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Anotace
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Praktická část práce klade cíle a výzkumné otázky včetně hypotéz, na které se
snaţí odpovědět pomocí výzkumu prostřednictvím dotazníků, rozhovoru a kresby.

Annotation
The presented

Bachelor's thesis

deals

with the problem of discipline

in contemporary Czech kindergarten. It defines basic concepts such as discipline and
norms. It also deals with looking at the historical development of the discipline of
educational trends and personalities, current view of some social science. It interprets
conditionality discipline in the development of preschool age, discipline and
educational methods, principles of management to the discipline.
Practical part of this work sets objectives and research questions, including
hypotheses. This part is trying to answer these questions and hypotheses through
research with help of the questionnaires, interviews and artwork.

Klíčová slova
Kázeň, poslušnost, neposlušnost, socializace, prevence nekázně, odměna a trest,
hranice.
Keywords
Discipline, obedience, disobedience, socialization, preventiv of indiscipline, award and
punishment, limit.

Abstrakt
Teoretická část bakalářské práce se zprvu snaţí o interpretaci pojmu kázeň,
uvádí několik pojetí od různých osobností z oblasti pedagogiky a psychologie.
Formuluje i pojem poslušnost, která se týká dítěte předškolního věku. K úplnému
vysvětlení pojmu kázeň uvádí význam pojmu norma. Pojednává o Janu Ámosi
Komenskému,

Jeanu

Jacques

Rousseauovi,

fröbelismu,

direktivní

výchově,

pedocentrismu a liberalismu, o základních myšlenkách těchto osobností a směrů
majících bezpochyby vliv na formování výchovy v Čechách. V další kapitole práce
předkládá charakteristické pohledy na kázeň v současnosti a to z pohledu filozofie,
sociologie, psychologie a pedagogiky. Dále uvádí proces podmíněnosti kázně u dítěte
do 6 let a to v oblastech neuropsychologického, morálního, emočního a kognitivního
vývoje. Uvádí také jedny z nejzákladnějších metod výchovy jako odměna a trest,
výchova vzorem a vysvětlením, jejich metodiku pouţívání, ale i jejich klady a zápory
při aplikaci ve výchově. Práce popisuje některé ze zásad vedení ke kázni, také důleţité
profesní kompetence učitele v oblasti kázně. Práce excerpuje zmínky o výchově ke
kázni z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Praktická část bakalářské práce si nejprve stanovuje základní cíle výzkumu,
z nich vyvozuje výzkumné otázky a následně hypotézy výzkumu. Popisuje aplikované
metody výzkumu jako dotazníkové šetření u učitelů mateřských škol a rodičů dětí ve
věku 3 – 6 let; rozhovor s dětmi ve věku 5 – 6 let a projektovou metodu formou kresby.
V závěru výzkum vyhodnocuje a odpovídá na výzkumné otázky.

Abstract
Theoretical part of the Bachelor's thesis tries at first to interpret the concept
of discipline, presents several concepts from various personalities from the field of
pedagogy and psychology. It formulates the concept of obedience, which refers to the
child of preschool age. The full explanation of the term indicates, the concepts
of discipline standard. It discusses the Jan Amos Comenius, Jean Jacques Rousseau,
fröbelism, perspective education, pedocentrism and liberalism, the basic ideas of these
personalities and orientations undoubtedly influence in shaping education in the
country. The next chapter presents the work characteristic views of the discipline today
and from the perspective of philosophy, sociology, psychology and pedagogy. It also
states the process of compliance discipline in children under 6 years in areas of
neuropsychological, moral, emotional and cognitive development. It also states some of
the most basic methods of education as a reward and punishment, education and a
model explaining the methodology in use, but also their pros and cons when applied in
education. This work describes some of the principles lead to discipline, which reported
personalities in pedagogy and psychology, also important to professional competence of
teachers in the discipline. Work excerpts mention of bringing discipline to the
framework curriculum for preschool education.
The practical part of this thesis provides the first basic research objectives,
which derives from research questions and the research hypotheses. Describes methods
of applied research as a questionnaire survey of kindergarten teachers and parents of
children aged 3 to 6 years of conversation with children aged 5-6 years and the project
method in the form of drawings. The research evaluates and answers the research
question.
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Úvod
Pojem kázeň je kaţdému z nás jistě velmi známý. Setkáváme se s ní kaţdým
dnem, ať uţ s kázní v sobě samém nebo ukázněností společnosti. Nejednou jsme
svědkem bědování na „to dnešní ţactvo“. Podle slov Jana Amose Komenského (1951, s.
328) „dětem Pán Bůh povahy opičí dal, tj. chtivost jakousi k dělání všeho, co jiné dělati
vidí; takţe byť se člověku mladému nikdy nic neporoučelo a neoznamovalo, jen kdyţ on
vidí a slyší, co jiní dělají, dělati totéţ týmiţ způsoby zvykne, to neproměnným zkušením
stvrzeno jest.“ Tuto myšlenku můţeme interpretovat tak, ţe dnešní dítě je zrcadlem
společnosti, tudíţ bychom se měli zamyslet, zda má dítě kolem sebe korektní vzor
k utváření vlastních kladných postojů. Pokles ukázněnosti se projevuje ve školním
vyučování. Proto je potřeba, aby byli učitelé na tento nový fenomén dobře připraveni,
aby měli povědomí o tom, jak si zjednat autoritu a zároveň uměli poskytnout svobodu,
která podporuje tvořivost a individualitu a aby toto všechno dokázali přizpůsobit věku
dítěte. Instituce vychovávající děti předškolní věku, hrají ve vývoji dítěte důleţitou roli.
Uţ v tomto období je podstatné utvářet u dítěte kladný vztah k normám společnosti.
Utvořit v dítěti představu, jak takové normě porozumět, jak na ni reagovat a jaké jsou
následky jejího nedodrţení. Dítě v předškolním věku ještě nedokáţe interně regulovat
své chování, jeho poslušnost je tedy zcela závislá na autoritě a osobě, ke které má
emoční vztah.
Kázeň je pro autorku práce velmi aktuálním tématem. Jako budoucí učitelku jí
pochopitelně provází obavy z chování dětí, ačkoliv situace v mateřských školách není
zdaleka tak kritická jako na školách vyšších stupňů. Pokládá za velmi důleţité, aby
kaţdá učitelka měla povědomí o metodách a podmíněnosti kázně u dětí. Proto se
rozhodla zpracovat toto téma prostřednictvím bakalářské práce a získat tak nejen četné
vědomosti o této problematice, ale zároveň se o ni podělit s ostatními učiteli.
Protoţe je téma kázně značně rozsáhlé, bylo v bakalářské práci záměrně zúţeno,
především na stanovování hranic a pravidel dětem předškolního věku v mateřské škole,
ale i rodině.
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Bakalářská práce si stanovuje základní cíl, který je moţné formulovat jako
zmapování postojů ke stanovování hranic a pravidel a tomu odpovídajících metod v
aktuální situaci výchovy ke kázni.

Práce bude ověřovat následující hypotézy:
Hypotéza č. 1 Domníváme se, ţe za aktuálním poklesem kázně stojí příliš volná
výchova v rodině.
Hypotéza č. 2 Domníváme se, ţe rodiče i učitelé mateřských škol upřednostňují
stanovení pravidel chování před volností.
Hypotéza č. 3 Domníváme se, ţe pouţívané metody ukázňování jsou převáţně
verbální.
Hypotéza č. 4 Domníváme se, ţe děti ve věku 5-6 let znají pravidla chování v mateřské
škole a jsou si vědomy případných následků při jejich nedodrţení.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
1

Metody teoretické části
Ke studiu problematiky kázně v mateřské škole autorka práce vyhledala

literaturu zabývající se určeným problémem. Tyto knihy hledala v předmětovém
katalogu knihoven a vyuţila sluţeb rešerše. Dále dohledávala literaturu podle autorů
v autorském katalogu knihoven. U knih bylo přihlíţeno i k roku vydání, aby informace
nebyly příliš zastaralé, výjimku tvořily knihy, ve kterých jsme hledali historický kontext
kázně.
Vyhledané dokumenty byly čteny důkladně a byly z nich pořízeny příslušné
záznamy. Někdy tak byly zpracovány celé knihy, mluvíme pak o konspektování, nebo
jenom části knihy, mluvíme tak o excerpování. (Chrástka, 2007)
Při studii dokumentů byly pouţity tyto metody: komparace, analýza a syntéza
textu. Komparace jako srovnávání dokumentů, obsahu, myšlenek osobností a jejich
tvrzení. (www.wikipedia.cz, 7. 4. 2012) Dále autorka práce postupuje takto: „všechen
písemný materiál si postupně prohlíţí a čte. Při tom zjišťuje, které části textů se týkají
stejné věci. Ty tvoří stejnou obsahovou kategorii.“ (Gavora, 2000, s. 156) Text rozkládá
na věty a části. Tato metoda se nazývá analýza textu. (Horecký, 7. 4. 2012) Následně
tyto věty a části textu spojuje do celku podle obsahu. Tento proces se nazývá syntézou.
(www.wikipedia.cz, 7. 4. 2012)

2

Kázeň
Kázeň je problematikou nejen pro školství, ale pro celou společnost. Mnoho

myslitelů se snaţilo definovat nejideálnější prostředky k výchově ke kázni, nebo naopak
všechny prostředky odmítali a volili volnou výchovu a přirozený prostředek
sebevýchovy. Ačkoliv většina lidí ví, co v sobě kázeň zahrnuje, málokdo zná její
podmíněnost u dítěte a správné metody ukázňování. Proto se v dalších kapitolách
budeme věnovat důleţitým aspektům kázně v prostředí mateřské školy ale i rodiny,
konkrétně poslušnosti a stanovování pravidel dětem předškolního věku.
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2.1

Vymezení pojmu kázeň

K pochopení pojmu kázně je důleţité uvést několik pohledů v podobě definic
a pojetí kázně jednotlivých autorů 19. aţ 21. století z oblasti pedagogiky a psychologie.
První bychom uvedli z Ottova slovníku naučného (1893,7. sv., s. 600) pod heslem
Disciplina nacházíme „Kázeň, jest souhrn a soustava všech zařízení a pravidel, kterými
se jakési mnoţství lidí udrţuje v pořádku a poslušnosti; začasté tento pořádek sám
nazývá se disciplinou. I rozeznává se disciplina církevní, klášterní, úřední, vojenská aj.,
zejména pak disciplina školská, kterouţ umoţňuje se a zachovává nejen vnější řád, klid
a pravidelné docházení do školy, ale také pozornost při vyučování, správné pracování
úkolů domácích i školních, způsobné chování, po případě i tělesný zdar mládeţe.
Pedagogika Herbartova rozeznává <<vládu>> od <<kázně>> (Regierung a Zucht),
přidělujíc oné jen péči a pořádek vnější, tak aby vyučování bylo vůbec moţno, kdeţto
kázni jest dbáti o řádný vývoj mysli a povahy. – o udrţení vnějšího pořádku pečuje se
obzvláště disciplinárním řádem, dozorem a rozkazy učitelovými.“
Jan Uher (1924, s. 23) pojímá kázeň takto: „Kázeň je buď dobrovolné, buď nucené
podřizování se jednotlivce nebo určité společnosti určité autoritě, určitému pořádku,
řádu, a to buď svobodně zvolenému nebo zvenčí ukládanému.“
Anton Semionovič Makarenko (in Medynskij; 1952, s. 99) pojímá disciplínu
jako boj a překonávání. „Disciplína nespočívá jen v pořádku, přesnosti, starostlivosti,
poslušnosti, plnění pravidel a poţadavků, ale i v boji za vyšší kvalitu, v překonávání
těţkostí, ve vytrvalém dosahování vytyčených cílů.“
Boţena Rotterová (1973, s. 7) vymezuje kázeň na „poţadavek poslušnosti,
podrobení se dané normě, respektování autority, vrchnosti, nadřízeného atd.
charakterizuje nejrůznější sociální skupiny bez ohledu na stupeň historického vývoje….
Vztah k těmto normám, připravenost a ochota je plnit a řídit se jimi vytváří specifickou
problematiku kázně.“
Hartl a Hartlová (2000, s. 253) formulují kázeň v Psychologickém slovníku jako:
„Soubor opatření pro dodrţení stanovených norem chování; jeden z cílů výchovy;
prostředek k dosaţení vyšších cílů, mravních rysů osobnosti.“
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Podle všeobecné encyklopedie Universum (2001, 4. díl s. 559) je kázeň:
„Uvědomělé plnění sociální role spojené s respektováním autority. Pojímána jako: a)
cíl výchovy (direktivní pedagogické pojetí); b) prostředek výchovy (tradiční škola); c)
nepřijatelný prostředek nedovolující rozvoj individuality (krajní proudy reformní
pedagogiky).“
V pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, Mareš; 2003, s. 98) je kázeň
definována následně: „Vědomé, přesné plnění zadané sociální role, stanovených úkolů,
určených činností, spojené s respektováním autority. V pedagogickém kontextu je kázeň
chápána jako jeden z cílů výchovy (autoritativní a direktivní pedagogické směry); jako
prostředek k realizaci vzdělávání (tradiční škola); jako riskantní aţ nepřijatelný
prostředek, ničící spontaneitu, tvořivost, individualitu ţáka (směry vycházející z hnutí
Nové výchovy, antiautoritativní směry).“
Podle Stanislava Bendla (2011b, s. 35) je kázeň: „Vědomé dodrţování zadaných
norem.“
Téměř všechny tyto pohledy na kázeň od různých osobností v průběhu 19. – 21.
století mají společná tvrzení, ţe kázeň je vědomy plnění stanovených norem chování
a plnění sociální role spojené s respektováním autority.
V období předškolního věku je však chování dítěte nevědomé a zcela podřízené
autoritě. Mluví se tak o projevu poslušnosti. Jednou z definic je pak tato: „ Poslušnost,
uposlechnutí nařízení, uznání silnější autority. Nutnost poslušnosti obhajována tradiční
pedagogikou, je s postupujícím věkem dítěte relativizována ve prospěch posilování jeho
vlastního názoru a sebeodpovědnosti a omezována na hraniční případy, např. akutní
nebezpečí, popř. u malých dětí.“ (Universum, 2001, s. 432)
V pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, Mareš; 2003, s. 170) je
poslušnost vymezena na „podřízení se vyšší, hierarchické autoritě.“ K pojmu
poslušnosti je připojena konformita, která se k projevům dětí předškolního věku úzce
váţe. Konformita je „příchylnost ke skupinovým očekáváním a normám; změna vedoucí
k přizpůsobení se jim. Často se za konformitu povaţuje zejména přizpůsobení
vrstevníkům na rozdíl od poslušnosti, která je podřízením se vyšší, hierarchické
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autoritě. Konformita vrstevnické skupině se u dětí objevuje asi od 5 let a vrcholí
v adolescenci.“ (2003, s. 105)

2.2

Vymezení pojmu norma

K úplnému výkladu pojmu kázeň, je důleţité objasnění pojmu norma. Podle
slovníku cizích slov (Kohoutek, 23. 1. 2012) je norma „všeobecné závazné pravidlo,
předpis.“
Normy se liší růzností společností, kaţdá společnost má právo zvolit si
a dodrţovat své normy. Norma je závislá na potencionálu kultury, v současnosti jsou
normy utvářené nejenom na základě nejbliţší společnosti, ale celosvětově. Zakládáním
mezinárodních společností, volností v cestování a dostupnosti světových médií se
normy přizpůsobují pravidlům a zvyklostem zahraničních společností. Také z této
příčiny dochází k nejistotě a nejasnosti výkladu jednotlivých norem.
Dětem tyto normy předkládáme v podobě hranic chování a pravidel. V mateřské
škole jsou pak tyto pravidla často pevně formulována. Dítě je povinné se těmito
pravidly řídit, nejsou stanovena pouze ve formě zákazů, ale i jako příkazy a práva dítěte.
V rodině se s nimi dítě setkává převáţně formou příkazu nebo domluvy, pokud hrozí
překročení hranice.
Podle Psychologického slovníku (Hartl, Hartlová, 2000, s. 359) je norma:
„Pravidlo nebo předpis, které mají závaznou platnost jako kritéria pro posouzení
určitého jevu.“ Pravděpodobně bliţší tématu kázně bude definice sociální normy (Hartl,
Hartlová, 2000, s. 360): „Společensky závazný způsob chování příslušníků určité
skupiny; nedodrţování sankciováno a tlumeno; bývají děleny na normy kodifikované
(vyjádřené), subsistentní (nejsou přesně vyjádřeny, dány tradicí aj.) a další.“
Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš; 2003, s. 138) pojednává
o normě pod heslem normalita jako o „jevu, který odpovídá příslušnému předem
stanovenému, popřípadě obecně přijímanému očekávání (normě).“
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Tyto definice mají společné tvrzení, ţe norma je pravidlo nebo předpis, které je
závazné. Této bakalářské práce se pak budou týkat závazná pravidla a předpisy chování.

3

Historický vývoj kázně vycházející z pohledu na dítě
Jiţ v první lidské společnosti měla výchova a vzdělávání své důleţité místo.

Základní institucí byla rodina, jejím úkolem bylo předávání převáţně pracovních
zkušeností svým potomkům. Dítě získávalo návyky napodobováním dospělých při
činnostech. Uţ v této době byla kázeň důleţitou sloţkou výchovy, záviselo na ní jak
rituální přijetí dítěte do dospělosti, tak přeţití celého společenství. Mnohdy tvrdými
kázeňskými prostředky byla potlačena samostatnost dítěte, všechny jeho osobní zájmy
byly podřízeny společnosti.
Ve výchově mělo podstatnou roli taktéţ náboţenství, ačkoliv se víra některých
společností velmi lišila, bylo jak po dítěti, tak i po dospělém, zpravidla vyţadován stav
maximální podřízenosti. Náboţenství často definovalo základní normy společnosti,
sdělované byly jak v mluvní podobě ve formě kázání, tak i ve formě psané tj. zákoníky
a legislativní normy. Nejvýraznějším zdrojem v egyptském náboţenství byla Kniha
moudrých rad do ţivota, kniha pojednává o respektování pravidel celou společností, při
jejich nedodrţování by došlo k narušení řádu a tudíţ zániku světa a vítězství chaosu.
Judaismus se řídil svatou knihou Tóra, která formuluje mimo jiné Desatero, jeţ je
povaţováno za katechetický souhrn morálky. Tímto Desaterem se řídí i křesťanské
náboţenství, Desatero je obsaţeno ve Starém zákonu a tedy první části Bible. Nový
zákon vyjadřuje obecná mravní poselství, jimiţ Jeţíš Kristus prohlubuje porozumění
zákonům, které mají směřovat k nalezení dobra. Další známou náboţenskou knihou je
Korán, svatá kniha islámu, který otázky kázně společnosti formuluje jako slušnost
k ostatním,

laskavost

k rodině,

dodrţování

smluv,

čestnost,

upřímnost

a pravdomluvnost. Korán, aţ na zabití, krádeţ a nevěru nestanovuje ţádné tresty.
(www.wikipedia.cz, 29. 1. 2012)
Jako první autorské spisy pojednávající o výchově člověka ke kázni můţeme
zmínit Platónův Zákon a Ústavu. Platón byl inspirován svým učitelem Sokratem, který

15

hlásá zásadu učení „Poznej sám sebe“, kdy výchova rozumová slouţí výhradně výchově
mravní, důraz klade na svědomí osobnosti. Chyby člověka nepokládá za úmyslné, nýbrţ
páchané z nedostatku poučení. Platónova filozofie je některými historiky povaţována za
pedagogiku. Nejdůleţitější místo podle Platóna zaujímá výchova mravní, která učí znát
a konat dobro. (Štverák, 1991a)
Vývoj společnosti si nepochybně ţádá změny norem, v některých společenstvích
jsou změny způsobené návratem k historickému výkladu, jinde modernizací
a přizpůsobením se technickému rozvoji a také společenským tendencím, jako jsou
například některé organizace a spolky spojené s odlišným stylem ţivota a názorem.
V dalších podkapitolách zmíníme některé důleţité pedagogické směry a osobnosti,
které měli vliv na výchovu a vzdělání, zahrnujíc pozici kázně, v českých zemích.

3.1

Jan Amos Komenský (1592- 1670)

Bezpochybně velmi významnou osobností nejen pro české školství je Jan Amos
Komenský. Je povaţován za zakladatele pedagogiky jako vědy. Komenského myšlenky
byly formovány vlivem Jednoty bratrské, která byla charakteristická promyšlenou
kázeňskou strukturou a úzkým sepětím jejích jednotlivých členů, ale především silnou
vírou v Boţí řád. (Kasper, Kasperová, 2008) Náboţenská výchova je pro Komenského
srdcem celé pedagogiky a jednou ze tří oblastí výchovy. Další dvě oblasti jsou mravní
výchova, vzdělání ve vědách, umění a řemeslech a to v tomto přesném pořadí.
Komenský kázeň definuje takto: „Kázeň zajisté co jest, neţ kázání neb poroučení, aby
řád ostříhán byl.“ (Uher, 1924, s. 36)
Komenský chápe výchovu jako nápravu lidstva, prostřednictvím správné
výchovy dětí v rodině a tudíţ i všech zúčastněných rodinných příslušníků. Vypracoval
návod pro matky k výchově dětí ve věku do 6 let Informatorium školy mateřské,
protoţe náprava závisí hned na první výchově. Dítě má matka vychovávat od začátku,
toto období je povaţováno za klíčové a nenávratné, ačkoliv dítě v této době ještě neumí
mluvit a je povaţováno za nerozumné. Cílem výchovy má být podle Komenského
výchova k lidství a všeobecné lidské vzdělanosti. Výchova má probíhat přirozenou
cestou a pomocí smyslů. „Cílem kázně je řád, kterému je nutno se podrobovat. Tento
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řád se ukládá sice zvenčí, ale všechna snaha vychovatelova směřuje k tomu, aby se stala
vnitřním řádem.“ (Uher, 1924, s. 37)
Komenský kázeň povaţuje za prostředek k vymáhání učení a nezbytnou věc
k rozmnoţování znalostí. Bez kázně se člověk nenaučí, nebo se naučí nesprávně. Školu
dětství rozdělil do šesti tříd: I. třídu ouvodní, šest měsíců; II. třídu kojeneckou, šest
měsíců; III. třídu ţvatlání a prvních krůčků; IV. třídu mluvení a vnímání; V. třídu mravů
a zboţnosti; VI. třídu školu společnou čili pro první vyučování. (Komenský, 1948)
V mravech mají být děti učeny střídmosti, čistotnosti, švárnosti, šetrnosti, poslušnosti,
pravdomluvnosti, spravedlnosti, pracovitosti, mlčenlivosti ve správnou chvíli,
trpělivosti, pomoci starším, zdvořilosti, váţnosti a rozváţlivosti. (Komenský, 2007)
Zároveň musí dospělý člověk dávat pozor, aby tyto ctnosti také dodrţoval a byl tak
dítěti příkladem.
Způsoby jak učit děti mravům jsou příklady, poučování a kázeň. Vyučovat mají
pouze ti, kdo jdou příkladem. Nebránit dítě před stykem se špatnými mravy, na nich dítě
poučovat, jak se chovat nemají a jak se jim bránit. Kázeň má být konána formou
ustavičného dozoru, aby se konalo správně. (Komenský, 1948) Dospělý by měl být
vědom proč a jak má kázeň uplatňovat. Učení mravům by mělo probíhat formou
přívětivou dítěti, nejlépe hrou a nenásilně.
Komenský poţaduje kázeň zvnitřnit a tomu odpovídají i způsoby ukázňování.
Pokud se dítě chová neukázněně, má být nejdříve napomenuto a to okamţitě. Zároveň
má být pochváleno, pokud dospělý pozoruje nápravu. Jestliţe chybuje z nedbalosti, má
být okřiknuto a to tak, aby bylo výstraţným příkladem pro ostatní, někdy můţe být
i tvrdším slovem zahanbeno. Při vzpírání proti vedení a autoritě můţe být vyloučeno ze
školy, aby nedávalo špatný příklad ostatním dětem a nesvádělo je. Pokud je při výchově
nutno tělesných trestů a to převáţně pro nepoboţnost, rouhání, odpor proti autoritě,
pýchu a závist, má být pouţito metly a to bez vášně a hněvu trestajícího, tak aby dítě
pochopilo, ţe dospělý tak jedná pro jeho dobro a aby zahanbení bolelo více neţ rány.
V ţádném případě nemá být dítě trestáno za nevědomost. Tresty a odměny mají být
pouţívány střídmě tak, aby nezevšedněly a nepřestaly účinkovat. (Komenský, 1951)
Komenský pak lamentuje nad rodiči, kteří kázeňských prostředků nepouţívají
a nechávají dítě růst zcela svobodně.
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3.2

Jean Jacques Rousseau (1712- 1778)

Znakem pedagogiky Rousseaua je koncept přirozené a svobodné výchovy,
obhajuje tak práva dítěte a zavrhuje všechny předsudky, autority, nutnosti, příklady
druhých a všechna společenská zřízení, která ničí přirozenost. „Dítě se od přírody rodí
dobré, ale člověk sám je kazí, jako kazí a znetvořuje rostlinstvo a ţivočišstvo.“ (Štverák,
1991b, s. 19) Výchova se tak má zakládat na vnitřních danostech dítěte, ve shodě
s přírodou, má dítěti pomoci k nalezení síly a schopnosti úsudku. Počáteční výchova by
měla být zcela negativní, spočívá v uchránění dítěte před neřestí a jejich myšlení před
omyly. (Cach, 1967) Zároveň má vychovatel vývoj dítěte pouze kontrolovat a vytvářet
vhodné prostředí pro výchovu. Cílem výchovy má být „příprava pracovitých,
nezávislých a aktivních jedinců, kteří jsou schopni hájit svá práva sami.“ (Štverák,
1991b, s. 17)
Výchova nemá spočívat v poučování, ale ve výcviku a získávání zkušeností,
začínat má hned jakmile dítě přijde na svět. Dítě nemá být omezováno, aby nebyla
vyprovokována jeho ţivost a sklon k porušování norem. Rousseau buduje morálku na
citu, který vychází z nitra, nikoliv na rozumu, který získáváme vlivem vnějšího
působení.
Podle Rousseau má být dítě od 2 let rozvíjeno po stránce tělesné, od 2 do 12 let
má rozvíjet smysly, od 12 do 15 let v rozumové výchově, od 15 let především ve
výchově mravní. „První dvě období jsou obdobím svobodné smyslové výchovy ve volné
přírodě, ale i obdobím pomoci ze strany vychovatele, protoţe dítě samo má velmi málo
sil a očekává pomoc…. Dítě nemá být v tomto období vůbec vzděláváno, nemá se s ním
rozumovat, jelikoţ samo neumí usuzovat – jeho rozum na to ještě nedostačuje.
I mravnosti se má učit nápodobou, nikoli rozhovory o dobru či zlu nebo usměrňováním
pomocí výchovných zásad.“ (Kasper, Kasperová, 2008, s. 65) Rozvoj rozumu se
omezuje na pozorování ţivota v přírodě a lidském okolí. Člověk musí poznávat malá
zla, aby mohl zakusit velkého dobra, má tedy poznat bolest, ale i lidskou něhu, jinak by
se mohl stát asociálním. (Cach, 1967) Člověk má mít lásku ke všem lidem a nemá nikdy
jiného člověka znevaţovat. „Mravní výchova by měla napomáhat k upevnění rovnosti
všech lidí bez rozdílu stavu.“ (Štverák, 1991b, s. 19) Ze vzdělání zcela vyloučil
náboţenství a vyzdvihl přírodní vědy. Dítě si nemá utvářet ţádné návyky, ale váţit si
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svobody a ponechat tělu přirozené návyky. Má si zvyknout, ţe nemůţe lidem poroučet,
ale dospělý mu k dosaţení chtěného můţe dopomoci přiměřeně jeho věku. Kázeň
a výchova nemá být otrocká, tak aby dítě cítilo svobodu, ovšem svobodu potud, pokud
nepřekáţí svobodě jiných. (Uher, 1924) Svoboda Rousseauovi neznamená nevázanost,
nýbrţ naopak řád. Člověk je svoboden, ale má uţívat své svobody ne k tomu, aby
porušoval pořádek v přírodě, aby působil zlo, nýbrţ k tomu, aby ţil ve shodě s tímto
pořádkem, aby došel nejvyšší rozkoše, být spokojen sám se sebou. (Uher, 1924)
Kaţdý z nás je podle Rousseau utvářen třemi různými činiteli v podobě přírody,
věcí a lidí. Dítě má být nejlépe vychováváno na venkově, město je příliš zkaţené.
Neuznává výchovu společenskou, neboť taková utváří jen lidi vnitřně rozpolcené, kteří
napohled dělají všechno pro celek, a zatím z toho těţí jen oni sami. (Cach, 1967)
Základem má být laskavá rodina, vytvářející kladné vztahy mezi jednotlivci, matka má
být chůvou a otec vychovatelem. Rousseau pojednává téţ o výchově dívek. Ţena má
mít všechno, co patří k přirozené povaze lidského rodu a jejího pohlaví, aby mohla
splnit svou úlohu jak po stránce tělesné, tak po stránce mravní. (Cach, 1967) Za velký
prohřešek společnosti povaţuje doby, kdy ţeny nemají vliv a jejich názor pro muţe nic
neznamená.
Rousseau odmítá jakékoliv tresty vycházející od vychovatele, jelikoţ činy dítěte
postrádají jakýkoliv mravní charakter, nemůţe proto učinit nic, co by bylo mravně
závadné a co by zaslouţilo trest nebo výtku. (Cach, 1967) Nejvhodnějším prostředkem
kázně je zkušenost dítěte, nanejvýš je moţné dítěti zabránit, aby něco špatného udělalo,
jinak má mít svobodu. (Uher, 1924)

3.3

Fröbelismus v české výchově (2. polovina 19. století)

Johann Friedrich Fröbel (1782-1852) měl bezpochybný vliv na formování
výchovy v prvních předškolních institucích v Čechách. Fröbelisté čerpají z myšlenek,
které Fröbel postavil jako první pedagogický myslitel a praktik na základě vývojové
biologie. Fröbel vypozoroval, ţe „děti jsou svou přirozeností tvorové společenští, kteří
nejenţe potřebují, ale přímo vyţadují soucítění svých druhů. Poznal, ţe jsou pro to
vybaveny i tvořící se mravní povahou, náklonnostmi, vášněmi a svědomím, všechny tyto
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činitelé vyţadují kultivaci jak omezováním, tak povzbuzováním, a to se stálým záměrem
pokud moţno mírnit dětskou sobeckost.“ (Opravilová, Štverák, 1982, s. 28) Výchovu
povaţuje za důleţitou, protoţe si o ni dítě samo přímo ţádá. Tu přisoudil jak rodině, tak
i společnosti, pro kterou má být dítě připraveno. Fröbel vytvořil soubor „dárků“,
didaktické pomůcky, které plánovaně rozvíjely postřeh, prostorové představy, tvořivost,
mravní normy a další. Herní činnosti dítěte povýšil na důleţitý výchovný prostředek.
Vychovatelky, které měly pracovat v jeho institucích Kindergärten, byly vzdělávány
v Fröbelově metodice herní činnosti, ale také v péči o dítě a jeho tělesných a duševních
potřebách, cvičení ve správném jednání s dětmi a studium jejich psychických
zvláštností. (Opravilová, Štverák, 1982)
Při vzniku první mateřské školy v Čechách roku 1869, Marie Riegrová-Palacká
(1833-1891) vyuţila zkušenosti z německých Kindergärten, Svobodovy opatrovny
a francouzské mateřské školy. (Opravilová, Štverák, 1982) Z Kindergärten převzala
vybavení ústavu, didaktický materiál a zaměření na rozvoj dítěte prostřednictvím řízené
herní činnosti. Činnosti v mateřské škole se ale pomalu přibliţují přípravě na základní
školu, mají pevný rozsah a strukturaci a jsou hromadně mechanicky a nezáţivně
nacvičovány. Prvky fröbelismu se tak stávají terčem kritiky nejen reformní pedagogiky.
„Příčina tohoto téměř spontánního odporu vůči Fröbelovu systému nespočívala ani tak
ve Fröbelově koncepci samé, ale spíše ve způsobu popularizace Fröbelova
pedagogického myšlení u nás i v neblahém působení jeho nepoučených interpretů.“
(Opravilová, Štverák, 1982, s. 60) Přesto se tyto činnosti objevují upravené i v dnešní
mateřské škole.

3.4

Direktivní výchova

Pojem direktivní edukační metody definuje Kohoutek (www.slovnik-cizichslov.abz.cz, 12. 2. 2012) jako „přímé způsoby vyučování a výchovy, například vymezení
pravidel, přinucování, nácvik, přesvědčování, poučování, odměňování a trestání.“
Direktivní výchova je výchova k poslušnosti, respektování autority dospělého, čehoţ je
často dosahováno tresty. Tento způsob výchovy je typický pro tzv. tradiční školy.
Charakteristickým rysem těchto škol je nedostatečný respekt k individualitě ţáka a
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jednostranné přetěţování intelektu. (Kasper, Kasperová, 2008) Dětství je chápáno pouze
jako přechodný stav, bez vlastní hodnoty, který předchází dospělosti a má za úkol jen na
ni připravit. Způsob učení byl mechanický bez porozumění, dítě zůstávalo v poznávání
zcela pasivní, škola byla ovládána učitelem, který nehleděl na potřeby a zájmy dítěte.
Všechny činnosti ţáka byly řízeny pravidly, která jsou ţákovi samému cizí. (Singule,
1992) Direktivní výchova je samozřejmě i záleţitostí rodinné výchovy.
V tradiční škole se objevovaly myšlenky Johanna Friedricha Herbarta (17761841). Jeho myšlenky vycházely z přesvědčení, ţe dítě nemá pravou vůli, která by
dovedla rozhodovat, čímţ dochází k nepořádku, coţ musí být potlačeno, nejlépe
zaměstnáním dítěte. (Uher, 1924) Dozor má být bez zbytečné nedůvěry, zákazů
a rozkazů, výhruţek a trestů, tělesné tresty ale nezavrhuje, mají být však vzácné. Časem
má vedení ustoupit a dát prostor vlastní výchově směřující k dobrovolné poslušnosti.
Cílem je rozvoj mravního charakteru prostřednictvím intelektu. Tato úloha má být
plněna mezi 4-8 rokem dítěte. (Štverák, 1991b) V tradiční škole se tyto myšlenky
posilují aţ do krajního formalismu, pedantismu a verbálního učení bez aktivity.
Tradiční škola neodpovídala poţadavkům demokratické společnosti, důsledkem
toho se na ni snášela početná kritika z řad reformní pedagogiky. John Dewey (18591952) se vyjádřil k tradiční škole: „těţiště vně dítěte, v učiteli, v učebnici, všude, kde
chcete, jen ne v bezprostředních instinktech a činnostech dítěte.“ Pro George
Kerschensteinera (1854-1932) je tradiční škola: „škola pouhého učení, škola přinucení,
drezúry a stresujícího zkoušení.“ (Singule, 1992, s. 10)

3.5

Pedocentrismus

Rudolf Kohoutek (www.slovnik-cizich-slov.abz.cz, 12. 2. 2012) formuluje
pedocentrismus jako „jednu z koncepcí rodinné výchovy a školní edukace ve které se
potřeby, blaho dítěte a individuální přístup k němu, staly středem veškerého dění.“
Tento směr vychází v pedagogických úvahách tzv. z dítěte, jeho daností a specifik,
nikoli z poţadavků společnosti či vychovatele. Pedocentristé staví proti světu
společnosti a dospělého svět dítěte, který je třeba chránit a podporovat. Pedocentrismus
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se v české výchově objevuje v první polovině 20. století a po válce. Navazuje na
myšlenky Rousseaua. Pedocentrismus se opírá nejen o filosofické myšlenky, ale hlavně
také o vědecký výzkum vývoje dítěte. Reaguje na kritiku tradiční školy a vyzdvihuje
svobodnou výchovu, respekt k dítěti, individualizaci, sebekázeň dětí a kooperaci.
Jedním z představitelů pedocentrismu je americký filosof, psycholog a pedagog John
Dewey (1859-1952), který pokládá aktivní zkušenost dítěte za hlavní metodu výchovy.
Myšlenkou pedocentrismu se řídí několik reformních pedagogických směrů. U nás
zejména Hnutí nové výchovy. Toto hnutí se snaţilo o prosazení pedocentrických zásad
ve výchově a o reformu školy. (Kasper, Kasperová, 2008)
Programem Hnutí nové výchovy se stal spis Ellen Keyové Století dítěte. Podle
něj má nechat vychovatel jednat samu přirozenost dítěte a nevměšovat se do jeho
vývoje, který má pouze podporovat a přitom vytvářet dítěti nejlepší situace a podmínky
k rozvoji. Dbát na to, aby okolnosti výchovy podporovaly práci přírody. Má dát dítěti
svobodu, nevnucovat jim zvyky a zákonitosti ţivota dospělých. (Kasper, Kasperová,
2008) Cílem Hnutí nové výchovy nebylo vytvořit novou pedagogickou teorii, ale
změnit práci škol a jiných výchovných zařízení. Řídí se rousseauovským přesvědčením,
ţe dětství má hodnotu samo o sobě, dětství je nejdůleţitějším obdobím ţivota.
Spontánní projevy dítěte byly povaţovány za něco hodnotnějšího neţ disciplína a rutina
dospělých, za výraz přirozených sklonů lidské duše nezkaţené výchovou, veřejným
míněním a tlakem společenského prostředí.

(Singule, 1992) „Dítě nemá pracovat

a dobře se chovat, protoţe poslouchá druhého, ale protoţe tento způsob jednání
povaţuje samo za ţádoucí. Jedním slovem: disciplína vnitřní musí nahradit disciplínu
vnější.“ (Singule, 1992, s. 13) A to prostřednictvím podporování a rozvíjení
samočinnosti a sebeurčení dítěte, tak tedy jeho aktivitou, spontaneitou, fantazií
a postupem doby také senzibilitou a kreativitou. Cílem bylo rozvinout člověka
v tvořivou a své odpovědnosti si vědomou osobnost.
Reformátoři často spoléhali na vlastní intuici a schopnost vcítit se do situací
dítěte, do jeho duševních stavů. Jedním z nich je Josef Úlehla (1852-1933), podle něj
má být škola školou dobrovolné kázně, demokratické diskuse, svobody, ale zároveň
odpovědnosti jedince. Za základní princip povaţoval práci vyplývající z vnitřní
motivace a získávání zkušeností. (Kasper, Kasperová, 2008) Dítěti má být umoţněn
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svobodný a harmonický rozvoj prostřednictvím sebevýchovy a samoučení, výchovy
k silné individualitě. Učitel měl být zcela podřízen individuálním zájmům ţáka. Má
sugestivně vzbuzovat údiv, úţas a zvědavost dětí při činnostech. (Štverák, 1991b)
Václav Příhoda (1889-1979) se věnuje zásadě individualizace, charakteristické pro
pedocentrismus. „Zásada individualizace musí být doplněna a vyváţena druhým pólem
– společenskou výchovou. Správný a nutný poţadavek na společenskou výchovu, která
jej vede k uvědomění si vlastní spoluzodpovědnosti, jedná se tedy o vztah individuální
svobody a disciplíny, o vztah svobody a kázně. Ţák neměl být nucen k něčemu, co
odporuje jeho individualitě. Zároveň neměl získat bezmeznou svobodu, volnost bez
hranic. Svoboda neznamenala podle Příhody pudovou nespoutanost, individualistickou
zvůli či tyranizování učitele. Jak ovšem docílit individuální svobody ţáka a zároveň jeho
socializace, podřízení se zákonům společnosti? Namísto osobní autority učitele, měla do
popředí nastoupit neosobní autorita společenského řádu, jehoţ jsou ţáci součástí,
a z nějţ se nemohou vymanit. Prostředkem výchovy má být ţákovská samospráva
a společenský ţivot školy.“ (Kasper, Kasperová, 2008, s. 209-210) Anna Süssová (18511941) principem pedocentrismu výrazně potlačila úlohu učitelky na organizátorku
prostředí pro dítě, kolem něhoţ se má školní ţivot soustředit. Ve své mateřské škole
odstranila kolektivní zaměstnání a hry, děti měli naprostou individuální volnost
počínání. Ida Jarníková (1879-1965) formuje obsah výchovy nejmenších na přiblíţení
ţivota v rámci dětské skupiny usměrňované náleţitě připravenou učitelkou. (Štverák,
1991b)

3.6

Liberalismus

Liberalismus je pedagogický směr charakteristický naprostým odmítáním
autority. Sebevědomí dítěte tak má být rozvíjeno zbavením zbytečných tlaků shora,
daných autoritativních norem a uvolněním jejich potřeb. (Singule, 1992) Alexander
Sutherland Neill (1883-1973) „odvrátil učitele od starého spoléhání na autoritu
a rákosku a přivedl je k poznání, ţe první potřebou dítěte je láska a s láskou respekt
k svobodnému růstu dětské osobnosti,… kázeň má být uskutečňována na základě
sociální zkušenosti.“ „Kaţdý vnější tlak má negativní vliv na utváření člověka, a proto
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má mladá generace proţívat mládí v úplné svobodě. Vychovatelé mají jen funkci
ochránců proti zhoubným vlivům zvnějška.“ (Singule, 1992, s. 25) Odmítal tělesné
tresty, povaţoval za nutné zbavit děti veškeré autority a disciplíny, aby zůstaly dobré
a nevznikala tak v nich nenávist a strach. (Singule, 1992) Liberalismus se vyskytuje ve
vzdělávacích institucích a rodinné výchově přibliţně po roce 1990 do dnes. Je častým
terčem kritiky, kdy ve víře v liberální výchovu dochází k zanedbání dětí a jejich
absolutní nespoutanost.
Ideou liberalismu se mimo jiné inspiruje pedagogický směr Antipedagogika.
Zastává názor, ţe dospělí chtějí děti výchovou ovládat, tím se výchova omezuje na
pouhou manipulaci s dětmi. (Singule, 1992) „Antipedagogové chtějí, aby se rodiče
a vychovatelé osvobodili ze situace, kdy proti sobě ve výchově stojí rodiče nebo
vychovatelé a děti, protoţe děti nejsou takové, jakými je chtějí mít dospělí; vzdali se
svého nároku řídit a vychovávat a umoţnili tak vznik nové solidarity dětí a dospělých –
jejich partnerství a zrovnoprávnění.“ (Singule, 1992, s. 31) Tím pádem má být dospělý
zbaven odpovědnosti za dítě a přenechat ji zcela dítěti, to má být ve všech ohledech
a v kaţdém věku schopné ovládat svoji situaci, dospělý nesmí zasáhnout ani v krajních
případech (drogy, nebezpečí úrazu, odmítání učení), můţe si s dítětem pouze promluvit
a vyjádřit svůj názor. Přejí si, aby dospělý dítě vyslechl, vnímal jej a chápal, nechal si
od něj klást otázky a hledal formy láskyplného zacházení s nimi, formy, které uznávají
samostatné bytí a emocionalitu dětí. (Singule, 1992)

4

Charakteristický pohled na kázeň dnes
4.1

Filozofický

Stanislav Bendl (2001) uvádí dva filosofické pohledy na kázeň, prvním
pohledem je zodpovědné chování jedince v rámci jeho omezení svobody na základě
principů „nečiň jiným, co nechceš, aby oni činili tobě.“ Etický vztah člověka je
zakotven v potřebě regulace chování jedince jako samostatné biologické jednotky i jako
součásti sociální skupiny. Mravnost filozofové povaţují za oblast usměrňování vztahů
mezi lidmi. Člověk sám si potřebuje tvořit pravidla, která ho ovládají. Sám je zachovává
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i porušuje, zápasí o jejich význam, uznání a realizaci mravních hodnot. Etické hodnoty
se mění dobou a kulturním vývojem, obsah závisí na struktuře společnosti, na jejím
uspořádání, cílech, mentalitě a úrovni. Normu povaţují za stabilizovanou etickou
hodnotu. Ve společnosti dochází k rozporu mravní funkce a normy, kdy je těţké odlišit
například lásku k autoritě proti nedostatku samostatnosti, vděčnost proti zaprodanosti,
úctu proti podlézavosti, osobnost proti masce. Člověk má sice uznávat normy a pravidla
společnosti, ale ne slepě. Ideálem mravnosti je člověk s aktivním hodnotícím vztahem,
otevřeným tvořivým postojem, přípustný je i protest, negace a vzpoura proti konvencím,
normám a institucím, které lidský ţivot umrtvují a znelidšťují. Jedinec se můţe mýlit
a chybovat, ale nesmí přestat touţit být stále více člověkem, který nepřestane zápasit se
svou přítomností ve jménu dokonalejší budoucnosti. (Kučerová, 1996)
Druhým pohledem je způsob, jak si mohu otevírat vlastní moţnosti, aniţ bych
porušil svobodu ostatních. (Bendl, 2001) Člověk dnes získává větší svobodu pro
uskutečňování jeho moţností, ale tím více odpovědnosti se po něm společností ţádá.
Břemeno kultury, které spočívá na člověku dneška, není břemeno větší spoutanosti, ale
právě břemeno svobody a odpovědnosti. (Kučerová, 1996)

4.2

Sociologický

V oblasti sociologie je kázeň procesem jedince a jeho přijetím sociokulturních
vzorců chování té které skupiny. (Bendl, 2001)
Z postavení mladého člověka vyplývá celá řada závazných sociálních rolí, které
se snaţí více méně vykonávat podle očekávání druhých. V rodině má roli dítěte, ve
škole ţáka, mezi vrstevníky kamaráda apod. Jednotlivé role se mohou navzájem
dostávat do konfliktu, není jednoduché sladit očekávání učitelů a školy s očekáváním
vrstevníků. Stejně tak můţe být obtíţné sladit očekávání rodičů s poţadavky školy,
vrstevníků a médií. (Keller, Novotný, 2008)
„Moderní člověk si hodnoty vysoce cení a poţaduje, aby ve svém konání nebyl
nikým omezován. Zároveň musí být jeho jednání řízeno určitými předpisy a normami.
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Jinak by bylo pro ostatní lidi nesrozumitelné a nikdo by vlastně nevěděl, co můţe od
druhých čekat“ (Keller, Novotný, 2008, s. 32)
Existují dva extrémy osvojení si sociálních rolí. „Naprosté ztotoţnění s rolí
připravuje člověka o jeho vlastní svobodnou vůli a dělá z něho nezodpovědnou bytost,
která se roli odvolává jako na alibi za vše, co špatného vykoná.“ Ten druhý by nastal
tehdy, kdy by lidé zcela odmítali jakoukoliv předepsanou roli plnit. „Taková společnost
by se pochopitelně brzy rozloţila, protoţe vztahy mezi lidmi by v ní byly naprosto
nevyzpytatelné a zcela by se vymykaly jakékoliv kontrole.“ (Keller, Novotný, 2008, s.
33) Ani v jedné společnosti by se nedalo ţít dlouhodobě, proto je velkým problémem
kaţdého člověka, do jaké míry by měl poţadavky sociálních rolí naplňovat tak, aby se
nenechal připravit o svoji jedinečnost, o vlastní vůli, zodpovědnost a důstojnost.

4.3

Psychologický

Psychologie povaţuje kázeň za podřizování své vůle vůli nebo autoritě cizí nebo
vlastní, tj. autoritě určitých idejí. (Bendl, 2001)
„Z dlouhodobého hlediska se pohled kázně ve škole mění v tom smyslu, ţe
zatímco dříve se děti musely přizpůsobovat škole, dnes se škola naopak spíše
přizpůsobuje dětem.“ (Bendl, 2011a, s. 35) Toto platí i v rodině, kdy rodiče svůj ţivot
přizpůsobují spíše poţadavkům dítěte.

4.4

Pedagogický

Pedagogika povaţuje kázeň za prostředek, cíl a metodu výchovy. Novou
společenskou situací vzniklou po roce 1989, znovu nabytou politickou a ekonomickou
svobodou, posunem v myšlení spočívajícím v pochopení, ţe za své činy jsme
zodpovědní pouze my sami. Tyto situace vytváří nový rámec pro pedagogickou teorii
a praxi. (Keller, Novotný, 2008)
Dříve byla kázeň povaţována za prostředek k omezování svobody dítěte, dnes je
chápána jako prostředek k ovládání sama sebe. (Bendl, 2011b) Mění se tak cíl kázně,
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zdůrazňuje se sebekázeň, sebeovládání, sebevýchova, zodpovědnost za své chování, za
svůj ţivot. (Keller, Novotný, 2008)
„V případě funkcí kázně dochází k reinterpretaci v tom smyslu, ţe kázeň uţ není
zejména předpokladem efektivního učení a kvalitního školního výkonu, ale také
podmínkou, aby mohlo vyučování vůbec probíhat, jakoţ i zárukou bezpečnosti ţáků
a učitelů ve škole.“ (Bendl, 2011b)

5

Předškolní dítě a kázeň
Cíle výchovy nebývají vţdy tak pevně a jednoznačně vymezeny, avšak částečně

je můţeme odvodit, podle dvou sociálních mezníků dítěte předškolního věku. Podle
poţadavků na dítě nastupujícího do mateřské školy například částečná sebeobsluha při
jídle, oblékání, udrţování tělesné čistoty, chovat se přiměřeně, podřídit se autoritě, umět
pozdravit atd. (Langmeier, 1991) Při nástupu do školy jsou poţadavky na dítě značně
obsáhlejší, zahrnují oblast fyzické, psychické, sociální a emocionální zralosti. Dítě musí
být připraveno podřídit se cizí autoritě, pracovat podle pokynů a chovat se podle nových
pravidel. (Langmeier, Langmeier, Krejčířová, 1998)
Výchovné prostředky si utváříme na základě zkušenosti z dětství, studiem této
problematiky a osobní zkušeností během výchovy vlastních potomků, nebo výchovy
v instituci. Těmito prostředky dětem poskytujeme dostatečně podnětné prostředí pro
sebevzdělávání. Předáváme jim ale také náš hodnotový systém, který si utváříme od
dětství. Tyto hodnoty se v různých rodinách liší, i kdyţ větší nebo menší mírou
odpovídají hodnotám celé společnosti nebo některé její vrstvě. Problémy mohou vznikat
tam, kde se tento hodnotový systém značně odlišuje například v rodinách s nízkou
sociokulturní úrovní, kde je vzdělání velmi nízce ceněno, nebo kde mravní zásady jsou
v rozporu s mravními postoji a právními normami společnosti. Avšak i v rodinách
s dobrou sociokulturní úrovní mohou nastat váţné obtíţe, kdyţ hodnoty obou rodičů
jsou výrazně odlišné. (Langmeier, 1991) „Naše společnost je orientována na dítě jako
málokdy předtím. Na jedné straně nás to vede k odpovědnosti za vývoj kaţdého dítěte,
k vytváření podmínek pro optimální rozvinutí jeho nadání, na druhé straně sklouzáváme
27

k nekritické toleranci vůči všem dětským projevům, k výchově, která osobnost
„nespoutává“ a nechává jí dostatečný prostor, aby se mohla přirozeně projevit.
Zatímco s prvním přístupem se setkáváme vcelku často v mateřské škole, druhý je
typičtější pro mnohé rodiče“ (Kramulová, 2010, č. 8, s. 16)

5.1

Podmíněnost a vývoj kázně u dítěte předškolního věku

Vývojová psychologie se zabývá psychickým vývojem jedince od prenatálního
období po smrt. Učitel by se měl naučit rozlišovat, jaké projevy jsou v určitém období
běţné a standardní, ačkoliv se mohou zdát podivné či nepochopitelné nebo být pro okolí
obtěţující. „Znalosti z vývojové psychologie přispívají k vytvoření reálného očekávání
a přiměřeného chování ve vztahu k dětem různého věku. Informace o obecných rysech
psychického vývoje umoţňují odlišit i projevy, které jiţ přiměřené nejsou.“ (Vágnerová,
2005, s. 9) Je důleţité chápat dítě jako individuálně rozvíjející se osobnost, která nemusí
dělat pokroky přesně podle tezí, které uvedeme v této bakalářské práci.
Jiţ v prenatálním období dochází k důleţitým vývojovým procesům, které
vytvářejí všechny potřebné předpoklady pro budoucí samostatný ţivot plodu. Pro
novorozence je mimo jiné důleţité vytvořit si pravidelný denní reţim a kontakt
s matkou, která představuje významný zdroj podnětů. Z těchto zkušeností si dítě vytváří
systém, jehoţ cílem je orientace ve světě a pochopení vlastní existence v něm. Jsou
základem pro další učení, které na ně navazuje. (Vágnerová, 2005) „Jedinec vnímá
podněty přicházející z okolí i z nitra organismu (vnímá, slyší, pociťuje bolest, únavu
aj.). Tyto vjemy pak zpracovává v mysli tak, ţe je ukládá do paměti (na krátkou či delší
dobu), můţe si je v mysli později vybavit jako představy i v nepřítomnosti vnímaného
předmětu, můţe je kombinovat ve fantazii, spojovat je s jinými představami (symboly,
např. slovy) a manipulovat s nimi tak, ţe je řadí do myšlenkových schémat. Konečně pak
můţe na vjemy zpracované v mysli reagovat svým vnějším chováním.“ (Langmeier,
Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 20) Kolem prvního roku dochází k důleţité události ve
vývoji dítěte, začíná chodit. Je to dovednost, která dítěti otevře nové způsoby
objevování světa, ale zároveň i první omezující pravidla. Dítě začíná aktivně
experimentovat a obměňovat své pokusy, kolem jednoho a půl roku vynalézá nové
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prostředky na základě vnitřních „mentálních kombinací“. (Langmeier, Langmeier,
Krejčířová, 1998)
„Vývoj CNS je důleţitým předpokladem rozvoje všech psychických vlastností
a procesů. … I kdyţ je primárně závislý na zrání, mohou jej ovlivňovat mnohé vnější
faktory, dokonce i ty, které působí zprostředkovaně. Např. specifická zkušenost můţe
přispět k rozvoji určité oblasti mozku, podnětová deprivace jej můţe naopak omezit.
Vnější vlivy mohou podpořit takové funkční změny mozku, které povedou k proměně
psychických projevů.“ (Vágnerová, 2005, s. 24) Thatcher (in Vágnerová, 2005) se
zabýval analýzou procesu zrání jednotlivých mozkových struktur a jejich souvislostí
s vývojově podmíněnými změnami. Očekával, ţe ke kaţdému vývojovému skoku můţe
dojít teprve na základě změny funkce určité oblasti CNS. Ke zřetelné změně v obou
sloţkách dochází například ve 2 letech, kdy se významněji rozvíjí řeč, v 6-7 letech, kdy
dochází k posunu v sebeovládání a pozornosti, a nakonec v době dospívání.
V dalších dvou kapitolách se podrobněji zaměříme na důleţité faktory vývoje
ukázněnosti a poslušnosti dítěte do 6 let.

5.1.1 Batolecí věk
Dítě v batolecím věku, tedy 1- 3leté dítě, je převáţně vychováváno v rodině. Je
to období, kdy dochází k výraznému rozvoji mnoha kompetencí i dětské osobnosti. Dítě
se stává samostatnější a začíná si uvědomovat vlastní existenci. Potřebuje poznat svět,
potřebuje se v něm orientovat. Jistota spočívá i ve zjištění, ţe svět je poznatelný a platí
v něm určitá pravidla. Pochopení těchto pravidel usnadňuje emancipaci dítěte. Na
základě těchto pravidel dokáţe dítě předpovědět následující situace, dokáţe tak na ně
adekvátně reagovat a není třeba se obávat. Můţe se stát, ţe dítě na pravidlech ulpí
natolik, ţe kaţdá změna v něm můţe vyvolat nejistotu a s tím spojené projevy emocí.
(Vágnerová, 2005) Pro dítě je důleţité si od narození utvářet určitý denní reţim jídla a
spánku, je to významný základ pro pochopení pravidel chování. Kaţdé dítě by si tento
reţim mělo utvářet v rámci rodiny. (Kramulová, 2008, č. 4)
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Piaget (1970) nazval batolecí období fází symbolického, předpojmového
myšlení. Dítě si dokáţe představit obraz určitého objektu nebo nějakou činnost, aniţ by
je muselo vidět, nebo skutečně provádět. (in Vágnerová, 2005) Díky tomu, můţe určité
chování, které ho nějak zaujalo bez vlastního úmyslu, uloţit do implicitní paměti
a napodobovat ho později. (Vágnerová, 2005) Povinností rodičů je umoţnit dítěti získat
potřebnou zkušenost v poznání pravidel, jinak dítě bude provokovat tak dlouho, aţ se
jim nějaké omezující hranice dostane. Hranice by však měli mít charakter řádu, jinak
v dítěti vznikne informační chaos. Pro batolata je přijatelný jednoduchý srozumitelný
a hlavně důsledný řád, na nějţ se dítě můţe spolehnout. (Prekopová, 1994 in
Vágnerová, 2005)
„Přijetí pravidel je ovlivňováno emocionálně. Pro dítě je důleţité dosáhnout
přijatelného hodnocení, které souvisí se základní potřebou emočního přijetí. Znalost
pravidel dítěti umoţňuje lépe diferenciovat, jaké chování bude pozitivně akceptováno
a jaké nikoliv. Pozitivní zpětná vazba rovněţ posiluje jistotu a omezuje úzkost. Plnění
poţadovaných norem je ovlivňováno pocity zahanbení, rozpaků či hrdosti, které
navozuje hodnocení dětských projevů. Uvedené emoce mají sociálně regulační význam,
působí nejenom na dětské sebehodnocení, ale ovlivňují i následné chování. Plnění
sociálních norem bývá spojeno s pozitivními emočními proţitky, které vyplývají nejenom
z uspokojujícího hodnocení jinými lidmi, ale jsou navozeny i vědomím vlastních
schopností, dítě je na sebe hrdé. Z něho vyplývá i tendence batolat napravit to, co
udělaly špatně.“ (Saarni, Mumme a Campos, 1998 in Vágnerová, 2005, s. 156) Erikson
(2002) povaţuje za nejdůleţitější zvládnutí pocitů studu. Batolecí věk je rozhodující pro
rozvoj rovnováhy mezi láskou a nenávistí, kooperací a negativismem. (in Vágnerová,
2005) Pro dítě batolecího věku jsou charakteristické emoční projevy, například v rámci
sebeuvědomování a sebeprosazování dítě umí vztekle protestovat proti rozhodnutí
rodiče, takové proţitky pomáhají porozumění sobě samému, uvědomění vlastní
odlišnosti, ale i poznání názorů a postojů jiných lidí k dítěti. Dochází k rozvoji
sebehodnotících emocí a s nimi provázenými pocity zahanbení, kdyţ jim dospělí dávají
najevo svoji nespokojenost s nimi. Opačně lze pozorovat pocity hrdosti. V období
negativismu však můţe být dítě hrdé i na překročení hranice. Dítě si více uvědomuje
emoce jiných lidí, zejména pokud ho zasáhnou. V rámci kognitivního egocentrismu se
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domnívají, ţe se k nim veškeré dění nějak vztahuje, a proto se cítí za emoce například
matky nějak zodpovědní. (Vágnerová, 2005)
„V útlém dětství je dítěti dovoleno víceméně všechno, nemusí udrţovat tělesnou
čistotu, nemusí jíst samo lţičkou, neočekává se od něho, ţe hned uposlechne rozkaz
rodičů. Teprve později je podrobováno sociálnímu tlaku, aby své chování přizpůsobilo
způsobům, které jsou společností schvalovány, a aby se chovalo podobně jako dospělí
členové.“ (Langmeier, 1991, s. 82) Předpokladem k pochopení smyslu sociálních
norem, jako předpisů pro vlastní chování, je uvědomění sebe sama jako subjektu, který
se můţe různým způsobem projevit, i objektu, k němuţ se určité jednání vztahuje.
K tomuto vývojovému posunu dochází mezi 15 a 24 měsíci. (Vágnerová, 2005)
Kohlberg (1976) nazývá toto období předkonvenčním stádiem morálního vývoje, jde
o heteronomní morálku vyplívající z pozice síly a autority rodičů. (in Vágnerová, 2005)
Dítě chápe, ţe musí rodiče poslouchat a jejich pravidla respektovat. Vztah mezi
morálním uvaţováním a morálním jednáním není zcela jednoznačný. Děti vědí, jak by
se měli chovat, ale ne vţdy tak reagují. Informace dítě získává na dvou úrovních:
pozorováním a pomocí verbálního sdělení. Přijetí norem závisí na kvalitě vztahu rodiče
a dětí. V dítěti převládá potřeba bezprostředního uspokojení potřeb, spojeného s pocity
libosti, počátek autoregulace těchto potřeb souvisí s rozvojem poznávacích procesů. U
batolat před 2. rokem se objevuje prosociální chování, jsou ochotná pomáhat rodičům,
utěšovat a pečovat, toto chování se objevuje i ve hře. Ve hře se ale také projevuje
egocentrismus dítěte, je neochotné cokoli půjčovat nebo se dělit. (Vágnerová, 2005)

5.1.2 Předškolní věk
Dítě ve věku 3- 6 let je zaměřeno na poznávání nejbliţšího světa a jeho pravidel.
Piaget (1970) nazývá toto období obdobím názorného intuitivního myšlení, dítě ještě
není schopné respektovat zákony logiky, tudíţ je jeho myšlení nepřesné a má mnohá
omezení. (in Vágnerová, 2005) Dítě sice umí vyvozovat závěry, ale je stále závislé na
vizuálním názoru. Myšlení dítěte je stále egocentrické a antropomorfické. (Langmeier,
Langmeier, Krejčířová, 1998) Převládá vázanost na přítomnost tzv. presentismus, který
představuje subjektivní jistotu, je to doopravdy tak, protoţe to tak vidí. (Vágnerová,
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2005) „Určitý řád, pravidla, která usnadňují kognitivní orientaci, děti předškolního
věku nejenom přijímají, ale dovedou je odvodit ze zkušenosti, i kdyţ mnohdy nejsou
jejich závěry správné. Jiţ 3leté děti jsou schopné odvodit jednoduché pravidlo, závislé
na jedné souvislosti či vztahu, zejména pokud by se týkalo něčeho, co je pro ně zajímavé
a zároveň srozumitelné. Sloţitější pravidla děti samy neodvodí a někdy je i obtíţně
chápou. Ve vztahu k pravidlům bývají předškolní děti málo flexibilní, mají tendenci je
rigidně dodrţovat. Důvodem je jejich potřeba jistoty.“ (Vágnerová, 2005, s. 180)
Emoce dítěte předškolního věku jsou stabilnější a vyrovnanější. Proměna
povahy emočního proţívání je závislá na dosaţení větší zralosti CNS, ale i na úrovni
uvaţování. Negativní emoce nebývají tak časté, protoţe děti lépe chápou příčiny vzniku
nepříjemných situací nebo význam úmyslu jiné osoby. (Vágnerová, 2005) Dítě je
výrazně samostatnější, často se obejde bez matky. Je přístupnější verbálnímu
rozumovému vysvětlení. (Langmeier, Langmeier, Krejčířová, 1998) Osvojuje si nové
sociální role v prostředí mateřské školy i mimo ni, vzorce chování a postoje, které jsou
od něj společností očekávány, a to vzhledem k jeho věku, pohlaví, společenskému
postavení a podobně. (Langmeier, 1991) Od 3 let dovedou bez problému identifikovat
dění, které má pozitivní dopady, například navozuje pocity štěstí. Situace vyvolávající
strach či zlost odlišují aţ děti starší čtyř let. Dítě je jiţ schopné oddálit své uspokojení
a částečně ovládat své citové projevy. (Vágnerová, 2005) „Nově se objevují pocity viny,
které jsou vázány na dosaţení určitého stupně morálního uvaţování, na přijetí obecných
pravidel chování a ztotoţnění se s nimi. Dítě cítí vinu, kdyţ si uvědomuje, ţe udělalo
něco, co je hodné odsouzení, a je mu to nepříjemné. Pocity viny signalizují vznik
vnitřního korektivního mechanismu, který reguluje dětské chování i tehdy, není-li
přítomen nikdo, kdo by dítě pokáral.“ (Vágnerová, 2005, s. 200)
Předškolní děti snáze přijímají pravidla, která jim prezentují uznávané autority,
dítě tuto normu respektuje s ohledem na autoritu, ke které chová citový vztah. Dítě
zcela automaticky povaţuje za správné to, co určí dospělí. Jako v batolecím věku je
předškolní dítě pořád v předkonvenční fází morálního vývoje. Stejně jako dospělí lidé
i dítě nemá rádo omezování, můţe se tedy objevovat určitá míra nekázně, která je ale
přirozená. Souvisí s obdobím negativismu kolem tří let, nebo vzdorem malého dítěte
vůči rodičům, jako projev snahy být samostatnější a nenechat se stále omezovat, toto
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chování však není úmyslné, ale patří k lidskému vývoji. (Bendl, 2011a) Projevem
presentismu dítěte je i jeho poslušnost k osobě, která je mu aktuálně na blízku. Dítě si
uvědomuje rozdíl platnosti norem pro děti a dospělé, svou podřízenost dospělým, a ţe je
dospělým dovoleno mnohem víc neţ dětem. (Vágnerová, 2005) Pro dítě je důleţitá
společnost druhých dětí, ve které se dítě učí způsobům chování, jako je druhé vést,
podřídit se, soupeřit se sobě rovnými, spolupracovat, řešit kompromisem konflikty.
(Langmeier, 1991) Helus (2009) označuje vlastnosti, které souvisejí s morálkou jedince
jako charakter osobnosti. Charakter není vrozeným předpokladem, ale je osvojen
zvnitřňováním vnějších poţadavků, se kterými se jedinec ztotoţní, kolem 10 roku si je
zvnitřňuje. Důleţitými hodnotovými komponenty charakteru jsou například: ţivotní
zásady, jimiţ se jedinec řídí, normy, které si ukládá, vůdčí ideály, morální postoje,
sebeovládání, morální kvality a svědomí. Vlivem vnitřního regulačního mechanismu se
u dítěte objevuje svědomí. (Kochanska, 2002 in Vágnerová, 2005) Jeho rozvoj je
závislý na uspokojivém vztahu s rodiči a na disciplinárních technikách. (Langmeier,
1991) „Při vedení dětí a mládeţe ke kázni nejde jenom o to, aby se jedinci pouze
vnějškově přizpůsobili normám kázně, ale zejména o to, aby vnitřně přijali stanovené
cíle a poţadavky na chování, tj. aby se s nimi ztotoţnili, aby je přeměnili ve své vnitřní,
osobní zásady, principy, potřeby, normy, aby se z nich stalo osobní přesvědčení, kterým
se budou nadále řídit z vnitřní nutnosti. Vnější (ukázněné) jednání je výsledným
projevem nastíněného procesu, kterému říkáme zvnitřňování neboli interiorizace,
popřípadě subjektivizace.“ (Bendl, 2011a, s. 189) V mladším školním věku dochází
k zvnitřnění základních norem a ztotoţnění se s nimi, nemluvíme tedy uţ o vnější
poslušnosti, ale o vnitřní kázni dítěte.

5.2

Kázeňské a výchovné metody

Výchovných prostředků existuje celá škála, dědí se z generace na generaci,
vznikají na základě zkušenosti, inspirací z okolí, z odborných publikací a dalších zdrojů.
Nejdůleţitější poznatek při pouţívání výchovných metod je porozumění osobnosti, na
kterou mají tyto metody působit. Dosáhne se tak větší efektivity a menším negativním
dopadům na dětské osobnosti. V současné demokratické společnosti je automaticky
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vyţadována demokracie i ve výchově a s tím spojené humanitní tendence ve výchově.
(Matějček, 2007)
V této bakalářské práci uvedeme tři metody, se kterými se zajisté setká kaţdý
učitel i rodič.
5.2.1 Odměna a trest
Odměna i trest můţou mít mnoho podob, nemluvíme pouze o trestu tělesném
a odměně materiální. Pouţití této výchovné metody má své klady i své zápory, vše
záleţí na míře, četnosti, přizpůsobení dítěti a pochopení dětské osobnosti při pouţívání
odměny a trestu.
Nejčastější odměnou je odměna sociální. Je nutné, aby se to s odměnami
nepřehánělo, aby dítěti nezevšedněly, nebo aby kaţdou činnost neprovádělo pouze za
účelem získané odměny. Důsledné poskytování odměn po ţádoucím chování, vede
k vzestupu tohoto chování, nepravidelné odměňování způsobuje vzestup pomalejší, zato
ale můţe být výsledek trvalejší. Sociální odměny jako projevy lásky navíc podporují
sebevědomí a rozvoj svědomí jedince. (Langmeier, 1991)
Vychovávající by se měl snaţit odměny aplikovat i u chování problémových
dětí, které není za co chválit nebo jinak odměňovat. Vţdy by měl najít chvíli, kdy je dítě
hodno odměny, například kdyţ dítě udělá něco uţitečného, nebo si klidně hraje.
(Langmeier, 1991) Na základě poznání dítěte je moţnost vytvořit situaci, kterou by dítě
mělo zvládnout a za to být výrazně pochváleno. (Matějček, 2007) Odměna je v tomto
případě efektivnější metodou neţ neustálé trestání.
Při stanovování hranic je často vyuţíváno trestu. Ty se většinou dovolávají
jakési abstraktní morálky, upozornění „To se nedělá!“, je pro dítě matoucí, nerozumí,
kde přesně hranici překročil a jak má nyní reagovat. Tresty jsou často provázeny
velkými projevy negativních emocí, znamenají určitou odplatu, panovačnost, chtějí
zlomit vůli, vykonávají nátlak, ale neslouţí k zlepšení a změně obtíţného chování.
Tresty mají spíše krátkodobý úspěch. Jak trest, tak odměna by měly být pouţity
bezprostředně po ukázněném nebo neukázněném činu, dítě, vlivem jeho presentismu,
vnímá aktuální situaci a dění, nejsou schopné pátrat po správných nebo špatných
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příčinách svého chování zpětně. (Rogge, 2009) Jan-Uwe Rogge (2009) uvádí jako
nejvhodnější trest přirozený důsledek, dítě které se chová nesprávně a například odmítá
jíst večeři, mají rodiče nechat jít spát o hladu, aby si samo uvědomilo důsledek svého
chování, ale zároveň mu ukázalo cesty a východiska. Tresty jsou za jistých podmínek ve
výchově nutné a mohou opravdu působit výchovně pozitivně. I zastánci volné výchovy
uznávají přinejmenším nutnost přirozených trestů. (Langmeier, 1991) „Trest zajisté
není to, co jsme si jako trest pro dítě vymysleli, ale to, co dítě jako trest proţívá.“
(Matějček, 2007, s. 26) Zásada umírněnosti pouţívání trestu je velmi důleţitá, nejenţe
můţe dojít aţ k týrání dítěte, ale také si dítě můţe na tyto tresty natolik zvyknout, ţe
ztrácejí svůj účel, pro dítě se tak mohou stát i „odměnou“, kdy dítě trestem získává
vyţadovanou pozornost vychovatele. Trest také nemůţeme povaţovat za metodu, která
dítě podpoří v práci, neudělá ji zdaleka tolik kvalitativně ani kvantitativně, jako pro
uspokojení z radosti těch, které má rádo. (Matějček, 2007)
Trest má tři hlavní účely – odplatu, jako trest vyjadřující ideu, ţe spravedlnost
vyţaduje, aby po špatném činu následoval morálně zaslouţený trest; odstrašení, jako
idea, ţe dítě nebo ostatní se budou chtít v budoucnu podobnému chování ze strachu před
jeho následky vyhnout; náprava, jako idea, ţe dítěti se napomůţe k pochopení
nevhodnosti jeho chování a toho, proč je třeba, aby se příště choval správně. Často
zahrnují všechny tři účely najednou, účel nápravy je povaţován za nejlepší. (Kyriacou,
2004) Trest pomáhá dítěti pochopit, co znamená „ne“, „nesmíš“, tedy co je nesprávné,
pomáhá rychle potlačit neţádoucí chování, vynechání trestu můţe slouţit jako odměna.
Trest můţe mít ale i negativní následek, můţe navodit příliš silné emoční reakce,
nenaučí dítě, co má dělat správně, můţe vést k zakrývání neţádoucího chování – lhaní,
vyhýbání se trestající osobě, častým opakováním ztrácí svou účinnost, můţe se dítěti
stát odměnou – pozornost, dítě vnímá trest jako nespravedlnost, nerozumí mu, můţe
vyústit ve skutečné týrání dítěte, osvojení agresivního chování. K dítěti má vychovatel
přistupovat s úctou, tomu mají odpovídat i zvolené tresty, které nemají dítě poniţovat.
(Langmeier, 1991) Důleţité je kritizovat chování dítěte a ne dítě samotné. (Kramulová,
2008, č. 4)
O problematice trestů pojednává Listina základních práv a svobod. V hlavě
druhé, článku 7 (odstavec 2) říká, ţe „nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému,
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nelidskému nebo poniţujícímu zacházení nebo trestu“. V článku 10 (odstavec 1) se
praví, ţe „kaţdý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest,
dobrá pověst a chráněno jeho jméno“. (Sbírka zákonů č. 23/1991, in Bendl, 2011a, s.
193) V části I., článku 28 (odstavec 2) Úmluvy o právech dítěte najdeme ustanovení,
které se výslovně týká problematiky školní kázně. Píše se zde, ţe „kázeň ve škole má
být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte.“ (Sbírka zákonů č.
104/1991 in Bendl, 2011a, s. 193)
Vztah mezi dítětem a učitelem, učitelem a dítětem je základem výchovy.
Učitelka by si u dětí měla získat přirozenou autoritu. Můţe se na děti nazlobit, určitá
situace ji můţe na chvíli rozhodit, ale nemůţe se vzdát autority. Vůbec nevadí, kdyţ dá
učitelka před dětmi najevo své emoce, důleţité je, aby zůstala svá a její chování bylo
pro děti čitelné. (Kramulová, 2008, č. 4)
5.2.2 Výchova vzorem
Výchovnou metodu vzorem, ačkoliv často nezáměrně působenou, popsal jiţ
Komenský (1951), děti mají přirozenou schopnost napodobovat vše, co vidí, nápodobou
se učí všechny dovednosti potřebné pro ţivot, nevyjímaje těch špatných. V současnosti
se ukázalo, ţe působivost vzoru můţe být různá podle rozdílných okolností a podle
toho, čemu se dítě má učit. Pro dítě je účinnější vzor, ke kterému má kladný vztah, je
úspěšný nebo přitaţlivý. (Langmeier, 1991) S výchovou vzorem samozřejmě vzniká
nemalé riziko, pokud má vychovatel rozdílný hodnotový systém neţ společnost, ve
které ţije. Negativní důsledky na chování dítěte můţou mít i vzory animovaných
pohádek, které jsou často agresivně podkresleny. Rozpor ve vnitřních hodnotách dítěte
můţe způsobit i volný přístup na internet a sledování pořadů v televizi neurčených
dětem, dítě je tak často svědkem zpráv o kriminálních případech, chování celebrit.
Úkolem rodiče je v takovém případě dítěti situaci objasnit a vysvětlit jim, proč je to
špatné a jak se chovat správně. Tím se dostáváme k další metodě, výchově vysvětlením.
5.2.3 Výchova vysvětlením
Vysvětlení by mělo být připojeno ke kaţdé výchovné metodě, vţdy tomu ale tak
nebývá. Často je vysvětlování nepřiměřené věku dítěte a ztrácí tak svůj účinek. Uţ
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předškolní dítě značně získává z toho, ţe se mu přiměřeným způsobem vysvětlí, proč se
něco má nebo nemá dělat, nebo aby si uvědomilo, proč je odměňováno nebo trestáno.
Čím je dítě starší, tím je výchovná metoda vysvětlení důleţitější. Uvádějí se dva
základní způsoby vysvětlení- poučení o tom, jaké následky má vlastní chování pro
druhé lidi; poučení o tom, ţe se od něj čeká vyspělejší chování, apeluje se tedy na jeho
vyspělost a sebeúctu. (Langmeier, 1991)
Hoffman podal přehled 17 studií, ve kterých byl sledován vztah mezi různými
ukazateli morálního vývoje dítěte a výchovnými praktikami rodičů. I kdyţ výsledky, jak
se dalo čekat, nebyly zcela shodné, přece jen obecně ukazují, ţe výchova zaloţená jen
na moci spíše brzdí vývoj morálního usuzování a jednání, zatímco naopak vysvětlení
vývoji napomáhá. Děti, kterým se dostávalo přiměřeného vysvětlení, vykazovaly více
„vnitřní orientace“, pociťovaly spíše vinu při přestupku, i kdyţ nebyl odhalen, častěji
odolávaly pokušení a otevřeněji přiznávaly prohřešek. Podobné pozitivní vlivy se u
výchovy vysvětlením dalo prokázat u dětí ve velkém věkovém rozpětí (4-20 let). Další
studie však ukázaly, ţe záleţí na způsobu vysvětlení a mimo jiné na tom, zda vysvětlení
podává matka nebo otec. Nicméně pro praxi je důleţité, aby si vychovatel uvědomil
význam vysvětlení a aby se vyvaroval „pseudo-vysvětlení“, mající charakter
neúčinného mentorování a dokola opakovaného kázání. Účinné vysvětlení vychází
z dané situace a má mít spíše ráz rozhovoru, kde je dítěti nejen dovoleno, aby kladlo
otázky, ale je k tomu povzbuzováno a jeho mínění je bráno váţně. (in Mussen 1970 in
Langmeier, 1991)

5.3

Zásady vedení ke kázni

Nejenom prostředky k ukázňování by měly být pouţívány s určitými zásadami.
Tyto zásady jsou důleţité jak pro dítě, které se díky nim jednodušeji orientuje
v pravidlech a poţadavcích společnosti, ale i pro vychovatele, kterému se tím
zjednoduší a zefektivní proces vychovávání.
Lindner (1902) stanovil celkem šest zásad pro výchovu:
1.

„výchova buď přirozená

2.

výchova buď přiměřena vzdělanosti časové
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3.

výchova drţiţ se mezi realismem a idealismem

4.

výchova buď pravdivá

5.

výchova buď jednotná

6.

výchova uţívej vychovávacích prostředků moudře“ (in Bendl, 2011a, s. 205)
Stanislava Kučerová (1966) formulovala zásady:

1.

„vychovávej přirozeně!

2.

vychovávej s láskou!

3.

vychovávej pro ţivot!

4.

vychovávej pravdivě!

5.

vychovávej jednotně!

6.

vychovávej vlastenecky!“ (in Bendl, 2011a, s. 205)

Stanislav Bendl (2011a) stanovil celkem 19 zásad důleţitých pro učitele, ale
většina z nich by měla být i zásadou rodičů.
1.

zásada vědeckosti- výchova postavena na základech vědy (pedagogiky,
psychologie, sociologie),

2.

zásada kázeňského optimismu- optimistický přístup k ţákovi, důvěra, věřit
v moţnost nápravy dítěte,

3.

zásada kázeňské cílevědomosti- jasná představa, ke které ţáky vedeme,

4.

zásada srozumitelnosti- dítě má vědět zač je trestáno, odměněno,

5.

zásada upřímnosti- ţádná přetvářka ze strany učitele,

6.

zásada jednotného přístupu- jednotnost poţadavků na chování kaţdého
dítěte, ale i jednotnost poţadavků všech učitelů, jednotnost rodiny a školy,

7.

zásada

přiměřenosti-

přiměřenost

výchovy

věku,

individuálním

zvláštnostem,
8.

zásada umírněnosti v pouţívání kázeňských prostředků

9.

zásada spravedlivosti

10.

zásada postupnosti- přechod od jedné kázeňské metody ke druhé postupně,

11.

zásada soustavnosti- cílevědomosti a nepřetrţitosti,

12.

zásada trpělivosti

38

13.

zásada náročnosti a úcty k osobnosti ţáka- přísný a zároveň laskavý učitel,

14.

zásada důslednosti- pokládá za nejdůleţitější metodu,

15.

zásada orientace na kladné rysy ţáka a potlačení rysů záporných

16.

zásada komplexního rozvoje osobnosti ţáka

17.

zásada výchovy kolektivem

18.

zásada spojení teorie s praxí- boj proti formalismu,

19.

zásada bohatosti a členitosti kázeňských prostředků,

5.4

Profesní kompetence učitele v oblasti kázně

Podle pedagogického slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 103) je
pojem kompetence učitele „soubor profesních dovedností a dispozic, kterými má být
vybaven učitel, aby mohl efektivně vykonávat své povolání. Existují četné pokusy o
vymezení kompetencí učitele, snaţící se je sblíţit s obsahem přípravy budoucích učitelů
na pedagogických a jiných fakultách. Obvykle jsou uváděny jako hlavní kompetence
osobnostní a kompetence profesní. Osobnostní kompetence zahrnují zodpovědnost,
tvořivost, schopnost řešit problémy, týmově spolupracovat, být sociálně vnímavý a
reflexivní. Profesní kompetence se vztahují k obsahové sloţce výkonu profese („znalost
předmětu“), ale dnes jsou zdůrazňovány zvl. komunikativní, řídicí, diagnostické aj.
kompetence. Výzkumy a rovněţ zkušenosti učitelů z praxe dokládají (v ČR i v zahraničí),
ţe dosavadní přípravné vzdělávání učitelů nepokrývá v úplnosti ţádoucí soubor
učitelských kompetencí.“
Efektivnost práce učitele je do značné míry závislá na kvalitě jeho
pedagogických dovedností. Kyriacou (2004) dospěl k těmto skupinám klíčových
dovedností učitele:
1.

plánovací dovednosti, umoţňující připravit vyučovací hodinu, tj. například
vymezit výukové cíle, zvolit vhodné prostředky ke splnění těchto cílů apod.,

2.

dovednosti realizační a řídící, zajišťující účinnou pedagogickou komunikaci
ve vyučovací hodině,

3.

dovednosti přispívající k vytváření a rozvíjení příznivého klimatu ve třídě,
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4.

dovednosti nezbytné k udrţení kázně ve třídě a k řešení výchovných situací,

5.

diagnostické dovednosti, umoţňující kontrolovat a hodnotit učební činnosti
ţáků,
autodiagnostické

6.

dovednosti,

spočívající

v sebehodnocení

učitelovi

pedagogické činnosti.
„Nejdůleţitější věc, kterou je třeba si uvědomit v souvislosti s kázní, je, ţe
vytváření a zajištění nezbytného pořádku ve vyučování mnohem více souvisí
s obecnějšími dovednostmi efektivně vyučovat neţ se samotným přístupem učitele
k neţádoucímu chování ţáků. Jestliţe jsou učební činnosti dobře plánovány
a připravovány, jestliţe jejich realizace navodí a udrţí ţákovu pozornost, zájem
a zaujetí, jestliţe tyto činnosti jsou dostatečně podnětné, představují vzrušující výzvu
ţákovým schopnostem a nabízejí mu reálnou příleţitost pro úspěch, pak bude potřebný
pořádek v hodinách zajištěn jako důsledek těchto kvalit vašeho vyučování.“ (Kyriacou,
2004, s. 95) Velkou chybou je snaţit se prosadit si kázeň tím, ţe se učitel soustředí na
získání nadvlády a vyvolání strachu v dětech jako vhodnou strategii pro odstranění
nevhodného chování. (Kyriacou, 2004)

5.5

Kázeň v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní
vzdělávání

„Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV)
vymezuje hlavní poţadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí
předškolního věku. Tato pravidla se vztahují na pedagogické činnosti probíhající ve
vzdělávacích institucích zařazených do sítě škol a školských zařízení. Jsou závazná pro
předškolní vzdělávání v mateřských školách, v mateřských školách s programem
upraveným podle speciálních potřeb dětí a v přípravných třídách základních škol.“
(RVP PV, 2006, s. 6) RVP PV představuje základní východisko pro tvorbu školních
vzdělávacích programů i jejich uskutečňování. RVP PV určuje společný rámec, který je
potřeba zachovávat.
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Předškolní vzdělávání má smysluplně obohacovat denní program dítěte
v procesu jeho předškolních let a poskytovat dítěti odbornou péči. Mělo by usilovat o
to, aby první vzdělávací postupy dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně
podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě a aby čas proţitý v mateřské
škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých
základů do ţivota i vzdělávání. Úkolem předškolního vzdělávání je rozvíjet osobnost
dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu,
napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení,
stejně tak i učit dítě ţít ve společnosti ostatních a přibliţovat mu normy a hodnoty touto
společností uznávané. (RVP PV, 2006)
Pro rozvoj dovedností a osobnosti dítěte je vyţadováno, v předškolním
vzdělávání uplatňovat odpovídající metody a formy práce. Jednou z metod je i situační
učení zaloţené na vytváření a vyuţívání situací, které poskytují dítěti praktické ukázky
ţivotních souvislostí, dítě si tak aktivně osvojuje postoje, pravidla, vzory chování
v okamţiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl. Další významnou metodou
je spontánní sociální učení, zaloţené na principu přirozené nápodoby. Proto je potřeba
ve všech činnostech a situacích, které se vyskytnou v průběhu dne v mateřské škole,
poskytovat dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné.
(RVP PV, 2006)
RVP PV stanovuje rámcové cíle, které by měli pedagogové při své práci
sledovat.
1. „rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
2. osvojení základů hodnot, na nichţ je zaloţena naše společnost
3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná
osobnost působící na své okolí“
(RVP PV, 2006, s. 11)
Klíčové kompetence v RVP PV jsou soubory předpokládaných vědomostí,
dovedností, schopností, postojů a hodnot. Dosaţitelné kompetence týkající se kázně
a poslušnosti dítěte předškolního věku jsou pak tyto:
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kompetence k učení: „získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích
a v dalším učení; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém ţije“
kompetence k řešení problémů: „řeší problémy, na které stačí; známé
a opakující se situace se snaţí řešit samostatně (na základě nápodoby či
opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého“
sociální a personální kompetence: „samostatně rozhoduje o svých činnostech;
umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej; uvědomuje si, ţe za sebe i své jednání
odpovídá a nese důsledky; ve skupině se dokáţe prosadit, ale i podřídit, při
společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běţných situacích
uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je
schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy; chápe,
ţe nespravedlnost, ubliţování, poniţování, lhostejnost, agresivita a násilí se
nevyplácí a ţe vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáţe se bránit projevům
násilí jiného dítěte, poniţování a ubliţování“
činnostní a občanské kompetence: „chápe, ţe se můţe o tom, co udělá,
rozhodovat svobodně, ale ţe za svá rozhodnutí také odpovídá; má základní
dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami
a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaţí se podle toho chovat; spoluvytváří
pravidla společného souţití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe
potřebu je zachovávat“
(RVP PV, 2006, s. 12-14)
RVP PV dělí vzdělávací obsah do pěti oblastí, kaţdá zahrnuje vzájemně
propojené kategorie: dílčí cíle (co pedagog u dítěte podporuje), vzdělávací nabídku (co
pedagog dítěti nabízí) a očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období
zpravidla dokáţe), rizika (co ohroţuje úspěch vzdělávacích záměrů pedagoga). o cílech,
vzdělávací nabídce a očekávaných výstupech týkajících se kázně se pak v RVP PV
mluví v těchto oblastech:
Dítě a jeho psychika- sebepojetí, city, vůle
o dílčí vzdělávací cíle: „získání relativní citové samostatnosti; rozvoj
schopnosti samostatnosti; rozvoj a kultivace mravního i estetického
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vnímání, cítění a proţívání; získání schopnosti záměrně řídit svoje
chování a ovlivňovat vlastní situaci“
o vzdělávací nabídka: „činnosti vyţadující samostatné vystupování,
vyjadřování,

obhajování

a sebehodnocení;

příleţitosti

vlastních
a hry

názorů,

pro

rozvoj

rozhodování

vůle,

vytrvalosti

a sebeovládání; činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly
s viditelným cílem a výsledkem, v nichţ můţe být dítě úspěšné; hry na
téma rodiny, přátelství apod.; výlety do okolí (kulturní akce); dramatické
činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka
v různých situacích)“
o očekávané výstupy: „odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých,
být aktivní i bez jejich opory; uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat
vlastní názory a postoje a vyjadřovat je; vyjádřit souhlas i nesouhlas,
říci „ne“ v situacích, které to vyţadují, odmítnout se podílet na
nedovolených či zakázaných činnostech; respektovat předem vyjasněná
a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti“
o rizika: „málo vlídné, nevstřícné, strohé, nelaskavé a málo přátelské
prostředí, kde dítě nenalézá dostatek lásky a porozumění; nepřiměřené
nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně proţívá
pocit selhání; nedostatek moţností projevovat vlastní city, sdělovat citové
dojmy a proţitky a hovořit o nich; nevhodné vzory a modely chování
(netaktní komunikace, nedostatek sociálního cítění, ohleduplnosti
a tolerance, necitlivé vztahy a postoje okolí)“
(RVP PV, 2006, s. 22-24)
Dítě a ten druhý
o dílčí vzdělávací cíle: „seznamování s pravidly chování ve vztahu
k druhému; posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
(v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.); vytváření
prosociálních postojů“
o vzdělávací nabídka: „běţné verbální i neverbální komunikační aktivity
dítěte s druhým dítětem i dospělým; společenské hry, společné aktivity
nejrůznějšího

zaměření;

kooperativní
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činnosti

ve

dvojicích,

ve

skupinkách; činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného
souţití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě; hry a činnosti, které
vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit
hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor
apod.; činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němţ dítě
ţije (rodina, mateřská škola); hry a situace, kde se dítě učí chránit
soukromí a bezpečí své i druhých; četba, vyprávění a poslech pohádek
a příběhů s etickým obsahem a poučením“
o očekávané výstupy: „dodrţovat dohodnutá a pochopená pravidla
vzájemného souţití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti,
dodrţovat herní pravidla; respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se
s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit se s jiným dítětem apod.;
bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubliţování, poniţování apod.“
o rizika: „nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování,
málo vstřícné postoje dospělých k dítěti i k sobě navzájem; nedostatečně
psychosociálně „bezpečné“ prostředí, neautentické, s nedostatkem
porozumění a tolerance; příliš ochranářské či příliš nevšímavé
prostředí;
manipulace

autoritativní
dítěte

tzv.

vedení,

direktivní

pozitivními

zacházení

prostředky;

s dítětem,

nejednoznačně

formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, nedodrţování
přijatých pravidel, špatný vzor“
(RVP PV, 2006, s. 24-26)
Dítě a společnost
o dílčí vzdělávací cíle: „poznávání pravidel společenského souţití a jejich
spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí; rozvoj
schopnosti ţít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat základní
hodnoty v tomto společenství uznávané; rozvoj základních kulturně
společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti
projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se
přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny; vytvoření
povědomí o mezilidských morálních hodnotách“
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o vzdělávací nabídka: „běţné kaţdodenní setkávání s pozitivními vzory
vztahů a chování;

spoluvytváření přiměřeného mnoţství jasných

a smysluplných pravidel souţití ve třídě; aktivity přibliţující dítěti
pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty v jednání lidí“
o očekávané

výstupy:

„uplatňovat

návyky

v základních

formách

společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti
i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo aţ kdyţ domluví
druhý, poţádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn
apod.); pochopit, ţe kaţdý má ve společnosti svou roli, podle které je
třeba se chovat; aktivně zvládat poţadavky plynoucí z prostředí školy
i jeho běţných proměn a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí
pohody; utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování
a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve
vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat;
dodrţovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě; uvědomovat
si, ţe ne všichni lidé respektují pravidla chování, ţe se mohou chovat
neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohroţovat pohodu i bezpečí
druhých; odmítat společensky neţádoucí chování, chránit se před ním
a v rámci svých moţností se bránit jeho důsledkům“
o rizika: „nedostatek estetických a etických podnětů a příleţitostí k jejich
kultivovanému proţívání a vyjádření; přítomnost nevhodných podnětů;
nevhodný mravní vzor okolí včetně nevhodných vzorů v médiích; příliš
mnoho nefunkčních pravidel ve skupině, děti se nepodílejí na jejich
vytváření, ne všichni je dodrţují; schematické mravní hodnocení bez
moţnosti dítěte vyjádřit vlastní úsudek; nedostatek příleţitostí k nápravě
jednání, které bylo proti pravidlům; ironizování a znevaţování úsilí
dítěte; potlačování autonomního chování dítěte v zájmu zkratkovitého
dosaţení vnější disciplíny a poslušnosti; nevšímavost k nevhodné
komunikaci a jednání mezi dětmi, přehlíţení neţádoucího chování
některých dětí, schematické řešení konfliktů bez zjišťování příčin jejich
vzniku“
(RVP PV, 2006, s. 26-28)
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Dítě a svět
o dílčí vzdělávací cíle: „seznamování s místem a prostředím, ve kterém
dítě ţije, a vytváření pozitivního vztahu k němu; osvojení si poznatků
a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči
o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně
dítěte před jeho nebezpečnými vlivy; rozvoj schopnosti přizpůsobovat se
podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám“
o vzdělávací nabídka: „přirozené pozorování blízkého prostředí a ţivota
v něm; poučení o moţných nebezpečných situacích a dítěti dostupných
způsobech, jak se chránit; praktický nácvik bezpečného chování
v některých situacích“
o očekávané výstupy: „zvládat běţné činnosti a poţadavky na dítě kladené
i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují,
chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti; přizpůsobovat se
běţně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole“
o rizika:

„nedostatečné

a nepřiměřené

informace,

nedostatečné,

nepravdivé nebo ţádné odpovědi na otázky dětí; málo podnětné, pestré
a obměňované prostředí; špatný příklad dospělých“
(RVP PV, 2006, s. 29-31)
„Vzdělávací obsah RVP PV by měl slouţit pedagogovi jako východisko pro
přípravu vlastní vzdělávací nabídky. Pedagog by ji měl ve školním vzdělávacím
programu formulovat v podobě, v jaké ji bude dětem předkládat – a to v podobě
integrovaných bloků. Je to jediný poţadavek společný všem vzdělávacím programům
připravovaným na úrovni školní. Školy tak mají značnou volnost v tom, jakým způsobem
vzdělávací obsah, daný RVP PV, pojmou a realizují.“ (RVP PV, 2006, s. 31)
RVP PV stanovuje základní podmínky předškolního vzdělávání, které jsou
potřeba dodrţovat a jsou legislativně vymezeny příslušnými právními normami. RVP
PV vymezuje vyhovující podmínky vzdělávání v několika oblastech, podmínky týkající
se kázně a vytvoření vhodného prostředí pro její rozvoj, jsou pak mimo jiné tyto:
psychosociální podmínky: děti i dospělí se cítí v prostředí mateřské školy dobře,
spokojeně, jistě a bezpečně; volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyváţená
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s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodrţovat v mateřské škole
potřebný řád a učit děti pravidlům souţití; pedagog se vyhýbá negativním
slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, je uznalý,
dostatečně

oceňuje

a vyhodnocuje

konkrétní

projevy

a výkony

dítěte

a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním, vyvaruje se paušálních pochval
stejně jako odsudků; ve vztazích mezi dospělými a mezi dětmi se projevuje
vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná
pomoc a podpora; pedagog se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve
třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociální směrem,
řízení mateřské školy: ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců,
pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci,
personální a pedagogické zajištění: pedagogický sbor, respektive pracovní tým
funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel;
pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se
společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy
a vzdělávání předškolních dětí),
spoluúčast rodičů: ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná
důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat,
spolupráce funguje na základě partnerství; rodiče mají moţnost podílet se na
dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat
do her svých dětí, jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se
v mateřské škole děje, projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování
programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů,
(RVP PV, 2006, s. 32-36)
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II. PRAKTICKÁ ČÁST

6

Výzkum

6.1

Cíle a výzkumné otázky
V praktické části bakalářské práce se konkrétně zaměříme na problematiku

stanovování pravidel a hranic chování dětem předškolního věku. Cíle budou zkoumány
prostřednictvím dotazníků, rozhovorů a kreseb dětí.
Cíle praktické části jsou stanoveny takto:
1. Zjistit, jaké metody a zásady stanovování pravidel a hranic dětem jsou
nejčetnější u respondentů výzkumu.
2. Zjistit, jaké největší kázeňské problémy shledávají ve své třídě učitelky
mateřských škol zúčastněné výzkumu.
3. Zjistit, jaké asociace v dítěti vzbouzí pravidlo, jaké jsou jeho reakce a zda
dokáţe vyvodit následky svého chování.
4. Ověřit, zda je poslušnost dítěte podmíněna citovou vazbou na autoritu.
5. Ověřit, v jaké míře se shodují názory otce a matky dítěte na výchovu ke kázni
Z těchto cílů si pokládáme výzkumné otázky:
1.

Jaké metody jsou nejčastěji vyuţívány při stanovování pravidel, jejich porušení či
dodrţení?

2.

Jsou tyto metody převáţně verbálního charakteru?

3.

Kdo tato pravidla určuje?

4.

Podílejí se na stanovování pravidel děti?

5.

Jak se vychovatelé shodují ve vedení dítěte k respektu pravidel?

6.

Jaké kompetence povaţují učitelé pro svou profesi a vedení dětí ke kázni za
důleţité?
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7.

Jaký kázeňský problém pozorují učitelé ve svých třídách nejčastěji?

8.

V čem spatřují příčinu nekázně?

9.

Co pro dítě dodrţení pravidla znamená?

10. Jaké chování si pod určitým pravidlem dítě vybaví?
11. Uvědomuje si následky svého chování, ať uţ při dodrţení nebo porušení pravidla?
12. Proč dítě autoritu poslouchá?
13. Ví, koho by mělo a koho nesmí poslouchat?
14. Jak se shodují v odpovědích otec a matka dítěte?
Tyto cíle budou zkoumány a výsledky vyhodnoceny na zkoumaném vzorku.

6.3

Výzkumné metody
K výzkumu v praktické části byly pouţity tyto metody: dotazníkové šetření,

rozhovor a projektová metoda formou kresby.
Dotazníkové šetření
Dotazník je způsob písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí.
Je určen především pro hromadné získávání údajů. (Gavora, 1996)
Struktura dotazníku se skládá ze dvou částí. Vstupní část obsahuje tzv. hlavičkujméno autora, vysvětluje cíle dotazníku a zároveň děkuje za vyplnění. Respondent
nemusí dotazník podepsat, je po něm ale ţádáno, aby vyplnil tabulku obsahující dotaz
na věk a pohlaví respondenta, počet dětí v rodině a pohlaví a věk dítěte od 3 do 6 let.
Druhá část obsahuje vlastní otázky, seřazené od základních lehčích otázek aţ po ty
sloţitější. Instrukce jsou připojeny k otázkám. Otázky vyskytující se v dotazníku jsou
uzavřené, polozavřené i otevřené. (Bendl, 2011a)
Rozhovor
V rozhovoru jde o interpersonální kontakt, metoda umoţňuje zachytit nejen
fakta, ale i hlouběji proniknout do motivů a postojů respondentů. Úspěšnost rozhovoru
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mimo jiné závisí na navození optimálního prostředí výzkumníkem. Obsahem rozhovoru
jsou otázky a odpovědi. (Gavora, 1996)
Rozhovor je individuální a strukturovaný. Opírá se o motivaci pomocí obrázků
(viz příloha č. IV). Otázky jsou pevně dány, obsahově na sebe navazují. Řetězec otázek
má tvar „uzavřeného trychtýře“, začíná u obecnějších problémů a končí konkrétními
a věcnými otázkami, přičemţ se zájem postupně rozrůstá. (Bendl, 2011a)
Projektová metoda
Projektová metoda vychází ze studia produktů činnosti, v tomto případě kresby
dítěte. Zkoumané osoby promítají do produktu vlastní činnosti, v tomto případě do
výtvarného produktu, své motivy, postoje a potřeby. Podnět k této činnosti má verbální
i vizuální charakter. (Bendl, 2011a)
„Kresba je velmi lehkým a u ţáků oblíbeným výzkumným nástrojem. Přirozeně,
cílem není nakreslit přesný nebo umělecky hodnotný obrázek. Kresba můţe mít
jednoduchou formu, můţe to být náčrt, schéma apod. Námět kresby i pokyny pro její
zhotovení musí být velmi přesné.“ (Gavora, 1996)

7

Průběh výzkumu
7.1

Realizace

Dotazníky pro učitele (viz. příloha č. I) byly poskytnuty k vyplnění
v mateřských školách, které byly vybírány podle své polohy a charakteru.
mateřská škola na Praze 5, sídliště
mateřská škola na Praze 1, centrum města
mateřská škola v Lysé nad Labem (kolem 9000 obyvatel), sídliště
mateřská škola ve Staré Boleslavi (kolem 5000 obyvatel), sídliště
mateřská škola v obci Byšice (kolem 1300 obyvatel),
mateřská škola v obci Řepín (kolem 700 obyvatel),
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Ve všech těchto mateřských školách byla návratnost dotazníků 100%. Dotazníky
byly vyplňovány v průběhu měsíců prosince 2011 aţ února 2012. Dále byly dotazníky
vyplněny učitelkami studujícími 2. ročník navazujícího magisterského studia oboru
Předškolní pedagogika na univerzitě v Hradci Králové.
Dotazníky pro rodiče (viz. příloha č. II) byly poskytnuty v mateřské škole ve
Staré Boleslavi, k vyplnění dotazníku jsem rodiče pobízela. Dále jsem oslovila matky
dětí ve věku 3-6 let, se kterými se znám. Rodiče, kteří dotazníky vyplnili, pochází
převáţně z Prahy, Prahy-východ a okolí Mělníka. Dotazníky byly vyplňovány
v průběhu prosince 2011 do února 2012. Inspirací pro sestavení situací v dotazníku byla
kniha od Jan-Uwe Rogge (2009).
Rozhovor s dětmi probíhal v mateřské škole ve Staré Boleslavi. Třída je
heterogenní, zahrnuje děti od 4 do 6 let. Rozhovoru se zúčastnily všechny děti ve třídě,
které byly přítomné, celkem tedy u 18 dětí. Rozhovor probíhal s kaţdým dítětem
individuálně v různých prostředích třídy. Realizován byl v průběhu tří dnů během volné
ranní hry. Individuálnímu rozhovoru předcházel skupinový rozhovor na téma pravidel
v mateřské škole a kresba na téma pravidel. Motivací k rozhovoru byla kresba matky
s dítětem, na prvním obrázku (viz příloha č. IV.A) se dítě matky drţí za ruku a na
druhém (viz příloha č. IV.B) se jí chytnout odmítá. Kresba navozuje situaci, ve které se
s dětmi bavíme o pravidlech, která musí dodrţovat.
Projekční metoda formou kresby byla realizována u stejných dětí jako
rozhovory. První kresba byla motivována obrázky na kartičkách (viz příloha č. V), ke
kterým mělo dítě přiřadit pravidlo, které musí dodrţet. Druhá kresba na základě
verbálně přiřazené části dne, ke které rovněţ dítě hledalo pravidlo, které musí v tuto
dobu dodrţovat.
Rozhovor i kresba byly realizovány od 23. - 27. 1. 2012, druhá kresba v březnu
téhoţ roku.
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7.2

Předvýzkum
Dotazník pro učitele byl po vytvoření ověřován u učitelky v mateřské škole s

3letou praxí a vzděláním na střední odborné pedagogické škole. Bylo zjištěno, ţe
některé pojmy v otázkách byly nesrozumitelné, ačkoliv se například jednalo o pojem
kompetence. Z toho důvodu byly do závorky vysvětleny, nebo zcela nahrazeny.
Dotazník pro rodiče byl ověřován u rodičů tří dětí, rodičům bylo 43 let. Otázky
byly srozumitelné, ale do dotazníku byly doplněny první tři základní otázky.
Rozhovor s dětmi byl sestaven na základě předchozích rozhovorů a postřehů
dětí. Během rozhovoru se pořadí otázek ani jejich znění výrazně neměnilo.
Kresba dětí (viz příloha č. VI) byla poprvé realizována pomocí kartiček
s obrázky (viz. příloha č. V), ke kterým měly děti nakreslit situace, ve které plní
závazné pravidlo a za druhé, jak by vypadalo, kdyby ho neplnily. Kartičky byly pro děti
inspirací a záchytným bodem, v kresbě projevily svou fantazii. Druhý den byla na
základě verbálního pokynu realizována kresba pravidel v určenou denní dobu (viz
příloha č. VII). Děti tak měly nakreslit, co smí a co nesmí dělat například ráno, večer,
dopoledne. Prostřednictvím obou realizací můţeme nahlédnout na to, jak děti chápou
pravidla, co pro ně znamenají a zda dokáţou vyvodit reálné následky svého chování.
Kresby ale není moţné porovnat, ani z nich vyvodit objektivní výsledek. Proto byla
realizována třetí kresba (viz příloha č. VIII), ke které byly vybrány čtyři situace, které
zpracovalo kaţdé dítě ve třídě. Tyto kresby pak můţeme vzájemně porovnat.
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7.3

Dotazník pro učitele mateřských škol

(viz příloha č. I)
TABULKA č. 1 Délka pedagogické praxe respondentů
Počet let pedagogické praxe

Do

Mateřská škola

5

MŠ Praha 1

5 -10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

2

-

-

-

-

2

1

2

1

MŠ Praha 5

1

1

-

1

-

2

1

-

-

MŠ Lysá nad Labem

1

1

1

2

-

3

-

1

-

MŠ Stará Boleslav

-

-

-

1

-

2

3

-

-

MŠ Řepín

-

-

1

-

-

-

-

1

-

MŠ Byšice

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Studentky Pdf UHK

4

1

-

-

1

1

1

-

-

celkem

8

3

2

6

1

10

6

4

1

TABULKA č. 2 Nejvyšší dosaţené vzdělání respondentů.
Nejvyšší dosaţené vzdělání

Vysokoškolské
pedagogické vzdělání

Jiné

Mateřská škola

Střední pedagogická
škola

MŠ Praha 1

4

4

-

MŠ Praha 5

4

1

1

MŠ Lysá nad Labem

4

4

1

MŠ Stará Boleslav

4

2

-

MŠ Řepín

-

2

-

MŠ Byšice

2

-

-

Studentky Pdf UHK

-

8

-

celkem

18

21

2

Průměrná délka pedagogické praxe dotazovaných respondentů je kolem 25 let.
Největší počet respondentů má vysokoškolské pedagogické vzdělání. Pouze dva
respondenti nemají pedagogické vzdělání. Celkem bylo získáno 41 vyplněných
dotazníků.
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GRAF č. 1
otázka č. 1 Máte ve třídě stanovená pravidla?
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otázka č. 1
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a) ano- zvolilo 41 respondentů
b) ne- zvolilo 0 respondentů

Z jednoznačných odpovědí na tuto otázku vyplývá, ţe všichni respondenti mají
ve své třídě stanovená pravidla chování dětí a pokládají tak jejich význam za důleţitý
pro výchovu.

GRAF č. 2
otázka č. 2 Jakým způsobem je dětem vštěpujete? vyberte maximálně dva způsoby
a
b
otázka č. 2

c
d

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

a) děti mají moţnost si je prohlíţet na obrázcích- zvolilo 9 respondentů
b) slovním opakováním, vysvětlováním- zvolilo 30 respondentů
c) čteme a vyprávíme si příběhy na téma pravidel- zvolilo 8 respondentů
d) dramatizací situací- zvolili 2 respondenti
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e

e) pokud se ve Vaší třídě stane nějaký neukázněný čin, povídáte si společně, proč
se to nedělá- zvolilo 24 respondentů
f) stanovujete si je pouze na začátku školního roku- zvolili 4 respondenti
g) opakujete si je pouze před nějakou událostí (výlet, divadlo…)- zvolili 3
respondenti
Podle odpovědí na tuto otázku jsou pravidla dětem vštěpována převáţně verbální
formou a to opakováním a vysvětlováním, rozhovorem při neukázněném činu, nebo
příběhy na téma kázně. Dále jsou jako pomůcka uţívány obrázky a piktogramy
znázorňující určité pravidlo, čili vizuální forma vštěpování pravidel. Způsob, který
uvedlo nejméně respondentů, je dramatizace ukázněné nebo neukázněné situace.
Z odpovědí tedy vyplývá, ţe pravidla jsou dětem předávána převáţně bez většího
proţitku.

GRAF č. 3
otázka č. 3 V čem spatřujete příčinu rostoucí nekázně? vypište

1.
2.
3.
4.
5.
6.

otázka č. 3

7.

8.
9.
10.

11.
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

55
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35,00%

12.

1.

nedůslednost rodičů, benevolence rodičů ve výchově, příliš volnosti pro dětivypsalo 25 respondentů

2.

nepodnětné prostředí v rodině, zaneprázdněnost rodičů, uplácení dětí dárkyvypsalo 17 respondentů

3.

nevhodné mediální vzory a pořady v televizi, počítačové hry- vypsalo 14
respondentů

4.

v rodině chybí řád a příklad správného chování u rodičů- vypsalo 11
respondentů

5.

uvolněná morálka společnosti- vypsali 4 respondenti

6.

přenášení zodpovědnosti za výchovu na pedagoga, nezájem o spolupráci s MŠvypsali 3 respondenti

7.

rozdílná ekonomická situace- vypsali 3 respondenti

8.

nesoustředěnost dětí, nezájem o činnosti- vypsali 2 respondenti

9.

jazyková bariéra, multikulturalita- vypsal 1 respondent

10. špatné citové zázemí v rodině- vypsal 1 respondent
11. přílišná zaneprázdněnost dítěte- vypsal 1 respondent
bez odpovědi- 1 dotazník
Nejčastěji uvedenou příčinou rostoucí nekázně v současnosti, je nedůslednost
rodičů ve výchově, benevolence rodinné výchovy a její uvolněnost, nepodnětné
prostředí v rodině, zaneprázdnění rodičů prací a získávání si citů dítěte pomocí dárků.
Absolutní většina dotazovaných tedy vidí příčinu v rodině a její liberální výchově. Další
problematikou jsou média, televizní pořady a počítačové hry, které jsou často pro děti
nevhodné a neméně často dětem nahrazují čas strávený s rodiči, hru a kontakt
s vrstevníky. 11 respondentů uvedlo, ţe dětem chybí řád uţ v rodině, a tak těţko
přijímají pravidla v mateřské škole, ale také jim v rodině chybí kladný vzor, od kterého
by přejímaly vzorce správného chování. Respondenti vidí problém kázně i ve
společnosti a její uvolněné morálce, dodrţování odlišných pravidel a norem, nebo jejich
nedodrţováním. Problémem je pro pedagogy také nezájem rodičů o spolupráci při
výchově s mateřskou školou, ale také přenesení zodpovědnosti za výchovu na
pedagoga. Uţ v předškolním věku děti vnímají rozdílnou ekonomickou situaci,
uvědomění si nadřazenosti nebo podřazenosti dítěte se stává častým problémem
v chování dětí. Tak stejně je problémem národní a jazyková odlišnost dětí ve třídách.
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GRAF č. 4
otázka č. 4 Jaký největší problém nacházíte ve Vaší současné třídě? vypište
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1.

agresivita- vypsalo 10 respondentů

2.

nedodrţování stanovených pravidel- vypsalo 10 respondentů

3.

domluva dítěte s dítětem, hledání kompromisu, akceptovat druhé děti, vztahy
mezi dětmi- vypsalo 7 respondentů

4.

nemáme ţádné zásadní problémy- vypsalo 6 respondentů

5.

velký počet dětí- vypsali 4 respondenti

6.

děti nerespektují pokyny dospělého- vypsali 4 respondenti

7.

nezvládání okamţitých emocí, přílišné prosazování sebe- vypsali 4 respondenti

8.

integrace dítěte se speciálními potřebami, cizince- vypsali 4 respondenti

9.

volná výchova v rodině, nestanovená pravidla- vypsali 2 respondenti

10. špatná spolupráce s rodiči- vypsali 2 respondenti
11. nepřipravenost 3letých dětí na školku, nesamostatnost dítěte- vypsali 2
respondenti
bez odpovědi 5 respondentů
Z odpovědí vyplývá, ţe nejčastějším problémem ve třídách respondentů je
agresivita dětí a s tím spojené chování a následky. Dále nedodrţování stanovených
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pravidel, komunikace mezi dětmi, kdy děti nejsou schopné se vzájemně na něčem
dohodnout nebo dojít kompromisu, vzájemně se akceptovat a neodsuzovat se, celkově
vztahy mezi dětmi se jeví jako velmi častý problém. Celkem 6 respondentů uvedlo, ţe
ve své třídě aktuálně nenachází ţádný závaţný problém. Dalším častým problémem je
vysoký počet dětí ve třídě, od kterého se odvíjí mnoho dalších potíţí. V některých
třídách respondentů se jako největší problém jeví nezvládání okamţitých emocí dítěte
a přílišné prosazování sebe sama, důsledkem je tak časté vyrušování a neplnění
zadaných úkolů. Jako další problémy jsou uvedeny integrace dětí se speciálními
potřebami, nebo cizinců, volná výchova v rodině, nestanovená pravidla v rodině, špatná
spolupráce s rodiči, nepřipravenost dětí na mateřskou školu.

GRAF č. 5
otázka č. 5 Jakou formulací nejčastěji dítě upozorníte, že porušuje pravidla?

a
b
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a) Ty ale zlobíš! Zlobíš! - zvolilo 0 respondentů
b) To se nedělá! – zvolilo 0 respondentů
c) To se nedělá, protoţe…! – zvolilo 19 respondentů
d) pouze na něj zavolám jménem, on ví, ţe pravidla porušuje sám – zvolilo 12
respondentů
e) jinak… - zvolilo 10 respondentů
o příběhem fiktivní postavy – zvolil 1 respondent
o zeptám se ho na důvod jeho chování – zvolilo 6 respondentů
o znovu zopakuji pravidla – zvolili 2 respondenti
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o nabídkou jiné činnosti – zvolil 1 respondent
Dle počtu odpovědí, můţeme vyvodit, ţe pokud je dítě napomenuto, je zároveň
obeznámen z jakého důvodu a čím překročilo pravidla nebo hranice svého chování.
Druhá nejpočetnější odpověď vypovídá, ţe pedagogové často děti napomenou
upozorněním, zavoláním jeho jména, vytrhnutím ho z neukázněné činnosti, kdy si dítě
má uvědomit své neukázněné chování samo, očekává se tak, ţe v neukázněné činnosti
nadále nebude pokračovat. Celkem 6 respondentů zvolilo formulaci napomenutí
doplněnou o dotaz, v čem dítě pravidla porušuje, poţaduje se tak po něm, aby učitelce
samo řeklo, v čem je porušilo, proč a jak by se mělo chovat správně.

GRAF č. 6
otázka č. 6 Jak reagujete na porušení pravidel? vyberte maximálně dva způsoby
a
b
c
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a) slovním napomenutím neukázněného dítěte před dětmi – zvolilo 21 respondentů
b) slovním napomenutím neukázněného dítěte individuálně – zvolilo 11 respondentů
c) rozhovorem s dítětem – zvolilo 22 respondentů
d) dítěti zadám individuální činnost – zvolilo14 respondentů
e) posadím dítě na „samotku“ – zvolil 1 respondent
f) dítěti zadám činnost, ale v kolektivu dětí – zvolilo 6 respondentů
g) ukončím činnost všech dětí – zvolilo 0 respondentů
h) přerušením neukázněné činnosti domluveným zvukovým signálem – zvolil 1
respondent
i) jinak… - zvolili 2 respondenti
o půjdu si s dětmi hrát – zvolil 1 respondent
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o dítě oslovím a nechám ho, aby přišel sám na to, v čem pravidla porušil –
zvolil 1 respondent
Nejčastější reakcí na porušení pravidel dítětem je rozhovor vedený mezi
pedagogem a neukázněným dítětem, dále pak napomenutí dítěte před ostatními dětmi,
které způsobuje uvědomění si pravidel a jejich překročení pro všechny děti, ale zároveň
zahanbení dítěte za jeho chování a tedy poučení pro příště. 14 respondentů uvedlo, ţe
nekázeň řeší uloţením individuální činnosti pro neukázněné dítě. 11 respondentů by
volilo napomenutí neukázněného dítěte individuálně, vyhnutí se tak pocitu zahanbení
v kolektivu a moţnosti vyjádření se dítěte ke svému chování. 6 respondentů situaci řeší
zadáním jiné činnosti ale v kolektivu dětí.

GRAF č. 7
otázka č. 7 Stanovujete pravidla společně s kolegyní ve třídě?
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a) stanovujeme si je společně na začátku roku a obě se podle nich řídíme – zvolilo 30
respondentů
b) pravidla jsou pro všechny třídy ve škole stejná – zvolil 1 respondent
c) společně je sice nestanovujeme, ale nakonec prosazujeme podobná pravidla –
zvolilo 9 respondentů
d) nestanovujeme je společně – zvolilo 0 respondentů
e) jinak… - zvolil 1 respondent
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o stanovujeme je s dětmi a s asistentkou integrovaného dítěte
Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, ţe pravidla jsou stanovována převáţně
pedagogy a to na začátku roku. Pouze jeden respondent uvedl, ţe je stanovují společně
s dětmi a asistentkou. Tento výsledek můţe být ovšem důsledkem nenabídnutí odpovědi
v moţnostech. 9 respondentů uvedlo, ţe pravidla ve třídě přímo nestanovují, ale
nakonec s kolegyní prosazují podobná.
GRAF č. 8
otázka č. 8 Máte problém shodnout se s kolegyní ohledně dodržování pravidel?
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a) kolegyně nedbá na jejich dodrţování – zvolilo 0 respondentů
b) kolegyně dodrţuje úplně jiná pravidla – zvolilo 0 respondentů
c) naprosto se shodujeme – zvolilo 29 respondentů
d) pravidla sice dodrţujeme stejná, ale styl vedení k nim se docela liší – zvolilo 12
respondentů
e) jinak… zvolilo 0 respondentů
Většina respondentů uvedla, ţe se se svou kolegyní ve vedení dětí k dodrţování
pravidel naprosto shoduje. 12 respondentů uvádí, ţe pravidla sice dodrţují stejná, ale
styl vedení k nim se liší. Z čehoţ vyplývá, ţe ţádný z respondentů nemá problém se
spoluprácí s kolegyní a děti by tak ani neměly mít dva odlišné vzory chování, ani by
nemělo docházet k situacím, kdy kaţdá učitelka dodrţuje jiná pravidla chování a dítě si
je tak nejisté, jak se má chovat.
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GRAF č. 9
otázka č. 9 Jak reagujete, pokud dítě pravidla neporušuje? např. dítě si po sobě
uklízí hračky

a
b
otázka č. 9
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a) pokud si toho všimnu, dítě pochválím – zvolilo 26 respondentů
b) většinou si toho nevšimnu – zvolilo 0 respondentů
c) myslím si, ţe je to samozřejmost, ţe po sobě hračky uklidí – zvolili 3 respondenti
d) vţdy si toho všimnu a dítě pochválím – zvolilo 8 respondentů
e) jinak… - zvolili 3 respondenti
o hledám si i důvod proč pochválit neukázněné dítě – zvolil 1 respondent
o chválím v komunitním kruhu kaţdý den – zvolili 2 respondenti
bez odpovědi 1 dotazník
Z odpovědí vyplývá, ţe většina respondentů si je vědoma, ţe si ukázněného
chování nevšímá tolik, jako chování neukázněného, ne vţdy tedy ukázněné chování
ocení. 8 respondentů uvádí, ţe si ukázněného chování všimnou vţdy a dítě také
pochválí. Někteří respondenti povaţují dodrţování pravidel za samozřejmost, po které
nemusí následovat pochvala.
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GRAF č. 10
otázka č. 10 Myslíte si, že by používání tělesných trestů pomohlo k větší
ukázněnosti?
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a) ano – zvolilo 6 respondentů
b) ne – zvolilo 14 respondentů
c) nevím – zvolili 2 respondenti
d) tělesné tresty by se ve školce v ţádném případě neměly pouţívat, ale nevylučuji,
ţe pokud je přiměřeně pouţívají rodiče, můţe to pomoci – zvolilo 18
respondentů
bez odpovědi 1 dotazník

V otázce č. 10 mají respondenti jednoznačně odmítavý postoj k pouţívání
tělesných trestů ve výchově, hlavně v mateřské škole, někteří ale zároveň připouštějí, ţe
v rodinách je přiměřené pouţívání tělesných trestů moţné a výchovné. Pedagogové se
tak převáţně necítí být oprávněni k pouţívání tělesných trestů, tyto zásadní metody
výchovy, a tedy i celkově výchova, by měla být privilegiem rodiny.
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GRAF č. 11
otázka č. 11 Jaké kompetence jsou důležité pro učitele, aby si ve třídě dokázal
sjednat kázeň a pravidla? vypište
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1.

důslednost – vypsalo 24 respondentů

2.

spravedlnost – vypsalo 14 respondentů

3.

mít u dětí respekt, přirozenou autoritu, důvěru – vypsalo 13 respondentů

4.

dobré organizační a komunikační dovednosti – vypsalo 11 respondentů

5.

empatie – vypsalo 11 respondentů

6.

individuální přístup, trpělivost – vypsalo 10 respondentů

7.

být dobrým příkladem, dodrţovat stejná pravidla jako děti – vypsalo 6
respondentů

8.

kladný vztah k dětem, láskyplnost – vypsalo 5 respondentů

9.

čitelnost vlastního jednání pro děti, vhodná komunikace – vypsalo 5 respondentů

10. mít respekt k dětem – vypsali 4 respondenti
11. kreativita učitele – vypsali 3 respondenti
12. kvalifikovanost – vypsal 1 respondent
13. odpovědnost – vypsal 1 respondent
14. jednotnost působení obou učitelek – vypsal 1 respondent
bez odpovědi 2 dotazníky
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V odpovědích na tuto otázku se zřetelně projevilo, ţe respondenti nemají zřejmě
představu o pojmu kompetence, neboť jmenovali spíše vlastnosti, kterými má být
obdařen učitel, aby zdárně vykonával svou profesi. Jediné kompetence, které
respondenti uvedli, jsou kompetence organizační, komunikativní a odborně předmětová
(kvalifikovanost).
Pokud bychom zhodnotili, jaké vlastnosti respondenti povaţují za nejdůleţitější,
je to důslednost učitele, trvat si na stanovených pravidlech a domluvách, trvat na
vyplnění úkolu a ukázněném chování dětí, neustupovat od svých oprávněných
poţadavků. Při sjednávání kázně ve třídě je důleţitá také spravedlnost učitele, učitel by
měl k dětem přistupovat stejně, všímat si jejich kladných i záporných vlastností
a zároveň děti tzv. „neškatulkovat“. Učitel by měl mít podle respondentů respekt u dětí,
přirozenou autoritu a důvěru. Respondenti pokládají za důleţitý individuální přístup,
trpělivost a empatii.
Závěr dotazníku pro učitele mateřských škol
Z odpovědí respondentů vyplývá, ţe všichni upřednostňují stanovení hranic
a pravidel chování, stanovují je v absolutní většině pouze s kolegyní ve třídě. Jen
minimálně se na jejich stanovování podílejí děti. Respondenti uvedli, ţe nemají problém
shodnout se s kolegyní na pravidlech a vedení k nim. Nejvíce zmiňovanou kompetencí
učitele byla kompetence organizační a komunikativní, jinak respondenti zmiňovali
vlastnosti učitele a to nejvíce důslednost ve výchově dětí. Metody vštěpování pravidel
jsou z 86% verbálního charakteru, v činnostech tak chybí proţitek a účinek metod není
tolik kvalitní. Většina dotazovaných dítě při porušení pravidel upozorní formulací „To
se nedělá, protoţe…“ Dítě tak upozorní na nevhodné chování, zároveň mu tak ale
vysvětlí, co udělalo špatně. Nejčastěji je takto napomenuto před kolektivem dětí. Jeho
chování je tak odsouzeno a zároveň dává i ostatním dětem příklad, jak by se chovat
neměly. Reakce na dodrţení pravidel podle respondentů zůstává často bez povšimnutí.
Pro převáţnou většinu respondentů je největším problémem v chování agresivita
a nedodrţování stanovených pravidel. Příčinu těchto problémů vidí učitelé v příliš
liberální rodinné výchově a v mediálních a sociálních vzorech chování. Respondenti
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mají jednoznačně odmítavý postoj k pouţívání tělesných trestů, někteří z nich ale
připouštějí, ţe v rodině mohou mít tresty při přiměřeném pouţívání pozitivní výsledek.

Dotazník pro rodiče dětí ve věku 3-6 let

7.4

(viz příloha č. II)
TABULKA č. 3 Věk respondentů dotazníku.
20-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46+

MUŢ

1

8

2

6

3

-

ŢENA

2

9

8

2

3

-

TABULKA č. 4 Nejvyšší dosaţené vzdělání respondentů.
vyučen/a SŠ s maturitou
6

21

VŠ

VOŠ

14

3

TABULKA č. 5 Počet dětí v rodině.
1 dítě

2 děti

3 děti

4 děti

16

21

6

1

TABULKA č. 6 Věk dítěte respondentů mezi 3- 6 lety.

počet dětí ve
věku

3 roky

4 roky

5 let

6 let

20

7

11

18

66

Průměrný věk respondentů je 30 aţ 35 let. Jejich nejvyšší dosaţené vzdělání je
z velké části středoškolské s maturitou. Nejčastěji jsou v rodině dvě děti, převáţně ve
věku 3 a 6 let. Celkem bylo získáno 44 vyplněných dotazníků.

GRAF č. 12
otázka č. 1 Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině:

a

otázka č. 1

b

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00% 100,00%

a) stanovit pravidla – zvolilo 43 respondentů
b) nestanovit pravidla, řešit vše dle situace – zvolil 1 respondent
Absolutní většina respondentů se domnívá, ţe je potřeba v rodině stanovit
pravidla. Vyplývá z toho, ţe jsou si respondenti vědomi důleţitosti pravidel a jejich
významu. Zároveň si uvědomují, ţe tato pravidla v rodině stanovená mají, ačkoliv jsou
nepsaná a často ani verbálně přesně nestanovená. Tato pravidla znamenají určitou
hranici chování.

GRAF č. 13
otázka č. 2 Pokud jste se rozhodli pro a), jak je v rodině stanovujete?

a
otázka č. 2

b

c
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

67

80,00%

a) stanovujete je pouze vy – zvolilo 0 respondentů
b) stanovujete je společně s partnerem – zvolilo 34 respondentů
c) na stanovování se podílejí děti – zvolilo 9 respondentů
bez odpovědi 1 dotazník
34 respondentů odpovědělo, ţe pravidla stanovují společně s partnerem, se
kterým děti vychovává. Z reakcí lze odvodit, ţe děti se na stanovování podílí velmi
málo, tato pravidla jsou jim předkládána jako neměnná a předem určená. U této otázky
často docházelo k odlišné odpovědi otce a matky jednoho dítěte, kdy jeden odpověděl,
ţe se na stanovování podílejí děti a jeden, ţe je stanovuje pouze s partnerem. Lze z toho
tedy vyvodit, ţe se děti částečně na tvorbě pravidel podílí, záleţí na samotném pravidle,
na tom zda je dítě schopné takové pravidlo odvodit a také na tom, jestli si rodič
uvědomí, ţe právě pravidlo s dítětem vytváří.

GRAF č. 14
otázka č. 3 Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola?

a
otázka č. 3

b
c
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a) ano – zvolilo 34 respondentů
b) nevím – zvolilo 8 respondentů
c) ne… - zvolili 2 respondenti
o není ţákem MŠ – zvolili 2 respondenti
Dle počtu odpovědí lze usoudit, ţe jsou rodiče spokojení s pravidly, která si
stanovuje mateřská škola a ţe se poměrně shodují s pravidly, která mají stanovená
doma. Lze z toho také vyvodit, ţe se rodiče zajímají o činnosti v mateřské škole včetně
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stanovených pravidel. Celkem osm respondentů zvolilo odpověď nevím, důvodů
k takové odpovědi můţe být mnoho – dítě do mateřské školy ještě nedochází, nebo
jenom krátce, rodiče se o to zatím nezajímali, nevšimli si takových pravidel, škola tyto
pravidla nemá zveřejněná nebo dokonce stanovená apod.
GRAF č. 15
otázka č. 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
b

otázka č. 4

c
d
0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

a) dal/a bych mu pouze první šťávu, na odmítnutí bych nereagoval/a – zvolilo 13
respondentů
b) dal/a bych mu uţ předem na výběr pouze ze dvou moţností – zvolilo 26
respondentů
c) neptal/a bych se, co chce k pití, ale nalil/a bych mu, co uznám za vhodné –
zvolili 2 respondenti
d) dal/a bych mu všechno co chtěl, dítě se prostě občas neumí rozhodnout – zvolili
3 respondenti
Většina respondentů zvolila reakci, kdy by dítěti předem dali na výběr ze dvou
moţností. Stanovili by tak dítěti určitou hranici, ale zároveň ho nechali svobodně si
vybrat a případně nést vlastní zodpovědnost, pokud si špatně vybere. Takováto varianta
se zdá při výchově nejvhodnější. Ovšem celkem vysoký počet respondentů by dalo
dítěti pouze první šťávu a na odmítnutí by nereagovalo. Rodiče tak dítěti dávají najevo,
ţe musí zváţit, co si zvolí a zároveň opět nese zodpovědnost za svou volbu. V podstatě
malý počet respondentů by volilo liberální přístup a nalilo by dítěti všechno, o co by si
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řeklo, protoţe se neumí rozhodnout. Dva respondenti by se dítěte vůbec neptali, nedali
by mu moţnost volby, a nalili by mu, co uznají za vhodné.

GRAF č. 16
otázka č. 5 Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Vámi 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
b

otázka č. 5

c
d
e

0,00%
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a) byl/a bych u dítěte po celou dobu oblékání a pomáhala mu – zvolilo 12
respondentů
b) slíbil/a bych mu nějakou odměnu, kdyţ se rychle oblékne – zvolilo 9
respondentů
c) pohrozil/a bych trestem (zákaz televize, ţádné sladkosti, pohlavek…) – zvolili 4
respondenti
d) pokud se neoblečeš, odvezu tě do školky v pyţamu! – zvolilo 14 respondentů
e) budu celou dobu čekat, pak ho raději obléknu sám/sama – zvolilo 5 respondentů
Dle výsledku můţeme usoudit, ţe nejvíce respondentů by volilo řešení, při
kterém by dítě samo neslo následky svého chování, rodič by jej do školky odvezl
v pyţamu. Celkem 12 respondentů by ale u dítěte bylo po celou dobu a pomáhalo mu
s oblékáním. Nejčastěji šlo o rodiče dětí ve věku 3-4 let, které ještě nemusí být tolik
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soběstačné. Značný počet respondentů by takovou situaci řešilo formou odměny
v jakékoli podobě, pouţili by tak jednu z výchovných metod, která má ale zároveň svá
rizika. Jiţ menší počet respondentů by volilo různé tresty.
GRAF č. 17
otázka č. 6 Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním.
Vypište svojí reakci.
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1. určím část/ počet lţic, které sní – vypsalo 16 respondentů
2. upozorním ho na následek (hlad, nebude mít sílu, nepůjde ven) – vypsalo 12
respondentů
3. nic jiného nedostane – vypsalo 8 respondentů
4. motivuji odměnou – vypsalo 7 respondentů
5. jíme společně, dítěti se snaţíme být vzorem – vypsalo 6 respondentů
6. dítě nenutím, můţe si to dojíst potom – vypsalo 6 respondentů
7. jídlo dítěti vezmu – vypsali 2 respondenti
8. jídlo zpestřím – vypsali 2 respondenti
9. zakáţu mu nějakou činnost – vypsal 1 respondent
10. promluvíme si, proč nechce jíst – vypsal 1 respondent
1 respondent uvedl, ţe tuto situaci neřeší, protoţe s jídlem problém nemají.
Největší počet respondentů vypsal svoji reakci jako určení části jídla, které dítě
musí sníst. Rodiče vypisovali různé hry a soutěţe během jídla, které jim pomáhají. Dítě
si tak často ani neuvědomí, kolik toho sní, jde tedy o motivaci při jídle. 12 respondentů
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by dítě upozornilo na následek jeho chování jako hlad, ale i odepření nějaké činnosti
např. procházky ven. Jde i o určitou formu trestu – o přirozený důsledek, o uvědomění
si důsledků svého chování.
GRAF č. 18
otázka č. 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.
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1. sleduji ho z povzdálí, nebo v blízkosti – vypsalo 26 respondentů
2. nechám ho/ji lézt – vypsalo 25 respondentů
3. přidrţuji ho, pomáhám mu – vypsalo 15 respondentů
4. motivuji ho k překonávání překáţek – vypsalo 11 respondentů
5. upozorním ho na nebezpečí – vypsalo 11 respondentů
6. mám strach – vypsal 1 respondent
bez odpovědi 1 dotazník
Z odpovědí vyplývá, ţe rodiče dítě nechají lézt a zkoušet svoje vlastní
schopnosti, a tak tedy i nést následky – jako zranění. Většina rodičů by na dítě pouze
z povzdálí dohlíţela, nezbavovali by ho tak jeho odvahy zkoušet a dávali mu najevo, ţe
je schopné. Svou bezmocností by tak na sebe děti neupoutávaly přílišnou pozornost,
kterou by mohly později vyuţívat. Soucit většinu stanovuje příliš úzké hranice, ale
naopak soucítění nabízí pomoc a podporu. 15 respondentů by dítěti stále pomáhalo
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přidrţováním nebo slovním povzbuzováním. Celkem 11 respondentů by dítě upozornilo
na následky, které se mohou při činnosti stát, stejný počet by dítě motivovalo
k překonávání překáţek a posilovalo tak jeho sebevědomí.
Závěr dotazníku pro rodiče
Absolutní většina respondentů má v rodině stanovená pravidla, jejich stanovení
zároveň povaţují za důleţité. Nejvíce respondentů uvedlo, ţe je stanovuje společně
s partnerem, značně menší podíl na jejich stanovování mají děti. Většina respondentů je
spokojená s pravidly v mateřské škole, ostatní buď neví, nebo jejich dítě zatím do
mateřské školy nedochází. Ve čtyřech navozených situacích rodiče nejčastěji volili
reakci, při které by dítěti vymezili hranice jeho chování a moţností, ale zároveň mu
nechali moţnost nést následky vlastního chování, mít zodpovědnost za všechno co
udělá. Dále byly nejčetnější odpovědi liberálnějšího charakteru, dítěti by tak nechali
volnost volby, nepřenášeli by na něj zodpovědnost a většinu situací by řešili za něj,
nebo pokud by pokyn nechtěl vyplnit, nijak by ho nenutili.
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7.5

Komparace odpovědí matky a otce dítěte

TABULKA č. 7

(viz příloha č. II)

rodič

věk rodiče

nejvyšší dosaţené vzdělání

matka

31 let

SŠ

otec

40 let

SŠ

dítě ve věku 3-6 let

1 děvče

odpovědi matky
odpovědi otce
otázka č. 1 Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině:

stanovit pravidla

stanovit pravidla

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

společně s partnerem

společně s partnerem

otázka č. 3 Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola?

ano

ano

otázka č. 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

dala bych mu uţ předem na výběr pouze

dal bych mu uţ předem na výběr pouze ze

ze dvou moţností

dvou moţností

otázka č. 5 Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Vámi 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

pokud se neoblečeš, odvezu tě do školky

byl bych u dítěte po celou dobu oblékání

v pyţamu!

a pomáhal mu

otázka č. 6 Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním.

upozorním jí na následky (hlad), nic

upozorním jí na následky

jiného nedostane

otázka č. 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.

upozorní jí a budu jí jistit

půjdu jí jistit a pomáhat jí

Rodiče dívky se v odpovědích v podstatě shodují, volí odpovědi se stanovením
hranic, ale zároveň moţností výběru dítětem. Rozdíl vzniká pouze v situaci
s oblékáním, kdy by matka pohrozila následkem neuposlechnutí, zatímco otec by dítěti
celou dobu pomáhal.
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TABULKA č. 8
rodič

věk rodiče

nejvyšší dosaţené vzdělání

dítě ve věku 3-6 let

matka

35 let

VŠ

dvojčata,

otec

39 let

VŠ

kluci 3,5 let

odpovědi matky
odpovědi otce
otázka č. 1 Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině:

stanovit pravidla

stanovit pravidla

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

společně s partnerem

společně s partnerem

otázka č. 3 Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola?

nevím

nevím

otázka č. 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
dala bych mu uţ předem na výběr pouze ze

dal bych mu uţ předem na výběr pouze ze

dvou moţností

dvou moţností

otázka č. 5 Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Vámi 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

byla bych u dítěte po celou dobu oblékání

budu celou dobu čekat, pak ho raději

a pomáhala mu

obléknu sám

otázka č. 6 Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním.

pokud nechtějí, nenutím je

upozorním je na následky

otázka č. 7Dítě 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.

nechávám je lézt, ale dělám jim záchranu

sleduji je, popřípadě zachraňuji,

Rodiče chlapců povaţují stanovení pravidel v rodině za důleţité, ale nevědí, zda
jim vyhovují pravidla ve školce. Chyba ale nemusí být na straně rodičů. V situaci se
šťávou volí moţnost stanovení hranice výběru, ale zároveň má dítě stále moţnost volby.
Při situaci oblékání by oba rodiče v podstatě dítěti pomáhali a celou dobu by na něj
dohlíţeli. Děti jsou ale ještě malé, takţe nemusí ještě úplně zvládat sebeobsluhu. Rodiče
se v situacích v podstatě shodují.
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TABULKA č. 9
rodič

věk rodiče

nejvyšší dosaţené vzdělání

matka

35 let

VŠ

otec

41 let

VŠ

dítě ve věku 3-6 let

dívka 3,5 roku

odpovědi matky
odpovědi otce
otázka č. 1 Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině:

stanovit pravidla

stanovit pravidla

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

společně s partnerem

společně s partnerem

otázka č. 3 Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola?

ano

ano

otázka č. 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

dala bych mu uţ předem na výběr pouze

dal bych mu pouze první šťávu, na

ze dvou moţností

odmítnutí bych nereagoval

otázka č. 5 Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Vámi 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

pokud se neoblečeš, odvezu tě do školky

pokud se neoblečeš, odvezu tě do školky

v pyţamu!

v pyţamu!

otázka č. 6 Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním.

určím část, kterou musí sníst, nabídnu jí
sladkost jako odměnu, pokud jí to ale

bude bez jídla

opravdu nechutná, nabídnu jí něco jiného
otázka č. 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.

upozorním jí na nebezpečí, sleduji ji

nechám ji lézt

V prvních otázkách se rodiče naprosto shodují, dále se ale odpovědi otce
a matky vcelku liší. Zatímco otec volí razantnější prvky výchovy, matka se snaţí dítěti
více vyhovět a dopřát mu moţnost výběru.
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TABULKA č. 10
rodič

věk rodiče

nejvyšší dosaţené vzdělání

matka

30 let

SŠ

otec

38 let

vyučen

dítě ve věku 3-6 let

dívka 4 roky

odpovědi matky
odpovědi otce
otázka č. 1 Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině:

stanovit pravidla

stanovit pravidla

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

společně s partnerem

společně s partnerem

otázka č. 3 Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola?

ano

ano

otázka č. 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

dala bych mu uţ předem na výběr pouze

dal bych mu pouze první šťávu, na

ze dvou moţností

odmítnutí bych nereagoval

otázka č. 5 Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Vámi 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

pokud se neoblečeš, odvezu tě do školky

pokud se neoblečeš, odvezu tě do školky

v pyţamu!

v pyţamu!

otázka č. 6 Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním.

určím jí část, kterou má sníst, nebo jí to

nedostane nic jiného

vezmu, ale pak uţ nic jiného nedostane

otázka č. 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.

nechám ji lézt, upozorním jí na nebezpečí,

nechám ji lézt, ale upozorním jí na

pozoruji ji,

nebezpečí,

Odpovědi rodičů se vcelku shodují. V situaci se šťávou by ale matka dala dítěti
na rozdíl od otce alespoň částečně vybrat. Podle odpovědí můţeme předpokládat, ţe
v rodině jsou opravdu stanovené hranice a jejich dodrţování je velmi ţádáno.
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TABULKA č. 11
rodič

věk rodiče

nejvyšší dosaţené vzdělání

matka

34 let

VŠ

otec

35 let

VŠ

dítě ve věku 3-6 let

chlapci 2,5 let a 5
let

odpovědi matky
odpovědi otce
otázka č. 1 Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině:

nestanovit pravidla, řešit vše dle situace

stanovit pravidla

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

společně s partnerem

-

otázka č. 3 Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola?

nevím

ano

otázka č. 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

dala bych mu uţ předem na výběr pouze

dal bych mu uţ předem na výběr pouze ze

ze dvou moţností

dvou moţností

otázka č. 5 Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Vámi 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

budu celou dobu čekat, pak ho raději

slíbil bych mu nějakou odměnu, kdyţ se

obléknu sama

rychle oblékne

otázka č. 6 Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním.

jíme společně u stolu, děti tak mají vzor

připomenu jim, ţe všichni jíme, případně

a jí taky, kdyţ dojde ke konfliktu, čekám,

uděláme kompromis a určím část, kterou

aţ se děti uklidní,

sní, nebo půjdou spát hladový

otázka č. 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.

záleţí, u kterého z kluků, ale stojím

stojím u něj, přidrţuji, motivuji je, krotím

poblíţ, pomáhám, přidrţuji,

a koordinuji,

Odpovědi rodičů se hned v počátku značně odlišují. Zatímco otec nepovaţuje
stanovení pravidel za důleţité, matka je za důleţité povaţuje a tvrdí, ţe je stanovuje
společně s partnerem. Další odpovědi rodičů se v podstatě ve smyslu shodují. Děti mají
při výchově vzor, podle kterého pravidla dodrţují.
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TABULKA č. 12
rodič

věk rodiče

nejvyšší dosaţené vzdělání

matka

28 let

SŠ

otec

30 let

SŠ

dítě ve věku 3-6 let

chlapec 3 roky

odpovědi matky
odpovědi otce
otázka č. 1 Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině:

stanovit pravidla

stanovit pravidla

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

společně s partnerem

společně s partnerem

otázka č. 3 Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola?

ne- není ţákem MŠ

ne- není ţákem MŠ

otázka č. 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

dala bych mu uţ předem na výběr pouze

dal bych mu uţ předem na výběr pouze ze

ze dvou moţností

dvou moţností

otázka č. 5 Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Vámi 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

slíbila bych mu nějakou odměnu, kdyţ se

byl bych u dítěte po celou dobu oblékání

rychle oblékne

a pomáhal mu

otázka č. 6 Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním.

motivovala bych ho nějakou odměnou

motivoval bych ho odměnou

otázka č. 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.

upozornila bych ho na nebezpečí,

upozornil bych ho na nebezpečí,

přidrţovala ho,

přidrţoval bych ho,

Rodiče se ve výchově zřejmě shodují. V situaci se šťávou by ale dítěti určili
hranice volby, zatímco v jiných situacích by byli liberálnější a poslušnost dítěte by si
vyţadovali prostřednictvím odměny.
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TABULKA č. 13
rodič

věk rodiče

nejvyšší dosaţené vzdělání

matka

27 let

SŠ

otec

29 let

SŠ

dítě ve věku 3-6 let

2 chlapci 3 roky

odpovědi matky
odpovědi otce
otázka č. 1 Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině:

stanovit pravidla

stanovit pravidla

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

na stanovování se podílejí děti

společně s partnerem

otázka č. 3 Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola?

ano

ano

otázka č. 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

dala bych mu uţ předem na výběr pouze

dal bych mu uţ předem na výběr pouze ze

ze dvou moţností

dvou moţností

otázka č. 5 Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Vámi 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

byla bych u dítěte po celou dobu oblékání

pokud se neoblečeš, odvezu tě do školky

a pomáhala mu

v pyţamu!

otázka č. 6 Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním.

do jídla ho nenutím, můţe si to dojíst

nenutím ho

později

otázka č. 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.

nechám ho lézt, ale jistím ho

nechám je lézt

Matka odpověděla, ţe pravidla stanovuje i s dětmi, zatímco otec si myslí, ţe
pouze s partnerem. Odpovědi se výrazněji liší pouze v situaci s oblékáním, matka by
dětem pomáhala zřejmě proto, ţe jsou ještě malé, zatímco otec by jim pohrozil
následkem, jaký můţe jejich chování mít.
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TABULKA č. 14
rodič

věk rodiče

nejvyšší dosaţené vzdělání

matka

26 let

SŠ

otec

30 let

vyučen

dítě ve věku 3-6 let

chlapec 3 roky

odpovědi matky
odpovědi otce
otázka č. 1 Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině:

stanovit pravidla

stanovit pravidla

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

společně s partnerem

společně s partnerem

otázka č. 3 Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola?

nevím

nevím

otázka č. 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

dala bych mu uţ předem na výběr pouze

dal bych mu uţ předem na výběr pouze ze

ze dvou moţností

dvou moţností

otázka č. 5 Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Vámi 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

pokud se neoblečeš, odvezu tě do školky

pohrozil bych trestem (zákaz televize,

v pyţamu!

ţádné sladkosti, pohlavek…)

otázka č. 6 Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním.

upozorním ho na následek, nepůjde se

upozorním ho na následek,

mnou do lesa

otázka č. 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.

upozorním ho na nebezpečí, ale motivuji

upozorním ho na nebezpečí, ale motivuji

k překonávání překáţek

Rodiče 3letého chlapce se v odpovědích shodují. Oba povaţují za důleţité
stanovení pravidel, ačkoliv neví, zda jim pravidla stanovená v mateřské škole vyhovují.
Dítěti dají moţnost svobodné volby, ale zároveň mu stanoví hranice. V situacích ho
převáţně upozorní na následky jeho činů a chování.
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TABULKA č. 15
rodič

věk rodiče

nejvyšší dosaţené vzdělání

matka

43 let

vyučena

otec

43 let

SŠ

dítě ve věku 3-6 let

dívka 3 roky

odpovědi matky
odpovědi otce
otázka č. 1 Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině:

stanovit pravidla

stanovit pravidla

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

společně s partnerem

společně s partnerem

otázka č. 3 Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola?

nevím

ano

otázka č. 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

neptala bych se, co chce k pití, ale nalila

dal bych mu všechno, co chtěl, dítě se

bych mu, co uznám za vhodné

prostě občas neumí rozhodnout

otázka č. 5 Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Vámi 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

slíbila bych mu nějakou odměnu, kdyţ se

budu celou dobu čekat, pak ho raději

rychle oblékne

obléknu sám

otázka č. 6 Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním.

nenutím ji, nechám jí sníst, kolik chce,

nenutím jí

otázka č. 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.

hlídám jí,

sleduji ji, popřípadě jí pomáhám

Oba rodiče povaţují za důleţité stanovit pravidla chování v rodině, stanovují je
společně s partnerem. Další odpovědi se ale hodně liší. Otec je v odpovědích
liberálnější, dítěti by povolil neomezené mnoţství voleb, u oblékání by dítě nenechal
nést vlastní zodpovědnost, ale raději by situaci vyřešil za něj. Matka je v situaci oproti
otci dost direktivnější, nedala by dítěti moţnost volby. Naproti tomu by v další situaci
nabídla odměnu a do jídla dítě nenutila. Styly výchovy se dle odpovědí rodičů odlišují
dle situace.
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TABULKA č. 16
rodič

věk rodiče

nejvyšší dosaţené vzdělání

matka

33 let

SŠ s maturitou

otec

38 let

SŠ s maturitou

dítě ve věku 3-6 let

chlapec 5 let

odpovědi matky
odpovědi otce
otázka č. 1 Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině:

stanovit pravidla

stanovit pravidla

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

společně s partnerem

na stanovování se podílejí děti

otázka č. 3 Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola?

ano

ano

otázka č. 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

dala bych mu uţ předem na výběr pouze

dal bych mu uţ předem na výběr pouze ze

ze dvou moţností

dvou moţností

otázka č. 5 Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Vámi 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

budu celou dobu čekat, pak ho raději

pohrozila bych mu trestem

obléknu sám

otázka č. 6 Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním.

alespoň část musí sníst, jinak bude

nic jiného nedostane, upozorním ho na

následovat trest omezením činností,

následky (hlad)

otázka č. 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.

nechám ho lézt, ale upozorním ho na

budu dohlíţet v blízkosti

nebezpečí

Rodiče povaţují za důleţité stanovit pravidla, odpovědi se liší v tom, s kým
pravidla stanovují. Ve většině situací rodiče stanoví hranice, matka dítěti pohrozí
nějakou formou trestu, otec spíše upozorní na následky chování, jako na hlad nebo
nebezpečí pádu.
83

TABULKA č. 17
rodič

věk rodiče

nejvyšší dosaţené vzdělání

matka

42 let

SPgŠ

otec

41 let

SŠ s maturitou

dítě ve věku 3-6 let

chlapci 5 a 6 let

odpovědi matky
odpovědi otce
otázka č. 1 Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině:

stanovit pravidla

stanovit pravidla

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

společně s partnerem

společně s partnerem

otázka č. 3 Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola?

ano

ano

otázka č. 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

dala bych mu uţ předem na výběr pouze

dal bych mu pouze první šťávu, na

ze dvou moţností

odmítnutí bych nereagoval

otázka č. 5 Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Vámi 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

pokud se neoblečeš, odvezu tě do školky

pohrozila bych trestem

v pyţamu!

otázka č. 6 Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním.

stačí, kdyţ sní část, pak ale nic jiného

alespoň část sníst musí, ať sám pozná

nedostane

následky

otázka č. 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.

nechám je lézt, ale sleduji je z lavičky

nechám je lézt

Oba rodiče povaţují za důleţité stanovení pravidel v rodině, stanovují je
společně. S pravidly v mateřské škole jsou spokojeni. Matka by v první situaci dala
dítěti na výběr, otec by dal dítěti pouze první šťávu a na odmítnutí by nereagoval. Oba
by dítě nechali nést následky svého výběru, ale zároveň mu stanovili hranici. V situaci
s oblékáním by oba pohrozili trestem, otec by ale volil trest formou přirozeného
následku. Styl vedení výchovy rodičů se celkem shoduje.
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TABULKA č. 18
rodič

věk rodiče

nejvyšší dosaţené vzdělání

matka

36 let

VOŠ

otec

39 let

VŠ

dítě ve věku 3-6 let

dívka 5 let

odpovědi matky
odpovědi otce
otázka č. 1 Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině:

stanovit pravidla

stanovit pravidla

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

společně s partnerem

společně s partnerem

otázka č. 3 Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola?

ano

ano

otázka č. 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

dala bych mu uţ předem na výběr pouze

dal bych mu uţ předem na výběr pouze ze

ze dvou moţností

dvou moţností

otázka č. 5 Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Vámi 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

byla bych u dítěte po celou dobu oblékání

pokud se neoblečeš, odvezu tě do školky

a pomáhala mu

v pyţamu!

otázka č. 6 Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním.

počítáme lţičky, které sní, slíbíme

určím část, jíme všichni společně

odměnu

otázka č. 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.

nechám ji lézt, ale upozorním na moţné

nechám ji lézt, ale kontroluji ji

nebezpečí

Rodiče dívky povaţují stanovení pravidel v rodině za důleţité. V situaci se
šťávou by oba dítěti stanovili hranici volby, ale zatímco v situaci s oblékáním by matka
po celou dobu dítěti pomáhala, otec by dítěti pohrozil přirozeným následkem. Při jídle
jsou dítěti příkladem, jedí společně.
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TABULKA č. 19
rodič

věk rodiče

nejvyšší dosaţené vzdělání

matka

28 let

SŠ

otec

29 let

SŠ

dítě ve věku 3-6 let

chlapec 6 let,
dívka 3 roky,

odpovědi matky
odpovědi otce
otázka č. 1 Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině:

stanovit pravidla

stanovit pravidla

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

na stanovování se podílejí děti

společně s partnerem

otázka č. 3 Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola?

ano

ano

otázka č. 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

dala bych mu pouze první šťávu, na

neptal bych se, co chce k pití, ale nalil

odmítnutí bych nereagovala

bych mu, co uznám za vhodné

otázka č. 5 Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Vámi 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

pokud se neoblečeš, odvezu tě do školky

pokud se neoblečeš, odvezu tě do školky

v pyţamu!

v pyţamu!

otázka č. 6 Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním.

jíme společně a soutěţíme, slíbím

kdyţ nechce, nemusí jíst, ale ponese si

odměnu, ale nejenom sladkost

následky

otázka č. 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.

na kluka jenom dohlíţím, holku ještě

nechám je lézt, ale hlídám je

přidrţuji

Oba rodiče potřebují v rodině stanovená pravidla. Matka uvedla, ţe je stanovují
společně s dětmi, zatímco otec si myslí, ţe je stanovuje pouze s partnerkou. V první
situaci by matka dítěti stanovila jasnou hranici chování, otec by dítěti nedal moţnost
volby, rozhodl by tak za něj. V situaci s oblékáním by oba rodiče vyuţili upozornění na
následek nesprávného chování. Při jídle se matka dítě snaţí co nejvíce motivovat, otec
by dítě do jídla nenutil, ale nechal by ho nést následky.
86

TABULKA č. 20
rodič

věk rodiče

nejvyšší dosaţené vzdělání

matka

30 let

vyučena

otec

32 let

SŠ

dítě ve věku 3-6 let

dívka 6 let

odpovědi matky
odpovědi otce
otázka č. 1 Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině:

stanovit pravidla

stanovit pravidla

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

na stanovování se podílejí děti

na stanovování se podílejí děti

otázka č. 3 Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola?

ano

ano

otázka č. 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

dala bych mu uţ předem na výběr pouze

dal bych mu uţ předem na výběr pouze ze

ze dvou moţností

dvou moţností

otázka č. 5 Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Vámi 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

byla bych u dítěte po celou dobu oblékání

byl bych u dítěte po celou dobu oblékání

a pomáhala mu

a pomáhal mu

otázka č. 6 Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním.

snaţím se jídlo zpestřit, nenutím

slíbím odměnu

otázka č. 6 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.

nechám ji, ale dohlíţím na ni

nechám ji lézt, hlídám

Oba rodiče se v odpovědích velmi shodují. Za důleţité pokládají stanovení
pravidel v rodině. Na stanovování se podílí dítě. Zatímco oba rodiče by v situaci se
šťávou dítěti stanovili hranice a nechali ho nést zodpovědnost, v situaci s oblékáním by
dítě ţádnou zodpovědnost neneslo. K jídlu dítě oba rodiče motivují. Na prolézačkách
dítěti nechají volnost, nechají ho zkoušet hranice svých dovedností.
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TABULKA č. 21
rodič

věk rodiče

nejvyšší dosaţené vzdělání

matka

24 let

VŠ, Bc.

otec

30 let

VŠ, Ing.

dítě ve věku 3-6 let

chlapci dvojčata 4
roky

odpovědi matky
odpovědi otce
otázka č. 1 Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině:

stanovit pravidla

stanovit pravidla

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

společně s partnerem

společně s partnerem

otázka č. 3 Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola?

ano

ano

otázka č. 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

dala bych mu uţ předem na výběr pouze

dal bych mu pouze první šťávu, na

ze dvou moţností

odmítnutí bych nereagoval

otázka č. 5 Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Vámi 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

byla bych u dítěte po celou dobu oblékání

byl bych u dítěte po celou dobu oblékání

a pomáhala mu

a pomáhal mu

otázka č. 6 Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním.

jíme společně, připravuji líbivou stravu

nemusí dojíst, ale nic jiného nedostane

otázka č. 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.

hlídám je a přidrţuji

hlídám, přidrţuji

Rodiče 4letých dvojčat povaţují stanovená pravidla v rodině za důleţitá.
Stanovují je společně s partnerem. V situaci se šťávou by dítěti určili hranice volby, ale
matka by dítěti dopřála více volnosti. V situaci s oblékáním se shodují, oba by dětem
pomáhali. Matka se snaţí dětem připravovat líbivou stravu, aby děti lépe jedly, otec by
je do jídla nenutil, ale nedal by jim ani nic jiného a nechal by je nést následky
odmítnutí. Na prolézačkách děti nechají lézt, ale hlídají je a přidrţují.
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TABULKA č. 22
rodič

věk rodiče

nejvyšší dosaţené vzdělání

matka

24 let

vyučena

otec

24 let

SŠ

dítě ve věku 3-6 let

dívka 6 let

odpovědi matky
odpovědi otce
otázka č. 1 Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině:

stanovit pravidla

stanovit pravidla

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

společně s partnerem

společně s partnerem

otázka č. 3 Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola?

ano

ano

otázka č. 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

dala bych mu pouze první šťávu, na

dal bych mu všechno, co chtěl, dítě se

odmítnutí bych nereagovala

prostě občas neumí rozhodnout

otázka č. 5 Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Vámi 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

slíbila bych mu nějakou odměnu, kdyţ se

pohrozil bych trestem

rychle oblékne

otázka č. 6 Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním.

sní, co jí určím, pak uţ nemusí, ale nic

musí sníst alespoň trochu

jiného nedostane

otázka č. 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.

můţe lézt, ale kontroluji ji

nechám ji lézt

Oba rodiče povaţují stanovení hranic chování za důleţité. Stanovují je společně
s partnerem, dítě se na nich nepodílí. Dále se však rodiče ve svých odpovědích značně
liší a to nejen v porovnání matka-otec, ale i v porovnání otázek od jednoho rodiče.
Matka by v první situaci jasně určila hranici a nedovolila dítěti jinou volbu, v situaci
s oblékáním by ale dítě motivovala odměnou. Otec by byl v první situaci značně
liberálnější neţ matka, ale v druhé situaci by zase pohrozil trestem. Rodiče se ve stylu
vedení velmi odlišují.
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TABULKA č. 23
rodič

věk rodiče

nejvyšší dosaţené vzdělání

matka

26 let

VŠ

otec

32 let

VŠ

dítě ve věku 3-6 let

chlapec a dívka 3
roky

odpovědi matky
odpovědi otce
otázka č. 1 Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině:

stanovit pravidla

stanovit pravidla

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

na stanovování se podílejí děti

společně s partnerem

otázka č. 3 Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola?

ano

ano

otázka č. 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

dala bych mu první šťávu, na odmítnutí

dal bych mu první šťávu, na odmítnutí

bych nereagovala

bych nereagoval

otázka č. 5 Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Vámi 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

pokud se neoblečeš, odvezu tě do školky

byl bych u dítěte po celou dobu oblékání

v pyţamu!

a pomáhal mu

otázka č. 6 Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním.

určím část, kterou sní, určitě nedostane

určím část, jíme společně

nic jiného,

otázka č. 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.

nechám je, ale ještě je drţím

nechám je lézt, sleduji je

Rodiče potřebují mít v rodině stanovená pravidla. Matka uvádí, ţe je stanovuje
společně s dětmi. Otec ale odpověděl, ţe je stanovuje pouze s matkou dětí. V situaci se
šťávou by oba dítěti umoţnili pouze jednu volbu, za nevhodné zvolení by dítě nechali
nést zodpovědnost. V situaci s oblékáním by ale matka dítěti pohrozila přirozeným
následkem neuposlechnutí, otec by byl u dětí po celou dobu a pomáhal jim. U jídla by
dětem určili část, kterou by měli sníst, dále je nenutí. U jídla se snaţí být dětem vzorem.
Na prolézačce by matka ještě děti přidrţovala, ale otec je jenom sledoval.
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TABULKA č. 24
rodič

věk rodiče

nejvyšší dosaţené vzdělání

matka

29 let

VOŠ

otec

30 let

VŠ

dítě ve věku 3-6 let

chlapec 6 let

odpovědi matky
odpovědi otce
otázka č. 1 Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině:

stanovit pravidla

stanovit pravidla

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

společně s partnerem

společně s partnerem

otázka č. 3 Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola?

ano

ano

otázka č. 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

dala bych mu pouze první šťávu, na

dal bych mu všechno, co chtěl, dítě se

odmítnutí bych nereagovala

prostě občas neumí rozhodnout

otázka č. 5 Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Vámi 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

slíbila bych mu nějakou odměnu, kdyţ se

slíbil bych mu nějakou odměnu, kdyţ se

rychle oblékne

rychle oblékne

otázka č. 6 Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním.

jíst nemusí, ale nic jiného nedostane,

určím část, kterou sní

sladké uţ vůbec ne

otázka č. 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.

nechám ho lézt, ale pozoruji ho

nechám ho lézt

Odpovědi rodičů se podstatně odlišují v situaci se šťávou. Matka by dítěti dala
pouze první šťávu a na odmítnutí by nereagovala. Dítě by tak neslo zodpovědnost za to,
ţe si špatně zvolilo a zároveň by poznalo hranici, kam aţ smí zajít. Tuto hranici by však
dítěti nevytyčil otec a nechal by mu neomezený počet moţností. Otec by dítě do jídla
nenutil a nedal by mu ani nic jiného, matka by se snaţila, aby dítě snědlo alespoň část.
Jinak se odpovědi matky a otce v podstatě shodují.
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TABULKA č. 25
rodič

věk rodiče

nejvyšší dosaţené vzdělání

matka

28 let

SŠ

otec

29 let

vyučen

dítě ve věku 3-6 let

dívka 6 let,
chlapec 5 let,

odpovědi matky
odpovědi otce
otázka č. 1 Domníváte se, že je potřeba pro život v rodině:

stanovit pravidla

stanovit pravidla

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

společně s partnerem

společně s partnerem

otázka č. 3 Vyhovují Vám pravidla, které si stanovuje mateřská škola?

ano

ano

otázka č. 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

dala bych mu pouze první šťávu, na

dal bych mu uţ předem na výběr pouze ze

odmítnutí bych nereagovala

dvou moţností

otázka č. 5 Ráno budíte své dítě. Dítě se má samo obléknout do Vámi 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

slíbila bych mu nějakou odměnu, kdyţ se

budu celou dobu čekat, pak ho raději

rychle oblékne

obléknu sám

otázka č. 6 Dítě odmítá jíst večeři (oběd). V jídle se rýpe a mudruje nad ním.

něco jí slíbím, sladkou odměnu nebo

řeknu, ţe nic jiného nedostane a bude mít

činnost

hlad

otázka č. 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.

rozhodně bych jim to nezakazoval,

nechám je lézt,

dohlíţím na ně,

Oba rodiče se shodují ve stanovení pravidel v rodině, pravidla stanovují spolu.
V situaci se šťávou by oba dětem určili jasné hranice, ale otec by dal dětem moţnost
větší volby. Matka v dalších situacích volí metodu odměny. Otec v situaci s oblékáním
sice určí dítěti povinnost obléknout se, ale na poţadavku nelpí a není tak dostatečně
důsledný. V situaci s jídlem otec děti upozorní na následky.
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Závěr komparace odpovědí matky a otce
Komparace odpovědí otce a matky by nám měla napovědět, v jaké míře se
shodují rodiče dětí ve výchovných stylech. Zda jsou na dítě kladeny stejné poţadavky
od obou rodičů a příliš e neodlišují. Dítě by tak mělo mít jistotu v tom, jak se má chovat
a reagovat na vzniklé situace. Při velké odlišnosti výchovných stylů je dítě zmatené a
neví přesně, které hodnoty a normy má dodrţovat.
Pouze jeden dotazník (tabulka č. 20) se ve smyslu vedení téměř absolutně
shoduje. Celkem 9 dotazníků se shoduje více neţ v polovině odpovědí. Stejný počet
dotazníků od matky a otce se shoduje pouze v polovině odpovědí. Jeden dotazník
(tabulka č. 23) se v metodách vedení neshoduje ani z poloviny. Mohli bychom ale
konstatovat, ţe většina respondentů se se svým partnerem ve výchově dětí shoduje.
V dotazníkách uvedlo více matek, ţe pravidla stanovují společně s dětmi.
Četnost odpovědí v otázce č. 4, volba reakce v situaci se šťávou, byla u prvních tří
reakcí poměrně shodná v odpovědích otce a matky. Čtvrtá volba v dané situaci, ţe by
„dítěti dali všechno, co chce, protoţe se občas nemůţe rozhodnout,“ zvolili pouze tři
respondenti – otcové. V otázce č. 5, v situaci s oblékáním, by mnohem více matek dítěti
slíbilo odměnu za uposlechnutí, zatímco více otců by na dítě čekalo, pak ze svých
poţadavků polevilo a dítě by následně raději oblékli sami. V otázce č. 6, v situaci
s jídlem, by metodu trestu volila pouze jedna matka. Velká většina otců by dítě spíše
upozornila na následek jejich neuposlechnutí jako hlad, nebo ţe nepůjdou ven. Matky
by se snaţily dětem jídlo zpestřit, nebo je motivovat. Více matek také uvádí, ţe se snaţí
jíst společně, aby dítě mělo správný vzor. Oproti předchozí situaci by v otázce č. 7,
v situaci na hřišti, na následky upozornilo více matek a měly by o dítě obavy. Otcové by
dítě více motivovali k překonávání svých vlastních dovedností.
Z celkového porovnání dotazníků od otců a matek vychází, ţe matky
(respondenti) ve výchově děti více opečovávají. Snaţí se přizpůsobit například pravidla,
jídlo a poţadavky dětem. Pouţívají více metodu odměny a trestu. Více děti jistí
a hlídají. Otcové (respondenti) dítěti raději dopřejí svobodu a proţitek. Dopřejí dítěti
větší svobodu ve volbě ale i pohybu a motivují je k dalším činnostem a pokrokům. Na
svých poţadavcích tolik nelpí.
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7.6

Rozhovor s dětmi

(viz příloha č. III a IV)
TABULKA č. 26
věk

4 roky

5 let

6 let

Kluk

-

5

2

celkem 7 kluků

Holka

1

3

7

celkem 11 holek

GRAF č. 18
otázka č.1 Proč se dítě na obr. č. 1 drží matky za ruku?

1.
2.

otázka č. 1

3.
4.
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aby se mu něco nestalo- odpovědělo 10 dětí
protoţe musí, nařízení- odpověděly 4 děti
aby se neztratilo- odpověděly 4 děti
aby ho někdo nevzal- odpovědělo 1 dítě

Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, ţe děti se drţí matky za ruku z obavy
o vlastní bezpečí. Dodrţení takového pravidla pro dítě znamená bezpečí a jistotu. Dále
z obavy o ztracení se matce, nebo z důvodu uposlechnutí rozkazu autority, vědomí
povinnosti dodrţovat pravidla. Ze všech výpovědí vyplývá, ţe dítě povaţuje dodrţení
pravidla za záruku vlastního bezpečí a ţe si je vědomo jaké nebezpečí ho můţe potkat,
pokud pravidlo nedodrţí.
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GRAF č. 19
otázka č. 2 Držíš se taky maminky za ruku?

1.

otázka č. 2

2.
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1. ano- odpovědělo 18 dětí
2. ne- odpovědělo 0 dětí
Jednoznačná odpověď můţe vyplývat z formulace otázky, která podbízí ke
kladné odpovědi. Děti svoji odpověď často doplňovaly tím, ţe se sice drţí, ale někde
nemusí a někdy nechtějí.

GRAF č. 20
otázka č. 3 Chytneš se sám/sama, nebo ti to musí maminka říct?

1.

otázka č.3

2.
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

1. chytnu se sám/sama- odpovědělo 12 dětí
2. musí mi to připomenout- odpovědělo 6 dětí
Dvě třetiny dětí odpověděly, ţe se matky chytnou samy, ale jedné třetině to
matka musí připomenout. Podle doplňujících komentářů dětí, ale záleţí na situaci
a prostředí, ve kterém se děti pohybují. Pokud je pro ně prostředí neznámé a vyvolává
v nich nejistotu, chytnou se samy a drţení za ruku vyţadují. Pokud jsou ale v prostředí,
ve kterém jsou si jisté, většinou drţení za ruku nepotřebují a matka jim to tak musí
připomenout.
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GRAF č. 21
otázka č.4 Kde všude se musíš maminky držet za ruku?

1.
otázka č.4

2.
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1. v dopravní situaci- v dopravním prostředku, u silnice, na přechodu, přes kolejeodpovědělo 18 dětí
2. na místě, kde je větší mnoţství lidí- ZOO, trh, na nákupu, v parku, ve městě, u
doktora- odpovědělo 13 dětí
3. venku, na procházce, na cestě někam- odpovědělo 10 dětí
Z odpovědí vyplývá, ţe pro dítě jsou nejnebezpečnějším prostředím dopravní
situace. Dítě to tak nutí k dodrţování pravidel, které mu autorita uloţí a to nejen drţení
se za ruku. Dále v dítěti převládá strach z prostředí, ve kterém se vyskytuje větší
mnoţství neznámých lidí a s tím spojená ztráta, nebo odcizení cizím člověkem.

GRAF č. 22
otázka č.5 Kde se nemusíš držet?
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doma- odpovědělo 11 dětí
na hřišti- odpovědělo 8 dětí
ve školce- odpověděly 3 děti
v autě- odpověděly 2 děti
na návštěvě- odpovědělo 1 dítě
na chodníku- odpovědělo 1 dítě
kde to známe a není tam moc aut ani lidí- odpovědělo 1 dítě
Z odpovědí vyplývá, ţe dítě se nemusí drţet na místech, která jsou pro něj

bezpečná a nic mu tam nehrozí, na místech, které dobře zná, ale i na místech, kde je to
prakticky nemoţné jako v autě a při hře na hřišti.

GRAF č. 23
otázka č.6 Když ti maminka/tatínek něco přikáže, poslechneš je?

1.

otázka č.6
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1. ano- odpovědělo 17 dětí
2. snaţím se, ale někdy nechci- odpovědělo 1 dítě
Z odpovědí vyplývá, ţe děti své rodiče uposlechnou při jejich rozkazu.
Jednoznačně kladné odpovědi ale doplňovaly komentářem, ţe záleţí na situaci, ve které
rozkaz dostanou a také na jejich náladě. O čemţ vypovídá další otázka.
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GRAF č. 24
otázka č.7 Stane se ti, že neposlechneš? Proč? Kdy?
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otázka č.7
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kdyţ nechci udělat to, co mi nařizují- uklízet, jíst, spát- odpovědělo 9 dětí
kdyţ chci dělat něco jiného- odpovědělo 5 dětí
nestane se mi to- odpovědělo 5 dětí
řeknu, ţe to udělám později- odpovědělo 1 dítě
Dle odpovědí dětí můţeme říci, ţe děti často neposlechnou rozkaz rodičů,

protoţe nechtějí dělat to, co jim přikáţou. Dále pak děti vypovídaly, ţe neuposlechnou,
kdyţ chtějí dělat něco jiného, nebo nechtějí odejít od rozdělané činnosti. Pět dětí
vypovědělo, ţe se jim nestává, ţe by neuposlechly rozkaz, coţ je proti otázce č. 6 dost
malý počet.

GRAF č. 25
otázka č.8 Koho rád poslechneš?
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otázka č.8
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1. maminku- odpovědělo 17 dětí
2. tatínka- odpovědělo 11 dětí
3. prarodiče- odpovědělo 7 dětí
4. sourozenec- odpověděly 3 děti
5. učitelky- odpověděly 2 děti
6. širší rodinu- odpovědělo 1 dítě
Celkem 17 dětí zmínilo mezi osobami, které poslechne matku. Oproti tomu
pouze 11 dětí zmínilo otce. Tento rozdíl však můţe být z důvodu zobrazení matky na
obrázku. Jedno dítě neuvedlo ani matku, ani otce, ale prarodiče a širší rodinu. Celkově
z odpovědí vyplývá, ţe děti, s nimiţ byl veden rozhovor, nejvíce poslouchají citově
nejbliţší dospělé osoby.

GRAF č. 26
otázka č. 9 Proč je posloucháš?
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7.

protoţe je mám rád/a- odpovědělo 5 dětí
protoţe musím- odpovědělo 5 dětí
ze strachu před trestem- odpovědělo 5 dětí
z důvodu bezpečí- odpověděly 4 děti
aby se na mě nezlobili- odpověděly 4 děti
abych byl/a hodný/á, choval/a se hezky- odpověděly 3 děti
očekávání odměny- odpovědělo 1 dítě
V této otázce se děti nejčastěji zmiňovaly o kladných citech k rodičům, kvůli

kterým je uposlechnou, ale zároveň o vědomí své povinnosti je poslouchat a o strachu
z jakéhokoli trestu, jako vynadání, dostání na zadek a odnesení do pekla. Nechyběla zde
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ani zmínka uposlechnutí z důvodu potřeby bezpečí, a aby se na ně rodiče nezlobili.
Zároveň zmínily, ţe uposlechnutím rozkazu jsou hodné a chovají se hezky, můţeme
tedy říct, ţe tyto děti vnímají, ţe pravidla jsou tu nejen pro jejich bezpečnost, zároveň se
v nich jiţ objevují pocity svědomí, aby se na ně rodiče nezlobili a aby je měli rádi. Za
ukázněné chování budou zahrnováni kladnými city ze strany rodičů, objevuje se nám
tedy znovu, ţe dítě potřebuje mít k autoritě citový vztah, aby poslouchalo.

GRAF č. 27
otázka č.10 Koho nechceš poslouchat?
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1. dítě ve školce- odpovědělo 5 dětí
2. neuvedl/a ţádnou osobu- odpovědělo 5 dětí
3. cizí lidi- odpověděly 4 děti
4. zloděje, vraha- odpověděly 2 děti
5. fantazijní postavy- odpověděly 2 děti
6. sourozence- odpověděly 2 děti
7. strýce- odpovědělo 1dítě
8. paní uklizečku- odpovědělo 1 dítě
Celkem pět dětí uvedlo, ţe nechtějí poslouchat děti ve třídě, často uvedly
konkrétní jména, byly to děti, které jim při hře rozkazovaly. Tyto děti si byly podle
výpovědi vědomé, ţe své vrstevníky nemusí poslouchat, tak jako dospělé. Stejný počet
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dětí ale uvedl, ţe nemá ve svém okolí nikoho, koho by nechtělo poslouchat. Dále se děti
zmiňovaly o osobách, které by ohrozily jejich bezpečnost, nebo z nich mají strach.

GRAF č. 28
otázka č.11 Koho nesmíš poslouchat?
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1. cizího člověka, odpovědělo 18 dětí
2. některé děti, odpověděly 2 děti
Všechny tázané děti odpověděly, ţe nikdy nesmí poslechnout cizí lidi. Jsou si
vědomy nebezpečí, které by jim hrozilo, ale také ví, ţe je nesmí nikdo neoprávněný
uhodit. Dvě děti dodaly, ţe jim rodiče zakazují bavit se s některými dětmi, protoţe by se
společně chovaly neukázněně, a ţe jim zároveň ţádné dítě nesmí rozkazovat.

Závěr rozhovoru s dětmi
Podle odpovědí dětí můţeme celkově usoudit, ţe děti rodiče poslouchají.
V odpovědích uvedly, ţe pokud jim rodič něco přikáţe, poslechnou. V rozporu s tím,
ale většina z nich následně uvedla, ţe neposlechnou, kdyţ jim rodiče přikáţou něco, co
zrovna nechtějí dělat. Většina dětí vypověděla, ţe jim rodiče uţ pravidlo, v tomto
případě drţením ruku, připomínat nemusí, ţe si ho jiţ pamatují samy.
Děti uvedly, ţe nejvíce poslouchají matku, coţ ale můţe být způsobeno motivací
obrázkem s matkou. Jako další osobu uváděly otce. Děti tedy na prvních místech
uváděly osoby citově nejbliţší, coţ také svými odpověďmi stvrdily. Dále ale uvedly, ţe
je poslouchají i z toho důvodu, ţe musí nebo mají strach z trestu. Z rozhovoru s dětmi
vyplynulo, ţe pro děti uposlechnutí rozkazu a pravidla znamená ochranu před
nebezpečím a nejistotou v různých situacích. Děti jsou si vědomé, koho nemusí a nesmí
poslouchat.
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Závěrem můţeme konstatovat, ţe tázané děti znají základní pravidla chování,
vědí, proč je mají dodrţovat a jsou si vědomy případných následků při neuposlechnutí.

7.4

Projektová metoda

Projektová metoda formou kresby probíhala celkem ve třech realizacích. Důraz
byl kladen na výpověď dítěte u kresby.
V první realizaci měly děti na základě kartiček s obrázkem (viz příloha č. V. A,
B, C) nakreslit pravidlo, které musí u zobrazené věci dodrţovat, poté mohly nakreslit,
jak by to vypadalo, kdyby to pravidlo nedodrţovaly. Pro děti nebyl problém situace
vymyslet a nakreslit. Tím, ţe bylo k dispozici více kartiček a s tím spojených pravidel,
kaţdé dítě nakreslilo situaci k jednomu maximálně dvěma pravidlům. Kresby tak
nemůţeme objektivně porovnat a vyvodit z nich závěr. V kresbě správného chování a
dodrţení pravidla se objevovaly situace s dodrţováním pravidla kvůli bezpečnosti,
například čekání u přechodu na zelenou, nesahat na sporák, na prolézačce lézt bezpečně,
po schodech chodit a drţet se (viz příloha č. VI. A), nechodit do vany sám, ale počkat
na matku (viz příloha VI. B). Další pravidla se týkala správného zacházení s věcmi
například s hračkami, oblečením. Situace, ve kterých měly děti zobrazit nesprávné
chování, byly pro děti mnohem zajímavější. Děti zobrazovaly nebezpečné situace, chůzi
přes přechod na červenou, jízdu po schodech na saních (viz příloha č. VI. A),
nebezpečné lezení po prolézačkách, sahání na sporák, nebezpečná hra ve vaně (viz
příloha č. VI. B). Dále děti zobrazovaly situace, ve kterých postava svým neukázněným
chováním ničí věci, například lepení papíru na oblečení, skákání po posteli (viz příloha
č. VI. C), šlapání po hračkách, boucháním umyvadla. Nejčastěji se tedy v kresbách
objevovaly situace, ve kterých při nedodrţování pravidla hrozilo nebezpečí, a naopak
při dodrţování bylo bezpečno.
Druhá kresba vznikala na základě verbálního pokynu. Dítě mělo nakreslit, jaké
pravidlo musí dodrţovat ráno, večer, dopoledne, odpoledne. Bylo tak nabídnuto menší
mnoţství moţností, výsledné kresby by se tak daly porovnat. Děti ale v kaţdé kresbě
nezobrazily určité pravidlo a kreslily spíše situace, které v danou dobu mohou
vykonávat. Zobrazených pravidel tak bylo málo a není moţné je objektivně porovnat.
V některých kresbách děti zachytily ty nejzákladnější pravidla dne. Ráno zobrazovaly
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pravidlo hygieny, čištění zubů (viz příloha č. VII. A), to, ţe musí ráno snídat (viz
příloha č. VII. A), ţe se musí obléknout (viz příloha č. VII. B) a nesmí ven chodit nazí
(viz příloha č. VII. B). Dopoledne dívka zachytila pravidlo drţení se matky za ruku
cestou do mateřské školy (viz příloha č. VII. C). Pravidla, která děti nakreslily a která
musí dodrţovat večer nebo v noci, byla například, ţe si v noci nesmí hrát (viz příloha č.
VII. E), nesmí se dlouho dívat na televizi (viz příloha č. VII. E), musí spát (viz příloha
č. VII. D) a nesmí v noci dělat hluk (viz příloha č. VII. D).
Třetí realizace proběhla na základě čtyř verbálně stanovených pravidel- pravidlo,
které musíš dodrţovat při hře, ve vztahu ke kamarádovi, v dopravě, při jídle. Kaţdé
přítomné dítě ve třídě se ke kaţdému pravidlu muselo vyjádřit kresbou a komentářem
k ní.
V první kresbě měly děti zobrazit dodrţování pravidla ve hře. Kresby se
zúčastnilo celkem 13 přítomných dětí ve věku 4-6 let. Děti nejčastěji zobrazovaly
postavy, které po ukončení hry uklízejí hračky (viz příloha č. VIII. J, K, L). Děti se
zaměřily převáţně na správné zacházení s hračkami. Kreslily, ţe panenky musí mít
oblečené, uklizené v kočárku (viz příloha č. VIII. L), vystavené na poličkách. Také
zobrazovaly hru na místech, kde si můţou hrát, například ţe s motorkou mohou jezdit
pouze venku po chodníku, musí se zeptat paní učitelky, zda si mohou jít hrát do
kuchyňky (viz příloha č. VIII. M). Při kresbě situací s nedodrţováním pravidel při hře,
děti nejčastěji kreslily postavy, které hračky ničí (viz příloha č. VIII. J, L) a neuklízí je.
Dva chlapci zobrazili nebezpečné situace při hře se sirkami (viz příloha č. VIII. K).
Dále děti zobrazovaly hru na místech, kde si hrát nesmí a porušují tak pravidla,
například hru na silnici, jízda na motorce po třídě. Většinu ze zobrazených pravidel má
třída stanovená a v piktogramech nakreslená na nástěnce.
Druhé pravidlo bylo stanoveno takto: „Nakresli, jak dodrţuješ pravidla u
silnice.“ Všechny děti znázorňovaly situace na přechodu, ve většině zde byl zobrazen i
semafor (viz příloha č. VIII. G, H, I). V situaci s dodrţováním pravidla u silnice děti
kreslily postavy čekající u přechodu na zelenou, některé z postav se drţely za ruku
s dospělou osobou- matkou nebo otcem (viz příloha č. VIII. G, H). Kresby děti
doplňovaly výpovědí, ţe i kdyţ svítí zelená pro chodce, radši se ještě rozhlédnou.
V některých kresbách děti zobrazily i pravidla platící pro řidiče, například semafor,
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který pro auta svítí červeně a tak musí stát. Většina dětí semafor nakreslila téměř reálně
se všemi podstatnými znaky. Můţeme tedy usoudit, ţe děti se často s dopravní situací u
přechodu setkávají. V situacích s nedodrţením pravidla u silnice převaţovalo zobrazení
nebezpečí, které jim hrozí, například sraţení autem (viz příloha č. VIII. G). Dále se zde
objevila situace, ve které jde dítě sice na zelenou, ale auto na silnici nedodrţí pravidlo a
srazí ho. Děti také nakreslily, ţe na silnici si nesmí hrát (viz příloha č. VIII. I) a ani na
ní nesmí běhat (viz příloha č. VIII. H).
Další kresba se týkala pravidel ve vztahu k vrstevníkům ve třídě. Toto zadání
dělalo dětem trochu problém. Kdyţ jsem se jich ptala, jak se k sobě mají chovat,
odpověděly „hezky.“ Pokoušeli jsme se tedy společně dospět k tomu, co to „hezky“
znamená. První děti napadla situace s půjčováním hraček (viz příloha č. VIII. E, F).
V jedné kresbě dívka zobrazila, jak jí otec říká, ţe hračky musí půjčovat bratrovi a
neubliţovat mu (viz příloha č. VIII. F). V některých kresbách byla zobrazena situace
společné hry (viz příloha č. VIII. D), k ní děti vypověděly, ţe hrát si mají všichni spolu
a nikoho neodhánět. V neukázněné situaci děti zobrazovaly, jak si hračky nepůjčují (viz
příloha č. VIII. E), jak ničí výtvory kamaráda, který je chce ukázat matce (viz příloha č.
VIII. D). Kupodivu ţádné dítě nezobrazilo v kresbě pravidlo neubliţovat si, aţ na
výpověď dívky. Všechna pravidla se týkala hry.
Poslední situace se týkala pravidel při jídle. V kresbě s dodrţováním pravidla
děti nejčastěji zobrazovaly správné stolování. Kreslily, jak mají správně sedět u stolu
(viz příloha č. VIII. A, B), talíř mít poloţený na stole a jíst příborem. Jedna dívka
zobrazila pravidlo umýt si ruce před jídlem (viz příloha č. VIII. C). V situacích
s nedodrţováním pravidla děti kreslily opak správného stolování, nesprávné sezení (viz
příloha č. VIII. A), nebo dokonce skákání po stole a rozbíjení nádobí (viz příloha č.
VIII. B) a jedení jídla na zemi (viz příloha č. VIII. C).
Závěr projektové metody
Ve všech realizacích děti prokázaly svou znalost pravidel. Děti jsou schopné
odvodit jednoduché i sloţitější pravidlo, závislé na souvislosti či vztahu. Vzniklé situace
se většinou týkaly věcí, osob či činností, které jsou pro dítě aktuální, nebo jsou mu
emočně nejbliţší. V kresbách dětí se velmi často objevovala pravidla, která mají
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stanovená ve třídě, prokazovaly tak jejich znalost. Nejčastějším námětem byla
bezpečnost při dodrţení pravidel. Pro děti bylo zajímavější kreslit porušování pravidel,
hned je napadaly situace, které by mohly zobrazit a byly více doprovázeny verbální
výpovědí.

8

Závěr výzkumu
V závěru výzkumu se pokusíme odpovědět na stanovené výzkumné otázky

formulované v kapitole 6.1.
otázka č. 1 Jaké metody jsou nejčastěji vyuţívány při stanovování pravidel, jejich
porušení či dodrţení?
otázka č. 2 Jsou tyto metody převáţně verbálního charakteru?
Nejčastěji jsou při stanovování pravidel, jejich porušení či dodrţení, pouţívány
verbální metody výchovy, tj. vyprávění, opakování, rozhovor, napomenutí slovně před
ostatními dětmi. Pro děti předškolního věku jsou tyto metody většinou velmi
neadekvátní a učitelé by se tak neměli divit, ţe jejich metody nemají předpokládaný
efekt. Slovní napomenutí neukázněného dítěte před ostatními a následné zahanbení,
není nikdy nejvhodnější metodou, lépe by bylo k dítěti přistupovat individuálně
v intimním prostředí, kde se můţe naplno projevit vztah dvou osobností učitele a dítěte.
Dodrţení pravidla zůstává často bez povšimnutí učitelky.
otázka č. 3 Kdo tato pravidla určuje?
otázka č. 4 Podílejí se na stanovování děti?
otázka č. 5 Jak se vychovatelé shodují ve vedení dítěte k respektu pravidel?
otázka č. 14 Jak se shodují v odpovědích otec a matka dítěte?
Na stanovování pravidel se děti podílejí více v rodinách neţ v mateřských
školách, přesto ani rodina tuto moţnost moc neuplatňuje. V mateřských školách je
učitelky stanovují společně s kolegyní ve třídě, velká většina učitelů uvedla, ţe nemají
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problém se s kolegyní na jejich tvorbě shodnout, děti se však k nim mohly vyjádřit
pouze v jedné ze sledovaných mateřských škol. To znamená, ţe dítěti jsou pravidla
předkládána jako hotová věc a má se jim pasivně podřídit. Z toho vyplývá, ţe se alespoň
v této konkrétní situaci stále ještě odráţí zdůrazňování nadřazenosti učitele nad dítětem.
V rodině se pak nejčastěji na tvorbě pravidel podílejí pouze rodiče dětí. Podle
komparace dotazníků od matky a otce jednoho dítěte, ani dotazovaní rodiče nemají větší
problémy shodnout se ve výchově dětí. Můţeme tak konstatovat, ţe jak v rodině, tak
v mateřské škole má dítě vzory, které se ve výchově shodují, můţe si tak být jisté, jaká
pravidla má dodrţovat a jak se chovat.
otázka č. 6 Jaké kompetence povaţují učitelé pro svou profesi a vedení dětí ke kázni za
důleţité?
Respondenti výzkumu zcela neporozuměli pojmu kompetence a ve svých
odpovědích uváděli vlastnosti, kterými by měl být učitel obdařen. V podstatě jenom 12
respondentů uvedlo kompetenci a to kompetenci organizační a komunikativní a
kompetenci odborně předmětovou, tedy kvalifikovanost. Tyto kompetence jsou pro
učitele zajisté důleţité, ale ve výpovědích zcela chybí zmínka o důleţitých
kompetencích diagnostických, intervenčních, osobnostních a jiných.
Za nejdůleţitější vlastnost učitele povaţují respondenti důslednost, spravedlnost,
respekt k dětem, přirozenou autoritu a důvěru.
otázka č. 7 Jaký kázeňský problém pozorují učitelé ve svých třídách nejčastěji?
otázka č. 8 V čem spatřují příčinu nekázně?
Jako nejčastější kázeňský problém dotazované učitelky shledávají agresivitu
dětí, nedodrţování stanovených pravidel ve třídě a vztahy mezi dětmi. Příčinu těchto
problémů vidí v příliš liberální výchově v rodině a v nezájmu rodičů. Rodiče jsou podle
tázaných učitelů příliš zaneprázdnění a nahrazují dětem čas strávený společně
prostřednictvím dárků, krouţků a sledování televize. K dětem jsou příliš benevolentní a
jsou nedůslední ve svých poţadavcích. Coţ se projevuje podle učitelů v chování dětí
v prostředí mateřské školy, kde se setkávají se stanovenými a mnohdy odlišnými
pravidly.
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otázka č. 9 Co pro dítě dodrţení pravidla znamená?
otázka č. 10 Jaké chování si pod určitým pravidlem dítě vybaví?
otázka č. 11 Uvědomuje si následky svého chování, ať uţ při dodrţení nebo porušení
pravidla?
Z výzkumu vyplývá, ţe pravidla pro děti znamenají bezpečnost a jistotu. Děti
tedy pravidla samy vyţadují a nejsou pro ně jenom omezením svobody. Děti ve
výzkumu prokázaly znalost pravidel, dokáţou si pod určitým pravidlem vybavit určitou
situaci, jak to bude vypadat, kdyţ pravidlo dodrţí a co se bude dít, kdyţ toto pravidlo
nedodrţí. Uvědomují si následky neuposlechnutí jako zranění, zničení nějaké věci,
ztráta, nebo lítost a zloba ze strany vychovatele.
otázka č. 12 Proč dítě autoritu poslouchá?
otázka č. 13 Ví, koho by mělo a koho nesmí poslouchat?
Podle výpovědí děti autoritu poslouchají kvůli emočnímu poutu, nechtějí, aby se
na ně blízká osoba zlobila, nebo od ní chtějí být pochváleni. Dále uvedly, ţe
poslouchají, protoţe musí nebo se bojí trestu. Děti vědí, koho by měly a koho nesmí
poslouchat. Jsou si vědomé, ţe při kontaktu s cizí osobou jim hrozí nebezpečí, ţe jim
nikdo cizí nesmí rozkazovat, a ţe rozkazovat jim nesmí ani děti.
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Závěr práce
V závěru celé bakalářské práce zhodnotíme naplnění stanoveného cíle a
správnost hypotéz uvedených v úvodu této práce.
Cíl bakalářské práce byl formulován jako zmapování postojů ke stanovování
hranic a pravidel a tomu odpovídajících metod v aktuální situaci výchovy ke kázni.
V teoretické části jsme se pokusili o výklad pojmu kázeň, z definic od různých
osobností z oblasti pedagogiky a psychologie jsme vybrali společné prvky, podle nich je
kázeň vědomé plnění stanovených norem chování a plnění sociální role spojené
s respektováním autority. Zaměřili jsme se na historický výklad kázně, kdy byla kázeň
chápána jako jeden z cílů výchovy a prostředek k realizaci vzdělávání (direktivní
výchova), jako nepřijatelný prostředek omezující spontaneitu a individualitu dítěte
(liberalismus, pedocentrismus). Objasnili jsme podmíněnost kázně u dítěte předškolního
věku. Chování dítěte předškolního věku je nevědomé a zcela podřízené autoritě. Mluví
se tak o projevu poslušnosti. Na konci období předškolního věku si dítě začíná
stanovené normy osvojovat a řídit se jimi vědomě. V mladším školním věku dítěte tak
jiţ můţeme mluvit o kázni. V teoretické části jsme také uvedli některé z výchovných
metod jako odměna a trest, výchova vzorem a výchova vysvětlením. S těmito metodami
se ve své praxi setká kaţdý učitel i rodič, je tedy důleţité znát správné postupy a zásady
při aplikaci těchto výchovných metod. Zmínili jsme profesní kompetence učitele
v oblasti kázně a vypsali zmínky o výchově ke kázni z Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání, který vymezuje hlavní poţadavky, podmínky a
pravidla pro vzdělávání dětí. RVP PV obsahuje dostatečné mnoţství zmínek o výchově
ke kázni.
Hypotéza č. 1: Domníváme se, ţe za aktuálním poklesem kázně stojí příliš volná
výchova v rodině.
Ačkoliv učitelé se shodli na tvrzení, ţe příčinou kázeňských problémů
v mateřské škole je příliš liberální výchova v rodině, podle výpovědí rodičů,
zúčastněných výzkumu, tomu tak není. Odpovědi rodičů byly zřídkakdy liberální. Dítěti
spíše určovali hranice a ve svých poţadavcích by se snaţili být důslední. Otázkou však
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je, zda stejným způsobem, jakým řešili situace v dotazníku, řeší i situace v reálném
ţivotě.
Hypotéza č. 2: Domníváme se, ţe rodiče i učitelé mateřských škol upřednostňují
stanovení pravidel chování před volností.
Dotazovaní rodiče i učitelé upřednostňují stanovení pravidel chování a jejich
dodrţování před volností, jsou si vědomi, ţe jsou pro ně i děti důleţitá. Stanovování
těchto pravidel mají na starosti ve velké většině dospělí- rodiče a učitelé. Děti se na nich
podílí minimálně.
Hypotéza č. 3: Domníváme se, ţe jsou metody ukázňování převáţně verbální.
Správnost této metody můţeme dle výpovědí učitelů jednoznačně potvrdit.
Z dotazníků se nám podařilo zjistit, ţe dětem jsou pravidla předkládána převáţně
verbálně a stejnou formou jsou jim následně vštěpována. Tato forma metody není
adekvátní věku dětí v mateřské škole. Kromě jiného má dítě ještě stále vizuální vzor
chování a to učitele a rodiče.
Hypotéza č. 4: Domníváme se, ţe děti ve věku 5-6 let znají pravidla chování v mateřské
škole a jsou si vědomy případných následků při jejich nedodrţení.
Děti prokázaly znalost pravidel i jejich významu. Vědí, proč mají
poslouchat a co by se mohlo stát, kdyby neposlechly. Tato pravidla si uţ děti samy
pamatují a v příslušné situaci si je dokáţou vybavit. Důleţitým poznatkem z výzkumu
je zjištění, ţe děti samy si uvědomují, ţe pravidla potřebují a nebrání se jim.
Provedený výzkum naplnil stanovený cíl, odpověděl na výzkumné otázky a
potvrdil správnost téměř všech hypotéz.

Kdyţ si autorka práce vybrala ke zpravování bakalářské práce téma Problém
kázně v současné české mateřské škole, měla o této problematice určitou představu.
Studiem literatury o této problematice však zjistila, ţe její představa byla příliš obecná.
Problematika kázně je velmi rozsáhlá a sloţitější neţ bylo očekáváno, proto se autorka
koncentruje na proces stanovování pravidel dětem předškolního věku. Tato pravidla,
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ačkoliv mnoho lidí jejich význam podceňuje a mezi něţ patřila původně i autorka, jsou
jak pro učitele, tak i pro děti velmi důleţitá. Studiem tohoto tématu získala nespočet
teoretických znalostí, které bude moci aplikovat denně ve své budoucí praxi. Ví, ţe
jenom teoretické znalosti nezaručí kvalitu jejího působení, ale ţe jí čeká ještě spousta let
pilování jejích výchovných metod. Kdyţ nahlíţela na tuto problematiku, její obraz
chování dnešních dětí byl značně pesimistický. Studiem si ale uvědomila, ţe chování
dětí je opravdu zrcadlem chování nás dospělých. Ačkoliv ví, ţe nemůţe napravit
chování dospělých, bude se snaţit být pro děti dobrým vzorem. Nedávno se setkala
s projevem velmi významné osobnosti. Projev se tak úplně netýká ukázněnosti dětí, ale
vyšší formy kázně a to mravnosti a morálky, jeho citací by ráda uzavřela tuto práci.

„Čas od času říkáme, ţe anonymní megamašinérie, které jsme si vytvořili, nám
neslouţí, ale naopak nás zotročují, stále ale nic neděláme pro to, aby tomu tak nebylo.
Jinými slovy: stále ještě neumíme postavit morálku nad politiku, vědu a ekonomiku.
Stále ještě nejsme schopni pochopit, ţe jedinou skutečnou páteří všeho našeho chování
– má-li býti mravné – je odpovědnost. Odpovědnost k něčemu vyššímu neţ je má rodina,
má země, můj podnik, můj prospěch.“
Václav Havel, 1990, projev před kongresem USA
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