
Příloha č. I. A 

I. Dotazník pro učitele mateřských škol 

 

Dotazník pro učitele Mateřských škol 

 

Dobrý den, jmenuji se Lucie Poslušná a jsem studentkou oboru Učitelství pro mateřské školy 

3. ročníku Pedagogické fakulty UK. Ve své bakalářské práci se věnuji kázni v MŠ, konkrétně 

problematice stanovování pravidel u dětí předškolního věku. 

Tento dotazník obsahuje otázky týkající se stanovování pravidel v mateřské škole. Prosím 

Vás, abyste tento zcela anonymní dotazník vyplnili, a pomohli tak prozkoumat tuto problematiku.  

Za Váš čas a pozornost předem děkuji. 

 

váš věk:  

vzdělání:  

počet let pedagogické praxe:  

 

1) Máte ve třídě stanovená pravidla? 

a) ano 

b) ne 
 

2) Jakým způsobem je dětem vštipujete? vyberte maximálně dva způsoby, 

a) děti mají možnost si je prohlížet na obrázcích 

b) slovním opakováním, vysvětlováním 

c) čteme a vyprávíme si příběhy na téma pravidel 

d) dramatizací situací 

e) pokud se ve Vaší třídě stane nějaký neukázněný čin, povídáte si společně, proč se to 

nedělá 

f) stanovujete si je pouze na začátku školního roku 

g) opakujete si je pouze před nějakou událostí (výlet, divadlo…) 
 

3) V čem spatřujete příčinu rostoucí nekázně v současnosti?  

 

 

 
 

4) Jaký největší problém nacházíte ve Vaší současné třídě?  

 
 

 

 

5) Jakou formulací nejčastěji dítě upozorníte, že porušuje pravidla? 

a) Ty ale zlobíš!, Zlobíš! 

b) To se nedělá! 

c) To se nedělá, protože…! 

d) pouze na něj zavolám jménem, on ví, že pravidla porušuje sám 

e) jinak… (doplňte) 
 

6) Jak reagujete na porušení pravidel? např. v situaci kdy dítě během volné hry hází 

hračky na zem, nebo na děti 

a) slovním napomenutím neukázněného dítěte před dětmi 



b) slovním napomenutím neukázněného dítěte individuálně 

c) rozhovorem s dítětem 

d) dítěti zadám individuální činnost 

e) posadím dítě na „samotku“ 

f) dítěti zadám činnost, ale v kolektivu dětí 

g) ukončím činnost všech dětí 

h) přerušení neukázněné činnosti domluveným zvukovým signálem 

i) jinak… (doplňte)- 
 

 

7) Stanovujete pravidla společně s kolegyní ve třídě? 

a) stanovujeme si je společně na začátku roku a obě se podle nich řídíme 

b) pravidla jsou pro všechny třídy ve škole stejná 

c) společně je sice nestanovujeme, ale nakonec prosazujeme podobná pravidla 

d) nestanovujeme je společně 

e) jinak… (doplňte)- 

 

8) Máte problém shodnout se s kolegyní ohledně dodržování pravidel? 

a) kolegyně nedbá na jejich dodržování 

b) kolegyně dodržuje úplně jiná pravidla 

c) naprosto se shodujeme 

d) pravidla sice dodržujeme stejná, ale styl vedení k nim se docela liší 

e) jinak… (doplňte)- 

 

9) Jak reagujete, pokud dítě pravidla neporušuje? např. dítě si po sobě uklízí hračky 

a) pokud si toho všimnu, dítě pochválím 

b) většinou si toho nevšimnu 

c) myslím si, že je to samozřejmost, že po sobě hračky uklidí 

d) vždy si toho všimnu a dítě pochválím 

e) jinak… (doplňte) 

 

10) Myslíte si, že by používání tělesných trestů pomohlo k větší ukázněnosti? 

a) Ano  

b) ne 

c) nevím 

d) tělesné tresty by se ve školce v žádném případě neměly používat, ale nevylučuji, že 

pokud je přiměřeně používají rodiče, může to pomoci 
 

11) Jaké kompetence (dovednosti) jsou důležité pro učitele, aby si ve třídě dokázal 

sjednat kázeň a pravidla? vypište 
 

 

 

 

 

 



Příloha č. I. B 

Ukázka vyplněných dotazníků.

 



 

 

 



Příloha č. I. C 

Ukázka vyplněných dotazníků. 

 



 

 

 

 

 



Příloha č. II.A 

II. Dotazník pro rodiče dětí ve věku 3-6 let 

Dotazník pro rodiče dětí ve věku 3-6 let 

 

Dobrý den, jmenuji se Lucie Poslušná a jsem studentkou oboru Učitelství pro mateřské školy 

3. ročníku Pedagogické fakulty UK. Ve své bakalářské práci se věnuji kázni v MŠ, konkrétně 

problematice stanovování pravidel u dětí předškolního věku. 

Prosím Vás, abyste vyplněním tohoto zcela anonymního dotazníku přispěli ke zkoumání této 

problematiky.  

Za Váš čas a pozornost předem děkuji. 

 

pohlaví rodiče: 

věk rodiče: 

vzdělání:  

počet dětí v rodině: 

pohlaví a věk dítěte (3-6 let): 

 

1) Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině: 

a) stanovit pravidla 

b) nestanovit pravidla, řešit vše dle situace 

 

2) Pokud jste se rozhodli pro a), jak je v rodině stanovujete? 

a) stanovujete je pouze Vy 

b) stanovujete je společně s partnerem 

c) na stanovování se podílejí děti 

 

3) Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola? 

a) ano 

b) nevím 

c) ne- z jakého důvodu?…………………………………………………………………. 

 

4) Dítě si žádá šťávu. Když jí připravíte, dítě řekne, že by radši mléko. Nalijete mu tedy 

mléko. Dítě mléko ochutná a odmítne ho. Ptáte se ho, co tedy chce. Dítě prosí o 

višňový sirup. Připravíte ho, ale dítě si to najednou rozmyslí a vyžaduje první šťávu. 

Trochu se jí napije a odchází. vyberte nejpravděpodobnější řešení 

 

a) dal/a bych mu pouze první šťávu, na odmítnutí bych nereagoval/a 

b) dal/a bych mu už předem na výběr pouze ze dvou možností 

c) neptal/a bych se, co chce k pití, ale nalil/a bych mu, co uznám za vhodné 

d) dal/a bych mu všechno co chtěl, dítě se prostě občas neumí rozhodnout 
 

5) Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Váni připraveného oblečení, což 

už umí, zatímco Vy připravujete snídani. Dítě ale bloumá po pokoji, nebo leží 

v posteli, mudruje nad oblečením, hraje si. Už je čas odvést dítě do školky a pak 

pospíchat do práce. Narychlo dítě oblékáte, proběhne mezi vámi menší konflikt. 

Takto to probíhá každé ráno. vyberte nejpravděpodobnější řešení 

 

a) byl/a bych u dítěte po celou dobu oblékání a pomáhala mu 

b) slíbil/a bych mu nějakou odměnu, když se rychle oblékne 

c) pohrozil/a bych trestem (zákaz televize, žádné sladkosti, pohlavek…) 



d) pokud se neoblečeš, odvezu tě do školky v pyžamu!  

e) budu celou dobu čekat, pak ho raději obléknu sám/sama 
 

6) Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním. Vypište svojí reakci. 
 

 

 

 

 

7) Dítě na hřišti leze po prolézačkách, zkouší výšky, na které ještě nikdy nelezlo. Zem 

pod prolézačkami je bezpečná pro dopad, nejedná se o závratnou výšku. Vypište 

svojí reakci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. II.B 

Ukázka vyplněných dotazníků. 

 



 

 

 



Příloha č. II.C 

Ukázka vyplněných dotazníků. 

 



 

 

 



Příloha č. III. 

III. Strukturovaný rozhovor s dětmi 

 



Příloha č. IV.A 

IV. Obrázek k rozhovoru 

 

 



Příloha č. IV.B 

 

 



Příloha č. V.A 

V. Obrázky k první realizaci kresby 

 



Příloha č. V.B 

 

 

 



Příloha č. V.C 

 

 

 

 

 



Příloha č. VI.A 

IV. Ukázky dětských kreseb- 1. realizace 

Lucie 5 let. „Po schodech chodím ve stoje a držím se zábradlí, abych nespadla“ 

 

„Na schodech nesmím jezdit, ani na saních.“ 



Příloha č. VI.B 

Míša 6 let. „Čekám, až přijde maminka, sám do vany nesmím.“ 

 

„Nesmím ven cákat a stříkat vodu, taky nesmím do vany čůrat.“ 



Příloha č. VI.C 

Natálka 5 let. „Když jdu do postele, musím mít košilku.“ 

 

„Nesmím skákat po posteli.“ 

 



Příloha č. VII.A 

VII. Ukázky dětských kreseb- 2. realizace 

Natálka 5 let. „Ráno si musím vždycky vyčistit zuby.“ 

 

„Ráno musím snídat.“ 



Příloha č. VII.B 

Natálka 5 let. „Ráno se musím obléknout.“ 

 

„Nesmím chodit ven nahá.“ 



Příloha č. VII.C 

Týna 6 let. „Cestou do školky se musím maminky držet za ruku.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. VII.D 

Týna 6 let. „V noci musím spát.“ 

 

„Jsem smutná, protože sestra dělá v noci hluk, když máme jít spát.“ 



Příloha č. VII.E 

Kristýna 6 let. „Nesmím si hrát, když mám jít spát.“ 

 

Natálka 6 let. „Nesmím se večer dlouho dívat na televizi.“ 

 

 

 

 



Příloha č. VIII.A 

VIII. Ukázky dětských kreseb- 3. realizace 

Kamila 6 let. „U jídla sedím slušně a rovně.“ 

 

„Tady sedím neslušně a kroutím se u jídla.“ 



Příloha č. VIII.B 

Kristýna 6 let. „U stolu se nesmí zlobit, musí se hezky sedět a držet příbor, 

nesmí se moc mluvit.“ 

 

„Holčička skáče po stole, druhá se lekla a rozbila nádobí.“ 



Příloha č. VIII.C 

Týna 6 let. „Před jídlem si umyju ruce.“ 

 

„Nesmím jíst na zemi, protože je špinavá a mohla bych být nemocná.“ 



Příloha č. VIII.D 

Tomáš 6 let. „Brácha Míša a já společně stavíme hrad. Hrajeme si společně.“ 

 

„Nesmím kamarádovi ničit obrázek, který chce ukázat mamince, byl by 

smutný.“ 



Příloha č. VIII.E 

Kamila 6 let. „Kamarádům půjčuji hračky.“ 

 

„Holka pláče, protože jí kamarádka nechce půjčit panenku.“ 



Příloha č. VIII.F 

Laura 4 roky. „Tatínek mi vždycky říká, že musím hračky půjčovat, hrát si 

s bráškou a neubližovat mu.“ 

 

Kuba 6 let. „Kamarádi si půjčují hračky.“ 



Příloha č. VIII.G 

Kuba 6 let. „Když jdu z domu, držím se maminky za ruku a jdeme na zelenou. 

Auta mají červenou. Držím se, aby mě nesrazilo auto.“ 

 

„Kluk šel sice správně na zelenou, ale auto jelo na červenou a srazilo ho.“ 



Příloha č. VIII.H 

Kamila 6 let. „S mámou jdeme přes přechod, čekáme, protože nám svítí červená 

a auta jezdí na zelenou.“ 

 

 

„Kluk běhá přes silnici na červenou, ale auto má zelenou. Něco se mu stane.“ 



Příloha č. VIII.I 

Laura 6 let. „Kluk jde přes silnici, raději se ještě rozhlédne, i když svítí zelená.“ 

 

„Nesmím si hrát s míčem na silnici, protože se nedívám, jestli jede auto.“ 



Příloha č. VIII.J 

Standa 6 let. „Hraju si s kartami Pokémon. Jsou v krabici, protože si s nimi už 

nechci hrát. Jinak by byl nepořádek a poztrácel bych je.“ 

 

„Nesmím šlapat na autíčko, aby se nerozbilo a abych nedostal vynadáno.“ 



Příloha č. VIII.K 

Míša 6 let. „Musím si hračky uklízet na místo, odkud jsem si je vzal.“ 

 

„Nesmím si hrát se sirkami, mohl bych něco zapálit.“ 



Příloha č. VIII.L 

Kristýnka 6 let. „Hračky si uklízím, panenky mám oblečené, jedna je v kočárku 

a druhou uklízím. 

 

 

„Nesmím ničit panenky jako tahle holčička. Paní 

učitelka by se zlobila.“ 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. VIII.M 

Ema 4 roky. „Ptám se paní učitelky, jestli si můžu jít hrát do kuchyňky.“ 

 
 


