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 O všechno se rozděl! 
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Abstrakt 

Název práce: Umělecká výchova jako součást prevence drogové závislosti u dětí v 

mateřské škole 

Cíle práce: Cílem diplomové práce je zhodnotit míru důležitosti výchovy dětí 

předškolního věku prostřednictvím uměleckých aktivit. Touto formou lze předcházet 

drogové závislosti. Připravit a realizovat krátký projekt na téma – Pohádkou a hrou 

proti drogové závislosti. Výstupem je metodický list pro učitelky v mateřských školách. 

Metoda: Studium odborné literatury, literární rešerše, kompilace, analýza, konzultace v 

centru primární prevence Filia, vypracování projektu primární prevence, jeho realizace, 

zhodnocení a příprava metodického materiálu pro učitelky v mateřských školách. 

Výsledky: S prevencí drogové závislosti je nutné začít již u dětí v předškolním věku. 

Umělecké výchovy, jako jsou výtvarná, literární, dramatická, hudební a taneční, tvoří 

hlavní osu primární prevence. Hodnotícím měřítkem je pozornost, míra soustředěnosti, 

reakce dětí a jejich artefakty. 

Klíčová slova: Droga, předškolní věk a jeho specifika, hry a rituály v mateřské škole, 

soubor uměleckých výchov, primární prevence. 

 



 

Abstract  

Title: Arts education as a part of prevention of drug addiction among children in 

kindergarten. 

Objectives: The aim of this thesis is to evaluate the degree of importance of education 

among preschool children through art activities. This form of education can prevent 

potential drug addiction. Prepare and implement a short project on the theme – fairy 

tales and games against drug addiction. The output is a methodical list for teachers in 

kindergartens. 

Method: Study of literature, Literature review, Compilation, Analysis, Consultations in 

primary prevention centre Filia, Build-up of Primary Prevention Project, its 

implementation, evaluation and preparation of methodological material for teachers in 

kindergartens. 

Results: The prevention of drug addiction must begin within pre-school children. Art 

educations, as art, literary, dramatic, musical and dancing, form the main axis of 

primary prevention. Evaluation criteria are the attention, level of concentration, reaction 

of children and their artifacts. 

Keywords: The drug, Pre-school age and its specifics, Games and Rituals in a 

kindergarten, Arts Education, Primary Prevention. 
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I. Úvod 
Touto diplomovou prací chci navázat na svoji práci bakalářskou. Protože jsem 

během svého života dospěla k názoru, že je lépe špatným věcem předcházet, než je 

řešit, zaměřím se na prevenci drogové závislosti u dětí předškolního věku. Pracuji jako 

učitelka v mateřské škole a předškolní věk považuji za zásadní období pro příjem 

informací všeho druhu jak dobrých, tak špatných. Proto je zpracování této problematiky 

tak velmi důležité. V době, kdy jsem promýšlela úvod této diplomové práce, 

zaznamenala jsem ve svém okolí dvě úmrtí mladých lidí na následky požití drog. I tyto 

smutné zprávy mě utvrdily o správnosti svého výběru, zabývat se prevencí drogové 

závislosti. V lednu 2010 jsem se v médiích dočetla, že drogová generace zestárla, je jí 

teď okolo 29 let, stejně jako mým synům.  Nezasvěceným lidem bude připadat 

souvislost drogové prevence s uměním jako nepochopitelná, ale kdo se umí dívat, musí 

vidět, že jen prostřednictvím krásy slova, obrazu, přírody, pohybu a hudby je možné 

dětem předat poselství – jde to i jinak – žít bez berličky, bez drogy. Obrátila jsem se pro 

radu na knižní obec filozofickou, psychologickou, etickou, pedagogickou a samozřejmě 

uměleckou. Pokusím se zasadit prevenci drogové závislosti do uměleckých výchov, do 

každodenního běžného dne v mateřské škole. Prostředkem mi budou – umělecké 

výchovy ke vnímání krásy světa, přírody, různé hry a využití rituálů. 

Cílem této diplomové práce bude zmapování již existující primární drogové 

prevence, rozbor drogové problematiky. Pomocí umění ve výchovných blocích dosadit 

do archetypů v dětských myslích obrazy dobra a zla a zakódovat je neustálým 

procvičováním a prolínáním tak, že droga nebude mít v budoucnu šanci. V praxi to 

znamená, přesvědčit tento logický svět o potřebě dětí, lidí, vnímat, sdílet krásu, umět se 

z ní poučit a přenést ji do každodenní reality. Obohatit svůj život o jinou dimenzi, která 

nás zároveň ochraňuje před špatným jednáním. Ze závěrů svého teoretického výzkumu 

jsem vymyslela a zrealizovala měsíční projekt nazvaný – Pohádkou a hrou proti 

drogové závislosti. 

Výstupem této diplomové práce by měl být metodický materiál pro mé kolegyně 

učitelky v mateřských školách. 



Úvod 

Na mé cestě k výsledku mi pomohlo studium materiálů o drogové problematice, 

o výchově, rámcový program v MŠ, specifika výchovy dětí v mateřské škole, estetická, 

filozofická a psychologická pojednání o výchově a umění, didaktiky výchovy hudební, 

literární, výtvarné, pracovní, dramatické a taneční, studie o výchově dětí, a především 

život sám. 

Prevence drogové závislosti u dětí předškolního věku je velmi citlivá a 

choulostivá záležitost. Pokud nakousnu téma alkoholu, kouření, děti začnou o překot 

dávat k dobrému historky z rodinného prostředí. Zároveň očekávají od učitelky i od 

kolektivu adekvátní odezvu. Jak reagovat na každodenní opilost rodiče, který si chodí 

pro dítě? Nebo na všude přítomný pach cigaretového kouře z dětského oblečení? I proto 

je důležitá spolupráce s rodinou. Výsledky každého preventivního programu záleží na 

souhře všech zúčastněných a na zpětných vazbách. I z toho vychází důležitost prevence 

nejen u dětí, ale zároveň i u dospělých. 

Mám to štěstí, že svět drog už dobrých deset let pozoruji, a tak mám v knihovně 

většinu potřebným publikací a mám za sebou několik praxí v psychiatrické léčebně v 

Bohnicích. Ale svět dospělých závislých klientů je tak odlišný od světa předškolních 

dětí. Jedno ale mají společné – terapie uměleckými aktivitami. Jak se liší den, když si 

jedinec každý den najde čas na zpěv, tanec, knihu, malování nebo hru na hudební 

nástroj. I v tom by mělo být poselství této diplomové práce. Věřím vždy tomu lepšímu 

v lidech a tak snad není daleko doba, kdy se zábava lidí obejde bez alkoholu, cigarety a 

drogy. 
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II. Teoretická část 

2.1. Teoretický úvod do problematiky prevence drogové 
závislosti u dětí 

Pro tuto část své diplomové práce jsem využila materiály Institutu Filia, – 

Metodika drogové prevence pro MŠ a 1 stupeň ZŠ (Nováková, 2001). 

Cílem primární prevence je zajistit co nejméně závislostí nebo experimentů, 

eventuálně alespoň oddálit braní drog u dětí a mládeže. Je tedy určena všem, kteří 

nemají s drogou žádné zkušenosti (Nováková 2001). 

Co je a co není primární prevence. Slovo „prevence“ pochází z latiny, kde 

znamená opatření učiněná předem, včasnou obranu či ochranu. Královským cílem 

primární prevence drogové závislosti je proto snaha, aby problém s drogami u dětí 

vůbec nevznikl. Takový cíl se však jeví jako „maximalistický“, proto v širším pojetí 

považujeme za cíl obecně vzato, snížení škod působených návykovými látkami. Sem 

spadá jednak předcházení vzniku závislostí, ale i dalších problémů jako intoxikace, 

zdravotní komplikace, úrazy. V tomto širším pojetí pak můžeme jako primární prevenci 

chápat všechny aktivity, které vedou k vytvoření či změně chování a postojů (Nešpor, 

2000). 

Důvody, proč děti a mládež začnou experimentovat s drogou: zvědavost, tlak 

party, touha po odlišnosti, revolta proti světu dospělých, narušená schopnost 

navazovat sociální kontakty, snaha překonat pocity méněcennosti, partnerské 

problémy, problémy ve škole, v práci, touha zvýšit psychický nebo tělesný výkon, 

bolest, nemoc, očekávání inspirace, silný zážitek, nedostatek lásky. Tyto důvody 

nám mohou být východiskem při stanovení obsahu prevence. Je pochopitelné, že stejné 

nebo podobné důvody k braní drog má úplně každý jedinec. A protože nejsme všichni 

drogově závislí, je možné, že u toho, kdo umí řešit své problémy a naplňovat různé své 

potřeby, je menší pravděpodobnost, že bude mít problémy s drogami. Ale není to tak 

jednoduché. Řešit problémy a naplňovat své potřeby neumí nikdo z nás dokonale. 

Přináší nám to řadu větších či menších potíží v oblasti psychické, fyzické i sociální. 
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Můžeme tedy konstatovat, že jsme našli obsah prevence: naučit se řešit 

problémy a naplňovat potřeby. A protože se to netýká jen oblasti drog, nazýváme tento 

druh prevence nespecifická. Je nesporné, že základní schopnosti řešit problémy a 

naplňovat potřeby získáváme od narození v rodině. 

Z toho vyplývá, že role rodiny je v primární nespecifické prevenci 

nezastupitelná a i nejdůležitější. Ale naštěstí lze v průběhu života doučovat se to, co 

rodina nezvládla dokonale. Co tedy přesně do nespecifické prevence patří? Je to 

sebeúcta, zvládání sociálních rolí a vztahů, komunikace, předcházení problémů a jejich 

řešení, asertivita, rozvíjení schopností a odpovídajících zájmů, včetně pohybových 

aktivit a sportu. Možná by se dalo říci, že sem patří vše, co napomáhá formování 

harmonické osobnosti jedince. Různé aktivity směřující k naplnění těchto dovedností 

bývají součástí kvalitních preventivních programů. 

Prevence specifická zahrnuje preventivní aktivity zaměřené přímo na drogovou 

problematiku. Patří sem poznatky o typu drog, jejich účincích a následcích. Jedná se o 

souhrn znalostí, který je však úzce spjat s modifikací postojů k celé drogové 

problematice. Chování je většinou popisováno prostřednictvím schématu: 

ZNALOSTI   POSTOJE   CHOVÁNÍ 

Z výše uvedeného se ale vytrácí důležitý prvek, a tím jsou podmínky pro to, aby 

mohly být uplatněny znalosti a postoje. 

V oblasti drogových závislostí se často pracuje s modelem, který zahrnuje 

faktory důležité pro vznik závislosti, jež se vzájemně ovlivňují a hrají důležitou roli i 

pro objasnění prevence: 

ČLOVĚK   DROGY   PROSTŘEDÍ 

Do hry tak vstupuje jednak člověk se svými vlastnostmi, znalostmi, 

zkušenostmi, postoji, dále jsou to vlastnosti samotné drogy, respektive její schopnost 

působit na naši psychiku a organizmus, a v neposlední řadě faktor prostředí, který 

zahrnuje například postoj společnosti k drogám, zákony a jejich naplňování ovlivňující 

nejen dostupnost drog, ale i to, zda společnost v dostatečné míře vytváří podmínky pro 

řešení problémů spojených s drogami a pro prevenci. 

Okolo této problematiky je spousta otázek a mýtů, na které si teď sjednotíme 

náhled. 
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1. Jedině nespecifická prevence je účinná 

Přeceňování nespecifické prevence, zvláště takzvaných volnočasových aktivit, v 

duchu hesla – „kdo si hraje, nezlobí“ může být zpochybněno faktem, že mezi závislými 

lidmi je mnoho těch, kteří dříve sportovali a měli kvalitní koníčky. Realistický pohled 

nám ukáže, že nespecifická prevence snižuje pravděpodobnost rizika, ale platí to pouze 

v průměru. To znamená, že ze skupiny dětí s kvalitní nespecifickou náplní prevence jich 

bude mít později problémy s drogou méně. Ale když z této skupiny vyjmeme konkrétní 

dítě, nemůžeme automaticky předpokládat, že právě jeho se problém drog nebude týkat. 

Přeceňování nespecifické prevence, často i v řadách nepoučených politiků, vede rodiče 

aktivních dětí k falešné víře, že udělali to nejlepší, a že se vlastně dál o drogovou 

politiku a možnosti prevence nemusejí vůbec zajímat. 

2. Znalosti o drogách vedou k experimentu s nimi 

Tento předsudek jde většinou ruku v ruce s předcházejícím. Říká se, že když 

člověk pozná, co všechno může s drogou zažít, zvýší se tím jeho chuť to zkusit. 

Jakékoli tabu vede k nemístnému zájmu. Nemůžeme někoho ochránit před něčím, co 

nezná. Když se například snažíme děti chránit před dopravními úrazy, neuděláme to tak, 

že jim zatajíme existenci aut. Postupné získávání pravdivých informací může vést k 

omezení rizikového chování u většiny mladých lidí. Samozřejmě, když preventivní 

působení bude ojedinělé a jednorázové, zaměřené spíše na účinky drog než na 

ovlivňování postojů, je opravdu možné, že to bude pro některé jedince spíše inspirující. 

Nevyhýbat se informacím o drogách je nutné i z toho důvodu, že žijeme v době, kdy se 

každé dítě s drogou, nebo drogovou problematikou setká. Není možné zatajovat jejich 

existenci. 

3. O drogách se nemůže říkat pravda 

Toto mínění opět bývá spojeno s předcházející snahou o drogách raději 

nemluvit. A když už, tak pouze vybrané, přefiltrované informace typu: Všechny drogy 

jsou stejně nebezpečné. Když zkusíš drogu, bude z tebe narkoman a zemřeš. Správně by 

tyto věty měly zaznít v podobě: Všechny drogy jsou nebezpečné. Když zkusíš drogu, 

můžeš se stát závislým a můžeš i umřít. Tvrzení o stejné nebezpečnosti všech drog, 

velmi rychle vyvrátí zkušenosti mladých lidí setkávajících se s občasnými uživateli 

marihuany, kteří budou v pořádku. Budou chodit do školy, budou také úspěšní a hlavně 
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nebudou mít žádné problémy. Odtud je jen krůček k představě, že podobně lze zacházet 

i s heroinem nebo jinou takzvaně tvrdou drogou.  

Nevysvětlit mladým lidem, že první setkání s drogou bývají zajímavá a že po 

určitou dobu se může zdát, že ji mají pod kontrolou, znamená vystavit je velkému 

riziku. 

4. Represe je všemocná 

Mnoho lidí se domnívá, že peníze na léčení, resocializaci a prevenci jsou 

zbytečně vyhozené a že tato prostředky by měly být věnovány na důsledná represivní 

opatření. Ale i v drogové problematice platí to, co v jiných oblastech: prevence je 

nejdůležitější, nejúčinnější a nejlevnější. Protože ať se zdá síla drogových mafií 

sebevětší, v momentě, kdyby nebyla poptávka po drogách, nekvetl by obchod s nimi. 

Represe nemá natolik odstrašující sílu, aby odvrátila mladé lidi od experimentů s 

drogami, ale měla by mít schopnost zabránit dalšímu rozšiřování těchto látek. 

Instituce, které by se měly zabývat prevencí 

Prvním činitelem v oblasti prevence by měla být rodina. Už proto, že celá škála 

nespecifických faktorů je nedílnou součástí výchovy. V rodině se člověk postupně naučí 

nebo by se měl naučit poznávat sebe sama, hranice svých možností a schopností, 

možnosti řešení problémů intrapsychických i interpersonálních, různé životní role, 

způsoby komunikace. V rodině člověk také získává své postoje k udržování zdraví, k 

toleranci návyků ohrožujících zdraví a život a v neposlední řadě i vztah ke sportu a k 

různým koníčkům. I v oblasti specifické prevence by první informace měly přijít od 

rodičů. 

Dalším prostředníkem, kde má prevence široké pole působnosti, je škola. Různé 

předměty mají v osnovách začleněnou i problematiku drogových závislostí a pro 

všechny školy platí povinnost takzvaného minimálního preventivního programu. 

Učitelé se na svoji preventivní práci musí připravovat, ať už formou vysokoškolského 

studia nebo v průběhu praxe. 

 

Minimální preventivní program  

Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení, který je zpracován 

pod názvem – Škola bez drog –, je součástí Koncepce prevence zneužívání návykových 
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látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti rezortu 

MŠMT na období 1998–2000. Je závazným opatřením pro uplatnění protidrogové 

tematiky ve školách a školských zařízeních. 

Minimální preventivní program se opírá o všeobecné zásady efektivní primární 

prevence, které byly sestaveny na základě zkušeností odborníků u nás i ve světě. V 

minimálním preventivním programu jsou tyto zásady prezentovány v následujících 

bodech: 

 systémová a koordinovaná strategie, 

 aplikovaní preventivních aktivit v dostatečně raném věku, 

 věkově přiměřené, různorodé a aktivizující metody, 

 nabízení pozitivních alternativ chování a životních cílů, 

 využívání peer-prvků, 

 výcvik sociálně psychologických dovedností, včetně odmítání nabídky, 

 nabídka aktivit pro smysluplné využívání volného času, 

 respektování rizikových faktorů, 

  aktuálnost a pravdivost poskytovaných informací, 

 informování o poradenských možnostech, 

 sledování efektivity opatření. 

 

Protidrogová preventivní strategie uplatňovaná ve školách a školských 

zařízeních musí respektovat věk a osobnostní zvláštnosti žáků. Musí zahrnovat 

složku informační, postojovou a dovedností. Minimální program navazuje na 

platné vzdělávací dokumenty, v nichž je zakomponována péče o zdravý životní styl 

zahrnující prevenci zneužívání návykových látek, oblast osobního bezpečí a 

společenskovědní oblast, včetně občanské, právní a estetické výchovy. 

Ještě před nedávnem byly téměř jediným preventivním působením na školní 

mládež různé jednorázové preventivní programy. Řada škol je preferovala, protože 

nejsou časově náročné a přinášejí alibistický pocit uspokojení, že se v oblasti drog něco 

udělalo. Jednorázové preventivní programy mají většinou formu přednášek a besed 

nebo jsou koncipovány jako komponovaný program. 
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Vzhledem k charakteru preventivní práce je daleko přínosnější realizovat 

programy dlouhodobé, většinou rozložené do celého školního roku. Ty by pak měly být 

neustále prohlubovány a rozšiřovány na celé období předškolní a školní docházky. 

 

Efektivita primární prevence 

Ve většině zemí, kde se s problémy drog setkáváme ve velké míře už celá 

desetiletí, se vždy uvažuje v první řadě o účinnosti protidrogové politiky státu, která 

samozřejmě zahrnuje i primární prevenci. Ukazateli dobré protidrogové politiky jsou 

následující faktory: 

 zvyšování průměrného věku závislých 

 stagnace nebo snížení jejich počtu  

Takovýto stav bývá ovšem výsledkem mnohaleté aplikace dobré protidrogové 

politiky. Proto není divu, že v naší republice je zatím situace opačná – věk závislých se 

snižuje a jejich počet stoupá. Tato skutečnost vede nezasvěcené často k úvahám o tom, 

zda jsou vynaložené finanční prostředky adekvátní výsledku. To se pak bohužel 

projevuje na snižování státních dotací na drogovou problematiku. 

Sledování dlouhodobého efektu primární prevence samotné je velmi 

problematické. Na děti a mládež kromě evidovaných preventivních programů působí 

řada faktorů, které je velmi těžké zachytit a vyhodnotit. Vytvoření kontrolní skupiny je 

problematické a můžeme říci i neetické. Poněkud jiná situace nastává, když se ptáme na 

krátkodobý dopad různých typů preventivních programů nebo přístupů jednotlivých 

lektorů k preventivní práci. 

Programy, ve kterých dojde k pozitivnímu krátkodobému působení, ve 

svém souhrnu povedou k dlouhodobějším změnám. 

Při zjišťování takovéto efektivity se zaměřujeme na dva faktory. Je to sledování 

nárůstu znalostí o účincích a důsledcích zneužívání drog a měření změn v postojích 

týkajících se drogové problematiky. U dětí předškolních používáme k tomuto účelu 

testy obrázkové. Je tedy možné přesně popsat program, co se týče nejen obsahu, ale i 

forem a metod práce s dětmi, a dát jej do souvislosti s výše popsanými faktory. Je nutné 

si uvědomit, že skutečná efektivita programu nemusí být totožná s kvalitou 

předloženého projektu nebo s tím, zda se program dětem líbí. 
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Preventivní práce s rodiči 

Všechny dosavadní zkušenosti ukazují, že podchycení rodičů a jejich 

seznamování s možnostmi prevence je problematické. Letáky a publikace se většinou 

nedostanou tam, kam by měly a navíc nemohou nahradit přímou práci lektora a rodiče. 

Přitom všechny současné oficiální dokumenty (Vzdělávací program Základní školy z 

roku 1996 a Minimální preventivní program) poukazují na nutnost zapojení rodičů do 

preventivního procesu, a to diferenciovaně a s ohledem na věk jejich dětí. Optimální je 

proto začít pracovat s rodiči dětí předškolního či raného školního věku, kdy začíná i 

prevence mezi dětmi. Rodiče se tak mohou seznámit s problematikou drog v době, kdy 

jejich dítě není aktuálně drogou ohroženo, a mají dost času na žádoucí změny v 

postojích a výchovných přístupech k dětem. Rodiče dětí v tomto věku bývají navíc ještě 

motivováni k tomu, aby se zajímali o dění kolem dětí, u starších dětí nastává tendence 

nechávat vše na škole. 

Základní filozofie přístupu je uvést postoje rodičů na pravou míru. To znamená 

na jedné straně zmírnit panický strach a na straně druhé odstranit lhostejný přístup typu 

„mě se to netýká“. Prostřednictvím základních informací lze přimět rodiče k přemýšlení 

o problematice, eventuálně k získávání dalších informací o vhodné komunikaci s dětmi. 

Je proto žádoucí seznámit rodiče s následujícími okruhy: 

 Drogy – mýty a naše postoje. 

 Typy drog a jejich účinky. 

 Proč lidé berou drogy. 

 Prevence drogových závislosti – specifická a nespecifická. 

 Diskuze o tom, jak poznat, že dítě bere drogy, jak na to reagovat, kde hledat 

pomoc. 

 

Prevence v předškolním věku 

Vývoj drogové problematiky ve světě i u nás potvrzuje nutnost působení na 

pokud možno co nejnižší věkové kategorie dětí. První experimenty dětí s drogou 

zaznamenáváme již ve věku deseti až dvanácti let. Ojediněle i dříve. Musíme mít na 

zřeteli, že preventivní proces je vždy dlouhodobá záležitost a vytvořit u dětí odolnost 

vůči droze a dalším nástrahám dnešní doby chce každodenní a cílené působení na děti. 
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Jenom dlouhodobá, preventivní práce, uskutečňovaná rozličnými formami a metodami a 

vedená různými lidmi může v budoucnu přinést kladné změny v postojích mladých lidí 

vůči drogám i v jejich chování. 

Prevence drogových závislostí v takovém útlém věku musí vycházet ze 

širšího kontextu podpory zdraví. Děti musí nejprve pochopit základní pojem zdraví a 

od toho se pak odvozuje i chápání nemoci, úrazů, poškození zdraví stejně jako jeho 

podpora a rozvíjení. Proto jsou obsahem programu primární preventivní péče i témata 

zcela nespecifická, zdánlivě se nevztahující k problematice alkoholu, tabáku nebo 

jiných drog. Jsou to kapitoly o hygieně, výživě, pohybu a vztazích s ostatními lidmi. 

Tyto okruhy jsou následně probírány a procvičeny ve výukových osnovách prvouky 

(Nováková, 2002). 

Protože matkou moudrosti je opakování, uvádím teď přehled o základním 

rozdělení drog a jejich působení. 

2.2. Přehled drog a základní terminologie 

V této části diplomové práce vycházím z materiálů své bakalářské práce 

(Vohradská, 2008). 

Definice drogové závislosti: psychický a někdy i tělesný stav vyplývající ze 

vzájemného působení mezi živým organizmem a drogou, charakterizovaný změnami 

chování a jinými reakcemi, které vždy zahrnují nutkání brát drogu stále nebo pravidelně 

pro její psychické účinky a někdy také proto, aby se zabránilo nepříjemnostem 

plynoucím z její nepřítomnosti. Tolerance může být přítomna nebo nepřítomna. Osoba 

může být závislá na více než na jedné droze. 

2.3. Základní pojmy 

 Narkotika: narkotika jsou látky, které vyvolávají celkové znecitlivění a ztrátu 

vnímání bolesti. Méně toxická narkotika se používají v lékařství jako celková 

anestetika. Anestetika jsou látky znecitlivující. Rozlišují se na místní (přerušují 

vedení pocitu bolesti z konkrétního místa do ústřední nervové soustavy, a tím i 

vnímání bolesti) a celková znecitlivění (narkóza). 

 Narkomanie: odvozeno z řeckého slova narkó (omamovati) a mania (vášeň). 
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 Toxikomanie: stav periodické nebo chronické intoxikace, která škodí jedinci i 

společnosti a je vyvolána opakovaným užíváním drog.  

 Omamné látky: skupina látek, s výrazným fyziologickým účinkem, nebezpečným 

pro možnost vzniku toxikomanie, závislosti. Přírodní omamné látky se získávají 

například z máku (opium), konopí (hašiš), z kaktusu Lophophora williamsii 

(meskalin). Připravují se též synteticky (např. LSD). 

 Škodlivé užívání: abúzus, nadužívání, zneužívání, podávání nějakého léku, který 

způsobuje nežádoucí účinky sám o sobě, a to způsobem neschváleným nebo 

zakázaným v dané kultuře. 

 Psychická závislost: způsob chování charakteristický naprostým ponořením se do 

užívání drog, utajování jejich požívání a vysokou tendenci k relapsu po přerušení 

příjmu. Tato závislost je dána pocity uspokojení po příjmu drogy a touhou opakovat 

její požití k opětnému vyvolání příjemných prožitků.  

 Fyzická závislost: fyziologický stav neuroadaptace na drogu vznikající po jejím 

opakovaném příjmu, kdy je nezbytný její kontinuální příjem pro předejití 

abstinenčnímu syndromu. 

 Upevňování návyku: tendence k opakovanému příjmu látky vyvolávajícímu 

požitek. 

 Tolerance: vzniká po opakovaném podávání návykové látky, kdy má určitá látka 

menší účinky než na počátku, respektive když musí být podávány větší dávky pro 

dosažení účinků pozorovaných na začátku. 

 Křížová tolerance a křížová závislost: je schopnost jedné návykové látky potlačit 

projevy fyzické závislosti vyvolané jinou drogou a udržet stav fyzické závislosti. 

 Abstinenční syndrom: syndrom z vysazení, nepříjemná psychologická a 

fyziologická reakce na náhlé přerušení příjmu látky, na kterou existuje závislost. Je 

charakterizován bažením, dychtěním, toužením a známkami zvýšené aktivity 

sympatického nervového systému. 

 Odraz: zvýrazněný zhoršený projev původního stavu prožívaný někdy pacienty 

bezprostředně po náhlém přerušení účinné léčby. 

 Relaps: zvrat k předešlému horšímu stavu. 
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 Intoxikace: vratný syndrom specifický pro danou drogu, který je charakterizován 

klinicky významnými maladaptivními změnami chování nebo psychologickými 

změnami, které nastávají v důsledku působení drogy na neurotransmisi. 

 Detoxikace: pomalé snižování hladin drogy, která způsobila závislost a která by 

způsobila nebezpečný abstinenční syndrom při náhlém vysazení (Nožina, M., Svět 

drog v Čechách, Praha, 1997). 

2.4. Dělení drog 

Je známo několik kritérií pro dělení drog.  

Drogy společností 

 akceptovatelné 

 neakceptovatelné 

Drogy 

 tvrdé 

 měkké 

Rozlišujeme následující diagnostické kategorie (Nešpor, K., Dětská klinická 

psychologie, str. 178, 1995): 

F10 – poruchy vyvolané požíváním alkoholu, 

F11 – poruchy vyvolané požíváním opioidů, 

F12 – poruchy vyvolané požíváním kanabinoidů, 

F13 – poruchy vyvolané užíváním sedativ či hypnotik, 

F14 – poruchy vyvolané požíváním kokainu, 

F15 – poruchy vyvolané požíváním jiných stimulancií (včetně kofeinu), 

F16 – poruchy vyvolané požíváním halucinogenů, 

F17 – poruchy vyvolané užíváním tabáku, 

F18 – poruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel, 

F19 – poruchy vyvolané požíváním několika látek a požíváním jiných 

psychoaktivních látek. 
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2.5. Účinky drog 

2.5.1. Opiáty 

K nejčastěji zneužívaným látkám této skupiny patří opium, morfin, dolsin, 

kodein a heroin. Jde o alkaloidy získané ze surového opia (zaschlá šťáva z nezralých 

makovic). 

Vývojová řada: opium – morfin – heroin. Jedná se většinou o bílý prášek, který 

se aplikuje intravenózně, kouřením, inhalací, šňupáním, zřídka i perorálně. Původně byl 

morfin požíván jako prostředek tišící bolest a heroin sloužil jako běžný lék proti kašli. 

Heroin byl po určitou dobu experimentálně používán jako lék proti závislosti na 

morfinu. Později byla jeho výroba zastavena a stal se ilegální drogou. Heroin, který se 

vyskytuje na českém trhu, pochází obvykle ze zemí Blízkého a Středního východu 

(Irák, Írán, Afghánistán, Pákistán). Česká republika slouží obvykle jako tranzitní území, 

cílovými zeměmi jsou především SRN, Švýcarsko, Nizozemí, Velká Británie a další 

země na západ od našich hranic. Nabídka heroinu od roku 1994 neustále stoupá a jeho 

cena se udržuje na relativně stejné úrovni (zhruba 1 000 Kč za gram). Narůstá však 

počet lidí, kteří si aplikují heroin intravenózně. Odborníci se domnívají, že v ČR jsou 

zatím stále zavádějící ceny a díky tomu roste i počet uživatelů. Často se objevují 

diskuze o vhodnosti léčby závislosti na opiátech Methadonem (návyková látka této 

skupiny s mírnějším, ale delším odvykacím syndromem, podávaná ústy pod dohledem 

lékaře – v ČR například v Praze u Apolináře). Používají se však i jiné substituce. 

Psychotropní efekt opiátů lze popsat jako celkově zklidňující, příjemné pasivní 

prožívání. Kromě psychické závislosti vzniká na opiátech i silná fyzická závislost, 

projevující se bolestmi svalů, kloubů, zvracením, průjmem či zácpou, křečemi, 

pocením, zúženými zornicemi a pocitem, že se tělo roztrhne. V mimořádných případech 

může dojít až k úplnému kolapsu a následné smrti. Psychické příznaky se kromě 

celkového útlumu a oproštění od běžných starostí projevují také výrazným zaměřením 

na sebe, obratnou lhavostí, ztrátou sebekontroly, nepokojem a nechutenstvím. Mezi 

časté zdravotní příznaky patří srdeční problémy, poruchy menstruačního cyklu, snížení 

až vymizení sexuální chuti, kazivost zubů a stejně jako u všech nitrožilně aplikovaných 

drog záněty žil či infekční choroby (žloutenky a HIV/AIDS). Typický pro opiovou 
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závislost je vzrůst tolerance na drogu – zvyšují se dávky a zkracují se intervaly mezi 

nimi. Může snadno dojít i k předávkování. Během detoxikace je vhodný lékařský 

dohled. Vzhledem ke zmíněnému vzrůstu tolerance se časem heroin stává drahým 

„koníčkem“ a dochází velmi často ke kriminalizaci (krádeže, prostituce, dealerství). 

Postupně se člověk závislý na opiátech dostává do nekonečného stereotypu – sehnat 

peníze, koupit drogu, aplikovat si ji a než dávka dozní, začíná shánět peníze na další 

dávku. 

2.5.2. Konopí a jeho produkty 

Marihuana a hašiš pocházejí z konopí. Nejdůležitější látkou v konopí je THC – 

delta 9-tetrahydrokanabiol. Tato látka se z těla vylučuje velmi pomalu (lze ji zjistit i po 

140 dnech). Marihuana (sušené listy a květenství konopí) i hašiš (má přibližně 

desetinásobně více účinných látek) se většinou kouří, ale často se také přidávají do 

nápojů a jídel. Účinek drogy, který může trvat okolo tří hodin, se většinou projevuje 

příjemným rozpoložením mysli, pohodou a výraznou euforizací. Později se však mohou 

objevit deprese, sklony k sebevraždě, uzavírání se do svého vlastního světa a též 

zhoršenou schopností soustředění. Může se vyskytnout i zrychlený pulz, zarudlé oči či 

bolest na prsou. Při dlouhodobém zneužívání se objevuje zhoršení krátkodobé paměti, 

kolísání nálad, poruchy menstruačního cyklu u žen a neplodnost u mužů, citové otupění 

a při velkých dávkách halucinace či dokonce toxická psychóza. Marihuanové cigarety 

také obsahují o polovinu více rakovinotvorných látek než tabák. Marihuana, která je 

považována za společenskou drogu, se většinou rozdává zadarmo, případně stojí jedna 

cigareta 15 až 20 Kč. Jeden gram hašiše stojí 100 až 250 Kč. Tyto drogy bývají často 

zneužívány již v útlém věku. Mnohdy se o marihuaně mluví jako o vstupní bráně do 

světa tvrdých drog. Toto tvrzení není vědecky prokázané, stejně jako i to, že na 

marihuaně nevzniká žádná závislost. Marihuana dovážená do České republiky pochází 

většinou z jihovýchodní Asie a některých oblastí bývalého Sovětského svazu. Hašiš 

pochází nejčastěji z arabských zemí. Velkou pozornost veřejnosti vzbuzuje v současné 

době otázka legalizace lehkých drog – marihuany a hašiše. 
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2.5.3. Stimulační drogy 

Do této skupiny patří mnoho látek například efedrin, fermetrazin, 

dexfermetrazin, pervitin, kokain, crack, PCP a STP. Jde o drogy, jejichž základním 

účinkem je celková stimulace – povzbuzení organizmu. Vzhledem i aplikací se různí. 

Od tablet, které se užívají perorálně, přes malé krystalky, které se přidávají do cigaret 

(crack), až po relativně bílý prášek, který se šňupe (kokain) nebo se užívá nitrožilně 

(pervitin). Nejrozšířenější drogou v České republice je pravděpodobně pervitin. Je to 

droga, která je u nás nezákonně vyráběna a šířena přibližně od poloviny 70. let. Jeho 

výroba a distribuce se postupně organizuje a profesionalizuje, přestože policie 

každoročně objeví a zlikviduje desítky ilegálních laboratoří. Pervitin, jehož cena za 1g 

se pohybuje od 700 až 1 000  Kč (podle kvality a poptávky), není vždy čistý bílý 

prášek. Časté zabarvení tohoto prášku svědčí o příměsích různých látek, které mohou 

velmi vážně poškodit organizmus. „Pervitinová cesta“ začíná většinou na malých 

dávkách a převážně šňupáním. Ze začátku se užívá příležitostně na diskotékách, na 

house party, ale postupně se přechází na intravenózní zneužívání. Brzy vzniká poměrně 

silná psychická závislost. Pervitin je užíván všemi věkovými kategoriemi, především 

však dospívající mládeží. Psychotropní efekt pervitinu je výrazný, příjemný, dochází k 

celkovému povzbuzení, odstranění pocitu únavy, zrychlení psychiky, rozšíření zornic, 

poklesu chuti k jídlu, ke zvýšení empatie a puzení k činnosti. Postupně se zvyšuje 

množství látky, která je potřeba k dosažení těchto příjemných stavů a velmi často se 

přechází k již zmíněnému intravenóznímu užívání. „Nájezd“ (začátek účinku drogy) je 

pak značně silnější, intenzivnější a přináší kýžený efekt. Při dlouhodobějším zneužívání 

pervitinu dochází k poruchám spánku, výraznému snížení hmotnosti uživatele, větší 

náchylnosti k nemocem, poruchám vidění, poškození srdce a jater, vyrážkám, u 

intravenózního užívání je nebezpečí infekčního onemocnění a zároveň dochází k 

zásadním proměnám psychiky. Uživatelé pak trpí paranoidně-halucinotvorným 

syndromem v rámci vznikající toxické psychózy. „Perníkáři“ tento stav nazývají 

„stíha“. Intoxikovaný jedinec má intenzivní pocit, že ho všichni pronásledují, že se na 

něho všichni dívají a že o něm všichni hovoří. Mohou se vyskytnout i sluchové a 

zrakové halucinace. Při těchto stavech se uživatel stává nebezpečný sám sobě i svému 

okolí, jelikož díky intenzivnímu pocitu ohrožení může v rámci sebeobranného útoku 
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někoho napadnout nebo si ve chvíli nezvladatelné paniky ublížit. Při vzniku toxické 

psychózy je žádoucí, aby se intoxikovanému dostalo lékařské pomoci (většinou se 

podává Diazepam), stav poté zpravidla rychle odezní. Po určité době často přecházejí 

uživatelé pervitinu k opiátům, kde je nebezpečí toxické psychózy v porovnání s 

pervitinem malé. 

Kokain – získává se z listů koky a do Evropy se pašuje (většinou letecky 

pomocí kurýrů) ze zemí Latinské Ameriky. V ČR je zneužíván méně především pro 

svou vysokou cenu (2 500 až 3 000 Kč za gram). Pokud je zneužíván, je tak činěno 

mezi finančně dobře situovanou populací mladých, prosperujících podnikatelů, případně 

jejich dětí. Kokain je bílý prášek, který se užívá většinou šňupáním, intravenózně a 

nověji kouřením. Kouří se vysoce koncentrovaný kokain, smíchaný s jedlou sodou a 

vodou – crack. Jsou to krystalky, které se přidávají do cigaret. Vzniká zde velice rychle 

silná psychická závislost. Není to tak drahá droga, účinek je sice krátký, ale výrazný a 

okamžitý. Psychotropní efekt kokainu je krátký (20 až 30 minut), a proto je nutné 

aplikovat drogu víckrát za den (zvyšuje se frekvence užívání). Účinek je velmi podobný 

jako u pervitinu: oživení, zpočátku výrazná sexuální apetence (u žen může dojít až k 

nymfomanii, z tohoto důvodu je často zneužíván prostitutkami). U mužů se projevuje 

větší potřeba sexuálního vyžití, avšak menší možnost uspokojení. Dalšími projevy jsou 

rozšířené zorničky, pocení, citlivost na světlo, výtok z nosu (dochází k perforaci nosní 

přepážky), úzkost a deprese po odeznění účinku drogy, sklon k násilí a sebevražedné 

pokusy, ztráta hmotnosti a riziko epileptických záchvatů. 

2.5.4. Halucinogeny 

Z této skupiny jsou neznámějšími drogami: LSD, extasy, psylocybin, trifenidil 

a spousta dalších přírodních produktů – durman, meskalin, yagé a ololiuhqui. LSD je 

užíváno především ve formě „tripů“ (papírek napuštěný halucinogenní látkou, který se 

vkládá pod jazyk). Tripy mají často různá označení dle obrázku, který je na nich 

natištěn (Bart, spirála…). Do ČR jsou pašovány zpravidla z Nizozemí a Polska a cena 

jednoho tripu se pohybuje v rozmezí 150 až 250 Kč. 

LSD (derivát kyseliny lysergové) bylo objeveno Albertem Hofmannem 

víceméně náhodně při jeho pokusech s námelem ječmene. Změněného stavu vědomí, ke 
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kterému dojde následkem intoxikace, se zprvu využívalo v psychiatrii (S. Grof). Po 

zjištění, že dochází k psychické závislosti a díky nevyzpytatelnosti účinků LSD, se však 

od terapeutického využití upustilo. LSD bylo masově zneužíváno zejména v šedesátých 

letech v éře „květinových dětí“. Experimenty s halucinogeny ale také ovlivňovaly 

výtvarné a hudební umění. 

Prožitky, které jsou popisovány po požití LSD, mohou být (stručně řečeno) 

dvojího druhu. Příjemné, kdy ve stavu podobném snu teče nepřetržitý tok fantastických 

obrazů, mimořádných barev a tónů, ale i nepříjemné (takzvaný horor trip), během 

kterého na uživatele v jeho fantaziích útočí obludná stvoření, tělo se mu rozpadá před 

očima, všude kolem sebe vidí zvířata a lidi, kteří jsou mu nepřátelsky nakloněni. Celá 

intoxikace trvá většinou 8 až 12 hodin. Během této doby uživatel nejprve zčervená, 

rozšíří se mu zorničky, zrychlí pulz a sníží se mu schopnost rozhodování. Velkým 

nebezpečím LSD je jeho schopnost být spouštěčem doposud nespuštěného duševního 

onemocnění. Druhým nebezpečím je to, že může dojít k situacím označovaným jako 

„flash back“. Flash back znamená krátkodobý stav podobný požití drogy, i když droga 

požita nebyla. Může vyprovokovat stav únavy a stresu dochází po něm k poruchám 

zrakového vnímání, citovým reakcím nebo tělesným obtížím. Při delší abstinenci se 

riziko flash backu snižuje. Toto nebezpečí může nastat i u pervitinu či marihuany. 

Další u nás zneužívanou halucinogenní drogou je extasy (extáze). Do dnešního 

dne bylo popsáno zhruba 3 500 druhů této drogy. Bývá zneužívána ve formě tablet 

(většinou na house party), prohlubuje empatii, vzájemné porozumění, euforizaci a stavy 

solidarity (to vše trvá zhruba dvě hodiny), poté nastává zklidnění, s příjemným 

prožíváním, které může trvat i několik hodin. Je to droga, která má schopnost tlumit 

agresivitu. Po odeznění účinku drogy může nastoupit pocit nervozity, nespavosti, únavy 

nebo deprese. Jako u každé halucinogenní drogy je i u extasy nebezpečí toxické 

psychózy, které se zvyšuje vzhledem k výskytu derivátů. 

Psylocybin je droga, která je obsažena v houbě u nás známé jako lysohlávka. 

Obsah psylocybinu závisí na lokalitě, ve které se houby vyskytují. Při konzumaci 

hlaviček této houby tudíž nemůžeme nikdy přesně určit dávku. Snadno tak může dojít k 

předávkování. Při požití psylocybinu dochází ke stavům euforizace, smíchu, pohody, ke 

zrakovým či sluchovým halucinacím. Během intoxikace, která trvá 4 až 6 hodin může 
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dojít též k bolestem hlavy, k rozšíření zornic či zvýšení tlaku a pulzu. Přírodní 

halucinogeny byly, jsou a budou využívány při náboženských či obřadních rituálech 

indiánských kmenů. Ti byli skutečnými odborníky ve znalostech účinků jednotlivých 

látek. 

2.5.5. Organická rozpouštědla (těkavé látky)  

Do této skupiny patří zejména toluen, čikuli, chemoprén, styrofix, benzen a 

jiné chemické látky. Vzhledem k poměrně snadné dostupnosti, nízké ceně a obecnému 

nevědomí o účincích těchto látek jsou tyto látky zneužívány hlavně mladšími uživateli 

(12 až 15 let). Toluen a těkavé látky se obecně zneužívají čicháním a způsobují dvě 

vážná nebezpečí:  

 jejich účinky ničí mozkovou tkáň, a tím dochází k rychlému postupu 

demence, což je změna, která je nevratná, dále vážně poškozují sliznice 

dýchacích cest; 

 není možné odměřit přesnou dávku, tím se zvyšuje riziko předávkování a 

případně i smrti. 

Cílem intoxikace těmito látkami jsou barevné sny, které trvají zhruba hodinu a 

jsou zvýrazňovány čicháním pod dekou nebo igelitovou taškou. „Čichači“ často upadají 

do spánku, který může přejít do bezvědomí a může dojít i k zástavě dechu. I přes to, že 

k čichání dochází velmi často v partách, nejsou ostatní účastníci schopni 

intoxikovanému jedinci pomoci. Stejně jako u většiny drog i u těchto látek si uživatel 

dává pozor na prozrazení, které může nastat tím, že z dechu nebo oděvu je cítit zápach 

po rozpouštědlech, uživatel vypadá neduživě, pobledle a je mu špatně. Postupně 

dochází k poruchám paměti, k vyrážce kolem úst a nosu a je zde velké riziko poškození 

mozku. Časem dochází (jako u většiny drog) k zanedbávání školní docházky. Droga se 

rychle dostává na první místo v žebříčku hodnot (Kolektiv autorů sdružení SANANIM, 

Drogy, otázky a odpovědi, Praha, 2007). 
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2.5.6. Alkohol 

Dějiny alkoholu jsou přibližně stejně staré jako lidstvo samo. Alkohol řadíme 

mezi látky tlumivé, stejně jako třeba barbituráty, ačkoli jeho účinky jsou velmi 

všestranné. 

Spektrum účinků: chuťové požitky, dodává vodu, elektrolyty a do jisté míry i 

živiny, ale především je vyhledáván pro své působení na lidskou psychiku. V této 

oblasti nabízí alkohol pocit zvýšených schopností, kdy jde pouze o subjektivní pocit, 

nepodložený skutečným zvýšením výkonnosti. Dále odstraňuje špatnou náladu a 

nahrazuje ji dobrou (trankvilizační účinek), uspává (hypnotický účinek), odstraňuje 

úzkost (antifobický účinek), tlumí vnímání bolesti (analgetický a anestetický účinek). 

Alkohol způsobuje celkový útlum činnosti centrálního nervového systému od 

nejvyšších etáží k nejnižším (od mozkové kůry přes korová centra, mozeček až po 

centra vitálních funkcí, uložená v prodloužené míše).  

Hlavní nebezpečí: předávkování alkoholem spočívá v útlumu výše zmíněných 

center. Smrt může nastat buď zadušením pro útlum činnosti dýchacího centra, nebo 

aspirací zvratků kvůli útlumu obranných dýchacích reflexů při zvracení v hlubokém 

spánku. Při dlouhodobém pití s následným poškozením jater může dojít k poruše 

odbourávání katecholaminů (adrenalin a noradrenalin) s následnou těžkou 

hypoglykemií nebo k selhání srdce zpravidla již poškozeného alkoholickou 

kardiomyopatií. Někdy je příčinou smrti selhání těžce poškozených jater. 

Psychické komplikace závislosti na alkoholu 

1. Prostá opilost je běžným následkem nadměrného jednorázového požití alkoholu. 

Podkladem je zde kvantitativní porucha vědomí, jejíž stupeň je závislý na dávce 

alkoholu, a tedy dosažené koncentraci alkoholu v krvi. Smrt nastává při překročení 

hladiny 4 – 5 g/l alkoholu v krvi. 

2. Komplikovaná opilost je opilost s kvantitativní poruchou vědomí. Projevuje se 

poruchou motoriky, výraznou neschopností sebeovládání. 

3. Patická opilost je kvalitativní porucha vnímání a vědomí. Mrákotný, delirantní, 

popřípadě amentně-delirantní stav propuká náhle v doprovodu s úzkostnými či 

paranoidními stavy. 
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4. Delirium tremens je nejčastější alkoholickou psychózou. Poznáme ji podle 

úzkostných stavů, nespavosti, neklidu, předrážděnosti, děsivých snů. Dále se 

objevuje noční pocení, třes, nechutenství, nauzea s celkovou vyčerpaností. Ze 

somatických příznaků jsou to tachykardie, hypertenze, febrilita, ataxie, poruchy 

zraku a dehydratace. 

5. Alkoholická halucinóza je typická svými sluchovými halucinacemi. 

6. Alkoholická paranoidní psychóza patří mezi nejméně vyhraněné psychózy s 

masivními úkornými bludy, vztahovačností, nevěrou a žárlivostí. 

7. Alkoholická demence znamená všeobecný úbytek duševních schopností. Od 

demence stařecké se liší dobou nástupu. Přichází ve věku okolo padesáti let i dříve. 

 

Obecně rozlišujeme tři druhy pijáků: 

 sociální piják –  pije v určitých mezích a jeho pití nezpůsobuje problémy; 

 kvartální piják – většinou obyvatel severské země, kde je prohibice a málo světla; 

 problémový piják – pokud alkohol způsobuje zdravotní nebo sociální problémy; 

 závislý piják – zde se už jedná o syndrom alkoholové závislosti (Heller, J., 

Pecinovská, O. a kolektiv, Závislost známá neznámá, Grada 1996). 

2.5.7. Nikotin 

Nikotin je silně toxická, bezbarvá látka, rostlinný alkaloid obsažený v tabáku. 

Užívání nikotinu jako psychotropní látky je vázáno na tabák, respektive na jeho 

kouření. Jiné aplikační formy nejsou u nás moc známé (žvýkání, šňupání). Toxicita 

nikotinu je vysoká, smrtelná dávka se pohybuje okolo 80 mg.  

Počátky kouření tabáku můžeme vysledovat k civilizaci Mayů v Mexiku, okolo 

roku 500 př. n. l. Již předtím se objevily zmínky o kouření jiných rostlin, které spadají 

do doby několika tisíce let před Kristem – doloženo védskými památkami v Indii. 

Portugalci jako první rozšířili tabák mimo Ameriku a mají největší podíl na jeho 

expanzi do světa. V Evropě se začal tabák více objevovat v 16. století, kdy se stalo 

kouření společenským rituálem. Kouřily se převážně doutníky a dýmky. Na přelomu 

devatenáctého a dvacátého století je patrný posun ke kouření cigaret, které se tehdy 
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balily do jakéhokoli papíru. Obchodníci rychle pochopili situaci a začali chrlit 

průmyslově vyráběné cigarety. 

Spektrum účinků: nikotin je jedním z nejtoxičtějších jedů. Při kouření se 

uvolňuje do kouře a dostává se do organizmu s kapičkami dehtu. Ze 2mg nikotinu, který 

je obsažen v jedné cigaretě, se naštěstí většina nikotinu spálí. V organizmu působí jako 

mírný stimulant, zvyšuje krevní tlak a srdeční pulz, navozuje pocit uvolnění a 

povzbuzení, odstraňuje nervozitu a napětí. 

Oxid uhelnatý je plynná látka, která vzniká spalováním tabáku během kouření. 

Jedním z jeho účinků je snížení schopnosti krve přenášet kyslík, a to až o 15 %. V 

periferním vegetativním systému se nikotin váže na nikotinové receptory, dráždí je a 

vyvolává zvýšenou produkci slin, trávicích šťáv a vzestup aktivity hladkého svalstva. 

Stoupá také produkce potu a může dojít ke zúžení zornic. U začínajících kuřáků probíhá 

intoxikace rychle a je pociťována jako nepříjemný stav spojený s bolestí hlavy, závratí, 

nevolností, zvracením a studeným potem.  

Velmi vysoké dávky vyvolávají změněný stav vědomí – cyanosu, zvýšený pulz, 

silné pocení a ztrátu vědomí s křečemi. Ještě vyšší dávky vedou k ochrnutí CNS. Smrt 

nastává při obrně dýchacího centra. 

U dlouhodobých kuřáků příznaky spojené s akutní otravou chybějí nebo jsou jen 

mírné. 

Rizika spojená s užíváním: 

 poškození dýchacích cest, a s tím spojené záněty a zhoubné nádory; 

 častější poškození srdečních cév s následkem infarktu myokardu; 

 nedokrevnost arterií a žilního systému dolních končetin; 

 těhotné ženy ohrožují plod nedostatkem kyslíku, častěji hrozí potrat a menší 

hmotnost novorozence; 

 u mužů je ovlivněna potence; 

 pasivní kouření – vdechování kouře bez zapálené cigarety je problém hlavně 

u dětí, které následně trpí častějšími záněty průdušek a respiračními 

chorobami. 

Závislost a odvykání: po psychosociální závislosti vzniká brzy i fyzická závislost: 
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 stejně jako alkohol je cigareta společností tolerována a vnímána jako módní 

doplněk, ale doba se mění a společnost začíná kuřákům diktovat, kde mohou 

kouřit, a také rostoucí ceny cigaret radí lidem nekouřit; 

 často je užívání tabáku spojeno s užíváním alkoholu nebo pitím kávy; 

 odvykání je provázeno nervozitou, rozladěním, podrážděním a neklidem; 

 proti těmto negativním pocitům lze bojovat pomocí nikotinových náplastí 

nebo žvýkaček, popřípadě akupunkturou ušního lalůčku (Nešpor, K., Csémy, 

L., Alkohol, drogy a vaše děti, Praha 1997). 

Alkohol a nikotin jako nejrozšířenější formy drog jsme si probrali detailněji, 

protože jsou našimi každodenními průvodci – doma, na pracovišti i ve společnosti. Je 

nutné připomenout nutnost zacházet s nimi jako s lékem. Sklenička červeného vína 

denně organizmu prospívá, stejně jako moxování – vykuřování ucha. Naši předkové pro 

to měli trefný příměr – dobrého pomálu.  

Tímto jsme velmi podrobně rozdělili jednotlivé drogy, popsali jejich účinky na 

lidský organizmus, ceny a způsob užívání. Této části jsme se věnovali podrobně, 

protože dobrý teoretický základ je pro práci s drogově závislými nezbytný. 

2.6. Specifika dětí předškolního věku 

V této části diplomové práce si přiblížíme specifické znaky vývoje dětí v období 

prvních šesti let, rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, filozofický 

pohled na výchovu dětí, základy pedagogiky, rituály v mateřské škole a didaktiky 

základní výchovy. Zdůrazníme nutnost spolupráce mateřské školy s rodiči. Mými 

průvodci touto částí diplomové práce byli: Katarína Fichnová, Eva Szobiová, Simona 

Hoskovcová, Věra Mišurcová, Marie Severová, Jiří Němec, Gertrud Kaufmannová-

Huberová a další osobnosti, které budu citovat. 

 

2.6.1. Dětství  

Dětství představuje první fázi vývoje člověka po jeho narození. My všichni 

procházíme během svého života neustále plynule na sebe navazujícími vývojovými 

změnami. V celoživotním vývoji člověka rozlišujeme několik základních období a 
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každé z nich se vyznačuje specifickými znaky a tím, že v jeho průběhu dochází k plnění 

určitých vývojových úkolů. Mezi základní období vývoje člověka patří období 

prenatálního vývoje, období dětství, dospívání, dospělosti a stáří. 

Vývoj dítěte po narození ovlivňují tři druhy činitelů: 

 vnitřní vrozené předpoklady, které podmiňují jak procesy zrání, tak i 

procesy učení; 

 vlastní aktivity dítěte, kterými se uskutečňují i různé způsoby jeho 

učení; 

 soubor životních podmínek, které různým způsobem ovlivňují chování 

dítěte a jeho učení. 

Vývojové změny se projevují jak v tělesném růstu, tak i v chování dítěte a v 

psychických procesech, které toto chování řídí. Projevují se i v tom, do jaké míry si děti 

uvědomují, jak prožívají to, co dělají nebo co na ně působí. Přestože podstatným 

znakem vývoje jsou neustálé změny, vyznačuje se vývoj i zcela protikladnou 

charakteristikou. Bez ohledu na povahu, velikost a závažnost vývojových změn si 

jedinec zachovává pocit identity své bytosti po celou dobu svého života. 

Počáteční fáze vývoje jsou progresivní a pozitivní. Vyznačují se růstem těla 

a zdokonalováním tělesných a duševních funkcí. 

Děti přicházejí na svět nedostatečně vybavené pro samostatnou existenci. 

Nemohly by přežít bez pomoci jiných, kteří se po určitou dobu starají o uspokojování 

jejich potřeb. Zato jsou ale vybaveny mimořádnými předpoklady ke všestrannému a 

relativně rychlému vývoji, který jim umožňuje, aby se postupně stávaly samostatnými. 

Předpokládá se, že se děti rodí se souborem potřeb rozvíjet své vrozené 

vlohy a schopnosti. Proto provádějí s plným zaujetím činnosti, které jim umožňují 

učení a zdokonalování jejich různých aktivit. Tuto funkci plní zejména dětské hry, a 

to jak zdánlivě jednoduché hry kojenců, tak i více nebo méně náročné hry starších dětí. 

Vývojové změny mezi 1. až 6. rokem jsou považovány za významnější a četnější než ty, 

které se uskuteční v průběhu dalších 24 let. 

V oblasti tělesného vývoje se v tomto sledovaném období hmotnost dítěte 

zvyšuje průměrně za rok o 3 kg. Mezi 1. až 6. rokem dítě vyroste za jeden rok průměrně 

o 9 cm. Na tomto růstu se podílejí nerovnoměrně hlava, trup a dolní končetiny jedince. 

32 



Teoretická část 

Postupné snižování rychlosti a rozsahu změn v oblasti vývoje pohybů se projevuje 

zejména ve vývoji lokomoce. Jednoroční dítě si většinou dokáže samo pouze stoupnout 

a je schopno vrávoravé chůze na krátké vzdálenosti. Naproti tomu šestileté dítě zvládá 

všechny základní lokomoční dovednosti jako dospělý. Bezpečně chodí, běhá, skáče, 

umí jezdit na koloběžce, případně i na kole, začíná se zdokonalovat i v oblasti ostatních 

sportů. 

V oblasti duševního vývoje je dobře pozorovatelné postupné zpomalování 

vývoje řeči. Řeč je hlavní prostředek dorozumívání mezi lidmi. Umožňuje označování 

různých objektů, činností, myšlenek i přání a citových stavů. Kromě toho je nezbytným 

prostředkem rozvíjení specificky lidských norem myšlení. Jednoroční dítě má slovní 

zásobu z několika prvních slov, šestileté má již bohatou slovní zásobu – okolo 3 500 

slov – a prakticky ovládá dobře gramatiku mluvené češtiny. Proto považujeme 

počáteční fázi osvojování řeči za rozhodující kvalitativní skok v dětském psychickém 

vývoji. Tyto změny umožňují dětem překonat vázanost jejich činnosti na přítomné 

situace a využívat představ, fantazie, přání a různých nápadů. 

Děti se rodí s překvapivě rozvinutou citlivostí smyslových orgánů, mohou 

vnímat zvuky, vůně, barvy, tvary a další podněty z okolního prostředí. Postupnou 

koordinací funkcí smyslových orgánů získávají stále adekvátnější poznatky o světě. Se 

zdokonalováním smyslového vnímání a lokomočních a manipulačních činností se 

rozvíjejí i schopnosti dětí zaměřovat pozornost na zajímavé podněty z okolí. Postupně 

se prodlužuje také doba jejich soustředění. Děti v předškolním věku se vyznačují 

vysokým stupněm přizpůsobivosti a plastičnosti. Dokážou se celkem lehce přizpůsobit 

velmi různým životním podmínkám i výchovným praktikám. 

Už od narození se děti učí spontánně, rychle a velmi produktivně. Učení dětí 

je vytrvalé a často je provázejí projevy uspokojení a projevy radosti z každého úspěchu. 

Učení dětí příznivě ovlivňuje i jejich schopnost napodobovat činnosti druhých. 

 Vývoj dítěte je složitý komplexní proces. Vývojové změny, k nimž dochází v 

raném dětství, se považují za trvalé a velmi významné pro celý další vývoj jedince. 

Zcela běžně ovlivňuje dítě chování a povahové vlastnosti osob, s nimiž se často 

setkávají, a má možnost je pozorovat. Mají-li se vyvíjet žádoucím směrem, potřebují 

dobré vzory. 
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Dítě dosáhne významných pokroků v předškolním věku rovněž v oblasti 

sociálního chování a postupného utváření vztahů v rodině i mimo ni. Zde je 

rozhodujícím momentem vstup dítěte do mateřské školy. A to bude naše další téma. 

Jaká témata a činnosti čekají děti v MŠ, jaký rozdíl v podnětech a příležitostech nastává 

dítěti po nástupu do MŠ (Mišurcová, Severová, 1997). 

 

2.6.2.  Výchova dětí v mateřské škole 

V této části diplomové práce se seznámíme s pojmy výchova, z hlediska 

filozofického, psychologického i praktického a pedagogického. Protože působení na 

děti nemůže být nahodilé, řídí se každá učitelka rámcovým vzdělávacím programem pro 

předškolní vzdělávání, který je sestaven z pěti základních okruhů a bude zde také 

prezentován. 

Postavení dítěte a názory na jeho společenskou hodnotu se v průběhu vývoje 

lidstva měnily. Zpočátku bylo dítě vnímáno jako nevýznamná záležitost a bylo 

postaveno na úroveň věcí. Období humanismu přistoupilo k dítěti vstřícněji, takže už 

nemohlo být přímo zabito nebo prodáno do otroctví, ale přesto mohlo být tvrdě trestáno, 

různě vykořisťováno a omezováno. Všeobecně panovalo přesvědčení, že…„jen čas 

může člověka vyléčit z dětství a mládí, které jsou skutečně obdobím nedokonalosti v 

každém ohledu“ (Ariés, 1962). 

Pozvolné objevování dětství a zájem o ně začíná v 17. století. Projevilo se to i v 

umělecké tvorbě, kde se dítě stává jedním z oblíbených modelů. Přední malíři té doby 

jako Peter Pavel Rubens (177–1640). Anthonis Van Dyck (1599–1641), Franz Hals 

(1580–1666) a mnozí další zobrazují malé prince, šlechtice i zámožné městské děti. 

Přesto zůstává společnost k dítěti velmi přísná a požadavky na jeho chování tvrdé. Děti 

se nesměly rozmazlovat a musely být navykány přísné kázni. Výchovu nejmenších 

obstarávaly výlučně ženy – matka a chůva. 

Nemilosrdnou kritiku tohoto přístupu provedl Jean Jacques Rousseau (1712–

1778). Jako jeden z prvních obhajoval práva dítěte a stal se zakladatelem teorie 

přirozené svobodné výchovy. Založil ji na svém učení o „přirozeném právu“ a „shodě s 

přírodou“, které chápal zejména jako respektování přirozenosti dítěte a jeho věkových 
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zvláštností. Dětství považuje za období, které je svou hodnotou rovnocenné s ostatním, 

a povinností dospělých je respektovat jeho věkové zvláštnosti i jeho individualitu. 

Koncem 19. století reaguje reformní hnutí na necitlivý postoj k dětem a na 

základě filozofie přirozené výchovy v přesvědčení, že štěstí a zdar každého jedince jsou 

podmíněny sjednocením způsobu života s přírodou vytváří hnutí za novou výchovu. „V 

této nové výchově se stává dítě sluncem, kolem kterého se otáčejí různá opatření 

výchovy“ (John Dewey, Dítě a společnost, 1910). 

„Svět dítěte odlišný od světa dospělých je třeba pochopit a respektovat“. Podle 

slov Marie Montessori (1870–1952) tím získá nejen dítě, ale i sám dospělý, protože 

svět dítěte je krásnější a šťastnější než svět dospělých. Rovněž spontánní projevy dětí 

jsou pravdivější než rutina a zvyky dospělých (Opravilová, Gebhartová, 1998). 

 

Definice výchovy: Výchova (nebo též edukace) je cílevědomá, plánovitá a 

všestranná činnost směřující k přípravě člověka pro jeho společenské úkoly a osobní 

život. Výchova je celoživotní působení na procesy lidského učení a socializace s cílem 

přeměny člověka po všech stránkách, tedy tělesné i duševní. Výchova je 

zprostředkování znalostí, dovedností a postojů (kompetencí), které jsou přítomny v dané 

společnosti a které se pokládají za důležité, předat dalším generacím. Různé koncepce 

výchovy byly v čase ovlivněny sociokulturními podmínkami a odlišnými koncepcemi 

chápání. 

Podle Aristotela je výchova – paideia – rozumové vzdělávání a mravní výchova 

(Kratochvíl, 1995). 

 Platon na tuto činnost nahlíží veskrze ironicky jako na „Vkládání vědomostí do 

pasivní duše, či vkládání zraku do slepých očí“ (Kratochvíl, 1995). 

 Podle Johna Locka je výchova pěstování charakteru a mravní ušlechtilosti 

opírající se o rozvíjející se poznání a rozum.  

Výchova podle H. E. Reada je napomáhat vývoji všeho individuálního v 

každé lidské bytosti a současně dát individualitu do společenské skupiny, ke které 

individuum náleží. V tomto procese má základní důležitost estetická výchova. 

Základem výchovy má být umění. 
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Výchova podle Wofganga Brezinku je soubor aktivit, kterými se lidé pomocí 

psychických a nebo socio-kulturních prostředků v jistém směru snaží natrvalo zlepšit 

psychické dispozice druhých lidí a nebo zachovat ty, které považujeme za hodnotné. 

Jan Amos Komenský jako první upozornil na skutečnost, že v zájmu své další 

existence a vlastní budoucnosti musí dospělí věnovat pozornost výchově dětí se 

zřetelem k jejich individuálním potřebám a zvláštnostem, a tím zajišťovat vývoj celé 

společnosti. Poprvé v dějinách myšlení o výchově odůvodnil nutnost systematické 

předškolní výchovy a ve dvanácti kapitolách svého Informatoria školy mateřské (1631) 

rozpracoval její obsah (Opravilová, Gebhartová, 1998). 

Podle antipedagogiky je výchova přetváření dítěte dospělými, jeho účinné 

ovlivňování, tvoření s cílem ovládnout ho. Výchova nese manipulativní črty a stopy 

manipulativního teroru, přičemž dítě zbavuje svého – Já –, deegoziuje ho. Dá se 

charakterizovat také následovně: záměrná, cílevědomá soustava činností. 

Podle mého názoru a také ve shodě s cílem této práce je nejblíže pravdě názor H. 

E. Reada, a proto jsem si dovolila vypíchnout ho celý výrazným písmem. Zároveň jsem 

zařadila i názor záporný, který by byl tématem dalšího zkoumání a následné diskuze. 

Etymologický význam: V češtině má slovo výchova tyto etymologické základy: 

„táhnout vzhůru“, „náležitě ohýbat“, „vytáhnout odněkud někam“. 

Struktura výchovy: Na výchovu jako celek můžeme pohlížet ze dvou úhlů: 

Ve smyslu činitelů výchovy: vychovávající (rodiče, učitel, trenér a podobně), 

vychovávaný (syn, dcera, žák, student) a obsah výchovy (to čemu se vyučuje a učí) – 

pokud jakýkoli činitel chybí, nemůže výchova probíhat. 

Ve smyslu výchovné činnosti: jde vždy o účelový vztah cílů a prostředků, 

přičemž zvolené cíle určují volbu prostředků (cs. wikipedia. org.Wiki-pedagogika). 

 

Typy výchovy: 

 Demokratická, harmonická výchova, vyznačuje se prvky demokracie a 

pochopení. Ve vztahu mezi vychovatelem a vychovávaným existují jasně daná 

pravidla, která jsou přiměřeně kontrolována. Děti se učí komunikaci na správné 

intelektuální a sociální úrovni, přiměřeně jejich věku a schopnostem. Je 

očekávaná diskuze mezi všemi subjekty výchovy o většině rozhodnutí. Tato 
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výchova je samozřejmě ta správná a dodá dětem hranice, za kterými je 

nebezpečí závislosti. 

 Autoritářská výchova se vyznačuje přísným dodržováním příkazů rodičů či 

učitelů. Oba subjekty jsou nároční, kontrolují a prosazují svoji moc bez ohledu 

na názor dítěte. V tomto typu výchovy je silně akcentovaná komunikace směrem 

vychovatel – vychovávaný. 

 Liberální výchova se vyznačuje benevolentností vychovatelů, kteří kladou malé 

požadavky na dítě. Vyznačuje se nízkým stavem kontroly a sociální 

zodpovědnosti. Tento druh výchovy je také někdy odpovědný za selhání dítěte 

směrem k závislostem. 

 Zanedbávající výchova se týká hlavně rodičů, kteří se starají především o svoje 

aktivity a ne o to, jak se jejich dítě učí, s kým se stýká, co dělá ve svém volném 

čase a podobně. V našem případě je tento typ výchovy často zodpovědný za 

sklouznutí dítěte k drogové závislosti. 

 Nadměrně ochranná výchova – opičí láska, představuje nadměrnou 

starostlivost rodiče o dítě. Je nasnadě, že i tento způsob výchovy vede dítě k 

revoltě v podobě party a posléze drogy. 

 Disharmonická výchova se vyznačuje rozporuplností. Případ, kdy rodičovské 

reakce jsou mařené momentálními popudy a náladami. Neexistují jednotná a 

jasná výchovná pravidla (Skalková, 2002). I zde je prostor pro děti, které nevědí 

na čem jsou a hledají únik v drogách. 

2.6.3. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Nový model mateřské školy uznává předškolní období dětství jako svébytnou 

etapu života s vlastními zákonitostmi a charakteristickými činnostmi, které nelze 

předčasně omezovat vnucováním pravidel tempa dospělých. Dnešní rámcový program 

slaví návrat k nezávaznému pojetí dětství a omezení formální přípravy na školu. 

Osobnostně orientovaná filozofie předškolní výchovy vychází z přesvědčení, že nelze 

přehlížet všechny dosavadní dobré přínosné zkušenosti a tradice české předškolní 

výchovy, které se nyní mohou náležitě naplnit a rozvíjet. Pro současnou mateřskou 

školu je vlastní osobnostní orientace na každé dítě. Je nutno ho chápat jako 
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jedinečnou, neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou, a právě jako 

taková má být akceptována. V rámci osobnostní orientace mateřská škola uznává 

dominantní roli rodiny v rozvoji dítěte, a proto se spolupráci s rodinou maximálně 

otevírá (Opravilová, Gebhartová, 1998). 

Dítě a jeho tělo  

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst 

a nervosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou 

zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových i 

manipulačních dovedností, učit dítě sebeobslužným dovednostem a vést ho ke zdravým 

životním návykům a postojům. 

Specifické vzdělávací cíle: 

 uvědomění si vlastního těla; 

 rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a 

rozsah pohybu, pohyblivost, dýchání a podobně), ovládání pohybového aparátu 

a tělesných funkcí; 

 rozvoj a užívání všech smyslů; 

 rozvoj fyzické a psychické zdatnosti; 

 osvojení si praktických dovedností přeměřených věku; 

 osvojení si poznatků o těle a zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě; 

 osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a 

pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů. 

Dítě a jeho psychika 

Záměrem vzdělávání v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, 

psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích 

procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho 

kreativity a sebevyjádření. Dále stimulovat osvojování a rozvoj vzdělávacích 

dovedností dítěte a povzbuzovat ho v dalším rozvoji, poznávání a učení. 

Tato oblast zahrnuje tři podoblasti: 

 Jazyk a řeč 

 Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie 

 Sebepojetí, city a vůle 
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Jazyk a řeč 

Specifické vzdělávací cíle 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

porozumění, poslech) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní 

projev, vyjadřování); 

 rozvoj komunikačních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného 

projevu; 

 osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení, psaní, rozvoj zájmu o 

psanou podobu jazyka. 

Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a 

fantazie 

Specifické vzdělávací cíle 

 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně 

názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj a 

kultivace paměti, pozornosti, představivosti, fantazie; 

 rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření); 

 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z 

objevování a podobně); 

 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a 

rozvoj zájmu o učení; 

 vytváření základů pro práci s informacemi. 

Sebepojetí, city a vůle 

Specifické vzdělávací cíle 

 rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomování si vlastní identity, 

získávání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti); 

 rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí; 

 rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky; 

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání; 

 získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci. 

Dítě a ten druhý 
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Záměrem vzdělávání v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů 

dítěte k jinému dítěte či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich 

vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 

Specifické vzdělávací cíle 

 rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů 

dítěte k jiným lidem; 

 posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému (v rodině, v mateřské 

škole, v dětské herní skupině); 

 vytváření prosociálních postojů k druhému (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, 

respektu, přizpůsobivosti); 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností; 

 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s jinými dětmi i dospělými. 

Dítě a společnost 

Záměrem vzdělávání v oblasti sociálně-kulturní je uvést dítě do společenství 

ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti 

osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané 

společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. 

Specifické vzdělávací cíle 

 rozvoj základních kulturně-společenských postojů, návyků a dovedností dítěte; 

 vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách; 

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, 

spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství (k třídě, rodině, 

ostatním dětem) a přijímat základní hodnoty uznávané v tomto společenství; 

 rozvoj kulturně-estetických dovedností (slovesných, výtvarných, hudebních, 

dramatických) produktivních i receptivních; 

 vytvoření základů estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění. 

Dítě a svět 

Záměrem vzdělávání v enviromentální oblasti je založit u dítěte elementární 

povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje 

nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit 

základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. 
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Specifické vzdělávací cíle 

 vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije; 

 osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření 

elementárního povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich 

rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách; 

 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a 

zlepšovat, ale také poškozovat a ničit; 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám; 

 rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách; 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem; 

 osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o 

okolí a ke spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí; 

 osvojení poznatků a dovedností chránících před nebezpečnými vlivy prostředí; 

 rozvoj pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, 

planetou Zemí (Fichnová, Szobiová, 2007, s. 13, 14, 15). 

2.6.4. Dítě a hra 

„Hra je metoda libá…“ J. A. Komenský 

 

Hra je hlavní činností předškolního dítěte. 

Hra je výraznou seberozvíjející činností pro svoji spontánnost a intenzitu. 

Potřeba hry vychází u předškolního dítěte z vnitřního puzení proniknout do okolního 

světa, poznat ho, mít ho pod kontrolou, obstát v něm. 

Hra rozvíjí všechny schopnosti předškolního dítěte. Ve hře se dítě bezpečně a 

efektivně učí a získává nové zkušenosti. 

Nejlepší způsob, jak může dítě postupně zvládat předpoklady k rozvoji všeho, co 

bude v životě později potřebovat, je samostatná, tvořivá hra a experimentace. Hra může 

poměrně přesně ukázat stupeň rozvoje dítěte. Hra ukáže, jak rychle se dítě umí 

rozhodnout a předvídat důsledky svého rozhodnutí, jak dovede hodnotit své vlastní 

chyby a případně se z nich poučit. Chyby a nedostatky, které ve hře nenásilně odhalíme, 

zároveň naznačují směr, kterým by se měla ubírat promyšlená motivace další herní 
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činnosti, aby se patřičné schopnosti a potřebné vlastnosti náležitě rozvinuly 

(Opravilová, Gebhartová, 1998). 

Hra je pro dítě vážnou činností, i když plnou radosti. Vážnou proto, že naplňuje 

významný cíl: uspokojuje v předškolním věku potřebu vývoje člověka v dospělého 

jedince. Pro dítě až do mladšího školního věku je hra potvrzením a naplněním jeho 

lidské existence. Bez možnosti věnovat se hře by dítě mohlo být silně frustrováno až 

deprimováno. Kdybychom mu například odpírali hrát si a soustavně mařili jeho snahy o 

hru, proces spontánního učení bychom tím podvázali a v celkovém vývoji by došlo k 

nenapravitelné stagnaci a zaostávání. Na hře předškolního dítěte poznáme sílu a 

charakter jeho seberozvíjející potřeby v dostatečné, otevřené a neskrývané podobě. Ze 

hry dítěte můžeme posoudit, jak si bude počínat v jiných, vývojově pozdějších 

činnostech. 

Podoba hry se během vývoje mění, dítě předškolního věku projde několika 

jejími vývojovými stadii. Znaky vývojově pozdějšího stadia se již projevují v ranějším, 

které ještě přetrvává, avšak později nemůže ranější předbíhat. Mohou však existovat 

vedle sebe. 

Vývojová stadia hry  

V prvním a druhém roce života se u dítěte vyvíjí senzomotorická činnost, 

manipulace s předměty, při níž se rozvíjí vnímání. Také se objevuje učení nápodobou, 

ke které dochází i v nepřítomnosti předlohy. Tří až čtyřleté dítě přechází ze symbolické 

hry do konstruktivní. Klasickými hrami v tomto období jsou typické hry se zjevnou 

hravou úlohou, se zjevně představovanou situací a se skrytými pravidly. Velký význam 

mají hry dramatizační, jsou specifickou předestetickou činností, výrazně prožitkového 

charakteru. Z her se skrytými pravidly se později vyvíjejí hry se zjevnými pravidly a se 

skrytou představovanou situací a úlohou (Havlínová, 1995). 

2.7. Umění 

Every thing has its beauty, but not everyone sees it (Confucius). 

Všechno má svou krásu, ale nikdo to nevidí. 

Termín umění se užívá zcela běžně ve dvojím významu.  
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1) K označování dovedností v různých oborech lidské činnosti, například 

umění řídit letadlo, umění být dobrým učitelem, advokátem. 

2) Označení „krásné umění“, které se považuje za specifickou oblast 

estetična, konkrétně krásna. Krásné umění má vystihnout především skutečnost, 

že jde o oblast tvorby, v níž jsou v plné míře uplatňovány principy krásna a 

estetična. 

Pojem umění v nejširším slova smyslu v sobě zahrnuje nejen umělecká díla, ale i 

procesy jejích vnímání, reprodukce, interpretace a vytváření. V užším smyslu se pojem 

umění omezuje pouze na umělecká díla, zahrnuje však i všechny druhy umělecké tvorby 

(Mišurcová, Severová, 1997). 

2.7.1. Hlavní druhy umění 

Rozlišení jednotlivých druhů umění představuje jeden z aktuálních, ale většinou 

velmi obtížně řešitelných úkolů teorie umění. Tento úkol nebude asi možno v žádném 

období vyřešit s definitivní platností. Přispívá k tomu skutečnost, že celá oblast umění 

je v neustálém pohybu. V nedávno minulé a zejména současné době jsme svědky toho, 

že se stávající druhy umění více či méně podstatně modifikují a diferencují. Kromě toho 

vznikají zcela nové druhy umění, často v závislosti na různých vynálezech, například 

v 19. století, fotografie, pak film, televize, nyní počítačové umění a podobně. 

Mění se i kritéria užívaná pro určování umění a jeho jednotlivých druhů. 

Například astronomie a historie byly ve starém Řecku považovány za umění, později 

však byly zařazeny mezi vědní obory. K rozlišování jednotlivých druhů umění lze jako 

kritérium použít různé aspekty uměleckých děl a proces jejich tvorby. V evropské 

kultuře se jeví jako nejstarší a v podstatě stále uznávané rozdělení nejvíce pěstovaných 

umění do dvou velkých skupin na takzvaná umění múzická a umění nemúzická, která 

se dnes běžně označují jako umění výtvarná. Toto rozdělení má svůj původ v 

antickém Řecku. 

Skupina múzických umění sdružovala devět hlavních druhů umění a každé z 

nich mělo svou múzu. 

 

Umění múzická: 
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 Umění slovesné – čili literatura 

o milostná poezie, 

o hymnické básnictví, 

o epos. 

 Umění hudební. 

 Umění taneční. 

 Umění dramatické  

o tragédie, 

o komedie. 

 Umění historie. 

 Umění astronomie. 

 

Umění nemúzická: 

Jsou to umění výtvarná, která byla v antickém Řecku považována pouze za 

umělecká řemesla Tyto obory se postupně prosadily jako umění, jež je stejně vysoce 

společensky hodnoceno, jako jsou umění múzická. Mezi hlavní druhy výtvarných 

umění patří: 

 Architektura. 

 Sochařství. 

 Malířství. 

 Užitá umění – dříve keramika. 

Pro srovnání uvedeme ještě jiná rozdělení umění. Lessingovi se připisuje 

rozdělení umění na časová a prostorová. 

Objektem časových (sukcesivních) umění jsou děje, a proto i jejich zobrazení 

vyžaduje časovou dimenzi, to znamená, že probíhá v čase a má určitou dynamiku 

(například román, tanec, drama). Objektem prostorových (simultánních) umění jsou 

naopak určité objekty, jejichž zobrazení je jakoby jednorázové a má spíše statický ráz 

(například obraz, socha chrám). Podle Gottfrieda Sempera má umění svůj základ 

především v historickém vývoji tvůrčích technik počínaje prvními pokusy o estetické 

ztvárnění a výzdobu vyráběných předmětů (šperků, zbraní tkanin, nádob) až k formám 

nejvyšším (malba, sochařství, architektura). 
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Hlavní 

skupiny 

umění 

Hlavní druhy umění Obory jednotlivých 

druhů umění 

Múzy, patronky 

druhů a oborů 

umění 

Významní umělci 

a) milostná poezie ERATÓ 

Sapfó z Lesbu 

Pinandros z 

Boiótie 

Theognis z 

Megary 

b) hymnické 

básnictví 

POLYHYMNI

A 

Tyrtaios (Sparta) 

Solón (Athény)  

1. Umění slovesné 

(literatura) 

c) epos KALLIOPÉ Homér 

2. Umění hudební  EUTERPÉ 
Pythagoras 

Sakkados 

3. Umění taneční  
TERPSYCHO

RÉ 

 

a) komedie THALIE Aristofánés 

4. Umění 

dramatické b) tragédie MELPOMENÉ 

Aischylós 

Sofoklés 

Euripidés 

5. Historie  KLEIÓ  

I. 

Umění 

múzická 

6. Astronomie  ÚRANIÁ  

1. Architektura 

  Iktinos 

Mnésiklés 

Kallikratés 

2. Sochařství 

  Feidias 

Polykleitos 

Práxitelés 

Myrón 

3. Malířství 
  Polygnotus z 

Thasu 

a) černofigurová  Nessos 

Erekias 

b) červenofigurová   Psiax 

Andokidův malíř 

II. 

Umění 

nemúzická 

4. Keramika 

c) jiné způsoby 

výzdoby 

 Achilla 
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Tabulka č. 1 Hlavní skupiny a druhy umění rozlišované ve antickém Řecku 

 

Za nejdůležitější kritérium rozlišení druhů umění se považuje materiál, či látka, 

kterou umělec zpracovává, a vytváří z ní umělecké dílo. Hlavními výrazovými 

prostředky pro tvorbu ve skupině múzických umění jsou: 

 Jazyk – umění slovesné 

 hudební zvuky – umění hudební 

 lidský hlas – umění dramatické 

 pohyby – umění taneční 

Ve druhé nemúzické skupině je to: 

 linie – umění kresby 

 barva – umění malby 

 kámen – umění sochařství  

 dřevo, kov – umění architektury, sochařství. (Mišurcová, Severová, 1997, s. 28, 

29). 

2.7.2. Estetika 

Estetika – z řeckého aisthetikos – vnímavost, cit pro krásu, je filozofická 

disciplína zabývající se krásnem, jeho působením na člověka, lidským vnímáním pocitů 

a dojmů z uměleckých i přírodních výtvorů. Estetické úvahy provázely filozofii již od 

samotných počátků, jako samostatnou disciplínu však estetiku vymezil až roku 1750 A. 

G. Baumgarten. 

Představíme si teď některé pohledy na krásu z hlediska historie. Pythagorejci 

Pýthagorás a jeho následovníci spatřovali krásu v dokonalosti matematického 

řádu světa. Tento řád byl podle pythagorejců vytvořen nezávisle existujícími 

přirozenými čísly (počty) a jejich poměry (racionálními čísly).  

V místech, kde se v reálném světě počty a poměry projevovaly s největší mírou 

dokonalosti, byla dle jejich názoru soustředěna nejvyšší krása. Tato pythagorejská 

teorie byla podpořena i řadou „experimentálních“ výsledků, jako bylo například 

zjištění, že vzdálenost otvorů na flétně, jejichž postupným odkrýváním a zakrýváním 

lze hrát základní stupnici (libozvučných a tedy krásných) tónů, vytváří mezi sebou 
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poměry dané nízkými (do 10) přirozenými čísly. Za nejdokonalejší ze všech poměrů 

považovali pythagorejci takzvaný zlatý řez. 

 

Platón 

Podle Platóna je krásno sepětím dobra, pravdy a krásy. Jeho systém pohledu na 

umění se nazývá „mimetický“, podle slova mimesis – nápodoba. V 10. knize Ústavy 

tuto teorii rozvíjí na příkladu existence tří druhů lavic. Jedna jako idea, jedna skutečná – 

tedy řemeslný výrobek – a jedna namalovaná umělcem. Ta poslední má podle Platóna 

nejmenší hodnotu, je totiž jen odrazem skutečnosti a tedy nejdále od pravdy, ideje a 

nejvyššího dobra. 

Aristoteles  

Aristoteles říká, že „ působením umění vzniká všechno, čeho tvar je v duši“. 

Tedy působením umění vytvoří umělec ze své představy věc, dá jí tvar. Aristotelův 

systém je také mimetický, ale nikoli v negativním smyslu jako u Platóna. Záliba v 

napodobeninách je člověku přirozená stejně jako poznávání. Umění je také prostředkem 

k uvolnění citu. Teorie o umění, především básnickém, se nacházejí ve spisu „Poetika“ 

a všeobecné poznatky o vzniku a příčinách věcí v „Metafyzice“. 

Středověké křesťanství  

V křesťanské filozofii (například u Augustina) je estetika zcela v područí 

teologie. Bůh je nejvyšší krása a tedy veškerá krása ve světě pochází od Boha, nikoli od 

člověka. 

Baumgarten  

Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762) se svým spisem Aesthetika (1750) 

vyhlásil estetiku za speciální oblast filozofie a dal jí tak zároveň jméno, do té doby 

nepoužívané. Byl přesvědčen, že vedle logiky rozumu je nutno prozkoumat ještě logiku 

obrazotvornosti. Obrazotvornost považoval za nižší, zmatený, ale přesto důležitý stupeň 

poznávacího procesu. Právě této oblasti se měl věnovat nově vyhlášený vědní obor – 

estetika. Podle Baumgartena má tedy studovat především výtvory krásných umění, které 

patří k nižšímu poznání, k nejasnému chápání, k zmatené obrazotvornosti. 

Kant 
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Immanuel Kant se estetikou zabývá ve spise „Kritika soudnosti“. Přichází s 

vkusným soudem, což je podle něj samostatná duševní potence, nikoli součást rozumu, a 

je výrazně subjektivní. Vkusný soud je jedinečný a nelze jej zobecňovat. Kant je 

formalista, krása podle něj není v obsahu, jako například u Hegela, ale ve formě, z 

čehož vyplývá jeho averze vůči služebnosti umění, kterou s sebou důraz na obsahovost 

může přinášet. Kromě toho dělí umění na mechanická (řemesla a podobně) a estetická 

(zde je smyslem pocit libosti). 

Moderní pojetí 

V moderní době (od konce 19. století) se pojetí estetiky různí. Estetika je 

vnímána a vykládána pod vlivem fenomenologie, existencionalismu, intuitivismu a 

mnoha dalších směrů. Velký význam hraje estetika v postmoderní filozofii a umění. 

(http//cs.wikipedia.org/wiki/Estetika) 

Z výše citovaných náhledů na estetiku, na pojetí krásna, je mi nejbližší přístup 

Aristotelův.  

Z hlediska estetiky je umění specifickou oblastí estetična, přesněji řečeno 

krásna. Estetično a krásno dnes představují dvě kategorie estetických jevů. Původně 

však bylo hlavní kategorií estetiky pouze krásno. V současné době je však nahrazováno 

širší kategorií estetična. Hlavním důvodem proto je potřeba možnosti hodnotit estetické 

jevy pomocí dvoupólové stupnice na pozitivní a negativní, krásné – škaredé. 

Předpokládá se, že estetické jevy jsou plynule odstupňovány mezi těmito dvěma póly. V 

souvislosti s tím se ukázalo, že pozitivní pól estetična pravděpodobně není zastoupen 

pouze kategorií krásna a že bude zapotřebí rozlišit ještě jiné kvality, například kvalitu 

pěkného. 

Rozlišujeme především estetické hodnoty:  

přírodní  

vytvořené člověkem 

Přírodní estetično existuje v různých oblastech přírody. Jak v oblasti neživé 

přírody, tak mezi rostlinami a živočichy se setkáváme s mnoha útvary, které mají 

estetické kvality. Může se nám líbit krása hor a nížin, ostrovů a moří, krása sněhových 

vloček, krystalů různých drahých kamenů, krása pestře zbarvených květin, krása 
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fantastických tvarů a barev hmyzu, ryb, ptáků a jiných zvířat, stejně nám mohou 

připadat odporné různé druhy pavouků, červů, housenek, hadů. 

Estetično vytvářené člověkem představuje druhou hlavní oblast estetična a 

tu dělíme na tři úrovně: 

1) Umělecké estetično, které je obsaženo v pravých uměleckých dílech. 

2) Estetično, které je obsaženo ve výtvorech užitého umění. 

3) Estetično obsažené ve výtvorech neprofesionálních umělců. 

Význam užitého umění spočívá v tom, že prostřednictvím esteticky ztvárněných 

předmětů, jichž lidé užívají k různým účelům, proniká estetično do jejich života a 

ovlivňuje vývoj jejich estetického smyslu a vkusu daleko častěji, než estetično 

umělecké (Mišurcová, Severová, 1997). 

2.7.3. Umělecké výchovy v mateřské škole 

Prostředí, v němž děti žijí od svého narození, obsahuje vždy v různé míře kladné 

estetické vlastnosti, které mohou být obsaženy nejen v běžně užívaných věcech 

(ozdobný hrnek), v umělecky ztvárněných hračkách, říkadlech, písních, obrázcích pro 

děti, ale i v přírodních objektech jako jsou květiny, tvary, barvy a vůně ovoce, ptáci a 

jejich zpěv, zvířata s hebkou srstí a ladným pohybem. Děti přicházejí každodenně do 

styku s estetickými vlastnostmi okolního světa, které na ně působí a mohou ovlivnit 

vývoj jejich estetického cítění, myšlení a hodnocení. 

 Děti jsou nejdříve schopny vnímat pouze některé estetické aspekty. Patří mezi 

ně především výrazné barvy, lesk, zvuky, vůně, tvary, rytmus říkadel, melodie písní, i 

když nerozumí jejich textu. 

Dětem předškolního věku jsou přístupné pouze umělecké výtvory, jejichž obsah 

je relativně jednoduchý a pochopitelný. Vzniká specifické umění pro děti, například 

hudební skladby, obrázková leporela, literatura pro děti, loutkové divadlo. Starší děti, 

okolo šestého roku, jsou již schopny s potěšením vnímat i uměleckou tvorbu pro 

dospělé, pokud je pro ně vhodně vybrána. 

Předpokládáme, že děti chápou umělcovo zobrazení skutečnosti v závislosti na 

úrovni rozvoje poznávacích procesů a v závislosti na celkovém rozsahu svých poznatků 

o světě. Přitom musíme brát v úvahu, že vnímání a myšlení dětí je v tomto období ještě 
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ve srovnání s dospělými značně omezené, zkreslené a neúplné. Obsahová náplň 

uměleckého díla vyvolává u dětí většinou živou citovou odezvu (podle Vygotského se 

psychologům „dosud nepodařilo stanovit, jaký je rozdíl mezi citem v umění a citem 

reálným“. 1981. s. 210). Hodnocení estetických aspektů uměleckého díla však u dětí 

bude ještě nerozvinuté a snad i dost svérázné (například záliba v kontrastech, pestrosti 

barev, hlučnosti). 

Kreslení, malování, zpívání písniček vymyšlených dětmi, vyluzování tónů na 

různé hudební nástroje, rytmizace pohybů, slovní improvizace s verši a vyprávění napůl 

smyšlených příběhů, to jsou nejoblíbenější činnosti dětí, které nám připomínají 

uměleckou tvorbu. Ta se pak vyznačuje impulsivností a bezprostředností. 

Ve srovnání s dospělými mají děti velmi omezené životní zkušenosti a vědomosti, 

z nichž mohou čerpat ve své tvorbě. V důsledku toho se tvorba dětí vyznačuje relativní 

chudostí svého obsahu. Například k nejčastějším námětům spontánních kreseb dětí patří 

postavy dětí, dospělých princezen, domy, stromy, známá zvířata, auta, letadla, scény z 

pohádek, v poslední době i dinosauři. (Mišurcová, Severová, 1997, s. 36, 37) 

Výtvarná výchova 

Byl jsem od počátku zázračným dítětem, všichni o mně říkali, že to bude hotový 

zázrak, stane-li se ze mě něco (Paul Sezanne). 

Kreslení  

Základní technikou pro děti tří až čtyřleté je kreslení, V tomto věku kreslí 

dítě zcela přirozeně po celé ploše papíru, zobrazené předměty bývají po ploše 

rozptýlené a vztah mezi nimi lze jen stěží vyčíst. První dětská kresba se nazývá 

čáranice a nemá většinou žádný obsah, není zobrazením ve vlastním slova smyslu. Je 

spíše radostí z pohybu, je to hra, která za sebou zanechává stopu. Výtvarný pohyb tedy 

vychází z dětské motoriky a až postupně se soustřeďuje na pohyb paže, ruky, prstů. Na 

toto kreslení navazují znakové kresby. Dětská představa nemá názornou podobu a dítě 

pro ni hledá prostřednictvím usilovné duševní aktivity vhodný výtvarný protějšek. Počet 

samostatně vytvořených grafických prototypů není veliký. Nejčastěji je to postava 

(ovál, který znamená hlavu, tělo i ruce, ale vždy mývá nohy). Od toho se odvíjí její 

název – hlavonožec, dále strom, dům, květina a všemu vévodí detaily, které si dítě 

pamatuje – například kouřící komín. 
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Úroveň výtvarného projevu je přímo úměrná kvalitě dětské představy. Proto 

patří hlavním cílům učitelky rozvíjet a konkretizovat dětské představy o světě, 

zprostředkovávat takové dojmy a emocionální prožitky, které by děti podněcovaly k 

výtvarným činnostem. Kreslíme většinou na kladívkové čtvrtky, balicí papír, přírodní 

papír všech odstínů, akvarelový papír i papír do počítačových tiskáren. K tomuto věku 

patří měkké pastely olejové nebo suché, vhodné jsou tabulové křídy barevné i bílé na 

suchý i mokrý povrch, nebo na venkovní kreslení na asfalt a beton. Zásadně by se 

neměly používat pastelky ve dřevě s nevýraznou stopou, která nutí děti tlačit, a tím 

se vytváří špatný návyk v držení a vedení tužky. 

U nás ve třídě tyto malé děti rády kreslí na okopírované omalovánky. Měkkou 

tužkou objíždějí okraje postav a potom se snaží vybarvovat celé plochy. K velmi 

oblíbeným aktivitám patří též obkreslování různých předloh domácích a mořských 

živočichů. 

Mezi pátým a šestým rokem jsou představy dítěte úplnější a poznávání světa a 

citová vazba ke světu mnohostrannější, což se objevuje v obsahu kresby, která je plnější 

a bohatší na detaily. Obrazy věcí se stále více přibližují realitě. Lidská postava je již 

proporcionálně vytvořená podle anatomického základu a se všemi detaily, včetně 

obličeje a prstů. Složitější dějové scény vyžadují použití profilu a schopnost naznačit 

pohyb. Zvířata se stále méně podobají lidem, jen hlava si dlouho zachovává lidský 

výraz a je obrácena en face i když tělo zvířete už je v profilu. K typickému řešení 

prostoru přibývá překrývání jednotlivých částí. 

Děti zvládnou kresbu klacíkem v hlíně, ve sněhu, měkkou tužkou na papír. 

Kreslíme i mastnými olejovými pastely, rudkami, tuší, křídou namočenou v mléce, 

fixem a klasickými pastelkami ve dřevě. Děti již dokážou nakreslit jakýkoli motiv. Ke 

zvláštnostem předškolního věku patří kresba čar a linií, která děti připravuje na 

psaní písmen. K tomuto účelu používáme v naší třídě dva pracovní sešity pro 

předškoláky. Jeden je příprava na psaní, druhý na počítání, ale v obou pracujeme 

měkkou tužkou a pastelkami. 

Malování 

Malování u tříletých a čtyřletých dětí prohlubuje dětský vztah ke skutečnosti. 

Barva přináší dětem radost a vzrušení. Posiluje jejich zájem o výtvarnou činnost. 
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Mezi hravé činnosti patří roztírání barevné skvrny prstem nebo dřívkem do 

fantastických obrazců. Zapouštění barev do mokrého podkladu rozvíjí dětskou fantazii a 

dítě sleduje barevné proměny, prolínání a tvoření nových odstínů. Již kapka barvy ve 

sklenici čisté vody je pro dítě dobrodružství. 

První malba je zpravidla ještě pouhou kresbou štětcem, teprve později, až 

dítě vyzkouší nové možnosti, naučí se barvu nanášet a klást v ploše. Z vlastní 

zkušenosti mohu potvrdit, že děti se ze začátku snaží na štětec tlačit jako na tužku, až 

ho úplně rozplácnou. Nemůžeme očekávat, že dítě použije barvy tak, aby jimi 

ilustrovaly skutečnou podobu věcí. Jen u nebe, trávy a slunce, kde je barva těsně 

svázána s představou věcí, se setkáváme se skutečným koloritem. Barvy mícháme 

husté, jasných tónů a v dostatečném množství. Naučíme děti štětce vymývat před 

použitím jiné barvy. Nejprve používáme plné, velké štětce, postupně i menší. Vyplatilo 

se mi nejprve rozmíchat do kelímku tři barvy z velké lahve temperových barev a až po 

měsíci začít pracovat s barvami vodovými. Malování je velmi náročné na organizaci 

práce a tak pracuji jen u stolečku se šesti dětmi. Základem je mít připravené pomůcky, 

mezi které patří igelitový ubrus, kelímky s barvou nebo paleta s vodovými barvami, 

sklenice s čistou vodou a hadříky. Vždy je potřeba, aby dítě usedalo k malování 

natěšené a zkoušelo vyrovnat se starším dětem. I z tohoto důvodu je lépe mít u stolku 

děti všech věkových kategorií. 

U pěti a šestiletých dětí má být v malbě dosaženo takových výsledků, aby měly 

v práci s barvou dostatečnou sebedůvěru a zkoušely, riskovaly další možnosti tvůrčího 

počínání. Dítě malbu doplňuje barevnými plochami nejen tam, kde cítí objem, ale i 

jinde. K tomu dobře poslouží hry s barvou. Zapouštění barev do mokrého podkladu, 

otiskování barevných skvrn. Většina dětí ale už dovede barvy nanášet, přemalovávat, 

někdy je nechá vplývat do sebe, někdy je klade opatrně vedle sebe tak, aby se nespojily. 

V tomto období se dítě již začíná vyrovnávat s pozadím, na které použije většinou více 

barev podle své představy. Zároveň by už mělo mít takové zkušenosti, aby dokázalo 

počkat, až barva zaschne, a pak doplnit detaily obličeje nebo jiného předmětu. V malbě 

se objevují obdobné zvláštnosti výtvarného projevu tohoto věku jako v kresbě. Také 

malba se soustřeďuje ke spodnímu okraji, vedeme však děti k postupnému využívání 

celé plochy výkresu. Stává se, že děti, které mají problémy s kresbou, si daleko lépe 
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poradí s malováním, které je tolik nesvazuje potřebnou přesností a detaily. Velmi 

důležité je citlivé a taktní hodnocení výsledku malování, které by dítě mělo potěšit, 

povzbudit k dalším výtvarným experimentům a posílit jeho vztah k výtvarné výchově. 

Tečkou za výtvarnou prací dítěte je její výstava většinou v šatně na nástěnkách, ale i na 

chodbách mateřské školy. Při přípravě materiálu i jeho úklidu vedeme děti k 

samostatnosti formou pracovní výchovy – nošení a mytí kelímků a štětců, jejich utírání 

a uklízení na jejich místo. 

V průběhu práce jsou patrné nejen vlastní zkušenosti dítěte s malbou, ale i ty, 

které získává pozorováním okolního světa, vnímáním předmětů, prostorových vztahů a 

nálad (noc, mlha, bouře). 

Značný vliv na kvalitu malby má výchovná práce s uměleckým dílem, s 

ilustrací i s uměleckými obrazy v interiéru školy nebo na výstavách. 

Modelování 

První práci s modelářskou hlínou by mělo předcházet modelování ve vlhkém 

písku dlaněmi a prsty, otiskování jednoduchých předmětů – přírodnin, formiček do 

písku. Didaktickými hrami rozvíjíme prostorovou orientaci, představivost a hmatový 

smysl. K tomuto účelu slouží hry, například – na kouzelný sáček, na slepou bábu. Dále 

posilujeme technické dovednosti seznamováním dětí s různými materiály – pískem, 

hlínou, plastelínou, jílem, sněhem – a jejich výtvarnými možnostmi. Teprve, když děti 

poznají vlastnosti tvarovaného materiálu a jeho možnosti, naučíme je válet plastelínu v 

dlaních a na podložce. Učíme děti modelovat slepováním a vytahováním. 

V souladu s poutavým námětem zdokonalujeme technické dovednosti – 

vymodelovat kouli, změnit ji stlačováním na placku, hloubením na misku. Učíme 

vyhlazovat spoje. Promyšleným srovnáváním a hledáním hlavních znaků učíme děti 

zjednodušeně vytvářet celkový charakter předmětu. Modelujeme prsty, dlaněmi i 

jednoduchou špachtlí (plochým dřívkem s jedním koncem kulatým, druhým špičatým). 

Děti pracují na podložkách z umělé hmoty – pracovních deskách. Pracujeme v menších 

skupinách, pod každý konečný výrobek zasuneme podepsaný čtverec papíru, práci 

zhodnotíme a vystavíme. Samozřejmostí je vydrhnutí pracovní desky ubrouskem a její 

úklid. 
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Plošné a prostorové vytváření, konstruování 

Při ranních hrách malé děti staví z kostek hrad, sestavují jednoduchá puzzle, 

tvoří z korálků obrazce. Větší děti využívají konstruktivní stavebnice typu Merkur, 

Seva, Seko, Cheva a velké děti převážně konstruují z Lega a magnetických stavebnic. 

Ve věku pěti až šesti let zařazujeme tuto činnost nejen z hlediska rozvíjení tvořivého 

procesu a rozvoje prostorového cítění, ale plánovitě děti vedeme k pochopení souladu 

duševní a fyzické práce, k zaujímání esteticky hodnotícího stanoviska k věcem 

zdánlivě bezvýznamným. Možnost rozhodovat, pociťovat odpovědnost, uplatnit se, být 

kladně hodnocen druhými – to jsou důležité mravní vlastnosti pro utváření osobnosti 

dítěte – prostřednictvím výtvarných činností se přirozeným způsobem rozvíjejí. Zde se 

objeví jejich individualita, která se projevuje v nápaditosti a neobvyklosti řešení, 

vizuální a hmatové schopnosti vyhledávání a srovnávání tvarů, odhadování rozměrů a v 

řešení problémových situací. Projevují se i momenty mravní, schopnost stát za určitým 

názorem či rozhodnutím, schopnost obhájit je, dovést svoji představu ke konečnému 

cíli. Touto činností se také vytvářejí pracovní návyky, děti se naučí přirozeným 

způsobem zacházet s novými nástroji a materiálem. Velmi důležité je plošné a 

prostorové konstruování v přírodě. Předchází mu sběr přírodních a jiných materiálů, 

semen, plodů, kamenů a kamínků, dřevěných klacíků. Děti tento materiál upravují, člení 

seskupováním, rytmickým řazením a výsledkem jsou nám všem dobře známé domečky 

se zahrádkami v lese, dorty a bábovičky, pudinky ozdobené kamínky. 

Ve třídě můžeme sestavovat obrazce z rozličných materiálů – koláže, kde 

kombinujeme různé druhy textilu s papírem potištěným, vlnitým, tvrdým, průklepovým 

a jiným. Tam, kde malé děti budou trhat a nalepovat barevný papír do tvaru ovoce, 

vytvoří předškoláci pomocí krabiček od čajů a zátek od limonád parník nebo vlak. K 

těmto činnostem potřebujeme mít ve třídě několik druhů lepidel (klovatina, Herkules, 

tyčinky s lepidlem na papír), špachtle, špejle, párátka, dřívka od nanuků a hadříky. 

Výtvarná výchova se neuskutečňuje jen záměrným působením na dětskou 

aktivitu, tedy řízeným kreslením, malováním, modelováním a konstruováním. Představa 

o tom, co je krásné nebo vkusné, a živá potřeba kladných estetických dojmů vzniká 

působením prostředí, ve kterém se dítě denně pohybuje, ať doma nebo v mateřské 

škole. Vkusné zařízení interiéru, výběr hraček, ilustrace v knihách, obrazy na stěnách, 

54 



Teoretická část 

péče o květiny ve třídě, její výzdoba podle ročních období – to vše ovlivňuje dětskou 

duši a vytváří kladný vztah dětí ke vnímání souladu, vkusu, krásna. 

Bohatým zdrojem estetických podnětů je příroda. Cit pro přírodní krásu je třeba 

u dítěte vychovávat. Při hrách v přírodě poznává dítě prostřednictvím získaných 

zkušeností některé zákonitosti přírodních dějů. Při pobytu venku by si děti měly všímat 

barevnosti trávy a květin, oblohy v návaznosti na počasí a roční dobu. Broučci, hmyz, 

ptáci a jiná zvířata jsou zdrojem poznání a okouzlení z palety barev. Jen děti vědí, jaká 

slast je brouzdat se kalužemi, stavět na nich přehrady. Ten pocit si neseme celý život s 

sebou. A pak jdeme už dospělí na výstavu Slavíčka a před jeho obrazem lesního zátiší 

jsme zase malí a v lese hledáme s babičkou houby.  

Výtvarná výchova nás provází celý život a je zajímavé, že většina lidí se vrací 

ve stáří k malování, fotografování a kutilství, když se kruh života uzavírá. Plní si své 

dětské sny (Uždil, 2003). 

 

Literární výchova 

„Dětská četba dává tvar kadlubu, do něhož později přeléváme ze studní 

světových kultur živou vodu slovesnosti. Dětská četba nám nasadí ty nebo ony brýle a 

jimi pak čteme navždy – tak a ne jinak.“ 

František Hrubín 
 

Literatura je od dětství moje veliká láska, stejně jako zpěv a pohybové činnosti, 

a děti díky těmto láskám pracuji v mateřské škole. 

„Cílem literární výchovy v mateřské škole je působení na celkový rozvoj 

osobnosti dítěte uměleckými prostředky“ (Strnadová, Bičišťová, Veberová, 

1992). 

Cílem literární výchovy v mateřské škole je vytvořit literatuře náležité místo v 

růstu a výchově dítěte a připravit tak základ pro jeho úspěšný vstup do základní školy 

(Program výchovné práce pro jesle a MŠ, Praha 1989).  

Má dva směry:  

 Výchova literaturou 

 Výchova k literatuře 
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Oba směry nejde od sebe oddělovat, prolínají se a doplňují. Jejich cílem a prostředkem 

je práce s knihou, jako uměleckým dílem. 

Výchova literaturou 

Dítě v předškolním věku ještě většinou neumí číst, proto potřebuje 

zprostředkovatele: rodiče, prarodiče, starší sourozence nebo učitele. Učitelka v 

mateřské škole musí mít přehled o celkové dětské literatuře, využívat stylu a způsobu 

různých autorů. Pomocí vlastních zkušeností s působením textů na děti musí umět 

zařadit a využít práci s knihou v celém procesu výchovy. Výchova literaturou znamená, 

že učitelka seznamuje děti s literárními texty, a tak ovlivňuje jejich intelektuální 

smyslovou a emocionální stránku. 

Působení uměleckého slova je nenahraditelným příkladem pro rozvíjení a 

obohacování slovní zásoby, pro způsob vyjadřování, uvědomování si krásy a 

rozmanitosti rodného jazyka. Je rovněž přirozeným a důležitým zdrojem poznávání 

okolního světa se všemi jeho souvislostmi a pomáhá dítěti lépe se v něm orientovat. 

Chování a projevy oblíbených hrdinů se pro něj stávají vzory k napodobování, pomáhají 

mu hledat samo sebe a postupně nacházet své vlastní cesty v jednání, chování a 

prožívání. Tak se úkoly literární výchovy promítají do ostatních složek výchovy 

především mravní, rozumové, estetické a mnoha dalších. Stávají se tak prostředníkem 

všestranného rozvoje dětí. 

Výchova k literatuře 

Výchova k literatuře znamená cílevědomé formování vztahu dítěte ke knize, k 

literatuře vůbec – k celoživotnímu vzdělávání. Vede k celkové kultivaci dítěte 

prostřednictvím hodnotných kulturních zážitků spojených s předčítáním, vyprávěním, 

recitací, prohlížením obrázků, dále umožňuje jejich „čtení“, vyprávění o nich, 

dramatizaci příběhů, výtvarné ztvárnění dějových situací. Nesmíme zapomenout ani na 

to, že v tomto věku slouží kniha jako důležitý zdroj informací.  

S knižními náměty přicházejí i programy televize, filmy a rozhlas. Každodenním 

účastníkem těchto médií se stává i předškolní dítě. V souvislosti s tímto faktem se 

musíme zamýšlet, jak využít pořadů určených dětem k tomu, aby prostřednictvím 

kulturního zážitku byl umocněn výchovný záměr a přitom dodržena míra, přiměřenost a 

vzájemné propojení vlivu knihy a dalších sdělovacích prostředků. 
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Zásady práce s literárními texty 

 Vhodný výběr textu 

 Respektování věku dětí 

 Respektování jejich rozumové vyspělosti 

 Posloupnost od jednoduchého ke složitějšímu 

 Zvážit způsob reprodukce textu 

 Rozlišit text určený pro jednotlivce a skupinu dětí 

 Vztah slova a obrazu v dětské knize 

Obrázková kniha pro nejmenší (leporelo) je pro předškolní dítě významným 

zprostředkovatelem cesty k umění. S trochou nadhledu ji můžeme označit za počáteční 

pojítko mezi uměním slovesným a výtvarným. Slovo by v dětské knize nemělo chybět, je 

nástrojem myšlení a dorozumívání, které je vlastí právě jen člověku. Obrázek nebo 

ilustrace v knize mluvený text umocňuje, pomáhá dítěti naplňovat slovo konkrétním 

obsahem, dává mu určitý smysl. Působí na vytváření fantazie a představ, vyvolává 

silnou citovou odezvu (Gebhartová, 1997). 

 

Rozdělení literární výchovy: 

 Říkadla 

 Poesie lyrická, epická 

 Hádanky 

 Pohádky, zvířecí, kouzelné, novelistické, anekdotické, autorské 

 Bajky 

 Povídky s dětským hrdinou 

 Umělecko-naučná literatura, encyklopedie 

 Ilustrace v dětské knize 

 Dětské časopisy 

 

Pohádka 

Ze všech druhů literatury působí na dítě předškolního věku nejsilněji pohádka. 

Děti jí také nejvíce milují a její předčítání vždy radostně vítají. Pohádka vychází 

dokonale vstříc dětskému myšlení a psychice. Všechno v ní ožívá, má jednoduchý děj, 
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přehlednou kompozici, charakteristika postav je jednoznačná a hrdinové jsou 

psychologicky nekomplikovaní. Dítě se snadno orientuje v mezilidských vztazích, 

protože zlo a dobro jsou zde podávány v čisté formě. Potrestání zla se děje hned po 

činu, což děti plně uspokojuje, a vede tak k vytváření správných životních 

souvislostí. Lidová pohádka předává dětem staleté zkušenosti generací a zakotvuje je 

tak do historie národa. Na umělecky ztvárněných modelových situacích probouzí 

pohádka v dětech cit pro pravdu a spravedlnost a soucit s trpícími. Odkrývá dětem na 

přístupných jevech vztahy mezi lidmi a motivy jejich jednání. Dochází přitom k 

zobecnění, které je pro děti přiměřené a srozumitelné. Děti získávají první povědomí 

morálních a estetických hodnot. Malé děti plně uspokojují krátké pohádky o lidech, 

zvířátkách a věcech s jednoduchou zápletkou. 

Nejčtenější a nejpoužívanější dětskou knihou je beze sporu Špalíček pohádek 

od Františka Hrubína. Jsou zde vedle sebe pohádky veršované i klasické a pro děti je 

radostné srovnávat obě varianty. (Metodika literární výchovy v mateřské škole, kolektiv 

autorů, 1990). 

Starší děti poslouchají navíc pohádky klasické nebo moderní s hlubšími 

konflikty, které jim ukazují mimo jiné, že vybojování dobra je obtížné, vyžaduje to 

úsilí, odvahu a další oběti. Při prvním poslechu pohádky není dítě schopné postřehnout 

všechny kvality slovesného díla. Dítě potřebuje čas zažít a uspořádat si všechny 

získané informace z oblasti estetické, poznávací, citové a mravní. Opakováním si 

dítě prohloubí a oblíbí některé pasáže, na které se těší, a dopředu se z nich raduje a nebo 

je dychtivě očekává. Pak se stane, že při pobytu v lese, kde je přístřešek, rozdělí si děti 

role a hodinu si hrají na perníkovou chaloupku. Ale to už jsme v jiné rovině – v rovině 

dramatické. 

Dramatické umění 

Divadlo představuje pro děti nejpřitažlivější formu literární výchovy. Buď 

jdeme na představení, nebo divadélko přijede do mateřské školy, popřípadě si hrajeme 

divadlo pro radost ve třídě. Děti předškolního věku jsou nejvíce spontánně reagující 

diváci a zároveň patří mezi nejkritičtější. Ještě nemají zakódovaný projev nadšení ze 

slušnosti nebo ze soucitu. Úroveň dětských divadel je různá. Nejbližší dítěti je loutka. 

Tato obliba má řadu příčin. Někdy se může loutka podobat hračce, kterou dítě důvěrně 
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zná a často si ji samo personifikuje. Druhým aspektem, který má estetické kořeny, je 

výtvarnost loutky, její tvar, barva a výraz.  

Atmosféru děje a prostředí dokresluje světlo, hudba, zvukové efekty a scénická 

výprava. Kulisy stačí jen náznakové, protože jsou pro svou statiku jen dokreslujícím 

prvkem. Dramatizace pohádek patří v mateřské škole k nejradostnějším aktivitám. 

Film 

Český film pro děti navázal na naši bohatou loutkářskou tradici ve čtyřicátých 

letech minulého století. S rozšířením televizního vysílání stoupla v posledních dvaceti 

letech i výroba animovaných filmů. Název animovaný vystihuje princip natáčení 

takového filmu. V podstatě znamená oživený film a kromě loutkového sem patří též 

film kreslený, ploškový (papírkový, siluetový) a kombinovaný (ten je založen na 

propojení více technik, například loutkového s kresleným, animovaného s hraným).  

Literatura a film jsou jako spojené nádoby, neoddělitelně je spojuje například 

literární scénář nejen k dětským večerníčkům. (Lhotová, Slabý, 2000). 

Hudební výchova 

Současné pojetí hudební výchovy vnáší do celé oblasti estetické výchovy v 

mateřské škole mnoho nových myšlenek a podnětů. Utváří a cílevědomě usměrňuje 

vztah dítěte k okolnímu světu a pomáhá mu objevovat kolem sebe krásu a harmonii, aby 

ji umělo prožívat a hodnotit. 

Hudba a její výrazové prostředky jsou schopny sdělit dítěti víc než množství 

vyřčených slov. Zprostředkovávají mu hluboké, neopakovatelné zážitky, které je třeba 

skutečně prožít a procítit. Právě proto je však nezbytné umět citlivě zvolit míru a 

náročnost působení, vytvořit příznivou atmosféru, účinně motivovat a později vhodně 

na zážitky dětí navazovat i v ostatních uměleckých výchovách. Největším problémem 

naší uspěchané doby je, že se stále více vytrácí hudebnost ze života rodiny. Z tohoto 

faktu plyne, že mnoho dětí má možnost hudebního vyžití většinou jen v mateřské škole. 

Zpěv a pohyb spojený s hudbou mají ve výchově dítěte dlouholetou tradici 

sahající daleko do minulosti. Maminčina ukolébavka, později písničky doprovázející 

hry a mnohostranné činnosti dětí ve všech ročních obdobích, při oslavách a 

společenských příležitostech – to k dětství odedávna neoddělitelně patří. 
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Současné pojetí hudební výchovy v mateřské škole vychází z těchto tradic, dále 

je pak rozvíjí, doplňuje, dotváří ve smyslu celkové koncepce výchovy dětí předškolního 

věku. Hudebně výchovný proces uskutečňovaný s využitím citlivě volených metod, 

forem a odpovídajícím výrazovým prostředkům směřuje velmi účinně k celkové 

kultivaci dětské osobnosti. Harmonizující vliv hudební výchovy v sepětí s ostatními 

výchovnými složkami se odráží především v mravním, citovém a celkově estetickém 

rozvoji dítěte. Tuto myšlenku lze uskutečnit jen při prolínání hudební výchovy do všech 

částí výchovně vzdělávací práce, která obsahuje čtyři hlavní hudební činnosti: 

 pěveckou, 

 instrumentální, 

 poslechovou, 

 hudebně pohybovou. 

Pěvecké činnosti jsou dominující, protože lidský hlas lze považovat za 

nejdokonalejší nástroj, který je schopen obsahového i citového výrazu. Dětský hlas je 

slabý, protože hlasivkové vazy dítěte se teprve vyvíjejí, dítě má malé rezonanční dutiny 

a špatně ovládá dech. Proto před zpěvem často provádíme dechová cvičení. K 

osvojování pěveckých činností dochází zpočátku hlavně nápodobou, proto je třeba 

správné výslovnosti, frázování a dodržování všech hygienických zásad: 

 zpíváme v čistém prostředí a vždy v dobře vyvětrané místnosti; 

 zpíváme při optimální teplotě a vlhkosti vzduchu v místnosti i venku; 

 místnost by měla mít dobrou akustiku; 

 zpívat bychom měli v přirozené hlasové poloze dítěte; 

 při velké tělesné námaze, nebo je-li dítě unavené, nezpíváme; 

 dodržujeme zásadu kratších pěveckých intervalů. 

Od problematiky hlasové hygieny se dostáváme k vytváření správných 

pěveckých dovedností: 

 správné držení těla při zpěvu, 

 správné dýchání a frázování, 

 přirozené tvoření tónu, 

 správná artikulace, 

 dovednost zpívat sólově i ve skupině dětí, 
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 zpívat s hudebním doprovodem i bez něj, 

 reagovat na základní dirigentská gesta. 

Výběr písňového materiálu se řídí rozsahem tónů, tóninou, rytmem, složitostí 

textu a hlavně obsahem, který by měl zapadat do probíraného tématu. 

 

Instrumentální činnosti podporují rozvoj dětské hudebnosti dítěte formou jeho 

aktivní účasti na spoluvytváření elementární hudby. Vychází z přirozené dětské touhy 

po uplatnění znějících předmětů při deklamaci říkadel, zpěvu písní a pohybu. Má tyto 

základní formy: 

 uplatnění nástroje jako zvukomalebného prostředku, 

 uplatnění hudebních nástrojů při pohybových činnostech, 

 nástroje prohlubují smysl pro rytmus a pravidelnou pulsaci, 

 nástrojová hra podporuje smysl pro stavbu jednoduché hudební skladby. 

V mateřské škole používáme kufříky s Orfovými hudebními nástroji. 

 

Poslechové činnosti jsou dynamickým procesem, při němž si děti:  

 osvojují základní výrazové prostředky hudby, 

 pěstují dovednost soustředěného poslechu, 

 rozvíjejí elementární hudební myšlení zaměřené na prostředky hudebního 

vyjádření a na základní poznatky o hudebních nástrojích a hudebních žánrech, 

 prohlubují citové prožitky a uchovávají si je v paměti. 

 

Hudebně-pohybové činnosti jsou pro děti nejradostnější činností. Spojení 

pohybu a hudby je pro předškolní věk nenahraditelným prožitkem. 

Pohybovou složku tvoří základní lokomoční pohyby: chůze, běh, poskoky, 

lezení, podřepy, švihové pohyby rukou, tleskání, pleskání, cvalové poskoky, poskočný 

krok, otáčení a další. Formy hudebně-pohybové činnosti jsou: 

 elementární pohyb s rytmickou deklamací, 

 pohyb s hudebním doprovodem, 

 lidové taneční hry, 

 taneční hry umělé a jiné drobné formy. 
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(Metodika hudební výchovy v mateřské škole, kolektiv autorů, 1992) 

Tělesná výchova 

Zdravý vývoj dítěte je nerozlučně spjat s přiměřenou pohybovou aktivitou. 

Přirozená touha po pohybu vzniká z vnitřní biologické potřeby rozvíjet vlastní 

organizmus ve fyziologických funkcích i v motorických dovednostech. Pohybová 

aktivita v předškolním věku je důležitým faktorem všestranného rozvoje dítěte nejen z 

hlediska fyziologického a motorického, ale i psychologického a sociálního. Z výše 

uvedených důvodů má tělesná výchova v mateřské škole specifický význam při 

formování harmonické osobnosti. Je důležitou součástí všech dalších výchovných 

složek a spontánní, řízený a motivovaný pohyb musí prolínat každou činností dítěte v 

mateřské škole i doma. 

Cílem tělesné výchovy v mateřské škole je zabezpečit optimální rozvoj 

tělesných, psychických i sociálních vlastností každého dítěte, a tím vytvořit základy pro 

všestranné a harmonické rozvíjení jeho osobnosti a zároveň i pro úspěšný vstup do 

základní školy.  

Z tohoto obecného cíle vyplývají tři hlavní úkoly tělesné výchovy v mateřské 

škole: 

 zdravotní – zabezpečit optimální somatický a funkční vývoj organizmu dítěte; 

 vzdělávací – rozvoj motorických schopností, základních pohybových 

dovedností a celkové pohybové kultury dítěte; 

 výchovný – vychovávat zájem a lásku ke sportovním aktivitám, a vést tak děti k 

trvalému návyku aktivního způsobu života. V procesu spontánní i řízené 

pohybové aktivity formovat vlastnosti dítěte a jeho charakter. 

Výchova ke správnému držení těla 

Na držení těla má vliv dědičnost, zdravotní stav, tělesná a psychická únava, 

úzkost a strach. Speciálními prostředky pro tuto výchovu jsou formativní průpravné 

cviky, které označujeme jako zdravotní. 

Metodika rozvíjení pohybových schopností 

V pohybovém rozvoji hodnotíme především rychlost, sílu, vytrvalost a 

koordinační schopnosti. V pohybové aktivitě a v řízené tělesné výchově dětí 

předškolního věku musí být rozvíjeny všechny uvedené pohybové schopnosti. 
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Preferováním některé z těchto schopností vede k jednostrannému zatěžování a může mít 

i celkový tlumivý účinek na rozvoj dítěte. 

Tělesná výchova v průběhu dne v mateřské škole  

Při ranních a odpoledních hrách ve třídě si často děti půjčují odrážedla, skákací 

míče, obruče, švihadla a závoje na vílin tanec. 

Před svačinou máme ranní cvičení, které je jednou do týdne prodlouženo do 

půlhodinového bloku.  

Ranní cvičení má svá pravidla. Trvá deset až dvacet minut a má za úkol 

procvičit a protáhnout celé tělo, pěstovat návyk správného držení těla a upevňovat ho 

spolu s dalšími pohybovými dovednostmi. Je rozděleno na část rušnou, zahřívací, která 

uvede organizmus do zvýšené fyziologické činnosti. Jejím obsahem jsou přirozená 

lokomoční cvičení, vedená převážně formou hry. 

Hlavní část má za úkol procvičit celé tělo a to pomocí průpravných především 

zdravotních cviků. 

Závěrečnou část děti milují nejvíce. Taneční, pohybové hry mají za úkol 

tělesnou i psychickou kompenzaci předchozího cvičení. 

Tělovýchovné zaměstnání je nejdůležitější částí řízení tělesné výchovy v 

mateřské škole, protože učí děti novým pohybovým dovednostem. 

Herna musí být vyvětraná, a pokud počasí dovolí, je vhodné cvičit na školní 

zahradě. Pro tělovýchovný proces je nutné předem stanovit úkol a obsah, metodický 

postup a připravit pomůcky – náčiní a nářadí. Zatížení dětského organizmu během 

zaměstnání stoupá a mělo by projít několika vrcholy. Tělovýchovné zaměstnání má 

podobné tři části jako ranní cvičení a navíc jednu část, jejímž úkolem je naučit se nebo 

procvičit náročnější pohybové dovednosti z oblasti akrobacie a osvojit si cvičení na 

nářadí, chytání a házení.  

Pobyt venku je další časovou aktivitou, která je převážně tělovýchovná. Úkolem 

pobytu venku z hlediska tělesné výchovy a z hlediska celého režimu dne je dostatečné 

pohybové vyžití dítěte ve větším prostoru a v přírodních podmínkách. Jeho součástí je 

též spontánní volná hra dětí. K pobytu venku lze využít školní zahradu s průlezkami, 

kladinou, stěnou na lezení a kolotočem, nebo louky a lesy v okolí mateřské školy. 

Ideální jsou terénní vlny, které děti rády zdolávají. 

63 



Teoretická část 

(Metodika tělesné výchovy pro mateřské školy, kolektiv autorů, 1989) 

2.7.4. Arteterapie 

Arteterapie je léčba výtvarným uměním. Do MŠ nechodí jen zdravé děti. Velmi 

často jsou zde i děti s lehkou mozkovou dysfunkcí, děti hyperaktivní, děti se špatným 

držením těla, děti s neurologickými problémy a pro tyto děti je určena speciální oblast 

umění nazvaná arteterapie. Protože opakování je matkou moudrosti, podíváme se na 

definice, rozdělení, druhy, oblasti, cíle a východiska a techniky v mé bakalářské práci 

(Vohradská, 2008). 

„O umění se dá tvrdit, že slouží cílům, jež ho přesahují“ (Eliot, 1972). Tento 

výrok apeluje na odpovědnost umělců a umění za stav společnosti. Zjistíme, že jsou tři 

názory na roli umění. 

1) Umění pro umění  

2) Umění pro člověka 

3) Umění pro zdraví 

Umění neslouží jen společenské užitečnosti, ale má v sobě i schopnost 

integrovat osobnost i skupinu, facilitovat – usnadňovat komunikaci, schopnost být 

prostředkem ventilace emocí, sublimace a katarze. Nese v sobě skryté významy, jež 

metaforicky „vyprávějí“ svoje poselství druhým lidem. Umění disponuje silou, jež 

může diváka silně zasáhnout, ovlivnit ho, iniciovat změny v jeho životních postojích, 

může zprostředkovat morálku a etiku způsobem, který je účinnější než příkazy a 

zdůvodnění spočívající v racionálních argumentech. 

Umění transcenduje to, co je slovy nevyjádřitelné. 

 Pro teoretický úvod do problematiky uměleckých terapií je potřeba seznámit se 

obecně s definicí nejznámější a nejrozšířenější z terapií – arteterapií a charakteristikami 

všech dalších uměleckých i alternativních terapií. 

 

Druhy uměleckých terapií 

 

1) Biblioterapie – léčba literárními texty 

2) Arteterapie – léčba výtvarným uměním  
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3) Muzikoterapie – léčba hudbou 

4) Danceterapie – léčba tancem 

5) Dramaterapie – léčba dramatickým uměním 

 

Definice: 

Arteterapie je teoreticky usměrněné působení na člověka jako celek v jeho 

fyzických, psychických danostech, v jeho uvědomělých i neuvědomělých snaženích, 

sociálních, a ekologických vazbách, plánované ovlivňování postojů a chování pomocí 

umění a z umění odvozenými technikami, s cílem léčby nebo zmírnění nemoci a 

integrování nebo obohacení osobnosti (Petzold, 1990, s. 86, 588). 

Český pedagog Zicha (1981) definuje speciální výtvarnou výchovu následovně: 

„Záměrné upravování narušené činnosti organizmu takovými psychologickými a 

speciálně pedagogickými prvky, které jsou imanentní umělecké činnosti nebo procesu 

umělecké tvorby.“ 

Podle Hanuse (1978) je arteterapie zvláštní formou psychoterapie 

prostřednictvím grafické, malířské a sochařské činnosti. Je to organizovaný, cílený 

terapeutický proces realizovaný individuálně či ve skupině, který řídí a usměrňuje 

speciálně vyškolená osoba – arteterapeut. Arteterapii lze kromě terapeutických účelů 

použít i v léčebně-terapeutickém procesu jako prostředek výchovy a sociální integrace. 

 Jebavá (2000) definuje arteterapii jako formu psychoterapie, kdy 

prostřednictvím grafické, malířské a sochařské činnosti působí jako prostředek 

výchovy, sociální integrace, komunikace pro handicapované jedince.  

Slavík (2000, 2001) používá výraz artefiletika – jako modifikaci arteterapie ve 

významu výchovy prostřednictvím umění. Arteterapii definuje jako 

,,psychoterapeutickou a psychodiagnostickou disciplínu“ využívající k léčebným cílům 

formy a prostředky adekvátní uměleckým formám. Pracuje hlavně s tvorbou a reflexí 

zaměřenou na proces umělecké tvorby. Prvořadým cílem není vytvoření uměleckého 

díla, ale prostřednictvím sebevyjádření, rozvíjení tvořivosti a schopnosti komunikovat a 

zpracováváním osobně významného tématu dosáhnout odstranění nebo zmírnění 

těžkostí nemocného člověka. Tentýž autor vymezuje i rozdíly mezi psychoterapií, která 

využívá arteterapeutické techniky, a mezi arteterapií. Zatímco v psychoterapii jsou 
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artetechniky zařazované cíleně a izolovaně, v arteterapii jde o využití umění jako 

plnohodnotného kanálu pro komunikaci a introspekci (Slavík, 2000). Podle Labátha 

(1993) se pojem arteterapie používá u označení výtvarných činností v terapeuticko-

výchovném procesu v převýchově, v penitenciární praxi a v rehabilitaci. 

Tessa Dalleyová (1986) definuje arteterapii jako využití umění a dalších 

vizuálních médií při terapeutických sezeních. 

Joanidis (1986) chápe arteterapii jako formu psychoterapie a dělí ji na kreativní, 

integrativní, činnostní, projektivní a sublimační. 

Sophia Kellyová vymezuje arteterapii jako nerušivý terapeutický proces vhodný 

pro dospělé a děti, kteří se vyrovnávají s emocionálními problémy, s traumatem z 

dětství, případně hledají možnost duševního, osobnostního růstu (The American Art 

Therapy Association, 1998).  

Arteterapie je užité, aplikované umění ve smyslu jeho uplatnění při intervenci na 

pomoc postiženým, narušeným jedincům nebo skupině. 

Arteterapie je i návrat člověka do stavu harmonie se sebou samým, svým okolím 

pomocí umění. Arteterapie představuje soubor uměleckých technik a postupů, které 

mají kromě jiného za cíl změnit sebehodnocení člověka, zvýšit jeho sebevědomí, 

integrovat jeho osobnost a přinést mu pocit smysluplného naplnění života (Šicková, J., 

Základy arteterapie, Praha 2000). 

Cíle a východiska arteterapie 

V arteterapii jde u každého jednotlivého klienta o naplnění různých cílů. Mezi 

nejčastější cíle patří navození kompenzačního procesu, aktualizace, zprostředkování 

kontaktu, přeformování stereotypů, komunikace prostřednictvím výtvarného projevu, 

rozvoj fantazie, odstranění úzkostných stavů, socializace nebo kanalizace agresivity.  

Důležité je připomenout, že každý výtvarný proces je především tvořivý projev. 

Kreativita a tvořivost jsou potenciální silou nejen pro umění, ale i arteterapii. 

V arteterapii existují v současnosti tři trendy:  

 analytický, diagnostický; 

 kulturní, duchovní; 

 eklektický. 

Druhy arteterapie 
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 kresba – je považována za projekci psychomotorických možností jejího autora, 

odkrývá jeho povahové rysy, agresivitu, nízké sebevědomí; 

 malování – mluví symbolikou barev, které představují intenzitu a stav 

emočního života; 

 práce s hlínou – tarraterapie, práce s hlínou v léčbě mladých narkomanů 

popisuje H. Petzold (1991). Zdůrazňuje její terapeutický potenciál v 

přeformovávání autoagresivních impulzů. Vychází z potřeby fyzického kontaktu 

s někým nebo s něčím, který je vlastní všem lidem.  

 Dělí se na dva druhy:  

 vizuální typ, tj. zrakový; 

 haptický typ (z řeckého haptos), tj. uchopit. 

Oblasti 

aktivní terapie probíhá při pracovní, pohybové a divadelní činnosti; pasivní 

terapie v sobě zahrnuje zájem dětí o dějiny umění, besedy o umění, návštěvy filmů, 

výstav, sbírání drobné grafiky.  

Formy 

 individuální 

 rodinná 

 aktivní – samostatná výtvarná činnost v různých výtvarných disciplínách, 

například kresba, malba, sochařství, grafika, keramika, textilní techniky 

Techniky 

 suchá jehla  

 malba: akvarelové, temperové, akrylové či olejové barvy 

 kresba: uhlem, hlinkou, pastelem voskovým, křídou 

 grafika 

 linoryt 

Cíle 

  individuální znamená uvolnění, sebeprožívání, sebevnímání, vizuální a 

verbální organizace zážitků, poznání vlastních možností, hledání výrazu pocitů, 

emocí, konfliktů, celkový rozvoj osobnosti; 
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 sociální vede k vnímání a přijetí druhých lidí, k navázání kontaktů, k zapojení 

do skupiny, ke komunikaci, ke společnému řešení problémů, k reflexi vlastního 

fungování v rámci skupiny i pochopení vztahů a k vytváření sociální podpory. 

Metody 

 imaginace 

  koncentrace 

  restrukturalizace 

  transformace 

 rekonstrukce  

Výtvarné prvky 

 bod  

 linie 

 křivky 

 kompozice 

Symbolika barev  

 bílá znamená světlo, čistotu, dokonalost, smutek, duchovní hloubku a nevinnost 

 černá bývá znamením absolutna, plnosti života, neohraničenosti, propasti, 

temnosti, chaosu, smrti 

 červená symbolizuje oheň a krev, život, lásku, teplo, vášnivé nadšení a plodnost 

 fialová značí rovnováhu, smíření mezi nebem a zemí, duší a tělem, láskou a 

moudrostí, věčnost 

 modrá, to je nebe, dálka, voda, božství a pravda 

 zelená je barvou zeleného světa rostlin, přírody, života, jara, svěžesti 

 žlutá evokuje světlo, zlato, věčnost a proměnu. Symbolizuje rozum, vědění a 

moudrost 

 hnědá je barvou země, solidnosti, trvalosti, podzimu (Jebavá J., Úvod do 

arteterapie, Karolinum 1997). 

2.7.5. Artefiletika 

Artefiletika je reflexivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělání a výchovy, které 

vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, 
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hudebních, tanečních). Vizuální kulturou zde rozumíme výtvarné umění, vizuální 

stránkou médií a estetické stránky hmotné kultury a přírody. Metodicky je artefiletika 

založena na psycho-didaktickém využití dvou navzájem spjatých aktivit: exprese – 

výrazového tvůrčího projevu a reflexe – náhledu na to, co bylo zažito a vytvořeno 

(Slavík 2001, s. 12). 

Cílem artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu dětí, rozvíjení jejich 

sociálních kompetencí a prevence psychosociálních selhávání prostřednictvím 

uměleckých aktivit reflektovaných ve skupině žáků. Žáci dostávají prostor k vyjádření 

vlastních zkušeností, poznatků a citů (Slavík, 2001. s. 12). 

Hlavním cílem je tedy: učit se symbolicky vyjadřovat, poznávat a zároveň citlivě 

vnímat sebe a svět prostřednictvím uměleckých zážitků vycházejících z vlastního 

tvořivého projevu a povzbuzovat duševní síly a předcházet psychickému nebo 

sociálnímu selhávání tzv. pozitivní prevence psychických nebo sociálních poruch – 

podporovat a rozvíjet tvůrčí kulturní a prosociální aktivity, které snižují 

pravděpodobnost vzniku psycho – a socio-patologií (Slavík 2001, s. 13–14). 

Bez každodenní zkušenosti života by nebylo umění a bez umění by lidská 

zkušenost ztratila šanci uchovat svou jedinečnou zážitkovou podobu, zanikla by sama v 

sobě. Proto se umění a život musí potkávat a vzájemně na sebe působit. Způsobů jejich 

průniku není málo a všechny mohou být pro artefiletiku i pro celou výchovu důležité. 

Vždyť právě v nich a v jejich nesčetných variantách vzniká kultura, jejíž podoba 

rozhoduje o kvalitách lidské existence (Slavík 2001, s. 30). 

 

2.7.6. Rituály u dětí v mateřské škole 

„Z krásných a záhadných věcí se dovedou radovat děti.“ Hans Selye 

Děti předškolního věku rituály milují, vyžadují a potřebují. Vybalancovávají 

jimi realitu a fantazii, které jim často splývají. 

Rituály posilují v dětech sebevědomí, dávají jim pocit sounáležitosti, orientují se 

jimi v čase. Obsahují naději, že ať se děje, co se děje, vše je v pořádku, a zároveň nám 

rituály pomáhají s výchovou. 
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Co jsou to rituály? Zpravidla jimi rozumíme slavnostní, náboženské nebo i 

světské ceremonie, které probíhají podle přesně stanoveného schématu 

(Kaufmannová-Huberová, Děti potřebují rituály, 1998) 

Všem rituálům je společné, že probíhají podle určitých pravidel, která často 

zůstávají celá, dlouhá období neměnná. Jak se proměňuje společnost, mohou ztratit na 

významu a pak zaniknou, nebo zůstávají pouhou formou bez obsahu. Ve všech 

kulturách se pěstují rituály, které mají stejnou funkci. Jednoznačně tu jde o specificky 

lidský způsob chování. Ve smyslu hlubinné psychologie C. G. Junga jde o jednání 

archetypické. Rituál může být považován za most k hlubším duševním vrstvám, které 

svým vědomím už nemůžeme řídit. Rituály – pozor – mohou být nejen kladné, ale i 

záporné, a to se vše může promítnout v chování dětí v mateřské škole. 

K předškolnímu, magickému, pohádkovému věku patří společnost kamarádů a 

tak většina dětí se dovršením třetího roku ocitne v mateřské škole. Tento krok je často 

pro dítě velmi rozporuplný. Odpoutání od matky, od rodiny je často doprovázeno 

pláčem. Dalším problémem bývá hledání vztahu mezi skupinou vrstevníků. Tyto malé 

krize jsou vyprovokovány strachem a nejistotou. Tyto vnitřní nejistoty mohou být 

promítnuty do záporných pohádkových postav. Absence místních i časových údajů v 

pohádce symbolizuje, že se nejedná o vnější skutečnosti, ale o vnitřní, duševní obrazy. 

Dobrý konec pohádky podporuje v dítěti pozitivní síly, jako jsou odvaha, vytrvalost, 

statečnost, důvěra, trpělivost, které dítě potřebuje k překonání svého strachu z neznáma. 

Rituály v tomto věku by měly být prospěšné při: 

 postupném odpoutávání od rodiny 

 nacházení nových kamarádů 

 lepším zvládání strachu 

 přizpůsobování se skupině vrstevníkům 

 zvládání oidipovské problematiky 

 rozvoji pozitivního vnímání sexuální identity 

 rozvoji vnímání reality, nezbytném pro budoucího školáka 

(Kaufmannová-Huberová, Kindern brauchen Rituale, 1998) 

Ranní pozdrav a rozloučení s rodičem je počáteční rituál, při příchodu dětí do 

mateřské školy. Každé dítě má svůj neopakovatelný stále stejný scénář vstupu do třídy.  
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Komunikační kruh má také rituální scénář: probereme program dnešního dne, 

zopakujeme si dny v týdnu a roční období. Děti milují závěr, pohladím dítě, které je ke 

mě nejblíže a řeknu „Mám tě ráda Michalko, pošli to dál“ a tak jako tichá pošta letí 

pohlazení, poslední dítě zase pohladí mě. 

Hygienické a stravovací rituály snad ani popisovat nemusíme, všichni je 

dodržujeme dodnes. 

Dalším rituálem je čtení před spaním, nebo vyprávění příběhů. Zajímavé je, 

že děti by chtěli nejraději stále stejné příběhy. Ale i to patří k vývojovým rituálům tím, 

že se opakuje, dokud nesplní svůj účel. 

Než děti usnou, je dobré každému dítěti natřepat deku a pohladit ho, když je 

smutné, pomocí plyšové hračky ho jemně lochtat na nose a potichu říkat, nebo zpívat 

ukolébavku. 

Rituály na odchodu, znamenají většinou rozloučení a přání krásného dne. 

Rituály nás provázejí celý život, pomáhají nám zahánět strach a krize. 

Pěstujme je, patří do rodiny při oslavách narozenin, jmenin, při společném jídle, 

během dovolené i ve škole a v práci. 
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III. Metodologická část 

3.1. Cíle a úkoly práce 

Cíle práce 

Cílem diplomové práce je zhodnotit míru důležitosti výchovy dětí předškolního 

věku k uměleckým aktivitám a touto formou předcházet drogové závislosti. Na toto 

téma připravit krátký projekt a zrealizovat ho. Vytvoření metodického listu pro učitelky 

v mateřských školách. 

Úkoly práce 

 Studium drogové problematiky. 

 Orientovat se ve stávající primární drogové prevenci. 

 Popsat specifika vývoje dětí předškolního věku.  

 Studium základů umění, rozlišení a míra užití uměleckých výchov v 

metodických materiálech pro předškolní výchovu. 

 Popis základního dokumentu, který je závazný pro všechny učitelky v 

mateřských školách – Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání. 

 Orientace v uměleckých výchovách a jejich stručný popis. 

 Sledovat děti, jejich reakce na jednotlivá témata týkajících se drogové 

tematiky. 

 Realizace projektu – Pohádkou proti drogové závislosti. 

 Vyvození závěrů z reakcí dětí a jejich využití při přípravě metodického listu. 

 Zamyšlení se nad možnostmi uměleckých aktivit v prevenci drogové 

závislosti u dětí. 

 Zhodnocení a výstup v podobě metodického listu pro učitelky v mateřských 

školách. 

3.2. Hypotézy 

Hypotéza číslo 1 

 Harmonická rodinná a předškolní výchova jako základ může navodit  
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správné životní postoje. 

Hypotéza číslo 2 

 Předpokládáme, že umělecké výchovy osloví děti předškolního věku a  

pomůžou jim v orientaci rozeznat dobro – zlo, správné jednání – špatné  

jednání. 

Hypotéza číslo 3  

Předpokládáme, že u dětí vytvoříme okruh potřebných znalostí a rituálů 

 chování, které je ochrání při kontaktu s drogou. 

Hypotéza číslo 4 

 Předpokládáme, že pomocí uměleckých výchov vytvoříme u dětí představy 

zdravého životního stylu.  

Hypotéza číslo 5 

 Předpokládáme, že postupné získávání pravdivých informací o drogách,  

drogové závislosti a zdravotních potížích, které z toho vyplývají, může vést  

k omezení rizikového chování u dětí. 

3.3. Metody zpracování práce 

Pro způsob zpracování diplomové práce jsem zvolila několik na sebe 

navazujících metod. Základem teoretické části mé práce bylo studium odborné 

literatury, rešerše z této literatury, analýza získaných poznatků a syntéza myšlenek 

vycházející o dané problematice. Na začátku mé diplomové práce byl rukou psaný 

nástin obsahu jednotlivých kapitol. Podle toho jsem v knihovně vybírala zdroje 

informací. Poté jsem přistoupila k rešerši jednotlivých myšlenek, jejich komparaci a 

posléze i analýze a syntéze. Kompilaci základních úvah mi ztěžoval fakt, že jsem 

postupně objevovala další materiály, jejichž obsah lépe odpovídal mému tématu. 

Příprava a realizace projektu. V této fázi jsem také vytiskla první verzi teoretické části a 

podrobila jsem ji patřičnému rozboru. V mateřské škole jsem začala realizovat svůj 

projekt a třídit obrazovou dokumentaci. Po ukončení projektu jsem vyhodnotila 

výsledky a po jejich zpracování jsem vytvořila metodický list pro potřebu učitelek v 

mateřských školách. Jednou z hlavních metod byla kompilace, systematické shrnutí 

dosažených informací. Po několika konzultacích jsem předala svoji práci ke korekci 
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pravopisu. Při psaní mi velmi pomohly konzultace s odborníky na téma primární 

prevence a s vedoucí mé diplomové práce paní PhDr. Janou Jebavou. 

 

3.4. Způsoby získávání dat 

 návštěva institucí: Městská knihovna v Praze 8, Ústřední městská knihovna v Praze, 

knihovna FTVS UK, odborná knihovna mateřské školy v Krynické ulici, Institut 

Filia na Praze 2; 

 internetové stránky; 

 odborné rozhovory a konzultace na fakultě FTVS; 

 rešerše získaného materiálu; 

 přítomnost na ukázce primární prevence v mateřské škole a následná konzultace; 

 v roce 2008 kurz arteterapie, koláže; 

 v roce 2009 kurz arteterapie, mandaly; 

 v roce 2010 kurz a didaktika lidového tance; 

 v roce 2010 kurz a didaktika aktivit a sportů v přírodě. 
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IV. Praktická část 

4.1. Projekt: Pohádkou a hrou proti drogové závislosti 

 V teoretické části své diplomové práce jsem ujasnila termíny související s 

primární prevencí, drogovou závislostí, specifiky dítěte předškolního věku, uměním, 

uměleckými výchovami v mateřské škole, rámcovým vzdělávacím programem pro 

předškolní vzdělávání a rituály v mateřské škole. 

1. kapitola je zaměřena na téma primární prevence a výčet drog a jejich účinků.  

2. kapitola se zabývá specifikou dětí předškolního věku, rámcovým 

vzdělávacím programem, uměleckými výchovami v mateřské škole, arteterapií, 

artefiletikou a rituály v mateřské škole. 

3. kapitola vymezuje pojmy metodologické, včetně hypotéz, metody získávání 

dat a způsoby zpracování práce. 

 

V uvedených metodikách je zaměřena pozornost na uplatnění uměleckých 

výchov a artefiletiky u jedinců předškolního věku. 

V praktické části této diplomové práce chci ověřit, jak umělecké výchovy a 

artefiletika ovlivňují a stimulují projevy dětí předškolního věku. 

Do výběrového souboru (vybrané skupiny) byly začleněny děti, které byly ten 

den přítomny ve třídě rybiček v mateřské škole na Praze 8.  

Na této vybrané skupině jsem se pokusila aplikovat svůj sestavený soubor 

uměleckých výchov se záměrem upozornit děti na nebezpečí drogové závislosti. 

Hypotézy:  

1) Harmonická rodinná a předškolní výchova jako základ, může navodit správné 

životní postoje.  

2) Předpokládáme, že umělecké výchovy osloví děti předškolního věku a pomohou 

jim v orientaci rozeznat dobro – zlo, správné jednání – špatné jednání. 

3) Předpokládáme, že u dětí vytvoříme okruh potřebných znalostí a rituálů chování, 

které je ochrání při kontaktu s drogou. 
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4) Předpokládáme, že uměleckými výchovami vytvoříme u dětí představy zdravého 

životního stylu. 

5) Předpokládáme, že postupné získávání pravdivých informací o drogách, drogové 

závislosti a zdravotních potížích, které z toho vyplývají, může vést k omezení 

rizikového chování u dětí. 

Svým projektem sestaveným z uměleckých výchov, který je blízký dětem 

předškolního věku, usuzuji že: 

1) Upoutají pozornost dětí pozitivním směrem. 

2) Mají pozitivní vliv na emocionální projevy dětí. 

3) Rozvíjejí jejich kreativitu. 

4) Zlepšují jejich sociální komunikaci. 

5) Nastíní dětem skrytá nebezpečí. 

6) Naučí děti reagovat správně na možné negativní projevy jiných lidí. 

7) Použijí svoje znalosti při vyhodnocení nebezpečných situací. 

8) Upevní si svůj hodnotový systém dobro-zlo, zdraví-nebezpečí nemoci. 

9) Obohatí poznání dětí. 

 

Metodologie výzkumu: 

Empirická část diplomové práce prezentuje metodologii a výsledky  

výzkumných šetření, která se opírají o kvalitativní výzkum. 

 

Přímé pozorování: 

Cílem přímého pozorování je registrovat při uměleckých výchovách,  

Artefiletice, chování a kreativitu. Pozorovat emocionální projevy dětí a  

sociální komunikaci.  

 

Analýza výtvorů: 

Při analýze výtvorů vycházím ze zkušeností a praxe, ale také ze studia  

odborné literatury. Analýza dětské kresby jako nástroj poznání dítěte.  

 

Kritéria pro analýzu výtvorů: 
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Výtvarná výchova – linie, čára, téma, použitá barva, řešení prostoru, věk. 

Modelování – hnětení, mačkání, vytahování, koulení, válení. 

Hudební výchova – rytmizace, hra na Orfových nástrojích, sólový,  

skupinový projev. 

Literární výchova – soustředěný poslech textu, vlastní reprodukce textu, 

dramatizace pohádky, pochopení dobra a zla, přednes říkanky, veršů, improvizace, čtení 

obrazového materiálu. 

Pohybová výchova – taneční hry, snaha o správné držení těla, rychlost, 

obratnost, pružnost, překonávání překážek, soutěživost – ne na úkor ohleduplnosti. 

Při všech výše zmíněných aktivitách dbám nejen na chování dětí vzhledem k 

ostatním dětem a dospělým, ale i k nástrojům, přístrojům, knihám, nábytku a především 

k ochraně přírody. 

4.2. Charakteristika školního zařízení 

 Naše mateřská škola je standardní pětitřídní škola s celodenním provozem. 

Počet přihlášených dětí je celkem 140. Umístěná je na okraji sídliště v krásné zahradě 

plné stromů, čtyřmi pískovišti, průlezkami, houpačkami, klouzačkami, kladinou a 

stěnou na lezení. Pro případ špatného počasí jsou k dispozici dva altánky s lavičkami. 

Třídy jsou vybaveny klavírem, velkou hernou s kobercem, knihovnami, kuchyňkou, 

dětskou sedací soupravou a košíky s hračkami. K dispozici je také televize, video a 

stereomagnetofon. Nejoblíbenějšími hračkami jsou dřevěné barevné kostky, molitanová 

stavebnice a odrážela. Pro odlišení jsou třídy vybaveny a vyzdobeny jako hudební, 

tělocvičné, výtvarné, literární, dramatické. Zároveň nesou jména zvířátek:  

 Medvědi (předškoláci), 

 Kočičky, 

 Pejskové, 

 Rybičky, 

 Berušky. 

Třída, ve které budeme experimentovat, je hudebně zaměřená a nese název 

vodních živočichů. Dvě tabule, jedna je magnetická a druhá školní, jsou celý rok v 

permanenci. V první části je herna pokrytá zeleným kobercem. V druhé části třídy jsou 
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stolky se židličkami a katedra. K třídě patří výtvarný kabinet a tělovýchovný kabinet, 

šatna a umývárna s dětskými toaletami. Přes dvacet let byla kapacita třídy dvacet pět 

dětí. Již druhým rokem díky populační explozi je tento stav navýšen na dvacet osm dětí.  

Na každé třídě jsou dvě učitelky a střídají se na ranní a odpolední služby. 

Překrývají se na vycházky a oběd. Provoz mateřské školy je od půl sedmé ráno do 

sedmnácti hodin odpoledne. 

Pro náš projekt je důležité znát režim každého běžného dne v mateřské škole 

6.30 – 8.30 příchod dětí, hry dle vlastního výběru 

8.30 – 9.00 kolektivní kruh a ranní cvičení 

9.00 – 9.30 hygiena a svačina 

9.30 – 10.00 zaměstnání  

10.00 – 12.00 pobyt venku 

12.00 – 12.30 oběd 

12.30 – 13.00 převlékání do pyžámek a četba před spaním 

13.00 – 14.30 odpočinek na lehátku 

14.30 – 15.00 svačina 

15.00 – 17.00 hry na zahradě, ve třídě, kreslení, odchod domů 

4.3. Charakteristika výzkumného souboru 

Ve třídě jsou zastoupeny děti od tří do šesti let. Pro svůj projekt jsem vybrala 

skupinu deseti dětí od čtyř do šesti let. Z toho je pět chlapců a pět děvčat. Protože jsem 

byla odkázaná na jejich příchod do mateřské školy, rozvrhla jsem si jednotlivé lekce do 

jednoho dne v týdnu po dobu jednoho měsíce, to znamená 4x. Můj projekt začínal vždy 

ráno v půl deváté a končil četbou před spaním ve 13 hodin. Prostředí bylo měněno 

podle potřeby a režimových činností, ale většinou část probíhala v herně třídy a část 

venku v přírodním prostředí. 

Charakteristika stimulačního programu: Pohádkou a hrou proti drogové 

závislosti  

Navržený program vychází z jednotlivých uměleckých výchov – výtvarná 

výchova, hudební výchova, literární výchova a pohybová výchova. Všechny tyto 

výchovy jsou součástí estetické, etické a rozumové výchovy. A na rozdíl od 
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preventivních programů institutu Filia, které využívají převážně formu literární 

výchovy, pokusím se skloubit a prolnout všechny umělecké výchovy, aby vytvořily 

smysluplný celek, a tím přispěly k zakotvení správných životních postojů.  

4.4. Popis projektu  

Děti jsou vedeny tak, aby jim samotným primárně nešlo o výsledný produkt. 

Cílem je samotný proces, experiment, pozitivní prožitek. Vybrané techniky aktivují 

nejen jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku, ale také smysl pro estetiku a fantazii a 

propojují život v rodině s pobytem dětí v mateřské škole. V lekcích se pracuje 

skupinově i individuálně. Přístup k dětem je nedirektivní (neautoritativní, není 

zaměřený na podřízenost dítěte). Je maximálně respektována individualita jednotlivých 

dětí a individuální přístup na základě celoroční znalosti jejich možností. Každá činnost 

má svůj jasný řád. Na začátku je motivace, vlastní tvorba, závěr, krátká reflexe, 

následná relaxace. 

 

Metodický list č. 1 Mraveneček v lese 

Výchovné cíle 

Pochopení podobnosti bonbonů s léky, nebezpečí, které z toho plyne. 

Kdy dostáváme léky a kdy bonbony? Co uděláme, když najdeme pilulky a 

 Nevíme, zda jsou to bonbony nebo léky. Rozdíl mezi jedovatými a jedlými  

houbami, jedlá houba = dobro, jedovatá houba = zlo. 

Pomůcky: použijeme dřevěné tyčky na cvičení, makety muchomůrky a jiných 

hub krabičku lentilek, plato panadolu, ibalginu, krabičku dětských vitaminů – Marťánci 

čtvrtky, pastelky. 

Při ranním komunikačním kruhu se s dětmi přivítáme, povíme si o programu na 

dnešní den a co nás čeká za překvapení. Vzpomeneme si na výlet do muzea čokolády, 

kde jsme všichni podstoupili čokoterapii. Dostávaly jsme postupně od doktora Čokolíta 

pilulky nejprve mléčné, poté oříškové a nakonec hořké čokolády. Může se to stát také 

mravenečkovi? Samozřejmě, známe básničku o mravenečkovi, který stonal. Polámal se 

mraveneček, ví to celá obora, 

o půlnoci zavolali mravenčího doktora. 
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Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis,  

třikrát denně prášek cukru budeš chlapík jako rys. 

Dali prášek podle rady, mraveneček stůně dál,  

celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal. 

čtyři stáli u postýlky, pátý těšil neplakej,  

pofoukám ti na bolístku, do rána ti bude hej. 

Pofoukal mu na bolístku, pohladil ho po čele, 

hop a zdravý mraveneček ráno skáče z postele. 

Ranní cvičení 

A my také vyskočíme a jako mravenečci si po čtyřech zaběháme v herně.  Každý 

mraveneček si nejde stéblo (tyčka na cvičení) a sedne si do loďky, musí sedět rovně, 

aby se loďka nepřevrátila. Při pádlování vždy zabereme pádlem na jedné, na druhé 

straně. Už jsme blízko mraveniště, každý položí tyčku na zem a v kruhu přeskakujeme 

jednotlivá stébla. Na tlesknutí každý zvedne nejbližší stéblo a protáhneme se směrem ke 

sluníčku. Dáme stéblo níže na úroveň kolen a provlékáme nohu dopředu a zase zpátky, 

to celé třikrát. Položíme si stéblo na ruce a zkusíme jít po špičkách tak, aby stéblo 

nespadlo. Na tlesknutí se stéblem na rukách couváme. Mraveneček už má mraveniště v 

dohledu a tak pospíchá o závod, aby už tam byl. Položíme si tyčku jako startovní čáru 

před sebe a na povel vyrazíme k vytýčenému cíli. Ale my potřebujeme stébla ke stavbě 

mraveniště, doběhneme si pro ně a uklidíme je. Pochválím všechny mravenečky a 

vyzvu je na hygienu a svačinu. 

Zaměstnání:  

Půlkruh před magnetickou tabulí 

Hv – Písnička Citronky viz textová příloha č. 3 

Lv – příběh 

Vidíte děti, i babizna v písničce si spletla citronky s bonbonky. A to se stalo 

osudným i našemu mravenečkovi Ferdovi. My ho známe jako šikovného a chytrého 

mravence, a přece skončil v nemocnici. Jak se to stalo? Víte, že v lese rostou houby. 

Některé jsou jedlé a zdravé – které to asi jsou? Vybereme z obrazového materiálu jedlé 

a umístíme je na magnetickou tabuli. A co nám zbylo v trávě? Houby jedovaté, 

nejčastěji to bývá muchomůrka červená, zelená, tygrovaná. A náš Ferda chtěl pohostit 
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všechny broučky a můry a pozval je na hostinu. Protože mravenci nemají obchody, 

musel Ferda vybírat v lese. Samozřejmě se mu zalíbila muchomůrka a tak z ní uvařil 

hostinu. A to bylo naříkání a nafouklých bolavých bříšek v řadách broučků. Musel být 

zapřažený koník s vozíkem a odvezl je do lesní nemocnice. Až tam je uzdravili. A tak, 

jako si náš mraveneček spletl krásnou ale jedovatou muchomůrku s hřibem, můžeme si i 

my splést krásnou barevnou lentilku s práškem na bolení v krku nebo hlavy. Podívejte 

se, jak jsou stejně veliké, stejně barevné, ale právě proto nesmí nikdy ležet léky na stole 

(ukázka). Maminka s tatínkem je musejí uklízet vysoko do skříně, aby si je děti 

nespletly a neskončily v nemocnici. Abychom mohli poradit mamince doma i v lese 

budeme si pamatovat, jak vypadá jedovatá muchomůrka a lesklý a barevný prášek na 

jedné straně a chutný hříbek a sladká lentilka na druhé straně. Stejně jedovaté jako léky 

jsou také drogy. Původně to byly rostliny, které pomáhaly léčit bolesti. Ale někteří lidé 

si na ně zvykli a museli jich mít pořád víc, až z nich byli nemocní. A také oni museli do 

nemocnice. Takhle nebezpečná je například šťáva z nezralých makovic. Vyskočte, 

zatančíme si Čížečku, čížečku...Tv 

Práce s dětmi: co je podle vás jedovaté? Budou makové koláčky jedovaté? A 

jak poznáme prášky proti bolesti od lentilek. Co budeme dělat, když najdeme třeba na 

chodníku ležet krabičku a budeme si myslet, že to jsou bonbony. 

Vv – Přesuneme se ke stolečkům, kde je na školní tabuli nakreslený les a vedle 

sebe muchomůrka a hříbek. Pokusíme se nakreslit totéž. K dispozici máme umělecké 

křídy a mléko na táckách. Nejlépe tyto kresby vyniknou na barevném papíře. 

Samozřejmostí je práce na igelitovém ubruse a s hadříkem po ruce. Pomáhám radou, do 

výkresů nezasahuji. Práce signuji a chválím. Uděláme si výstavku ve třídě, proudovou 

metodou se děti seznámí s výkresy ostatních dětí. Společně uklidíme, hygiena a 

odcházíme se oblékat.  

Pobyt venku je zaměřený na hledání mraveniště a hub. Hra s přírodninou, běh 

mezi překážkami, seznamujeme se s léčivými bylinami, kopřivou, ostružníkem. 

Lv – Po obědě čeká děti četba z knížky Ferdy Mravence. Děti milují bohatě 

ilustrované knížky a Ondřej Sekora to věděl a děti se mohou podívat jak vypadá třeba – 

Splešťule Blátivá. Po četbě následuje poslech „Čertík Perejda“, kde zlý skřítek chce 
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ublížit čertíkovi a jeho kamarádům jedovatými houbami. Ještě, že je tam moudrá 

veverka, která vše odhalí a zachrání všechny. 

Kontrola pozornosti: při pobytu venku jsme našli muchomůrku růžovku a 

babky, které houby si odneseme domů a které necháme v lese? Mám tady krabičku s 

vitaminy pro děti – Marťánci – a krabičku lentilek, vysypu je na tácek a děti se je 

pokusí přebrat v roli mravenců. 

 

Metodický list č. 2 Nebezpečí v trávě 

Výchovné cíle: co všechno můžeme nalézt v trávě, dobré a špatné věci, je dobré 

je znát a ty dobré si užít a těm zlým se vyhnout. 

Tv – Při ranním cvičení si v úvodu zahrajeme hru Na kouzelníka. „Čáry máry ať 

jsou tady hadi, žabky, motýli, medvědi, raci, kachničky, zpět děti. “ 

Děti si odnesou na koberec každý svoji židličku a utvoří polokruh před 

magnetickou tabulí. 

 Lv – příběh: Byl jednou jeden domeček u lesa a tam byly na prázdninách dvě 

malé děti. Jeníček a Mařenka si hráli často a rádi v lese. Sbírali jahody, maliny a 

borůvky. Jeníček ale najednou volá: „Mařenko to je ale divná borůvka, je samotná a 

veliká jako tři borůvky dohromady.“ Mařenka ale ví, že to není sladká borůvka, ale 

vraní oko, nejjedovatější rostlinka, která se tváří jako borůvka. Přiběhla k Jeníčkovi a 

velkou černou kuličku rozšlápla Jeníčkovi před nosem, ten se ale na ní moc rozzlobil. 

Nevěřil jí, že je jedovatá. Mařenka ho ale chytila za ruku a rozběhla se k domečku. 

Vtom obě děti zastavilo syčení. Co to bylo? Hádáte správně, na kamenech se vyhřívala 

zmije. Mařenka věděla, že má na zádech černou klikatou čáru, která ji odlišuje od 

slepýše. Obě děti nejprve ztuhly, ale moudrá Mařenka si i teď věděla rady. „Vždycky 

když jdeš v létě po kamení musíš dělat hluk Jeníku, křičet, dupat, aby měla zmije šanci 

zmizet, je plachá a uteče.“ Co myslíte děti, čekalo na spěchající děti ještě v trávě další 

nebezpečí? Samozřejmě. Minule jsme si říkali o jedovatých houbách, muchomůrkách, 

ale těm se teď děti obloukem vyhnuly. Ale co to je, co se to leskne na kraji lesa? 

Vypadá to, že si tu někdo hrál na doktora. Je to doopravdická injekční stříkačka. Co by 

děti měly dělat? Jeníček už k ní běží a chce jí vzít do ruky, ale Mařenka je rychlejší a 

odkopne stříkačku daleko do trávy a už musí Jeníčka uklidňovat. Ze školky ví, že 
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injekční stříkačky se nesmí sbírat, protože je mohl mít v ruce nemocný člověk a kdo ji 

zvedne, může být také nemocný a to žádné dítě nechce být o prázdninách v nemocnici. 

V nemocnici může také skončit člověk, který najde po vycházce v lese na sobě klíště, 

jež se mu přisaje na tělo a vypouští do těla jedovatou tekutinu. Nejdříve je veliké jako 

špendlíková hlavička a jak saje krev je jako hrášek. Proto je dobré do lesa chodit ve 

vysokých botách a v tričku s dlouhými rukávy. Děti měly štěstí, že Mařenka dávala ve 

školce pozor a mohla Jeníčka včas zastavit. Běžely rychle domů a vyprávěly mamince 

jaká nebezpečí zažily. Jeníku, Jeníku, musíš se stále moc učit, jako my všichni. 

Práce s dětmi: Hv – Travička zelená 

Než se položíme do trávy (zelený koberec), nakreslíme si pět věcí, na které si 

musíme dát pozor v lese i na louce. Kdo jste už viděli klíště a pokusíte se ho nakreslit? 

Jaké nebezpečí ještě číhalo na děti? Tv – taneček „Chytil táta sojku“. 

 

Vv – pracovní list 

Každý si vezměte zelený barevný papír a zkuste nakreslit, jak si představujete 

zmiji, klíště, jak podle vás vypadá injekční stříkačka, s podobnou si hrajete každé ráno 

na doktora. Klíště bude těžké nakreslit, podíváme se na obrázek na magnetické tabuli, je 

to v podstatě balónek s hlavičkou a nožičkami a dvěma kusadly. Muchomůrku jsme 

kreslili před týdnem a velkou černou borůvku zvládnete také všichni. Budeme kreslit 

tužkou a dáme si záležet na detailech – pracovní list č. 2.  

Vv – modelujeme muchomůrku 

Pomůcky: pracovní desky, modelína bílé a červené barvy, ubrousky na úklid 

pracovní desky. 

Postup: červenou modelínu hněteme a kutálíme po podložce nebo mezi dlaněmi, 

až nám vznikne kulička. Zanoříme do ní palce a špetkou vymačkáme klobouk, který 

ozdobíme malými bílými kuličkami. Pustíme se do hnětení bílé hmoty, vytvarujeme 

váleček, na jedné straně tlustější. Palcem a ukazováčkem v jedné třetině vytáhneme 

závojíček. Sesadíme dohromady a dáme na výstavu. 

 Tv – Pohybová hra na houbaře 

Jedno dítě vybavíme košíkem, děvčata představují muchomůrky, kluci jsou jedlé 

houby. Dítě, na které houbař poklepe, se řadí za ním. 
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Kontrola pozornosti: při pobytu venku narafičíme na okraji lesa dvě dětské 

injekční stříkačky bez jehel a čekáme na reakci dětí, které je najdou. Vyhodnotíme 

reakci a znovu připomeneme, co se může ošklivého přihodit, když si na injekční 

stříkačku sáhneme holou rukou. Máme připravené rukavice a igelitový sáček a ukážeme 

dětem, jak dospělý může, takto chráněný, injekční stříkačky uklidit. 

 

Metodický list č. 3 Příběhy včelích medvídků 

Výchovné cíle: co je to alkohol, jak se liší jeho pití od pití šťávy, proč ho děti a 

řidiči nesmějí pít a ostatní lidé jen trochu. 

Tv – Pohybová hra - Na řidiče, s barevnými plastovými kroužky, Had leze z 

díry. Nácvik válení sudů na žíněnce. 

Lv – Pohádka: Čmeldu a Brumdu z večerníčků děti znáte, ale neznáte příběh, ve 

kterém tihle dva koumáci se dostali do sklípku, kde byly natrhané vinné hrozny ve 

velikém sudu. Vy víte, že všichni čmeláčci mají sosáčky, kterými sají nektar z květů. 

Jenže naši popletové vletěli do sklepa a už nemohli ven. Za půl dne už byli celí zesláblí 

a tak hledali čím by se posilnili. Čmelda měl nápad: „Napijeme se šťávičky z 

hroznového vína a budeme mít sílu na cestu ven.“ Jak řekli, tak udělali. Ale co to, 

začala se jim motat hlava a místo síly byli oba unavení a chtělo se jim spinkat. Navíc je 

začala bolet hlava. „Pomoc, pomoc“ chtěli křičet, ale jak se motali, upadli a mysleli, že 

už je s nimi konec. Vtom se otevřely dveře a do sklípku přišel člověk a měl s sebou 

kluka Honzíka. Honzík hned viděl vedle sudu ležící čmeláčky a poprosil tatínka, aby je 

na listu z vinné révy odnesl ven. „Tatínku, co se s nimi stalo?“ ptal se Honzík. Tatínek 

věděl, že čmeláčci se opili šťávou ze sudu a čerstvý vzduch jim udělá dobře. A hned 

Honzíka poučil. „My lidé děláme z hroznů víno a to si potom schováváme na oslavu 

narozenin, ale pro děti, čmeláčky a ostatní drobotinu je víno a pivo jedovaté a může je 

zabít. Proto je teď čmeláčkům špatně, až se vyspí, poletí domů a dostanou od maminky 

vyhubováno a jistě se už nikdy nenapijí zkvašeného ovoce.“ To byl moudrý tatínek a 

Honzík už také ví, že alkohol – jako je víno a pivo patří jen do rukou dospělých a to jen 

trochu, aby jim neublížilo. 
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Práce s dětmi: tak děti, teď už víte, co je to alkohol. A kdo ještě nesmí alkohol 

pít? Správně, ani dospělí lidé, kteří řídí auta, tramvaje, autobusy, lodě a letadla 

nemohou alkohol pít, protože pak nemohou dávat dobrý pozor na cestu.  

Hv – Na paloučku v jetelíčku, tam kde potok pramení, 

dobře je nám po tělíčku zákonem jsme chránění. 

Sosáčkama sosáme, bez přestání to samé, do pěti, do pěti, 

musíme být u maminky v doupěti. 

Čmelá, čmelá čmeláčiska to jsou hoši veselí,  

pokud se vám po nás stýská nejdete nás v jeteli. 

Sosáčkama sosáme, bez přestání to samé, do pěti, do pěti, 

 musíme být u maminky v doupěti. 

Tak jsme chytli zlodějíčka, šlo to jako na drátku, 

zavřeme ho ze sluníčka na pár týdnů do chládku. 

Dělá hmyzu ostudu, zavřeme ho do sudu, do sudu, do sudu, 

tam si asi nějaký čas pobudu. 

Tak jsme čapli Pučmelouna, že se trochu nestydí,  

samý podfuk, samá bouda, pochytil to od lidí. 

Dělá hmyzu ostudu, zavřeme ho do sudu, 

do sudu, do sudu, tam si asi nějaký čas pobudu. 

 

Pv – trháme papír, lepíme Honzíka 

Lv – před spaním četba pohádky – Broučci (Karafiát, 1996), poslech CD Motýl 

Emanuel a Maková panenka 

Kontrola pozornosti: při oslavě narozenin otevřeme dětské šampaňské a 

pozorujeme reakce dětí. Poznají, že láhev je stejná jako u šampaňského pro dospělé a 

budou se bránit při nalévání skleniček? Při pobytu venku sledujeme pohozené 

plechovky a lahve, uklízím je s rukavicí do připravené igelitky a s dětmi určujeme, co 

bylo jejich obsahem a jestli to mohou děti pít, odneseme do kontejneru na tříděný 

odpad. Prostřednictvím nástěnky poprosíme rodiče o letáky do supermarketů. Děti 

vybírají na obrázcích láhve s alkoholem a lepí je do jedné půlky čtvrtky. Druhou půlku 

vyzdobí kartony mléka, džusu a jiných nealkoholických nápojů – pracovní list č.3.  
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 Metodický list č. 4 Kouřící komín 

Výchovné cíle: seznámení se škodlivými následky kouření na lidský 

organizmus spolu s prevencí ochrany dětí před nebezpečím pramenícím z oslovení a 

nabídek cukroví nebo her, hraček od cizích lidí. 

Tv – ranní cvičení: jóga pro děti – připravená na říkadlo „Byl jednou jeden 

domeček“, lezení, plazení, běh, poskoky. 

Lv – příběh Beruška, mám plyšovou Berušku s ohybnými končetinami a tak ji 

použiji jako motivaci. 

Víme z četby, že Beruška se našemu Ferdovi moc líbila. Měla krásně červená 

křidélka se sedmi tečkami a pořád pokukovala do zrcátka, jak moc jí to sluší. Jednou na 

výletě doletěla před továrnu, která se pyšnila vysokým komínem, ze kterého stoupaly 

obláčky dýmu. Berušku to okouzlilo a hned jí napadlo, že bude zajímavější, když zkusí 

také dýmat jako náš komín. Ale jak to udělat? Přiletěla blíž ke komínu a poprosila ho o 

radu. „Poraď mi prosím, jak to mám udělat, abych mohla také tak krásně vypouštět 

kouř.“ „To je jednoduché,“ tvářil se komín chytře „běž tam, kde se kupují noviny, a kup 

si cigarety.“ Beruška ho poslechla a koupila si krásnou růžovou krabičku plnou tenkých 

cigaret. Hned si sedla na lavičku, zapálila si a pouštěla zrovna tak krásný kouř jako 

komín. Byla moc spokojená. Kde se vzal, tu se vzal stál vedle ní náš známý Ferda 

mravenec. A Beruška, která vždycky tak krásně voněla, byla najednou cítit kouřem. To 

se Ferdovi ale vůbec nelíbilo. Beruška nastavila pusinku, ale Ferda se neměl k tomu, 

aby jí dal pusu. „Beruško, co to děláš, ty nevíš, že kouření škodí zdraví a že budeš brzo 

nemocná?“ Ale Beruška si nedala říct a zapálila si druhou cigaretu. Ferda se naštval a 

šel pryč. Z dálky to všechno pozoroval cizí zlý brouk Prskavec. A už byl u Berušky a 

říká jí, jak jí to sluší s tím kouřem a že když s ním půjde k němu domů, může zkusit 

kouřit také dýmku a doutník. Navíc má doma počítač se spoustou krásných her. Beruška 

byla naštvaná na Ferdu a také se těšila na slíbené hry. Nechala se přemluvit a šla s 

broukem Prskavcem k němu domů. To ale neměla dělat. Hned za dveřmi jí Prskavec 

svázal a řekl jí, že mu bude muset uklízet, vařit a bude u něj uvězněná a možná si jí 

vezme i za ženu. Berušce bylo špatně z kouření. Točila se jí hlava, bolelo jí bříško a 

ještě se moc bála, že jí cizí brouk ublíží. Prosila ho, slibovala hory doly, ale brouk 

Prskavec byl zlý. Ferdovi to nedalo a šel Berušku hledat. Přišel až před dům, kde 
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Prskavec bydlel, a podle zápachu kouře poznal, že je tam Beruška. Vrazil dovnitř, 

osvobodil Berušku a brouk Prskavec dostal pořádně na frak. Beruška plakala a musela 

Ferdovi slíbit, že už nikdy nebude ani kouřit, ani nepůjde s cizími brouky k nim domů.  

Práce s dětmi: jaké dvě chyby Beruška udělala? Proč je kouření škodlivé nejen 

pro Berušky, ale i pro lidi? Jak se máme chovat v okamžiku, kdy nám cizí člověk nabízí 

bonbony nebo něco zajímavého?  

Vv – malujeme, kreslíme Berušku nebo Ferdu. 

Kontrola pozornosti: při jízdě autobusem je na dveřích symbol, přeškrtnutá 

cigareta – proč to tak je? Co zůstává v přírodě po kuřácích? Při vycházce na vyhlídku, 

která je nad Vltavou, hledáme komíny, které jsou v dohledu, nacházíme čtyři. Kde ještě 

najdeme kouř? V lese si všímáme odhozených krabiček od cigaret. Co se může stát, 

když někdo odhodí neuhašenou cigaretu do suché trávy? 

Hv – Sluníčko, sluníčko popojdi maličko. 

Pobyt venku: stavíme komín z přírodnin, prohlížíme mraveniště, běh mezi 

stromy. 

4.5. Výsledky pramenící z uskutečněného preventivního 
programu: Pohádkou a hrou proti drogové závislosti 

Cílem preventivního programu – Pohádkou a hrou proti drogové závislosti – 

bylo seznámit děti s negativním dopadem špatného rozhodnutí či požití jedovatých látek 

na zdraví tělesné, duševní a sociální. V projektu je důležitý proces – osvojování si 

pozitivního sociálního chování a rozvíjení osobnosti dítěte. 

Při hodnocení jsem vycházela z pozornosti dětí při poslechu příběhů, z jejich 

bezprostředních spontánních reakcí, odpovědí na otázky, z rozboru artefaktů, dále z 

vyhodnocení pracovních listů ihned po zaměstnání, po uplynutí týdne a po čtrnácti 

dnech. Své hodnocení jsem pak doplňovala příležitostně při pobytu venku, na hřišti, v 

divadle. 

Již od začátku školního roku probíráme s dětmi faktory podporující zdraví – 

zdravá výživa, dodržování hygienických pravidel, otužování, pohyb a sportovní 

aktivity. Děti chápou pojem zdraví, nemoc. Tápou v uvědomování si jevů, které jsou 

pro ně nebezpečné. Proto jsem také volila tato témata. Tento preventivní program dodá 
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v příběhu potřebné informace a následně je v průběhu dalších čtrnácti dnů opakujeme 

formou pracovních listů. Vyhodnotím získané informace a zjistím, zda děti porozuměly 

avizovanému nebezpečí a tím se preventivně poučily. Zároveň vedeme děti každý den 

děti k úctě, pokoře a lásce k přírodě. Proto je potřeba upozornit je na negativní jevy, 

které jsou pro děti při pobytu v přírodě nebezpečné. Velmi nebezpečné je přítulné 

chování cizích lidí, protože i láska k lidem je předmětem naší výchovy. 

 Již dopředu jsem věděla, že bude velmi těžké zhodnotit dávku úspěšnosti 

příběhů, jejich reálné využití při vzniklém nebezpečí. Přestože se jedná o prožitkové 

učení, jak změřit míru pozornosti, míru sociálních dovedností dítěte, kdy si osvojuje 

schopnost rozhodovat se, volit z více alternativ, umění říci ne, nést za svoji volbu 

odpovědnost a důsledky. 

 

Proto bedlivě sleduji a průběžně hodnotím reakce dětí, zaznamenávám si je a s 

jistou dávkou odvahy chci věřit, že děti získaly díky mému komponovanému 

projektu tyto základní kompetence: 

znát, co dítěti pomáhá být zdravé a v bezpečí a co mu škodí, znát důsledky  

požívání některých látek pro zdraví, nemoc, smrt 

rozumět tomu, že způsob života má vliv na lidské zdraví 

zajímat se o udržování svého těla ve zdraví, chápat, že zdraví se musí chránit 

mít vytvořenou představu o pojmu závislosti a o věcech, které ničí zdraví 

vědět, že kontakty s některými lidmi mohou být nebezpečné 

akceptovat kompetentní autoritu, mít a hájit vlastní názor 

kontrolovat extrémní projevy svých emocí a nálad 

spoluvytvářet prostředí pohody a radosti ve svém okolí 

umělecké aktivity zapojit každý den do svého programu 

Tabulka č. 2 Základní kompetence 

Mám k dispozici artefakty dětí. Pokud vyhodnotím výkresy, pracovní listy a 

prostorové objekty, což jsou hodnoty uměleckého vyjádření projektu – Pohádkou a hrou 

proti drogové prevenci, získám přehled o postupném ukládání potřebných informací u 

dětí. 
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Téma č. 1 – kresba uměleckými pastely namočenými v mléce – muchomůrka x 

hřib 

Příběh o Mravenečkovi v lese: než se dostanu k hodnocení výtvarného projevu 

dětí, chci vyhodnotit průběh celého dopoledne. Děti znají příběhy Ferdy mravence ze 

stejnojmenné knihy Ondřeje Sekory, také báseň - Polámal se mraveneček jsme se učili 

asi před půl rokem. Nové pro děti bylo cvičení s tyčí, a to zvládly skvěle. Další 

pochvala bude za písničku Citrónky (viz textová příloha č. 3). Je to legrační motiv a 

děti ji notují i při pochodu ve dvojstupu na vycházce. Při četbě příběhu děti pozorně 

poslouchaly a reagovaly až na kontrolní otázky. Dozvěděla jsem se o tom, kde 

uchovávají v různých domácnostech léky, kdy je děti dostaly naposledy, jaké to bylo při 

hospitalizaci v nemocnici. Soudím, že děti přesně pochopily nebezpečí, protože při 

třídění vitamínů (Marťánci) a lentilek se nikdo nespletl a tak si mohli za odměnu 

lentilky sezobat. Při pobytu venku jsme našli mraveniště a pozorovali jsme snažení 

okolo něj a děti stavěli domečky z měchu a klacíků. Celé dopoledne završila četba a 

poslech, při kterém už půlka dětí usnula. Ale vraťme se k výtvarným aktivitám, které 

nám řeknou, zda si děti zafixovaly varování před jedovatými látkami. Při kontrole 

pochopení otázky - dobro, zlo, jedlá a jedovatá houba, hodnotím, kolik dětí má obě 

varianty hub, jak si děti poradily se zaplněním celé plochy a nakonec jejich reakce při 

opakování tématu.  Čísla obsahují kolik dětí splnilo očekávaný výsledek. Pro 

zajímavost, jsem skupinu dětí bodovala i odděleně, podle pohlaví. K tomuto tématu 

patří obrazová příloha č. 1, kde je prezentován nejlepší a nejméně povedený 

výkres. 

1. týden: 

otázka:     dívky:        chlapci: 

Kontrola dobro, zlo     4 3 

Zaplnění plochy      4 4 

Reakce dětí při resumé    5 5 

Celková hodnota     13 12 

Tabulka č. 3 Hodnocení dětských prací v tématu – Rozlišení dobra a zla, první týden 

2. týden: 

otázka:     dívky:        chlapci: 
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Kontrola dobro, zlo     5 4 

Zaplnění plochy      4 4 

Reakce dětí při resumé    5 5 

Celková hodnota     14 13 

Tabulka č. 4 Hodnocení dětských prací v tématu – Rozlišení dobra a zla, druhý týden 

3. týden: 

otázka:     dívky:        chlapci: 

Kontrola dobro, zlo     5 5 

Zaplnění plochy      5 4 

Reakce dětí při resumé    5 5 

Celková hodnota     15 14 

Tabulka č. 5 Hodnocení dětských prací v tématu – Rozlišení dobra a zla, třetí týden 

Z trojice tabulek vyplývá, že z deseti zúčastněných dětí si postupně osvojilo 

potřebné vědomosti téměř stoprocentně devět z nich. Věřím tomu, že kdybych 

experiment opakovala ještě jeden týden, byl by výsledek stoprocentní. Mohu tedy 

prohlásit, že děti si osvojily poznatek dobro – zlo na podobnosti hub jedlých a 

jedovatých. Zajímavá je skutečnost, že ve všech hodnoceních byly dívky vždy krok 

před chlapci. 

 

Téma č. 2 – Nebezpečí v trávě: Příběh Mařenky a Jeníčka jsem upravila, tak, abych do 

něj dostala všechny nebezpečné situace, ale děti mají nebezpečí rády, vždyť je 

základem všech pohádek a příběhů a tak pozorně poslouchaly. Uvolnily se až při 

písničce - Travička zelená, kterou velmi dobře znají, stejně jako taneční hru- Chytil táta 

sojku. Na kontrolní otázky i narafičené dětské injekční stříkačky děti reagují podle 

mých představ na školní velikou jedničku. Modelujeme muchomůrku jak dokládá 

obrazová příloha č. 2. Některé mladší děti mají ještě problém s válením a formováním 

modelíny. Poprosila jsem proto starší děti, které byly již hotovy, aby svým menším 

kamarádům pomohly.  

Kresba tužkou – Pracovní list (obrazová příloha č. 3) 

Děti dostaly zelený kreslící papír a měkkou trojbokou tužku. Na magnetické tabuli jsme 

si na zelenou čtvrtku všechny symboly, které skrývají nebezpečí při procházce lesem, 
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na palouku i na hřišti, společně nakreslili. Při hodnocení obsahu, provedení kresby a 

resumé známkuji jako ve škole: 1-výborně, 2-chvalitebně, 3-dobře, 4-dostatečně, 5-

nedostatečně. Hodnoty u všech chlapců a děvčat sčítám zvlášť. 

1. týden: 

otázka:     dívky:        chlapci: 

Kontrola obsahu     12 13 

Provedení kresby      12 12 

Reakce dětí při resumé      7   8 

Celková hodnota     31 34 

Tabulka č. 6 Hodnocení pracovního listu k druhému tématu – Nebezpečí v trávě, první 

týden 

2. týden: 

otázka:     dívky:        chlapci: 

Kontrola obsahu 11 10 

Provedení kresby     10 12 

Reakce dětí při resumé      6   7 

Celková hodnota     27 29 

Tabulka č. 7 Hodnocení pracovního listu k druhému tématu – Nebezpečí v trávě, druhý 

týden 

3. týden: 

otázka:     dívky:        chlapci: 

Kontrola obsahu 9   8 

Provedení kresby   8 10 

Reakce dětí při resumé    6   6 

Celková hodnota     23 24 

Tabulka č. 8 Hodnocení pracovního listu k druhému tématu – Nebezpečí v trávě, třetí 

týden 

Výsledky vyhodnocení pracovních listů říkají, že tentokrát chlapci měli větší 

úspěšnost při vyznačení největšího počtu nebezpečných symbolů. Takovou reakci jsem 

očekávala, protože chlapci jsou okouzleni nebezpečím - viz Spiderman, Batman, Rychlé 

šípy. Proto si také všechny věci spojené s tímto atributem ukládají snadněji do paměti. 
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Děvčata zase uspěla více v provedení kresby a při souhrnném opakování. Při celkovém 

hodnocení mi vyplývá, že při posledním opakování měli čtyři chlapci a čtyři dívky na 

svých pracovních listech všech pět symbolů možného nebezpečí a tím mi potvrdili 

hypotézu č. 3, že stálým opakováním a připomínáním možného nebezpečí, si děti 

vytvoří paměťovou stopu, která je bude v budoucnu chránit před nebezpečím v trávě i 

drogovou závislostí. 

 

Téma č. 3 – Příběh včelích medvídků: jedním z výchovných cílů tohoto tématu bylo 

seznámit děti s pojmem alkohol. Byla jsem překvapená, že všechny děti bez výjimky 

věděli co alkohol je a jak se projevuje člověk, který ho pije. Naopak jsem byla 

zaskočena příběhy z domova, kdy jsem měla reagovat na nevhodné chování jednoho 

z rodičů.  Děti věděly, že nesmí pít ten dospělý který řídí. Takže pozornost dětí bych 

hodnotila na 1. Další jedničku by děti získaly za písničku včelích medvídků známou 

z večerníčku a teď i z vyzvánění několika mobilních telefonů. 

     Velmi rozdílně šlo dětem trhání a lepení barevných papírů na předkreslený a 

vystřižený korpus čtvrtky ve tvaru lidského těla. Tady se odrazily věkové rozdíly dětí, 

takže budu hodnotit jen snahu dovést dílo do konce. Na ukázku mám připravenou 

obrazovou přílohu č. 4 a 5. 

 Pracovní list - výběr nápojů alkoholických i nealkoholických z nabídky letáků 

potravinových obchodů, vystřihávání a lepení na modře - kladně vybarvenou půlku 

čtvrtky pro nealko a na černě - záporně vybarvenou půlku čtvrtky pro alkoholické 

nápoje. Hodnotím počet správně umístěných lahví, estetický dojem z přesnosti stříhání 

a lepení - opět formou školního známkování viz obrazová příloha č. 7.  

1. týden: 

otázka:     dívky:        chlapci: 

Kontrola dobro, zlo       9   9 

Estetický dojem      10  9 

Reakce dětí při resumé      9  9 

Celková hodnota     28 27 
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Tabulka č. 9 Hodnocení pracovního listu ke třetímu tématu – Příběh včelích medvídků, 

první týden 

2. týden: 

otázka:     dívky:        chlapci: 

Kontrola dobro, zlo      8  7  

Estetický dojem      9  8 

Reakce dětí při resumé     7  7 

Celková hodnota     24 22 

Tabulka č. 10 Hodnocení pracovního listu ke třetímu tématu – Příběh včelích medvídků, 

druhý týden 

 

3. týden: 

otázka:     dívky:        chlapci: 

Kontrola dobro, zlo      6  5 

Estetický dojem       8  7 

Reakce dětí při resumé     5  5 

Celková hodnota     19 17 

Tabulka č. 11 Hodnocení pracovního listu ke třetímu tématu – Příběh včelích medvídků, 

třetí týden 

Stříhání a lepení je odvislé od věku dítěte a jeho zkušenosti a praxe. Většina dětí 

začne správně zacházet s nůžkami až okolo pátého roku. Proto jsem při hodnocení 

přihlížela k těmto individuálním zvláštnostem. Výsledky byly nejlepší ze všech 

zkoumaných artefaktů. Z uvedených tabulek je zřejmé, že naprostá většina dětí umístila 

lahve do správné půlky čtvrtky a tak podpořila moji hypotézu č. 2. V tomto hodnocení 

obstáli lépe chlapci. 

Součástí testu není posuzovat zkušenosti dětí s požíváním alkoholu v rodinách, 

bylo by to neetické. Stejně jako zjišťovat kdo z rodičů kouří. 

 Téma č. 4 Kouřící komín 

Na toto téma nemám žádný pracovní list. Děti stavěli komín z barevných 

dřevěných kostek společně (obrazová příloha č. 10). Hodnocení tedy provedu jen na 

základě přímého pozorování a reakcí dětí při opakování. Zjišťuji, že všechny děti vědí 

93 



Praktická část 

jak vypadá cigareta a že kouření škodí zdraví. Stejně jako my, když jsme byli malí, 

každou chvíli využijí klacík nebo tyčinku a simulují kouření. Napodobují vzor 

dospělých. Ale když jedeme autobusem, upozorňují na symbol přeškrtnuté cigarety a 

když zjišťuji, co jim na lidech kteří kouří vadí, je to především zápach, kouř, který štípe 

v očích a nepořádek, který po kuřácích zůstává na zastávce autobusu, ale i v lese okolo 

laviček. V našem příběhu je však ještě jedno nebezpečí a to ohrožuje životy dětí daleko 

víc. Tímto nebezpečím jsou nabídky sladkostí, hraček a počítačových her od cizích lidí. 

Je nutné je seznámit a procvičit rázné odmítnutí. A tak využíváme loutky (obrazová 

příloha č. 11) a zkoušíme ve dvojicích modelové situace. Na základě pozorování 

zjišťuji, že si děti uvědomují toto nebezpečí a teoreticky vědí jak čelit případnému 

nebezpečí 

Součástí tohoto tématu je písnička – Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko. 

Abychom procvičili rytmizaci, rozdám všem dětem Orfovy ozvučné nástroje a uděláme 

si koncert. Hodnotím jak děti zvládají text a hudební doprovod. Protože často 

muzicírujeme, děti mají z hudební produkce radost. Kolegyně učí děti na zobcovou 

flétnu a tak většina z nich už začíná číst noty. Umí reagovat na jednoduché dirigování a 

jednotlivá sóla. Před každým zpěvem provádíme dechová cvičení a jednoduchými 

jazykolamy procvičujeme mluvidla. Děti dostávají pochvalu a já mohu konstatovat, že 

tato umělecká činnost bude pro děti v dalším životě oporou a koníčkem, čímž se 

naplňuje znění mojí hypotézy číslo 4. 
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V. Diskuze 
Primární prevence u dětí předškolního věku, a to ještě formou uměleckých 

aktivit, je diskutabilní téma. Někdo by mohl namítnout, že děti, které ještě nejsou v 

přímém ohrožení drogami, je zbytečné seznamovat s tímto nebezpečím.  

Základním kamenem primární prevence je podle všech dostupných zdrojů 

maximální podpora zdraví. Ale, jak dětem přiblížit pojem, který není vidět na 

obrázku, nedá se ochutnat, nahmatat. Jde to pohádkovou formou, pomocí uměleckých 

aktivit a každodenními hygienickými rituály, řízeným pohybem. 

Celý výchovně vzdělávací program pro mateřské školy je koncipovaný na 

podporu zdraví. Zdraví bez citové odezvy a láskyplné výchovy však nestačí. Proto jsem 

zvolila téma své první hypotézy tak, že všem připadá jako samozřejmost. Skutečnost je 

však jiná. Otázka zní: „Je tedy prevencí drogové závislosti rodičovská láska a účast 

dítěte v předškolním zařízení ?“ Odpověď bude složitá. V celé škále možností bude hrát 

významnou roli akt výchovy, genetiky, osobních dispozic dítěte, rodičů, učitelů. Tolik 

proměnných vylučuje absolutní resumé. Takže všechny své hypotézy chápu jako nástin 

několika kroků pozitivním směrem k lepší startovní pozici dětí při setkávání se 

závislostí, s drogou.  

 Ministerstvo školství a tělovýchovy, říká hned v úvodu Školního preventivního 

programu pro mateřské školy „Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova 

dětí v rodině a ve škole.“  

Hypotéza č.1 

Harmonická rodinná a předškolní výchova jako základ může navodit 

správné životní postoje. Ano, tato hypotéza je správná. Ideální je spojenectví těchto 

dvou subjektů při formování osobnosti dítěte. V mateřské škole dochází každý den k 

interakci učitelky s rodiči. Problémovým slovem je „harmonická“. Odhaduji, že tak 

polovina rodinných vazeb je narušena buď rozvodem, alkoholizmem jednoho z rodičů, 

nedostatkem finančních prostředků, nebo sociální nepřizpůsobivostí. Tam, kde rodina 

funguje, je hypotéza č.1 bez pochyby platná. Důkazem jsou artefakty dětí, jejich 

soustředění při všech činnostech i hrách, jejich reakce.  
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„Včasné a citlivé vzdělávání dítěte předškolního věku a jeho zdárný vstup do 

širšího společenství má pro dítě a jeho rozvoj klíčový význam. Toto je období, které je 

optimální pro položení základů k osvojení zdravého životního stylu“ (Školní preventivní 

program, bod. 2). A tento závazný dokument platí na všech mateřských školách již od 1. 

9. 2002.  

Hypotéza č. 2 

Předpokládáme, že umělecké výchovy osloví děti předškolního věku a pomohou 

jim v orientaci rozeznat zlo – dobro, správné jednání, špatné jednání.  

V každé umělecké aktivitě je prvek etické, ekologické, estetické a společenské 

výchovy, což umožňuje dětem pochopit souvislosti, které kopírují vlastní životní 

situace. Jednoznačně umělecké výchovy simulují život a pohádkovou formou mohou 

dětem přiblížit orientaci, jak rozeznat dobro a zlo. V projektu Pohádkou a hrou proti 

drogové závislosti byly v každém příběhu vždy jasně označeny kladné věci a postoje 

hodné následování a škodlivé, kterým je třeba se vyhnout. Výsledky hodnocení výkresů 

a pracovních listů jasně ukazují, že děti pochopily dobro a zlo, klad a zápor v chování 

protagonistů příběhů. 

Hypotéza č. 3 

Předpokládáme, že u dětí vytvoříme okruh potřebných znalostí a rituálů 

chování, které je ochrání při kontaktu s drogou. Podle inspirace, kterou jsem 

objevila u F. Schillera (1942): „Ten se domnívá, že se člověk vyvíjel v průběhu historie 

od bytosti, jejíž činnost je podmíněna převážně biologickými potřebami a smyslovým 

vnímáním, k jedinci, jehož chování je určováno rozumem a svobodnou vůlí. Tento 

přechod je zprostředkováván jakousi střední úrovní vývoje, v níž jsou smysly i rozum 

člověka v rovnováze. Je to stadium, v němž se člověk stává schopným estetických 

činností, které Schiller označuje jako estetickou hru. Podle Schillera je to prožitek 

krásy, který vede k obnovení člověka jako celistvé bytosti“ (Mišurcová, Severová, 

1997, s. 38), je v mém projektu prostor, jak dosáhnout harmonie, prožitku a poznání. 

Všechny tyto atributy má v sobě umění, respektive umělecké výchovy, které 

když se prolínají a navazují na sebe, budují v mozku dítěte hlubokou stopu. Zpětné 

reakce dětí se objevují v každodenních režimových činnostech, v jednotlivých 

výchovách, při hře a v rámci pobytu venku. Jako příklad uvedu situaci s injekční 
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stříkačkou. Pokud ji děti najdou v lese nebo na dětském hřišti, může to pro ně být 

smrtelně nebezpečné. Bez výchovného zásahu a upozornění na tento jev (téma č. 2, 

Nebezpečí v trávě), je možné, že dítě při své zvídavosti bude brát injekci jako hračku, 

bude se jí dotýkat holou rukou a bude ji používat proti dalšímu dítěti jako při ranní hře 

na doktora. Proto je na místě preventivní výchova v oblasti drogové závislosti.  

Hypotéza č. 4 

Předpokládáme, že uměleckými výchovami vytvoříme u dětí představy 

zdravého životního stylu. Jak už bylo v této diplomové práci řečeno, zdravý životní 

styl je úkol číslo jedna při všech činnostech v mateřské škole během celého školního 

roku. Všem rozumovým činnostem předchází umělecké motivace prostřednictvím 

maňáska, básně, písně, říkadla, pohybové hry, tanečků, obrázků v encyklopedii, 

poslechu pohádky, příběhu. A po práci – učení jsou opět povolány umělecké aktivity k 

relaxaci. 

Důkazem pro toto tvrzení je rozlišení pojmu zdraví a nemoc, ve všech příbězích 

mého projektu a reakce dětí na – polámal se mraveneček..... hop a zdravý mraveneček 

ráno skáče z postele. 

Hypotéza č. 5 

Předpokládáme, že postupné získávání pravdivých informací o drogách, 

drogové závislosti a zdravotních potížích, které z toho vyplývají, může vést k 

omezení rizikového chování u dětí. Ve všech prostudovaných materiálech je popsáno, 

že postupné ukládání a vracení se k tématům s drogovým podtextem je daleko 

užitečnější během celého roku, než jednorázová preventivní akce. Podle rozhovoru s 

dětmi jsem zjišťovala vzrůstající úroveň znalostí o účincích a důsledcích zneužívání 

drog. K tomuto účelu také dobře poslouží pracovní listy, jako například u tématu č. 2, 

Nebezpečí v trávě. Děti dokázaly z pětice nebezpečných věcí nakreslit každé alespoň 

tři. Starší děti měly všechny plný počet bodů. Ten samý pracovní list jsem dětem zadala 

po týdnu a po čtrnácti dnech v rámci opakování. Pokaždé všechny děti postoupily ve 

výsledcích alespoň o jeden bod. Považuji to za dostatečný důkaz, že úkol byl splněn a 

hypotéza je tímto potvrzena. 

Z výše uvedených faktů můžeme usoudit, že výchova dětí předškolního věku k 

prevenci drogových závislostí pomocí uměleckých výchov má své opodstatnění. 
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Zároveň by bylo potřeba k této problematice vést již studentky na pedagogických 

fakultách, přiblížit jim možnosti primární prevence a vytvořit tak řetězec prevence, 

který spolehlivě ochrání děti před vznikem závislost na drogách.  
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VI.  Závěr 
„Umění je činnost smyslů, činnost živelná jako primární emoce lásky, hněvu 

nebo strachu.“ Herbert Read 

 

Práce s dětmi je spíše poslání a když k tomu přidáme hru a umění – i když na 

úrovni základní a jednoduché – je to velmi povedená rovnice. Téma této diplomové 

práce se zdá být jednoduché, děti milují všechny umělecké a pohybové aktivity, tak co 

je na tom tak složitého, že si to vyžádalo měsíční výzkum. Složitá je doba. Podle 

filozofie je nejvyšší standard dobro, péče o duši, o harmonii těla a duše. V minulosti už 

tohoto cíle bylo zřejmě dosaženo ve starém Řecku. Dnešní doba je jednostranně 

zaměřená na pracovní postup a všechny ostatní aktivity se krčí v koutku a čekají, zbude-

li na ně čas. Rodiče se nestíhají věnovat dětem, děti pak nemají čas ani chuť se starat o 

již nemohoucí rodiče. Trochu to připomíná báseň ze čtvrté třídy základní školy – 

Dědova mísa – Jan Neruda. „Nauč mě tatínku vyrobit dřevěný talíř, až se ti budou třást 

ruce jako teď dědovi, také ti ho udělám.“ Někomu se může zdát, že odbíhám od tématu 

drogové problematiky, ale stejně jako je náročné pro dospělé zůstat v práci deset hodin, 

je velmi vyčerpávající pro tříleté dítě být deset hodin v mateřské škole. Pak ho čeká 

nákup s maminkou, večeře a televize, počítač nebo spánek. Když se každé pondělí ráno 

dětí ptám, co podnikly s rodiči, většina dětí se ani nedostala ven. 

Tak a teď do té rovnice ještě dosadím primární prevenci. Protože tam, kde není 

čas na aktivity s dětmi, tam je nuda a to je to nejúrodnější podhoubí pro závislost. Děti 

na základní škole mohou být v družině jen do čtvrté třídy a pak jsou volně v partách 

vidět, jak lelkují na sídlišti. Snad už se blízká na lepší časy, lidé se stěhují ze sídlišť na 

periferii, kde mají domky a pozemky, na kterých je stále co dělat.  

Ale je třeba se vrátit k jádru věci. A tím jádrem je podle mého mínění a snad i 

mínění většiny filozofů dosažení harmonie a to ve všem co člověk dělá, jak myslí. 

Fyzická činnost by měla být vyvážena duševní, taková kalokagátia po česku. Patřila by 

sem vyvážená strava, cvičení tělesná a zábava, která by měla být složená z vyvážených 

složek umění hudebního, literárního, dramatického a výtvarného. Lidé potřebují umění 

nejen pro jeho krásu, ale i proto, že umělecké dílo je schopno přispívat svou obsahovou 

99 



Závěr 

náplní k  rozšiřování jejich zkušeností, poznatků, citových prožitků, vztahů a postojů a 

tím obohacovat jejich život. 

Všechny děti by měly mít možnost prožít své dětství jako klidné a šťastné 

období, které znamená úspěšný start do jejich dalšího života. V tom právě vidím 

význam uměleckých aktivit v mateřské škole i v prevenci drogové závislosti. Vhodné a 

nenásilné zapojení umění do vývoje a výchovy dětí dokáže mnohonásobně zvýšit jejich 

prožitky krásy, radosti a štěstí v tomto období. A zároveň si pomocí uměleckých aktivit 

vypěstují pozitivní životní postoje, které je v budoucnu ochrání před nebezpečím 

sklouznutí do drogové závislosti.  

 V této diplomové práci jsem se snažila v teoretické části spojit základní 

informace o drogách, primární drogové prevenci, specifice dětí předškolního věku a 

základů umění, výchovy ve smysluplný celek. Tato témata, každé samo o sobě jsou 

velmi obsáhlá a tak jsem neustále rozvažovala, co zařadit jako podstatné a čeho se 

dotknout jen okrajově. V této fázi mi byla velkou oporou vedoucí diplomové práce 

PhDr. Jana Jebavá. 

V druhé, praktické části jsem při vlastní realizaci projektu byla nadšená, jak to 

vychází, děti úžasně reagovaly, ale když jsem měla o svém projektu začít psát, bylo po 

idyle. Nemohla jsem dostat na papír tu atmosféru, která provázela příběhy, spontánnost 

a radost dětí. Přesto doufám, že se mi podařilo prokázat opodstatněnost primární 

prevence u dětí předškolního věku. Věřím, že si děti uchovají lásku k uměleckým 

aktivitám i v době, kdy jim na paty začne šlapat dospělost. Přeji nám všem místo 

návštěvy nákupních center, cestu provoněným lesem za krásného letního dne. 
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Tři citrónky 
Autor: neznámý 

 
C       Ami    Dmi   G 
V jedné mořské dálavě 
C          Ami    Dmi      G 
ztroskotal parník v hlubině, 
C       Ami  Dmi    G 
jen tři malé citrónky 
C 
zůstaly na hladině. 
C         Ami   Dmi       G 
 
Rf /:Rýbá roba, rýba roba, rýbá roba ču ču:/ 3x 
 
C 
zůstaly na hladině. 
 
Jeden z nich praví „Přátelé 
netvařte se tak kysele, 
cožpak to není veselé 
když nám patří moře celé“ 
 
Rf 
 
A tak se citrónky plavily dál, 
jeden jim přitom na kytaru hrál 
a tak se plavily do dáli 
až na útes korálový. 
 
Rf 
 
Tam bydlela babizna, 
byla to mořská kravizna 
sežrala citrónky i s kůrou, 
a tím skončila baladu mou. 
 

Text č. 3 Písnička – Citrónky 

 



 

Sluníčko 
Autor: J. Šlitr, J. Suchý 
 
D         A7        D       A7       D          Emi  
Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko, sedíš tu u cesty,  
A7         D       G       A7  D  
stane se neštěstí, něco tě zajede.  
  
A7                        D  
Elce pelce strejček Nimra koupil šimla v Kadani,  
A7         D             E             A7  
ani nevíš, jak to šimrá, když mi lezeš po dlani.  
  
                         D   D7    C7  H7  
Podívej se zvedá krovky, asi někam poletí,  
Emi  G#dim D      C#7    D      G      A7         D  
do nebe či do Stromovky, hádej, hádej, hádej potřetí.  
  
                    B7     A7                 D      D7  
Nevím, nevím, nemám zdání, počkej s nataženou dlaní.  
G             D             G         D  
Snad se vrátí za chviličku, i ty malý popleto,  
G    G#dim  D     E7 B7  
letí hledat osmou tečku.  
  
D    G7     D    G7     D    Gmi    F#mi B7  
Nevrátí se, nevrátí se, nevrátí se, nevrátí se,  
D   A7 D  
tak je to.  

 

Text č. 4 Písnička – Sluníčko, sluníčko 

 



 

Škoda rány, která padne vedle. Nebo už to neplatí? 

Způsob výchovy se v Česku v poslední době značně uvolnil. Rodiče již dávají 

spíš přednost domluvě. Fyzické tresty ale úplně nevymizely a možná jsou občas na 

místě. 

Téma fyzických trestů rozděluje laickou i odbornou veřejnost. „V žádném 

případě nejsem zastánce zbytečného bití. Ale upřímně musím říci, že synům občas dám 

na zadek,“ přiznává osmadvacetiletá Ester Lochmanová. Naopak další maminka, 

třicetiletá Olga Havlíková žádné ze svých tří dětí nikdy neuhodila. Bití považuje za 

nezvládnutí rodičovství. A jak je to s výchovou u nás podle odborníků? 

„Soudobí rodiče jsou mnohem benevolentnější. Dříve byl u nás hluboce 

zakořeněný rakousko-uherský dril. Děti se nechválily, protože úspěch byl 

samozřejmostí. Oproti tomu každý nezdar byl po zásluze odměněn rákoskou,“ říká 

psycholog Radim Opatrný. To už ale neplatí. V poslední době vzrostl počet rodičů, kteří 

preferují volnou výchovu. Ta je ale zase druhý extrém. V praxi může být důsledkem 

výchovy chlapeček, který terorizuje ostatní děti, a jeho maminka mu pak hodinu 

trpělivě vysvětluje, že to není hezké. 

„Já osobně příznivcem výrazně volné výchovy nejsem. V dětské duši to totiž 

dělá lidově řečeno paseku. Každé dítě potřebuje mantinely. A i když zkouší, kam až 

může zajít, musí být jistá mez, po jejímž překročení následuje trest. Děti, které nejsou 

nikdy trestané, samy tápají, nemají ujasněnou svou pozici. Hlavním problémem ovšem 

je fakt, že necítí respekt k rodičům a potažmo ani samy k sobě. Kde nepomůže stále se 

opakující vysvětlování, jedna na zadek je na místě,“ dokončuje Opatrný. 

Na zadek ano 

„Nejsem fanda zbytečných fyzických trestů. Občas je ale pro dětskou psychiku 

únosnější, když dostane jednu na zadek, než když se křičí a jeho prohřešek se pak omílá 

dlouhé týdny,“myslí si psycholog Jeroným Klimeš. 

Bití je na nic 

„Pocity ponížení a utrpení přetrvávají velmi dlouho. Považuji tělesné a 

psychické tresty ze strany rodičů za jednu z nejhorších věcí, kterou mohou vlastnímu 

dítěti provést. Jsem tedy zastáncem laskavého přístupu,“ říká Zuzana Baudyšová, 

ředitelka nadace Naše dítě. 

 



 

Následky zbytečného bití? Agrese 

V těch rodinách, kde vládne spíš rákoska než vlídné slovo, není něco v pořádku. 

Možná si ale rodiče jen přenesli vlastní „špatnou“ výchovu do své nové rodiny. Změna 

je možná, stačí si jen uvědomit, co nepřiměřené fyzické tresty napáchají v dětské duši. 

„Fyzicky trestané dítě v dospělosti reaguje agresivně. Je naučené, že prosazovat 

se člověk může hlavně silou nebo pěstmi. Dítě pak tuto metodu samo využívá,“ tvrdí 

psycholožka Martina Králová. Pokud jsou podle ní fyzické tresty příliš časté nebo silné, 

může se u dětí rozvinout bulimie, anorexie či tendence k sebepoškozování. Mohou se 

zapojit do pochybné party, začít užívat drogy či utéct z domova. 

 

Text č. 5 Škoda rány, která padne vedle, deník Metro, 23. 4. 2010 
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