuåívají pĜíbČhy, pohádky, rozhovory, situaþní uþení,
kooperativní a námČtové hry, dramatizaci a komunitní kruh. Uþitelky se vČnují
morálním hodnotám ve své výchovnČ vzdČlávací þinnosti prĤbČånČ bČhem celého roku
i v nČkterých tématech, které svým obsahem rovnČå souvisí s morálními hodnotami.
VČtãina také uvedla, åe vytváĜí témata a projekty speciálnČ vČnované morálním
hodnotám.
Dále jsem zpracovala þtrnáctidenní projekt k etické výchovČ, který jsem nazvala
ÄKulihráãek, Pavuþinka a jejich kamarádi³. Tento projekt jsem aplikovala na podmínky
zvolené

pĜedãkolní

tĜídy.

VČnovala

jsem

se

hlavnČ

tématĤm

pĜátelství,

pravdomluvnosti, schopnosti rozdČlit se, udČlat nČkomu radost, pomoci druhému.
Projekt jsem realizovala v pĜedãkolní tĜídČ mateĜské ãkoly a následnČ byl zhodnocen jak
dČtmi, tak i mnou. DČti nejlépe hodnotily vytváĜení skĜítkĤ a následnou sdílenou radost
kamarádĤ ze tĜídy MotýlkĤ po pĜedání skĜítkĤ, dále spolupráci na malbČ podzimního
koberce, vyprávČní pohádky, tvoĜení lesa z pĜírodnin, haptickou pohádku (Jak
Kulihráãek sbíral hráãek), vybarvování obrázkĤ skĜítkĤ a písniþku ÄKdyå jsi kamarád³.
V projektu jsem vycházela ze znalostí prostudované literatury o morálním vývoji dítČte
a vyuåila jsem v nČm rĤzné metody, které rozvíjí morální hodnoty. Tento projekt mohu
doporuþit i dalãím uþitelkám.
Na základČ informací, které tato práce nabízí, mĤåeme Ĝíci, åe kaådá uþitelka mateĜské
ãkoly urþitou mírou pĜispívá k podpoĜe morálního rozvoje dČtí. NejvČtãí vliv na správné
chování dČtí má samotná osobnost uþitelky a její vhodný model chování. NicménČ
nejvČtãí podíl ve výchovČ k morálním hodnotám dČtí pĜedstavuje rodina. PĜesto má
i v mateĜské ãkole smysl se zamýãlet nad strategiemi morálního vývoje dítČte, protoåe
nabízí dítČti pĜíleåitost pro ãirãí kulturaci neå je okruh rodin.
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