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Anotace: 

Práce posuzuje možnost zařazení dítěte staršího dvou let do mateřské školy, 

popřípadě jiné formy veřejné výchovy. Hlavním kritériem posuzování této možnosti je 

zralost popř. připravenost dítěte v oblastech sociálních dovedností, řeči, samostatnosti a 

sebeobsluhy.

Annotation:

The study analyses potential integration of two years and older toddlers in the 

Czech public preschool education system. Maturity served as the key criterion for the 

assessment, notably the appropriate level of development as regards social skills, 

speech, child's independence, and ability to take care of his basic needs.
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Abstrakt:

Cílem bakalářské práce je zjistit zralost dětí starších dvou let a posoudit možnost 

jejich zařazení do mateřské školy, popřípadě jiné formy veřejné výchovy, před 

dosažením třetího roku života. 

V první kapitole teoretické části je popsán názor Evropské rady na předškolní 

vzdělávání, která prosazuje institucionální péči v souladu s trendem podpory rovnosti 

žen a mužů. Dále je zmíněna situace v členských státech EU při plnění „barcelonských 

cílů“ z roku 2002. Druhá kapitola se zabývá současnou situací v České republice, 

oporou v legislativě, především novelou zákona o rodičovském příspěvku, a následně 

stávající nabídkou forem péče pro děti předškolního věku. Třetí kapitola je věnována

samotným dětem. Jejich rodině, faktorům, které děti ovlivňují a dále zejména potřebám

dítěte, věkovým a individuálním zvláštnostem. Poslední kapitola teoretické části je 

věnována zralosti dítěte mladšího tří let z pohledu vývojové psychologie.

Praktická část mapuje zralost dětí z mateřské školy, jeslí a domácího prostředí. 

Zaznamenává pozorování tří dětí při prvotní adaptaci na mateřskou školu a dále

výsledky ověřování zralosti a připravenosti vybraného vzorku dětí z mateřské školy, 

jeslí a domácího prostředí v oblastech sociálních dovedností, řeči a samostatnosti a 

sebeobsluhy.

Závěr práce je věnován porovnání získaných výsledků a jejich vyhodnocení.



Abstrakt:

The purpose of this study is to analyse the level of maturity of children older 

than two years in the context of their potential integration in the public preschool 

education system before they reach the age of three years. 

The first chapter discusses the opinion of the EU Council of the preschool 

education, its ambition to promote the institutional care in line with the equal 

opportunities for men and women policy, and the situation in EU member states as 

regards meeting the 2002 Barcelona goals. The second chapter describes the current 

legislative and institutional framework in the Czech Republic. It focuses on the 

applicable legislation, namely the Parental Subsidy Act as amended, and the existing 

framework of the institutional care in question.

The key focus of the third chapter is on children and their needs. The third 

chapter elaborates on various factors influencing their development such as family 

situation, age and other individual particularities.

The last chapter of the theoretical part is on maturity of a child younger than 

three years from the point of view of the developmental psychology.

The practical part surveys children maturity based on the environment 

examination in kindergartens, crèches and children homes. It encompasses observations 

of three children from their day one in the kindergarten and it further concentrates on 

their adaptation. In addition to that it tests the level of development and maturity in the 

area of social skills, speech and independence of the selected group of children in the 

selected kindergarten, crèche and their homes.

The conclusion of the study compares analyses observations and examinations 

results. Last the outcomes are appropriately assessed and possible interpretations 

suggested.
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ÚVOD

Téma mé bakalářské práce jsem si vybrala vzhledem k relativně aktuálnímu 

problému, respektive rozporu mezi názorem Evropské unie a názorem vlády České 

republiky na otázku institucionální péče o děti do tří, respektive do šesti let věku.

Předpokládám, že velká část rodičů, zpravidla matek, v naší republice souhlasí se

současně stanovenou délkou rodičovské dovolené, a protože nemusí nebo z jakéhokoliv 

důvodu nechtějí, své dítě by do jeslí, mateřské školy nebo jiné formy veřejné výchovy 

nezařadili. Jistě ale i u nás existuje stále početnější skupina matek, která si nemůže 

dovolit, nebo nechce s dítětem zůstat na rodičovské dovolené v celé její délce. Názorem

a snahou Evropy je vytvořit takovým matkám podmínky pro snazší začlenění zpět do 

pracovního procesu a zajistit rovný přístup k pracovním příležitostem.

Mým stanoveným cílem, je pokusit se podívat na tuto problematiku z hlediska

respektu k potřebám dítěte. Zda je dítě zralé a za jakých podmínek je schopné nastoupit 

ve věku mladším tří let do veřejné výchovy, aniž by jeho vývoj byl jakkoli narušen. 

Sledovala jsem proces adaptace u tří dětí a na základě tohoto pozorování se pokusila 

zjistit, které dovednosti mohou adaptaci dítěte usnadnit. S vědomím respektu k 

individuálním odlišnostem by se tyto dovednosti mohly stát vstupním kritériem pro 

posuzování zralosti pro vstup do mateřské školy před dosažením třetího roku.
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I. TEORETICKÁ ČÁST

1 VÝCHOVA DĚTÍ DO TŘÍ LET V EVROPĚ

1.1 Vymezení barcelonských cílů

Ve dnech 15. – 16. 3. 2002 proběhlo jednání Evropské rady v Barceloně.

Hlavními body jednání byla mimo jiné reforma politiky zaměstnanosti. Jako jeden z cílů 

Evropská rada stanovila, respektive vyzvala členské státy, že by „měly odstranit 

překážky účasti žen na trhu práce a s přihlédnutím k poptávce po zařízeních péče o děti 

a struktuře nabídky těchto služeb na vnitrostátní úrovni usilovat o to, aby do roku 2010 

byly schopny poskytovat péči pro nejméně 90 % dětí ve věku od tří let do věku povinné 

školní docházky a pro nejméně 33 % dětí mladších tří let“ (www.eurlex.europa.eu) 

Právě tyto „barcelonské cíle“ považuje Evropská rada za velmi důležité k

přispění rovnoprávnosti žen a mužů a především k možnosti sladění profesního a 

rodinného života. Tyto cíle ovšem nejsou součástí primárního práva Evropské unie. 

Jsou pouze politickým závazkem, z čehož vyplývá, že jejich plnění není závazné a 

zemím, které do roku 2010 nesplnily dané požadavky, žádné sankce nehrozí. Otázkou 

zůstává, jak se jednotlivé země i v následujících letech po uplynutí vymezené doby,

budou snažit tomuto požadavku vyhovět. Velmi důležitým aspektem při plnění cílů je 

nejen ekonomická situace, národní priority v oblasti sladění profesního a rodinného 

života, ale také kulturní a rodinné tradice jednotlivých zemí. O tom, jaká byla a je 

situace v České republice se podrobněji zmíním v následujících kapitolách.

1.2 Výsledky využívání stávající nabídky zařízení ve vybraných 

členských státech

Průběžné výsledky, které byly analyzovány již v roce 2006 a 2008 poukazovaly 

na to, jaké země stanovené cíle plní a které se dané hranici ani nepřiblíží. Důležité je si 

uvědomit, že každý z členských států měl jinou startovní pozici. Například některé ze 

skandinávských zemí tyto požadavky splňovaly už před stanovením barcelonských cílů.

Nezbytné je připomenout, že zpráva vycházející z analýzy výsledků je založena na míře 

využití stávající nabídky ze strany rodičů a nikoli na počtu míst nabízených členskými 

http://www.eurlex.europa.eu/
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státy. Také musíme rozlišovat míru využití s ohledem na počet hodin, které dítě 

v zařízeních tráví, neboť mohou rozhodovat o možnostech rodičů pracovat na plný 

úvazek. Tato hranice je stanovena na třiceti hodinách týdně. (www.eurlex.europa.eu) 

Pokud se tedy zaměříme na konkrétní výsledky členských států Evropské unie, 

zjistíme, že zemí, kde rodiče mají možnost a zároveň i využívají zařízení pro děti do tří 

let, je zatím stále menšina. Mezi tyto státy patří Belgie, Dánsko, Nizozemí, Španělsko, 

Švédsko a v posledních letech se přidaly také Francie, Lucembursko, Portugalsko a 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Přičemž například Švédsko daný 

požadavek několikrát převyšuje. V součtu se jedná o více než 60% dětí respektive 

rodičů, kteří využívají veřejnou formu výchovy v těchto institucích. Ještě větší procento 

dětí navštěvuje tato zařízení v Dánsku, jedná se o více než 70% a z toho převážná 

většina (okolo 60%) tráví v instituci více než třicet hodin týdně. Pomyslná druhá 

skupina zemí, kam patří Itálie, Kypr, nebo Slovinsko se k určené hranici 33% přibližují. 

Ostatní země Evropské unie zatím vykazují poměrně malé procento využívání těchto 

zařízení. Jedním z důvodů může být například právě nedostatečné množství příslušných

zařízení v těchto zemích. Česká republika se se svými necelými třemi procenty řadí na 

poslední místo v EU. Vzhledem k naplněnosti českých jeslí lze předpokládat, že 

hlavním důvodem je již zmíněný nízký počet takovýchto institucí. Podobně jako naše 

republika je na tom i sousední Polsko nebo Slovensko, o něco lépe Rakousko. 

Pokud se zaměříme na využívání institucí určených pro děti od tří let do věku

nástupu povinné školní docházky, zjistíme, že se výsledky velmi podobají předchozímu 

šetření. Požadovaných 90% splňují Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Nizozemí, 

Španělsko a Švédsko. V posledních pěti letech se přes tuto hranici dokázaly dostat také 

Estonsko, Irsko, Německo a Spojené Království Velké Británie a severního Irska. Kypr 

a Slovinsko se přibližují hranici devadesáti procent. Většina ostatních členských států se 

pohybuje okolo 60 – 70%. Nutné je ovšem upozornit, že se jedná o součet procent dětí, 

které navštěvují nějakou formu veřejné výchovy do třiceti i nad třicet hodin týdně. 

V případě, že bychom se zaměřili jen na druhou jmenovanou skupinu, výše procent by

značně klesla. Například zatímco v Dánsku navštěvuje okolo 80% dětí instituce, do 

kterých jsou umísťovány na více než 30 hodin týdně, v Nizozemí podobné procento dětí 

navštěvuje veřejnou formu výchovy pouze do 30 hodin týdně. Vzhledem ke zde 
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zmíněným výsledkům můžeme pozorovat, že stav a přístup jednotlivých zemí je velmi 

odlišný. Zatímco některé státy si primárně zakládají na budování a udržování velkého 

množství institucí pro děti od narození, do věku povinné školní docházky a svou 

rodinnou politiku vedou tímto směrem, některé státy, kam se řadí i Česká republika, 

nechávají větší zodpovědnost na samotné rodině. (www. epp.eurostat.ec.europa.eu)

1.3 Výsledky ČR a názor ministerstva práce a sociálních věcí

Výsledky České republiky avizují, jak rozdílný názor na kolektivní výchovu 

především dětí mladších tří let má česká vláda, předně pak ministerstvo práce a 

sociálních věcí oproti EU. Během celého osmiletého období, (od roku 2002 – 2010), 

kdy měli představitelé naší země možnost přistoupit k plnění barcelonských cílů 

navyšováním jeslí a dalších zařízení péče o děti do tří let, se paradoxně počet těchto 

institucí ještě postupně zmenšoval. V současné době je v České republice méně než 48 

(údaj z roku 2008) státních, respektive obecních a městských jeslí a jejich počet má 

stále klesající tendenci. Navíc do tohoto počtu jsou započítány nejen jesle, ale i několik 

dalších dětských zařízení, jako například kombinace jeslí a dětského centra nebo 

dětského stacionáře. Problém nízkého počtu těchto institucí může být v tom, že 

zodpovědnost za jejich provozování nesou městské části a obecní úřady, které na 

jejich provoz obvykle nemají finance. (www.eacea.ec.europa.eu)

Z tohoto zjištění jasně vyplývá, že požadovaný počet, kdy má být možnost 

umístit do těchto zařízení 33% dětí do věku tří let, nemůžeme v žádném případě 

dosáhnout. Hlavní překážkou v plnění cílů je přesvědčení české vlády, že o jesle v naší 

republice není zájem. Bývalý ministr práce a sociálních věcí (současný předseda vlády) 

Petr Nečas svůj názor vyjádřil při českém předsedání Evropské unii. Jednání 

evropských ministrů na toto téma proběhlo v Praze 4. a 5. února 2009. Nečas se snažil

znovu otevřít debatu nad stanovenými cíly, upozornit zejména na kvalitativní aspekty a 

vyzdvihnout zájmy dítěte. Připomenul, že barcelonské cíle byly stanoveny v roce 2002, 

tedy v době kdy Česká republika společně s několika dalšími státy, ještě nebyly členy 

Evropské unie. V této souvislosti upozornil i na specifické zkušenosti některých států 

z doby totality. Dále se v jednom z dvanácti bodů, které byly sestaveny pro otevření 

debaty nad barcelonskými cíly, snažil ostatní ministry přesvědčit, že „nemá smysl 
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požadovat v celé Evropě jednotně stejný počet zařízení kolektivní péče bez reflektování 

specifických tužeb a přání rodiny“, (www.mpsv.cz) přičemž se odkazuje na samotné 

originální znění cílů, ve kterém je uvedeno, že je nutné při jejich dosahování 

respektovat poptávku i národní zvyklosti.

Přestože Nečas se svým vystoupením před ostatními ministry neuspěl, on sám 

svůj názor také nezměnil. Nadále prosazoval, že by měla být rodičům nabídnuta i jiná 

forma péče o dítě, než jen kolektivní jesle. Jako alternativní možnost sám navrhl tzv. 

prorodinný balíček, ve kterém uvedl několik dalších forem péče o nejmladší děti. Tento 

soubor prorodinných opatření se však nesetkal s úspěšným uvedením do praxe.

Pokud se v krátkosti zaměřím také na výsledky v oblasti péče o děti 

v předškolním věku, tedy od tří let až po nástup povinné školní docházky, je na tom 

Česká republika výrazně lépe, než v případě péče o děti mladší tří let. Předškolní 

vzdělávání v naší republice navštěvuje asi 88% dětí (Průcha, 2011). Ovšem i počet

těchto institucí se zdá nedostačující, vzhledem k počtu zamítnutých žádostí o přijetí do 

mateřských škol. V roce 2009 to bylo 29 632 zamítnutí. Toto číslo navíc stále narůstá. 

Například v roce 2005 to bylo pouhých 6 810. Tento ohromný nárůst, má

pravděpodobně na svědomí nesledovanost a nerespektování demografického vývoje 

české populace. (eace.ec.europa.eu) 

Při pohledu na kompletní výsledky lze tedy rozhodně konstatovat, že stávající 

nabídka mateřských škol je v České republice je nedostačující. 

Poptávka po jeslích, nebo po jiném zařízení, kam by rodiče mohli umístit své 

dítě, především před dosažením třetího roku, byla i doposud neuspokojena. 

V souvislosti s novelou zákona o rodičovské dovolené můžeme předpokládat, že se 

počet rodičů žádající o místo v jeslích pro své dítě ještě značně navýší. Uspokojivá není 

ale ani situace s místy v mateřských školách. Vzhledem k výši zamítnutých žádostí 

(uvedených výše) je jednoznačně vidět, že rodiče nemají zaručeno, že své dítě umístí do 

veřejné instituce i po dosažení třetího roku života dítěte.
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2 SOUČASNÁ SITUACE A PODPORA V LEGISLATIVĚ

V ČR 

2.1 Novela zákona o rodičovském příspěvku od r. 2012

(Předem bych chtěla upozornit, že v celé této kapitole se budu věnovat pouze 

změnám, které se přímo týkají tématu mé bakalářské práce, tedy zralosti dětí mladších 

tří let na mateřskou školu). Doposud, tedy ještě do loňského roku, mohli rodiče volit ze 

třírychlostní délky rodičovské dovolené. Rodičovský příspěvek měli možnost pobírat 

dva, tři, nebo čtyři roky. Většina rodin si mohla délku rodičovské dovolené a tedy i výši 

rodičovského příspěvku s příslušnou délkou spojený, zvolit sama. Rodinám, nebo 

matkám samoživitelkám, (popřípadě otcům samoživitelům), kteří nesplňovali určené 

finanční požadavky (nedosahovali potřebné výše měsíčního příjmu, nebo si neplatili 

zdravotní a sociální pojištění) byla automaticky přiřknuta nejdelší čtyřletá varianta. 

Přísnější a méně vstřícný byl tento systém také především v nároku na pobírání 

rodičovského příspěvku ve vztahu k pobytu dítěte v zařízení dle věku. Nárok na 

rodičovský příspěvek automaticky ztrácel rodič, který umístil své dítě mladší tří let do 

zařízení na více než pět dní v měsíci. Stejně tak přišel o příspěvek rodič dítěte staršího 

tří let, které navštěvovalo mateřskou školu, nebo podobné zařízení více než čtyři hodiny 

denně, nebo opět více než pět dní v měsíci. (www.mpsv.cz) 

Současný systém, který je platný od ledna roku 2012, se snaží o pružnější řešení

a tím umožnění rodičům lépe sladit osobní i profesní život.

2.1.1 Možnost průběžných úprav délky rodičovské dovolené a výše rodičovského 

příspěvku během jeho čerpání

Novela zákona o státní sociální podpoře přináší změny v již zmíněné možnosti 

délky rodičovské dovolené a výši rodičovského příspěvku. „Od ledna 2012 můžou 

rodiče pružně volit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši podle aktuální 

sociální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat až 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let 

věku dítěte. Výši příspěvku je možné měnit jednou za 3 měsíce.“(www.mpsv.cz) Tento 

nový systém umožňuje rodičům vybrat si jednu z variant rodičovské dovolené a po 

určité době ji změnit. Nová výše rodičovského příspěvku se vypočítá z doposud 

http://www.mpsv.cz/
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nevyčerpaného finančního zůstatku. Důvod pro změnu délky rodičovské dovolené může 

být jakýkoliv. Pro využívání výhod této nové právní úpravy, musí rodiče splňovat 

několik kritérií.

1. Novelu získává automaticky pouze rodič, kterému se narodil potomek 

v tomto roce 2012. Aby ji mohl využívat i rodič s dítětem starším, které se 

narodilo před rokem 2012, musí na tuto novelu nejprve přestoupit.

2. Alespoň jeden z rodičů musel přesně určenou dobu před narozením potomka 

platit nemocenské pojištění a jeho měsíční příjem musí zároveň být 

dostatečně vysoký. V případě nedostatečné výše měsíčního příjmu nebo 

neplacení nemocenského pojištění rodič opět automaticky získává nejdelší 

možnou variantu, jako tomu bylo doposud. (www.mpsv.cz)

Tato novela je pochopitelně oproti minulé velkým krokem vpřed. Rodiče nejsou 

pevně vázáni svým rozhodnutím, které se může v průběhu rodičovské dovolené ukázat 

jako nevhodné. Velice výhodně se tato úprava jeví i při zjištění dalšího těhotenství. 

Rodiče si mohou okamžitě zvolit nejkratší verzi rodičovské dovolené, aby do narození 

druhého potomka stihli vyčerpat co nejvíce z rodičovského příspěvku. Ten se totiž čerpá 

pouze na nejmladší dítě v rodině.

Současná novela tedy dává rodičům možnost zodpovědně se rozhodnout a 

pružněji reagovat na případné změny v životě rodiny, a tím tak zajistit nejlepší

podmínky všem členům.

2.1.2 Možnost zařazení dítěte od dvou let do veřejné formy výchovy bez ztráty 

nároku na rodičovský příspěvek

Další změnou, je možnost umístit dítě do instituce veřejné výchovy, zpravidla 

jeslí nebo mateřské školy, bez ztráty nároku na rodičovský příspěvek. Velkou

překážkou v minulých letech mohla být finanční situace rodiny. Nejen že samotné 

umístění dítěte do takové instituce je poměrně nákladné, ale navíc doposud rodič ztratil 

nárok na čerpání rodičovského příspěvku. To se ale od ledna 2012 změnilo.

Rodiče tak mají svobodu volby při rozhodování o případném umístění dítěte do 

takového zařízení. Otázkou zůstává, zda je stávající nabídka institucí pro předškolní děti 

dostačující. V současné době se ukazuje, že umístit dítě do jeslí je z kapacitních důvodů 
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v podstatě nemožné. Pokud rodina tuto možnost má, měla by zvážit, zda je pro jejich 

dítě tento krok tím správným. Hlavní prioritou, by stále mělo zůstat samotné dítě. Měli 

by zvážit, zda je na takovou změnu připraveno a jeho vývoj tím nebude nějakým 

způsobem narušen. Tímto problémem se budu zabývat později, především pak 

v praktické části této práce.

2.2 Stávající nabídka v péči o předškolní děti

Předně bych chtěla upozornit na používaný termín „předškolní děti“. V tomto 

případě je označení „předškolní“ myšlené v širším slova smyslu, tedy jako každé dítě, 

které je doposud ve věku před nástupem do povinné školní docházky. Tudíž i děti 

mladší tří let.

V této kapitole bych se chtěla zaměřit na státem nabízená zařízení pro děti 

předškolního věku, tedy jesle a mateřskou školu a dále na současně velmi využívanou 

službu hlídání pověřenou osobou. Tyto tři možnosti péče o předškolní dítě, jsem si 

vybrala v souvislosti s praktickou částí této práce. Děti, které jsem měla možnost 

pozorovat, a testovat využívaly právě tyto varianty.

2.2.1 Jesle

Zařízení pro děti zpravidla do tří let. Spodní hranice věku dětí je různá. Některá 

zařízení berou děti již od šesti měsíců, jiná až od jednoho roku a některá třeba až od 

roku a půl. Jedná se o instituci, které spadá pod resort ministerstva zdravotnictví, 

přestože se jedná o instituci denní péče o děti zdravé. V jeslích se o děti stará převážně

zdravotnický personál, zejména zdravotní sestry. Momentálně je v celé České republice

méně než 48 těchto zařízení. V současné době neexistuje žádný aktuální závazný 

dokument, který by jeslím stanovoval cíle, ke kterým mají směřovat. Denní program pro 

děti je tak zcela na sestrách, popřípadě na vedení jeslí. Režim dne je v těchto institucích 

podobný jako v mateřských školách. 

Mezi běžnou populací převládají dva druhy názorů na tento typ péče o dítě. 

Jedna skupina lidí se přiklání k teorii, že rodina je nejvhodnějším prostředím pro 

výchovu, popřípadě vzdělání dítěte do tří let. Nejpodstatnější prvek výchovy spatřují v

pevném citovém poutu k jedné osobě, zpravidla k matce. Druhou skupinou bývají
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matky, které si nemohou dovolit, nebo nechtějí zůstat s dítětem doma po celou dobu 

rodičovské dovolené. Jejich názory se obvykle shodují. Domnívají se, že jejich děti, 

které takové instituce navštěvují, jsou spokojené, mají se v jeslích velmi dobře a nic jim 

neschází. Ani odborníci nezaujímají na tato zařízení stejné stanovisko.

Obecně platí, že každé dítě se vyvíjí svým individuálním tempem. Některé děti 

jsou na veřejnou formu výchovy zralé dříve, jiné později. Rodiče by tak měli zvážit, zda 

je právě pro jejich dítě takové zařízení vhodné. Také by si měli uvědomit, kolik času by 

jejich dítě v této instituci trávilo. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že převážná většina 

dětí v jeslích, které jsem měla možnost navštívit, zde tráví více než osm hodin denně. 

Výhodou jeslí oproti mateřským školám v souvislosti s dětmi mezi druhým a třetím 

rokem, je větší možnost individuální péče. Jedna teta – zdravotní sestra má na starost 

maximálně sedm takto starých dětí. A navíc jsou jesle pro děti do tří let adekvátně 

vybaveny.

2.2.2 Mateřské školy

Jedná se o výchovně vzdělávací instituce pro děti zpravidla od tří let do nástupu 

do povinné školní docházky. Tato zařízení můžeme dělit podle jejich zřizovatele. Lze se 

tedy setkat s běžnými mateřskými školami, které provozují obce, dále existují soukromé 

a církevní mateřské školy. Od devadesátých let se zde začaly objevovat také tzv. 

alternativní školy, které ve světě fungují už více než devadesát let. Všechny tyto typy 

škol, by měly mít vypracovány své vlastní vzdělávací programy. 

Dále se budu zabývat především běžnými mateřskými školami, které jsou 

zařazeny v síti mateřských škol České republiky a které si podle závazného Rámcově 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vytváří své školní vzdělávací 

programy. Současné mateřské školy se snaží o „moderní pojetí pedocentrické orientace. 

Dítě, péče o něj a rozvoj jeho dispozic je jejím základem. Každé dítě je respektováno 

jako osobnost, má své individuální potřeby a zájmy a ty nás vedou k nacházení metod a 

aktivit, kterými je možné je dále rozšiřovat a připravovat tak dítě na další vzdělání“

(Koťátková, 2008, s. 86). Běžné mateřské školy zpravidla přijímají děti od tří let, do 

nástupu do povinné školní docházky. V současné době lze zařadit do této instituce i dítě 

mladší tří let. Z kapacitních důvodů je to ale téměř nemožné. Především ve větších 
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městech mají rodiče problém umístit do „školky“ i dítě tříleté nebo dokonce starší. 

Momentálně si zřizovatel každé mateřské školy určuje svá kritéria přijetí. Přednost před 

ostatními dětmi mají ve většině případů ty, které se nachází v posledním roce před 

nástupem do povinné školní docházky, který je pro tyto děti bezplatný a děti s trvalým

bydlištěm v dané městské části nebo obci. Některé mateřské školy na svých 

internetových stránkách zveřejňují další svá kritéria pro přijetí. Stále častěji se na 

posledních řádcích internetových stránek školy můžeme dočíst, že děti, jejichž matka je 

na rodičovské dovolené, přijímány nebudou. Respektive mohou být přijaty jen v případě 

volných míst. To ovšem znevýhodňuje děti, které jsou na formu veřejné výchovy 

připraveny a společnost vrstevníků vyhledávají. Navíc to odporuje i současné 

legislativě, která říká, že právo na vzdělání mají všechny děti stejné. I kdyby matka s

dítětem navštěvovala dětská hřiště nebo různé kluby pro matku a dítě, výchovně 

vzdělávací instituci dítěti nemůže žádným takovýmto způsobem nahradit. Tento 

problém patrně pramení z nesledování demografického vývoje populace. Většina škol

má kromě těchto kritérií ještě několik dalších požadavků. Mezi ně nejčastěji patří 

samostatnost při stolování, udržování čistoty v souvislosti s vyměšováním, dále také 

schopnost se relativně samostatně obléknout. Tato kritéria se ale obtížně testují.

V praktické části této práce se na ně zaměřím. Výhodou mateřských škol oproti jeslím 

je kurikulum (RVP), tedy závazný dokument, který učitelkám určuje cíle výchovy a 

vzdělání, kterých by mělo dítě dosahovat při nástupu do povinné školní docházky. Dále 

se má zde dítě možnost socializovat do skupiny starších dětí, ve kterých může nalézt své 

vzory. 

2.2.3 Hlídání pověřenou osobou

V poslední době je velmi využívanou formou péče o děti právě hlídání 

pověřenou osobou. Nejčastěji jsou těmito osobami rodinní příslušníci, zejména pak 

prarodiče dítěte. Stále častěji se ovšem setkáváme i s výpomocí ze strany kamarádů

nebo tzv. chův. Zatímco mezi kamarády se jedná především o vzájemnou neziskovou 

výpomoc, která bývá oboustranná, chůva je rodinou placená. Rodina si může tuto chůvu 

sehnat sama, především přes nejrůznější inzeráty, nebo pomocí recenzní od kamarádů. 

V současné době však existují po celé České republice agentury, které 

zprostředkovávají rodinám právě tyto hlídací služby. Rodiče mají možnost si v této 
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agentuře vybrat chůvu, která k nim bude docházet podle smluveného času. Výhodou 

péče o děti přes tyto organizace je údajné proškolení chův pro první pomoc a odborné 

vedení dětí. Navíc agentura zajišťuje odpovídající náhradu v případě nemoci chůvy, 

která do rodiny dochází pravidelně. Nestane se tedy, že by se o dítě nikdo nepostaral.

Kromě pravidelného hlídání zajišťují agentury i to jednorázové. V každém případě by 

měla mít rodina na paměti, že své dítě svěřuje cizí osobě, kterou by mělo pozitivně 

přijmout. Stejně tak, jako se dítě postupně seznamuje například s prostředím mateřské 

školy a jejími pravidly, by se mělo seznamovat i se svou chůvou. Navzájem by si mezi 

sebou měli utvořit vztah, který nenahrazuje ten mezi dítětem a rodičem, ale měl by 

dočasně pomoci dítěti překonat čas bez matky. Obecně je chůva považována za 

vhodnou formu péče o dítě, pokud jde ovšem o chůvu spolehlivou s kladným vztahem 

k dětem. Výhodou této formy hlídání dětí je individuální přístup a přizpůsobení se 

časovým potřebám rodiny a dítěte. Nevýhodou může být obtížné hledání vhodné chůvy 

pro dítě, také záruka spolehlivosti a pochopitelně i finanční náročnost.

Závěrem: Vzhledem k individuálním potřebám jednotlivých dětí nelze 

jednoznačně určit, která forma péče o dítě je pro ně nevhodnější. Ani pokud se 

zaměříme na děti dvouleté, které mohou v současné době využívat všechny tyto 

vyjmenované formy, nemůžeme stanovit, co je pro děti nejlepší. Některé z nich jsou 

samostatnější, extrovertnější a připravenější na mateřskou školu, popřípadě jesle. Jiné 

vyžadují spíše individuální péči a kolektiv vrstevníků zatím příliš nevyhledávají. 

Důležité je obstarat dítěti takovou péči, která bude pro ně nejvíce vhodná a bude ho 

podporovat v přirozeném vývoji.
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3 DÍTĚ V DNEŠNÍ DOBĚ

Abychom mohli hlouběji proniknout do problematiky dětské zralosti a 

připravenosti, tedy především sledovat úroveň rozvinutí jednotlivých oblastí zrání a 

učení, musíme se nejprve zaměřit na faktory, které současné dítě ovlivňují a v jakých 

podmínkách dnešní děti vyrůstají. Je velmi pravděpodobné, že společně s proměnou 

dnešní společnosti se v závislosti na ní mění i dnešní děti. 

3.1 Dítě v současné rodině

Pokud máme někde začít, tak je to právě v prostředí, do kterého se dítě dostává 

okamžitě po narození a jehož součástí se obvykle automaticky stává na několik dalších 

let. Jak popisuje Zdeněk Helus „Uvažovat o dítěti znamená uvažovat také o rodině, do 

níž se narodilo, v níž vyrůstá a stává se samo sebou, v níž realizuje své vývojové 

možnosti.“ (Helus, 2009, s.71) Proměna současné rodiny v kontextu posledních 

několika desetiletí je pochopitelně patrná Ještě před šedesáti lety byla rodina prakticky 

jediný základ jistoty, kdy velkou charakteristikou byla především semknutost všech

jejich členů. V dnešní době se mluví o tzv. postmoderní rodině, pro kterou je typická 

poměrně vysoká rozvodovost. Téměř polovina manželství končí rozvodem a tak se dnes 

již běžně setkáváme s rodinami, které tvoří pouze jeden rodič a děti. Na tento problém 

pochopitelně navazují problémy další. Jedním z nich je dlouhodobý pokles porodnosti. 

Početí dítěte je stále častěji odkládáno. S touto problematikou se pojí další skutečnosti

jako například velký počet rodin s pouze jedním dítětem.(Helus, 2009, s. 71 - 76)

Všechny výše vyjmenované faktory se na dnešních dětech pochopitelně odráží.

Zejména se jedná o problém s nedostatkem vzorů. Dítěti může chybět styk s dospělým, 

obzvláště v případě jedináčků, kterým chybí navíc i sourozenci. Důležité je, aby i přes 

zde zmíněné nepříznivé vlivy, byla rodina schopna dítěti poskytnout vhodné podmínky 

a prostředí pro jeho celkový rozvoj, neboť „dnes o dětech sice víme mnohem více, než 

věděly předchozí generace, nicméně existují oprávněné důvody k obavám, že 

zabezpečení optimálních podmínek jejich osobního rozvoje má k ideálu daleko.“ 

(Helus, 2009, s. 94). Také Koťátková potvrzuje, že „bez důvěrně poznané lidské 

blízkosti, která mu (dítěti – pozn. autora) zajišťuje biologické potřeby a péči, bezpečí, 
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vztahovou oporu, lásku a první poznatky o světě, by mělo velmi těžký životní start do 

lidské společnosti.“ (Koťátková, 2008, s. 13)

3.2 Faktory ovlivňující dětství dnešního dítěte

Poměrně běžné nám dnes již připadá, že se děti mladší tří let setkávají s 

fenoménem dnešní doby jako jsou média. Každý den mají možnost setkat se s televizí, 

počítačem a podobnými přístroji, které jim zprostředkovávají různé informace, zábavné 

pořady, virtuální realitu. Taktéž nám nabízí nepřeberné množství kvalitních programů, 

které například napomáhají dětem s nejrůznějšími handicapy. (Helus, 2009) Televize 

dětem dává možnost seznámit se s programy, které jsou jim primárně určené a jejich 

délka i obsah odpovídají jejich psychické i fyzické výbavě. Obezřetnost v jejich 

využívání je ale již v předškolním věku na místě. Tím, že dětem omezujeme jejich 

přístup k těmto médiím a vytváříme jim vhodná a přiměřená pravidla při jejich 

využívání, je chráníme před případnými nevhodnými vlivy. Ty se mohou projevit 

s přibývajícím věkem. Jedná se především o závislost na těchto informačních a 

komunikačních technologiích, dále také nesprávné vybírání programů a obecně špatné 

návyky k trávení volného času. Navíc přílišné trávení času u nevhodných pořadů může 

způsobovat nevyhovující projevy dětského chování nejčastěji agresivitu nebo naopak 

bázlivost.

3.3 Potřeby dětí, věkové a individuální zvláštnosti

Z odborné literatury je možnost se dozvědět, že dnešní děti jsou zpravidla lépe 

fyzicky vyvinuty a i po psychické a sociální stránce se zdají být zralejší. Ovšem pokud 

tyto údaje porovnáme s výsledky šetření, které prováděla mezinárodní organizace 

UNICEF v roce 2007, nejedná se o příliš uspokojivé závěry. Ukázalo se, že například 

narůstají smyslové vady u dětí, slovní zásoba je stále omezenější, přetrvávají nebo 

dokonce narůstají problémy s výslovností, fantazie je chudší, především v souvislosti s 

výtvarným projevem a také přibývá dětí s nekoncentrovanou poznávací aktivitou. 

(Opravilová, Kropáčková, 2008)

Přesnou příčinu těchto neuspokojivých výsledků můžeme pouze odhadovat, ale 

do jisté míry se lze domnívat, že značnou měrou, se na děti podepisuje tlak současné 
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společnosti. Stále častěji se setkáváme s rodinami, které řadí úspěch a přípravu na 

následující vzdělávání mezi absolutní priority. Proto se nejspíš velmi často už v 

předškolním věku setkáváme se zvýšeným nátlakem na samotné dítě a především na

plnění specializované aktivity pro toto dítě. Vzhledem k tomuto stále se zvyšujícímu 

tlaku ze strany rodičů, se i v mateřských školách objevují tzv. zájmové kroužky, které 

jsou považovány za nadstandardní aktivity, vedené specialisty a dětem mají, mimo jiné, 

zajistit odbornější přípravu pro následující vzdělávání. Důležité je se ovšem zamyslet, 

jakou roli hraje při výběru těchto nadrámcových aktivit samotné dítě a jeho potřeby. 

Zda dítě cítí potřebu, po dni stráveném v mateřské škole, která mu už sama od sebe 

poskytuje odbornou péči v oblasti výchovy i vzdělání, se dále rozvíjet ve specifických 

oblastech. Nebo zda se jedná pouze o rozhodnutí rodičů, kterým se dítě musí podřídit.

Jestli výsledek celého tohoto procesu není nakonec kontraproduktivní. A zda primární 

potřeby nezůstávají na úkor sekundárních nenaplněny. 

Bohužel se ukazuje, že spousta dnešních dětí prožívá tzv. emocionální strádání.

Tedy nedostatek citového uspokojení. Také lze říci, že přestože dnešní doba nám 

zprostředkovává nepřebernou škálu možností využití volného času, zdá se, že právě pro 

dítě se ta nejdůležitější vytrácí. Svět současného dítěte se tak mnohdy stává pouze 

světem povinností a řízených aktivit, ze kterého se vytrácejí spontánní činnosti, pro 

předškolní dítě typické. Helus tento styl života, kdy dochází k neustálému přecházení na 

nejrůznější zájmové kroužky, označuje za „ostrovní dětství“ (Helus, 2009, s. 86). Toto 

přirovnání pochází ze skutečnosti, že se dítě nachází na určitém místě, ostrůvku, kde 

plní jednotlivé požadavky tohoto ostrova a po splnění je přemístěno na ostrůvek další, 

kde opět dělá činnosti, které jsou po něm požadovány. V tomto stylu života ale může 

docházet k nedostatečnému naplňování základních dětských potřeb. Mezi nejznámější 

vymezení základních potřeb patří to od Matějčka a Langmeiera.

1) Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů: Zde jde 

především o uspokojení přirozené zvídavosti dítěte, poskytnutí dostatku informací a

podnětů.

2) Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech: Jedná se o potřebu, která 

umožňuje jednotlivé poznatky utřídit do ucelených celků, a tím se z nich stávají 

poznatky pro učení.
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3) Potřeba prvotních emocionálních a sociálních vztahů: potřeba, která v sobě 

zahrnuje nutnost pevného vztahu s matkou, nebo jinou vychovávající osobou, ale i 

vztahy mezi ostatními jednici, mezi které se dítě socializuje.

4) Potřeba identity, společenského uplatnění a společenské hodnoty: Touto 

potřebou je utváření vlastní identity, a získávání sociálních rolí.

5) Potřeba otevřené budoucnosti a životní perspektivy a smyslu života: tento 

proces do jisté míry souvisí s postupným osamostatňováním s vědomím dítěte toho, 

čeho chce dosáhnout a co už umí. Důležitá je podpora sebedůvěry (in Opravilová, 2002)

Na závěr této kapitoly si tedy k zamyšlení dovoluji citovat jednu pravdu, opět od 

našeho předního dětského psychologa, že: „V mnohém se nám a našim dětem daří 

neskonale lépe než kdy předtím; v mnohém ale jsou děti ohroženy neskonale více než 

kdykoli předtím. (Helus, 2009, s. 95)
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4 ZRALOST DÍTĚTE MLADŠÍHO TŘÍ LET Z POHLEDU 

VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE

V poslední kapitole teoretické části se zaměřím přímo na samotné dítě. Nejprve 

se budu snažit obecně charakterizovat vývoj dítěte mezi druhým a třetím rokem, 

specifickými zvláštnostmi pro toto období a rozeberu ty oblasti, které se jeví jako 

nejpodstatnější při případném začlenění těchto dětí do mateřské školy. V neposlední 

řadě se také zaměřím na současnou mateřskou školu. Především její cíle, ke kterým 

směřuje a také připravenost na případné přijetí dětí mladších tří let.

4.1 Obecná vývojová charakteristika dítěte od dvou do tří let

Z hlediska vývojové psychologie se dítě mezi druhým a třetím rokem života 

nachází v batolecím období, které trvá od 1 do 3 let. Etapa dětského vývoje, kterému se 

budu nyní věnovat, by se tedy dala nazvat jako starší batolecí věk.

Jedná se o období, pro které je typická především snaha o samostatnost, s tím 

spojená emancipace a celková autonomie. Pokud by k této fázi nedošlo, dítě by mělo 

velmi ztížený další vývoj. Potřeba emancipace se objevuje zpravidla tehdy, když má 

dítě dostatečně uspokojené potřeby jistoty a bezpečí. To mu dovoluje postupné 

uvolňování z pevných vazeb mezi dítětem a mateřskou osobou. Velký pokrok ve vývoji 

batolete je vidět ve všech oblastech. Motorické dovednosti se zlepšují den ode dne. Ve 

dvou letech dítě relativně dobře ovládá své tělo, bez problémů chodí a to mu umožňuje 

uspokojování dílčích potřeb, jako například manipulaci s předměty, nebo orientaci 

v prostoru. Obvykle je dítě tohoto věku velmi aktivní, pohyb jako takový mu sám o 

sobě přináší uspokojení. Během třetího roku života se také učí ovládat vlastní 

vyměšování. Úplnou čistotu je pak obvykle schopné udržet před třetím rokem, ale zde 

jsou velké individuální rozdíly. Značné rozdíly mezi dětmi jsou patrné také při rozvoji 

poznávacích procesů. V této fázi vývoje si dítě upevňuje pravidla okolního světa. 

Nejprve jen pomocí vlastní manipulace s předměty, postupně se u něj začne vyvíjet 

symbolické a předpojmové myšlení. Na jeho základě si je dítě schopno danou věc nebo 

činnost představit. Zatímco v kojeneckém období dítě řeší úkoly zpravidla metodou 
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pokus, omyl, starší batole je schopno úkol řešit nejprve v mysli, tedy za pomocí 

symbolického myšlení. Dokáže pracovat s představami. V souvislosti s rozvojem tohoto

myšlení se u dítěte začínají objevovat další typické znaky. Jedním z nich je symbol

(nebo znak). Dítě má například obyčejný klacek, který pro batole představuje například 

mikrofon. S postupem času těchto symbolů začíná využívat i při hře. Dalším 

významným jevem, který se objevuje, je odložená nápodoba. Batole dokáže uchovat 

v paměti nějaké chování, činnost, kterou někde mělo možnost vidět a s odstupem času 

je schopno tuto činnost napodobovat. V tomto věku se také stále zdokonaluje chápání 

trvalosti objektu, především v souvislosti se změnou jeho tvaru nebo barvy a podobně. 

„Je zřejmé, že dítě batolecího věku má již o světě dost informací. Avšak tyto znalosti 

jsou útržkovité, chybí jim vzájemné propojení“ (Vágnerová, 2000, s. 79). Dále se také 

rozvíjí Orientace v prostoru, především na úrovni rozlišování nahoře, dole a odhadování 

velikostí. Zatím obtížné je pro tyto děti odhadování vzdálenosti. Stejně tak obtížná je 

orientace v čase. Minulost ani budoucnost toto dítě zatím není schopno rozlišovat. 

Podobně je na tom také při orientování v množství, které zatím vnímá pouze, pokud mu 

něco z původního množství schází. Pro celkový rozvoj osobnosti batolete je dále velmi 

důležitý pozitivní vztah dítěte k sobě samému a svým schopnostem.

Dále se zaměřím na jednotlivé oblasti, které se jeví jako nejdůležitější při vstupu 

do mateřské školy. V každé následující oblasti se budu snažit nejprve stručně 

charakterizovat vývoj do druhého roku a pak se zaměřím na vývoj mezi druhým a třetím 

rokem dítěte.

4.2 Úroveň sebeobsluhy a samostatnosti

Zvládnutí sebeobsluhy a samostatnosti patří k základním kompetencím, které se 

musí dítě naučit zvládat. Právě mezi druhým a třetím rokem si dítě osvojuje velkou část 

všech potřebných dovedností, které jsou důležité pro jeho samostatnost. Zásadní pro 

podporu učení je využít přirozené dětské snaživosti. Typickou vlastností toho věkového 

období je snaha prosadit se. Tato snaha mívá často charakter negativismu. „Z hlediska 

smyslu batolecího vývoje je negativismus, tedy primární vůle, jedním z faktorů, které 

pomáhají vymezit novou pozici dítěte ve světě.“ (Vágnerová, 2000, s. 87) Jedná se o 

projev, který je pro batole velice důležitý při získávání pocitu jistoty, vlastních možností 
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a zjištění, kde končí jeho svoboda a odkud začínají platit pravidla. Dalším typickým 

projevem bývá vlastní iniciativa. Dítě chce vše zkoušet samo, stále častěji se setkáváme 

s projevy „já sám“, „já sama“, „já chci“. Má potřebu osahat si doposud neznámé věci a

činnosti a rodiče by je v této zvídavosti měli podporovat. Nechat je, aby se děti sami

snažily s věcmi běžného života vypořádat, přestože to ještě nezvládají příliš dobře a vše 

jim trvá velmi dlouho. Zvládnutí ovládání a kontroly vlastního vyměšování, základní 

hygieny, oblékání a stolování je nezbytné nejen pro samostatnost v sebeobsluze, ale i 

pro sebedůvěru a motivaci pro osvojování dalších nových a obtížnějších dovedností. 

Pokud dítě nebude mít možnost tyto činnosti trénovat, tak se je nenaučí. Tím, že se děti 

jednotlivé kompetence naučí ještě před vstupem do mateřské školy, popřípadě jiné 

formy veřejné výchovy, se mu usnadňuje jeho adaptace na nové prostředí. Z vlastního 

pozorování mohu říci, že v opačném případě, kdy je dítě absolutně odkázáno na pomoc 

ostatních, u něj může docházet k pocitům méněcennosti a celkového selhání. Na jednu 

stranu je proto důležité dát dítěti prostor a čas pro naučení všech potřebných dovedností 

a umožnit mu si vše několikrát vyzkoušet, na druhou stranu bychom ho neměli dlouho 

ponechávat ve stavu, kdy si neví rady a celá situace se pro něj stává beznadějnou.

Důležité je si také uvědomit, že samostatnost v sebeobsluze není samostatnou 

uzavřenou oblastí, ale je součástí celkového osobnostního projevu a váží se na ní další 

dovednosti s ní spojené. Podle J. Bednářové a V. Šmardové „zvládání sebeobslužných 

dovedností a vytváření správných návyků souvisí s celkovým vývojem dítěte, s mírou 

zralosti v dílčích oblastech, jako je vnímání, motorika, vizuomotorika, s jeho 

osobnostními charakteristikami (např. temperament, impulzivita, trpělivost, vytrvalost, 

schopnost soustředění, odolnost vůči zátěži v situacích, když se mi něco nedaří…)

(Bednářová; Šmardová, 2007, s. 62).

4.3 Sociální dovednosti

„Lidské vztahy jsou pramenem, ze kterého dítě uspokojuje svoje citové a 

sociální potřeby (potřebu životní jistoty, potřebu pozitivní identity); zároveň jsou 

zdrojem sociálního učení (osvojování sociálních dovedností) (Bednářová; Šmardová,

2007, s. 54). Mezi první sociální zkušenosti, se kterými se dítě setkává, jsou sociální 

kontakty s mateřskou osobou, nejčastěji tedy s matkou. Dítě je na počátku svého života,
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v novorozeneckém období disponováno k protosociálnímu chování. Jedná se o zájem o 

lidi, především pak právě o svou matku. V průběhu několika měsíců je pak středem jeho 

zájmu. Reaguje na její hlas, úsměv, s postupem času ji přivolává svým křikem, 

v následujících měsících odpovídá broukáním na její řeč. Velmi důležitá je také 

vzájemná interakce při kojení, kdy nedochází pouze k uspokojování potřeby nasycení, 

ale i k vzájemné sounáležitosti mezi matkou a dítětem. K tomu, aby dítě mohlo, 

proniknou hlouběji do sociálního světa a aby získávalo pomocí sociálního učení nové 

zkušenosti, musí nejprve tuto silnou vazbu mezi ním a matkou postupně odbourat. 

Právě v batolecím věku, především pak mezi druhým a třetím rokem dochází k tomuto 

osamostatňování, které dítěti umožňuje navazovat nové vztahy, zvládat komunikaci, 

osvojit si základní normy chování a v neposlední řadě i rozlišovat jednotlivé sociální 

role a současně i tu vlastní. (Vágnerová 2000). V tomto věku není matka pochopitelně 

jediným člověkem, který projevuje o dítě zájem. Je opět součástí dalších rodinných 

vztahů, kam obvykle patří také otec, sourozenci, popřípadě ostatní členové dané rodiny. 

Takovýto soubor vzájemných vztahů jednotlivých členů skupiny, v tomto případě již 

zmíněné rodiny, můžeme nazvat „sociální organismus“ (Helus, 2009, s. 154). Základní 

jednotkou sociální začleněnosti je sociální skupina. V tomto věku již dítě může být 

součástí několika skupin najednou, v každé má své místo, pozici, která ho vymezuje 

vůči ostatním členům. Zároveň tím získává i takzvané sociální role, které vyjadřují jeho 

hodnocení, očekávání ale také požadavky ostatních lidí (Vágnerová, 2000). S nástupem

dítěte do veřejné formy výchovy tak jedinec získává několik nových sociálních rolí. 

Hlavní a novou rolí je role vrstevníka, tedy někoho, kdo není pro ostatní děti ani 

nadřazen, ale především ani podřazen, jako tomu bylo obvykle doposud. Má tak 

možnost vlastního srovnání. Tento proces, při kterém se dítě začíná orientovat ve 

vztazích, osvojovat si způsoby chování a komunikaci můžeme nazvat sociálním učením. 

Bednářová uvádí čtyři formy tohoto učení.

První je zpevňování, které se uplatňuje pomocí odměn či trestů, jejichž forma 

může být různá. Zpravidla se jedná o pochvalu, povzbuzení, v případě trestu pak 

pokárání, vyjádření nesouhlasu a podobně. Druhou formou je odezírání, při kterém se 

dítě chová podle svého vzoru a to zpravidla tehdy, je-li za toto chování daný vzor 

odměňován. Nejčastěji tímto modelem bývá dítěti sourozenec nebo kamarád. Další 
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formou je očekávání, kterým působíme na dětské chování. Pozitivním očekáváním dítě 

motivujeme k lepším výsledkům, naopak negativním spíše bereme dítěti odvahu.

Poslední formou je nápodoba a ztotožnění. Jedná se o takzvanou identifikaci, kdy se 

dítě ztotožní s osobou, která je pro něj vzorem, zpravidla k ní má citovou vazbu a 

důvěru. (Bednářová; Šmardová, 2007)

Sociální dovednosti, mezi které patří například komunikace, adaptace na nová 

prostředí, schopnost odloučit se od matky nebo sebepojetí a sebehodnocení, se utváří 

právě na základě sociálního učení. Pro dítě jsou tyto dovednosti důležité nejen pro 

začleňování se do nového prostředí, ale také pro kladné hodnocení a přijetí ostatními 

dětmi.

Stále bychom měli mít v paměti, že vývoj každého dítěte je velmi individuální. 

Některé dovednosti, které zvládá jedno dítě, nemusí nutně zvládat druhé dítě stejného 

věku. Pro rozvoj těchto dovedností je vhodné klidné, citově vyrovnané prostředí, ve 

kterém se dítě může vyvíjet podle svého vlastního tempa.

4.4 Dětská řeč a komunikace

„Řeč je základním nástrojem sociálního přizpůsobování“ (Vágnerová, 2000). 

Počátek vývoje dětské řeči nelze jednoznačně určit. Dříve byl spojován s prvními slovy, 

které dítě produkovalo a kterým zároveň mohli dospělí rozumět. K těmto prvním 

pokusům ke komunikaci dochází nejčastěji mezi 12. – 18. měsícem života. Nesmíme 

ovšem zapomínat, že i zde jsou mezi dětmi velké individuální rozdíly.

V současné době se věda spíše přiklání k teorii, že počátky vývoje dětské řeči lze 

hledat už v prenatálním období. (Průcha, 2011) Přestože dítě v matčině těle, tedy 

v prenatálním období, ještě pochopitelně nerozumí tomu, co mu matka povídá, učí se na 

její hlas reagovat.

Okamžitě po narození se dítě ocitá v prostředí plné lidských hlasů nejrůznějších 

melodií. Během následujících dvou let života dítě prochází velmi náročným procesem 

vývoje řeči. Obecně známé je, že dítě si nejprve osvojuje pasivní slovní zásobu, tedy tu, 

které rozumí, ale zatím ji nedokáže používat. Až v průběhu druhého roku života dítě 

začíná využívat aktivní slovní zásobu a začíná samo mluvit. K této etapě života se také 
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váže tzv. období otázek. Nejprve přichází otázka „Co je to?“ a následně, zpravidla o 

několik měsíců později, otázka „a proč?“. V této fázi vývoje dětské řeči je důležité, aby

se dítěti pokud možno vždy dostalo odpovědi. Velmi často se totiž stává, že dítě otázku 

„co je to“?, používá i tehdy, když už samo dobře ví, co to je, protože už se na to 

několikrát předtím ptalo. V tomto případě ale nejde pouze o zvídavost, ale o navázání 

komunikace s dospělým. Jestliže se dítě častěji setkává s nezájmem ze strany dospělých, 

může rezignovat a dokonce začít stagnovat ve svém vývoji a přestože se mluvit 

postupně naučí, může se vytratit přirozená touha poznávat. (Kutálková, 2010) Stejně tak 

náročná je i druhá etapa otázek. Stále ale platí, že čím více s dítětem komunikujeme, tím 

mu jeho vývoj řeči usnadňujeme. Správný rozvoj dětské řeči ovlivňuje ještě několik 

dalších podstatných faktorů. Jedním z nejdůležitějších je správný mluvní vzor a 

podnětné prostředí, ve kterém má dítě možnost rozšiřovat svou slovní zásobu.

Mezi druhým a třetím rokem dochází ve vývoji řeči a komunikaci k velkým 

pokrokům. Průcha uvádí, že zatímco dítě ve věku dvou let má aktivní slovní zásobu 200 

– 300 slov, dítě tříleté může využívat 896 – 1743 slov (Průcha, 2011) Z těchto čísel je 

patrné, že individuální rozdíly, které jsou dány především celkovým kognitivním 

vývojem dítěte a sociokulturními faktory rodinného prostředí, jsou opravdu velké. 

V tomto období si dítě kromě nových slov osvojuje také gramatický systém mateřského 

jazyka.  Zatím pochopitelně ne všechny jeho složky ale do tří let, je obvykle dítě 

schopno skloňovat a časovat některá slova, okolo třetího roku pak dochází ke 

zdokonalování tvarosloví a syntaxe. (Průcha, 2011).  Po druhém roce se řeč dítěte 

obohacuje také o nové slovní druhy. S rozvojem tázacích konstrukcí si dítě začíná 

osvojovat zájmena. A to především kdo, co, který, jaký a následně také tázací příslovce 

kde, kdy a kolik. Dalším pokrokem ve vývoji dětské řeči po druhém roce je rozšíření 

slovní zásoby o abstraktní pojmy. V tomto období si je dítě schopno osvojit barvy. 

Nejprve základní, později i všechny ostatní.

Počátky dětské komunikace jsou opět velmi obtížně přesně stanovitelné. 

Zpravidla je dítě schopno komunikovat zhruba od osmnácti měsíců. Před tímto věkem 

pochopitelně také dochází k náznakům komunikace, ty ale většinou probíhají formou 

interakce mezi matkou, popřípadě jinými osobami, které dítě obklopují. Tato 

komunikace navíc bývá více neverbální, formou gest a vokálních signálů. První verbální 
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komunikace opět probíhá obvykle mezi matkou a dítětem. Někdy současně, ale 

zpravidla později, si dítě osvojuje komunikaci s vrstevníky, která je pochopitelně ještě 

náročnější. Přestože dětská komunikace patří mezi základní sociální interakce, zůstává 

velmi neprozkoumaná. Výzkumy, které se zabývaly touto problematikou, jsou 

z poloviny minulého století a nové, které by je potvrzovaly nebo naopak vyvracely, 

nejsou k dispozici. Jednou ze známějších teorií je Piagetova koncepce o egocentrické 

řeči. Jedná se o řeč, která nemá komunikační záměr. Podle Piageta tato řeč tvoří až 40%

řeči dětí okolo šestého roku. S tímto tvrzením se však mnoho odborníků neztotožnilo. 

V šedesátých letech dvacátého století prováděla výzkum dialogické komunikace dětí 

s dětmi rumunská psycholožka Tatiana Slama – Cazacu. Výzkum byl prováděn na 

vzorku tří set dětí ve věku od dvou do sedmi let. Pomocí několika metod výzkumů došla 

psycholožka mimo jiné k závěrům, že již první komunikační projevy u dvouletých dětí

jsou z 90% adresovány někomu. Tím se tak dostává do rozporu s Piagetovu teorii 

egocentrické řeči. Ovšem nesmíme zapomínat, že dítě ve dvou letech může většinu

svých slov adresovat někomu, zatímco dítě šestileté, které má mnohem bohatší slovní 

výbavu, bude tuto egocentrickou řeč využívat při individuální hře, kdy nemá u sebe 

opravdového komunikačního partnera. Dalším zjištěním bylo, že skutečný dialog se 

objevuje u dětí po druhém roce života. Také byla zjištěna u takto starých dětí výrazná 

tendence napodobovat dialogy dospělých. V neposlední řadě se ukázalo, že už tříleté 

děti dokážou dialog přizpůsobit komunikačnímu partnerovi (In Průcha, 2011). 

Z tohoto výzkumu lze tedy vyvodit několik poznatků. Již dvouleté děti jsou 

schopny komunikace mezi sebou. Nejprve ve dvojicích, s narůstajícím věkem i 

v menších skupinkách. Přestože se jedná o výzkum poměrně starý a testovanou 

skupinou dětí nebyly děti české, ale rumunské, rozhodně můžeme s většinou výsledků 

souhlasit.

Z vlastní zkušenosti ze současných českých jeslí a mateřských škol, se přikláním 

k názoru, že některé dvouleté děti jsou schopny vzájemné komunikace mezi sebou. 

Převážně se jedná o rozhovory vyjasňující pravidla dané situace a to zejména ohledně 

vymezení prostoru konkrétního dítěte nebo při sporu o jednu hračku. Stále ale platí, že 

individuální rozdíly mezi dětmi jsou velké.
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II. PRAKTICKÁ ČÁST

5 CÍLE VÝZKUMU

Cílem této části práce, bylo na výzkumném vzorku:

1. Zjistit aktuální zralost dětí pozorovaného a ověřovaného vzorku

2. Zjistit, které aspekty napomáhají dětem při jejich adaptaci na mateřskou 

školu

3. Porovnat úroveň dětí z mateřské školy, jeslí a domácího prostředí

HYPOTÉZY

1. Předpokládám, že dítě starší dvou a půl let je zralé a připravené pro vstup do 

mateřské školy.

2. Domnívám se, že děti z jeslí jsou pro vstup do mateřské školy připravené lépe

než děti z rodinného prostředí.

3. Myslím, že tříleté děti z mateřské školy budou vykazovat lepší výsledky než 

stejně staré děti z jeslí.

METODY VÝZKUMU

Pro získání dat, jsem zvolila nejprve metodu zúčastněného pozorování, které 

probíhalo formou každodenního pozorování po dobu dvou týdnů v náhodně vybrané 

mateřské škole. Další metodou bylo nestandardizované testování, tedy spíše ověřování

vybraného vzorku dětí ve třech oblastech, které se jeví jako nejpodstatnější pro vstup

dítěte do výchovné instituce. Děti byly prověřovány v oblasti sociálních dovedností, řeči 

a sebeobsluhy a samostatnosti. Podkladem pro toto testování mi byla publikace od 

Jiřiny Bednářové a Vlasty Šmardové – Diagnostika předškolního dítěte (2007).
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6 PRŮBĚH A REALIZACE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ

V první fázi výzkumu jsem se zaměřila na aspekty, které se jeví jako 

nejvýznamnější při přechodu dítěte z rodiny, popřípadě z jeslí, do mateřské školy. Tyto 

informace jsem získala pomocí pozorování dětí při jejich první adaptaci na mateřskou 

školu po dobu 12 dnů. Z tohoto pozorování jsem vypracovala podrobné kazuistiky tří 

dětí. V další fázi výzkumu došlo na samotné testování (ověřování) náhodně vybraného 

vzorku dětí z mateřských škol, jeslí a rodinného prostředí. Výsledky tohoto testování 

jsou zpracovány v kapitole 6.3 vyhodnocení druhé části výzkumu – ověřování.

6.1 První část výzkumu – pozorování 

Zúčastněné pozorování probíhalo v období od 1. 9. 2011 do 16. 9. 2011. U 

jednotlivých dětí jsem sledovala a podrobně popisovala, jak probíhá jejich adaptace na 

mateřskou školu. Důkladně jsem zaznamenávala celý den každého dítěte. Při 

pozorování jsem se zaměřila především na sociální dovednosti, řeč a samostatnost a 

sebeobsluhu. Dále také na jednotlivé významné situace, které během dne nastaly. 

Z těchto podrobných záznamů jsem pak vytvořila kazuistiku těchto tří dětí.

6.1.1 Kazuistika první – Kristýna

Dívka, při nástupu do mateřské školy 3;5 let

Rodina – Kristýna žije v úplné rodině, tedy s matkou, otcem a starším bratrem 

(7let). Porod proběhl bez problémů, přirozenou cestou. Do tří let dítěte byla matka na 

rodičovské dovolené, v současné době pracuje z domova. Do nástupu do mateřské školy 

se Kristýna pohybovala v kolektivu spíše starších dětí, kamarádů jejího bratra. S matkou 

příležitostně navštěvovala plavání rodičů s dětmi, jinak se s vrstevníky setkávala spíše 

na dětských hřištích.

Situace při nástupu do mateřské školy:

Kristýna nastupovala do třídy věkově homogenní. Většina dětí již dosáhla čtyř 

let věku. Do této třídy společně s Kristýnou přišly v září pouze čtyři nové děti. Ostatní

se znaly již z minulého roku. 
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První dva týdny adaptace v mateřské škole:

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

Odloučení od matky – první tři dny proběhlo jen velmi krátké rozloučení, po 

kterém Kristýna odcházela s úsměvem na tváři mezi ostatní děti. Čtvrtý den, tedy v 

úterý 6. září se již z šatny ozýval pronikavý pláč. Matka musela Kristýnu do třídy 

donést v náručí. V té době už byla ve školce také druhá sledovaná dívka (Tereza), která 

zde byla taktéž s matkou a stejně tak jako Kristýna velmi silně až hystericky plakala. 

Kristýny matka však velmi dobře spolupracovala s pani učitelkou, a tak na její výzvu v 

nestřežený okamžik třídu rychle opustila. Dítě si toho všimlo až za několik okamžiků, 

její pláč už pomalu ustával. Podobný scénář se odehrával i následující dva dny. Ovšem 

matka pochopila, že čím rychleji společné loučení proběhne, tím lépe toto loučení 

Kristýna zvládá. Důležité je ovšem dodat, že tento pláč trval vždy jen několik málo 

minut. Dalo by se říci, že skončil bezprostředně po tom, co matka třídu opustila. 

Zásadní zlom nastal 9. září v pátek, kdy ráno opět Kristýna začala plakat, ale maminka 

jí připomněla vzájemnou dohodu (která proběhla už doma), že pokud bude statečná a 

hezky si den ve školce užije bez pláče, mohla by dostat poslední postavičku, která ji 

chybí do celé série, (jedná se o sérii hraček, zvířátek, se kterou si hrály děti i ve školce).

V tento moment se pláč vytratil, následovala pusa matce a zamávání z okna. Poté se 

Kristýnka šla pozdravit s paní učitelkou. Od tohoto pátku už loučení probíhalo opět bez 

problémů.

Jako velmi důležitý aspekt jsem zaznamenala spolupráci matky s paní učitelkou. 

Při hysterickém pláči dítěti nikdy nepomáhalo přílišné setrvávání matky ve třídě. 

Kristýna tento čas využívala pouze k neustálému přesvědčování matky, aby si ji opět 

sebou odvedla domů. K tomu obvykle přidávala důvody typu: „budu ti se vším 

pomáhat“, „chci jít s tebou nakoupit“. Pokud matka opustila třídu bezprostředně po tom, 

co do ní Kristýnku dovedla, nikdy nedošlo k hysterickému breku, ale pouze 

k utišitelnému pláči.

Dalším důležitým krokem byla společná domluva matky a Kristýny mimo 

mateřskou školu, v domácím prostředí. Jednalo se o pozitivní hmotnou odměnu. 

Přestože se nedoporučuje děti uplácet žádným podobným způsobem, zde tato nabídka 
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pomohla. Kristýna nechtěla do školky chodit, protože věděla, že její matka je celé 

dopoledne doma. Proto se domnívala, že není důvod, aby navštěvovala mateřskou 

školu. Matka jí vysvětlila ostatní důvody, proč školu navštěvuje a k pozitivnímu konci 

dohody navrhla právě tento hmotný dárek. Kristýna následně tento dárek nosila několik 

dní do mateřské školy a hrála si s ním s ostatními dětmi.

V neposlední řadě mohu u tohoto konkrétního příkladu potvrdit, že jako velmi 

vhodný aspekt se ukázalo začlenění Kristýny do kolektivu starších dětí. Respektive 

začlenění mezi děti, které (až na pět nově příchozích) navštěvují mateřskou školu již 

druhým rokem. Tyto děti s odpoutáním od matky již problémy neměly. Kristýna byla ve 

školce smutná zpravidla jen tehdy, pokud viděla někoho jiného plakat. Lze tedy 

předpokládat, že pokud by byla začleněna do druhé třídy této mateřské školy, měla by 

s adaptací větší problém. Do druhé třídy byly zapsány děti nejmladší, které ve většině 

případů neměly předchozí zkušenosti s výchovně vzdělávací institucí. V těchto prvních 

dvou týdnech zde velmi často někdo plakal celé dopoledne.

Vztah k ostatním dětem, učitelce, zapojení do činností – první dny byla 

především v roli pozorovatele. Do činností se opatrně zapojovala, ale nikdy nechtěla být 

v „hlavní roli“. S ostatními dětmi příliš nekomunikovala, ale reagovala na ně pozitivně. 

Velkou část dopoledne trávila pozorováním ostatních dětí, na vtipné situace reagovala 

smíchem. Na pani učitelku reagovala také pozitivně, ovšem její přítomnost 

nevyhledávala. Pokud byla smutná, nechtěla, aby ji učitelka utěšovala, ani aby ji 

pozorovala, popřípadě navazovala kontakt. Od pondělí 5. září začala projevovat větší 

zájem o děti i o učitelku. Stala se její „pomocnicí.“ Od 6. září, tedy od doby, kdy začaly 

problémy s odloučením od matky, se Kristýna připoutala k jedné plyšové hračce, 

housence, kterou si našla ve školce. Až do konce toho týdne chtěla s housenkou dělat 

všechny činnosti. Pokud to nebylo možné, vyžadovala, aby se na ni housenka alespoň 

dívala. Pokud byla s touto housenkou, zapojovala se s radostí do všech činností, byla si 

také sama sebou jistější. S touto plyšovou hračkou se dokonce sžila natolik, že si ji 

chtěla půjčit i domů. Požádat o to ale pani učitelku nedokázala a tak se za ni zeptala 

maminka. Do konce týdne si tedy housenku brala i domů. Naposledy si ji půjčila domů 

v pátek. V pondělí 12. září ji vrátila a už ani nevyžadovala, aby se na ni koukala, 

přinesla si totiž novou postavičku (tu poslední ze série, kterou měla slíbenou, pokud 
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nebude ve školce plakat a celé dopoledne si užije). Nejprve ji ukazovala paní učitelce, 

pak se i s ní zapojila mezi ostatní děti. V celém následujícím týdnu si ji nosila s sebou. 

Ve středu si podobnou figurku ze stejné série donesla i jiná holčička, se kterou si do té 

doby příliš nehrála.

Podstatnou při začlenění mezi ostatní děti se ukázala hračka, která jí, coby 

prostředník, dodávala jistotu. Nejprve se bez ní do činností vůbec nechtěla zapojovat. 

Pokud nebylo možné, aby ji měla při hře u sebe, nehrála ani Kristýna a společně 

s housenkou pozorovala ostatní děti. Ke konci prvního týdne se už Kristýnka zapojovala 

do téměř všech činností a stačilo jí, že se na ni housenka dívá. Vždy jí ovšem sama

musela najít vhodné místo pro pozorování. Toto velké pouto s housenkou skončilo 

náhle s příchodem nové hračky, kterou si Kristýna moc přála a dostala ji za odměnu. Od 

té doby si do školky nosila tuto novou hračku a velkou část dne si s ní ve školce i hrála. 

Současně se také mnohem více začala zajímat i o ostatní děti ve třídě. Už koncem 

druhého týdne znala většinu jmen ostatních dětí.

Jako jistou nevýhodu pro nově příchozí děti do této třídy a tedy i pro Kristýnu 

jsem vypozorovala určitou semknutost dětí, které se znaly již z předchozího roku. 

Kristýnu, ale i ostatní mezi sebe přijímaly velmi opatrně. Znatelné to bylo především při 

hrách, kdy si mohly děti určit, komu například předají míč. Velmi často se stávalo, že si 

ho mezi sebou stále předávaly jen děti, které se již znaly. V těchto případech musela 

poměrně často do hry zasahovat učitelka. Zásadní zlom nastal právě, když Kristýna 

začala oslovovat některé ostatní děti vlastním jménem. Od toho okamžiku ji děti začaly 

vnímat jako součást kolektivu.

ŘEČ

Komunikace s dětmi – první dva dny docházelo ke komunikaci mezi Kristýnou 

a ostatními dětmi jen velmi zřídka. Ostatní děti na ni příliš nereagovaly, ale ani 

Kristýnka jejich slovní kontakt nevyhledávala. I následující celý týden, kdy se upnula 

k plyšové hračce preferovala spíše komunikaci sama se sebou, popřípadě mluvila 

k hračce. Velmi často docházelo k situaci, že si sama začala hrát například 

v kuchyňském koutku a přidalo se k ní jiné dítě, které na ni začalo mluvit. Nejprve ji 

tím znejistilo, nakonec však většinou mezi nimi došlo ke krátké komunikaci. V průběhu 
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následujícího týdne projevila Kristýna o děti větší zájem než doposud. Sama začala 

kontaktovat ostatní děti. Nejprve velmi nejistě a jednalo se především o pro ni 

prospěšné situace. V pondělí 12. září poprvé hledala kamaráda, který s ní půjde ve 

dvojici na procházku. Do této doby chodila vždy s tím, kdo na ni zbyl nebo kdo si našel 

ji. Stejně tak následující den, dokázala poprvé navázat komunikaci i s dětmi z druhé 

třídy, když na zahradě hledala někoho, kdo by se s ní houpal na houpačce (pro dva). 

V souvislosti s osvojením si jmen většiny kamarádů ze třídy začala v průběhu druhého 

týdne navazovat hlubší kamarádské vztahy. 

Komunikace s učitelkou – během prvních dnů v mateřské škole k vzájemné 

komunikaci mezi Kristýnkou a učitelkou příliš nedocházelo. Kristýna si paní učitelku 

spíše jen prohlížela a na její případné otázky reagovala převážně neverbálně kýváním 

hlavy. Teprve začátkem následujícího týdne, tedy od 5. září, začala s učitelkou 

komunikovat a dokonce sama byla iniciátorem některých rozhovorům. Tématy těchto 

rozhovorů byly především Kristýnčiny zážitky z minulého dne. Od následujícího týdne

(od 12. září) začala Kristýna s paní učitelkou komunikovat bez sebemenších problémů. 

Dokonce s ní komunikovala spíše více než ostatní děti.

Kvalita řeči – Kristýna při nástupu do mateřské školy příliš nekomunikovala. 

Nebo se vyjadřovala v krátkých nerozvinutých větách. Kvalita její řeči a slovní zásoba 

se dala zjistit až po té, co sama od sebe začala navazovat slovní kontakty. Kristýna měla 

(i nadále má) velmi dobrou kulturu mluvního projevu. Její slovní zásoba byla při 

nástupu do mateřské školy adekvátní jejímu věku. Také neměla žádnou logopedickou 

vadu. Mluvila spíše hovorovou češtinou. Při vyprávění souvislého příběhu ještě příliš 

nedokázala udržet časovou, dějovou linii. 

SEBEOBSLUHA A SAMOSTATNOST

Kristýna se na prostředí mateřské školy dokázala adaptovat velice rychle. Z 

rodinného prostředí přišla velmi dobře vybavena. Hned během prvních dvou dnů, se 

dokázala v novém prostředí zorientovat. Obvykle se orientovala podle ostatních, 

zkušenějších dětí. Třetí den v mateřské škole, tedy 5. září, si Kristýna zapomněla 

připravit k obědu polévkovou lžící. V okamžiku, kdy jí paní kuchařka polévku donesla, 

nevěděla jak na tuto situaci reagovat a tak začala polévku jíst vidličkou. Zajímavé bylo, 
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že některé ostatní děti, které seděly s Kristýnou u stolu, si tohoto problému všimly, 

dlouze ji pozorovaly, ale nijak nereagovaly. Až na výzvu paní učitelky, si Kristýna pro 

lžíci došla. Při stolování dokázala udržet na svém místě relativní čistotu. Mnohdy větší, 

než její starší kamarádi. V případě sebeobsluhy a samostatnosti při oblékání byla také 

velmi samostatná. Ovšem vzhledem k jejímu věku a zkušenostem z mateřské školy byla 

oproti ostatním dětem o poznání pomalejší. Během prvního týdne jí paní učitelka chtěla 

několikrát pomoci při obouvání kotníkových bot. Kristýna ale její pomoc vždy odmítla. 

Přestože ostatní děti byly už zpravidla na zahradě, Kristýnka se tím nenechala nijak 

znepokojit. I když věděla, že bude poslední, raději odcházela s pocitem, že se dokázala 

obléknout téměř úplně sama. Stejně tak samostatná byla při většině činností. 

Opět vidím velké pozitivum v přístupu její matky. Vždy když přivedla Kristýnu 

do mateřské školy, nebo následně při odchodu ze školky, dávala Kristýně dostatek 

prostoru pro samostatnost. Matka nechávala veškeré převlékání a přezouvání na 

Kristýně, přestože si z počátku počínala velmi pomalu. Pouze pokud Kristýna sama 

přišla a poprosila maminku o pomoc, ráda jí pomohla a při tom vysvětlovala, postup 

dané činnosti, aby to příště zvládla lépe.

6.1.2 Kazuistika druhá – Tereza

Dívka, při nástupu do mateřské školy 5;2 let.

Rodina – Dívka pochází z úplné rodiny, má dva starší bratry 9 a 11 let. Do 

Terezčiných pěti let byla matka nejprve na rodičovské dovolené, pak v domácnosti. 

Tereza se příliš nepohybovala mezi svými vrstevníky, ale spíše mezi kamarády svých 

bratrů. Otec je podnikatel, matka má vystudovanou střední pedagogickou školu, ale jako 

učitelka nikdy nepracovala. Terezu se rozhodla matka umístit do mateřské školy kvůli 

pozdější lepší adaptaci na školu základní.

Situace při nástupu do mateřské školy

Tereza nastoupila do homogenní třídy, ve které byly převážně děti čtyřleté. Ona 

sama byla druhou nejstarší. Do této třídy, společně s Terezkou přišly v září pouze čtyři 

nové děti. Ostatní se znaly již z minulého roku. 

První dva týdny adaptace v mateřské škole
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SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

Odloučení od matky – Terezka nastoupila poprvé do mateřské školy až 5. září. 

Při příchodu byla veselá a měla na pohled dobrou náladu. Pozdravila se s paní učitelkou 

a pak se vrátila ke dveřím opět pro svou matku. Přestože nejevila žádné známky 

smutku, chtěla, aby matka ve třídě zůstala s ní a podívala se na hračky, které mají ve 

třídě. Matka zůstala ve třídě více než patnáct minut, pak se Terezkou rozloučila a 

odešla. Terezka si hned první den ve školce našla kamarádku. Byla to její sousedka, se 

kterou se občas navštěvují. Následující den přišla Tereza do školky opět veselá, když se 

s ní ale chtěla matka rozloučit a odejít, začala hystericky brečet a vyžadovala, aby ve 

třídě zůstala. Matka tedy opět strávila ve třídě čtvrt hodiny, ale pláč neustával. Začala 

Terezce vyhrožovat, že pokud nepřestane plakat, tak odejde. Ale i když Tereza 

nepřestávala, matka ve třídě stále setrvávala. Teprve na výzvu učitelky matka třídu 

opustila, přestože Terezka v pláči pokračovala. Bezprostředně po odchodu matky 

z mateřské školy se Tereza uklidnila. Velmi podobný průběh mělo loučení i následující 

dva dny. Přestože paní učitelka matce vysvětlovala, že Terezka okamžitě po jejím 

odchodu plakat přestane a zapojí se do všech činností, matka nikdy nedokázala odejít po 

krátkém rozloučení. Následující den, tedy v pátek 9. září, už Terezka do školky nepřišla. 

Matka jí omlouvala z důvodu nemoci. Poprvé po nemoci se vrátila ve čtvrtek 15. září. 

Průběh odloučení probíhal podobně, jako v předchozích dnech. V pátek už Terezka do 

školky opět nedorazila.

Přestože Tereze bylo více než pět let, problém s odloučením od matky měla 

stejný tak, jako děti mladší. U Terezy se také v podstatě jednalo o prvotní odloučení, 

které děti zpravidla prožívají dříve. Celou situaci také neusnadňovala její matka. 

Důvodem může být, že celé dny trávila s Terezou převážně sama. Obě měly mezi sebou 

velké citové pouto, které jen velmi těžko přerušovaly. Paní učitelka matce 

doporučovala, aby své loučení zkrátily na co nejkratší dobu, protože Tereza nemá 

problém se setrváním v mateřské škole, ale jen s odloučením od ní, které není schopna 

zvládnout bez pláče. Dále ji doporučila, aby Terezu sama do školky vedla s pozitivní 

náladou a loučila se s ní s úsměvem. Přes všechny tyto připomínky Terezy matka 

nedokázala ani jednu plnit. Lučení bylo vždy velmi dlouhé a matka byla mnohdy 

smutnější, než samotné dítě. 
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Vztah k ostatním dětem, učitelce, zapojení do činností – Tereza si hned první 

den v mateřské škole našla kamarádku. Byla to její sousedka, se kterou se příležitostně 

navštěvují. Celé dopoledne strávily společnou hrou, mezi ostatní děti se zapojily jen při 

řízených činnostech. Během neřízených činností vystřídaly hry v kuchyňce, prohlížení 

knížek, magnetickou stavebnici a námětové hry „na maminky“ s kočárky. Také se 

společně zapojily do všech řízených aktivit. Nejprve do ranního cvičení, po drobném 

zaváhání se Terezka zapojila i do tvorby vlastního ježka, pomocí otiskování vlastní 

dlaně. Mezi ostatní děti se zapojovala spíše prostřednictvím této své kamarádky 

(sousedky), která tuto třídu navštěvuje společně s většinou ostatních dětí už druhým 

rokem. V průběhu celého týdne začala Tereza postupně navazovat kontakty s ostatními

dětmi sama od sebe. Nejprve především v situacích, kdy jí někdo narušoval její hru, 

nebo na sobě cítila nějakou křivdu. Ve čtvrtek už si s některými dětmi začala i hrát 

(jednalo se o skupinku chlapců, kteří si stavěli autodráhu). Na paní učitelky reagovala 

od počátku pozitivně, ale jejich přítomnost nevyhledávala. Při řízených činnostech je

ovšem velice pozorně poslouchala a na jejich případné dotazy i rychle reagovala. Při 

větších problémech, které nastávaly mezi dětmi, například spor o jednu hračku, se 

Tereza sama od sebe obracela na paní učitelku.

Po týdenní nemoci, po které se vrátila ve čtvrtek, 15. září do mateřské školy, na 

děti ani na učitelku opět příliš nereagovala. Navíc ve školce nebyla ani její sousedka. 

Přes veškerou snahu paní učitelky a některých dětí, byla po celý den velmi smutná. Do 

většiny řízených činností se ale zapojila. Při volné hře spíše pozorovala ostatní děti a 

procházela se třídou. 

V prvním týdnu byla Tereza při všech činnostech velmi aktivní a i přes velké 

potíže při odloučení, nejevila v průběhu dne žádné známky smutku po matce. Pomocí 

její kamarádky, sousedky se relativně rychle zorientovala v novém prostředí a pomalu 

se začleňovala do kolektivu kamarádů. Zároveň i pochopila základní pravidla mateřské 

školy. Novou autoritu učitelky přijala také bez obtíží. Velký zlom nastal při její týdenní 

absenci z důvodu nemoci. Po jejím návratu probíhalo opět dlouhé loučení, doprovázené 

silným pláčem. Ten se ještě stupňoval po zjištění, že ve školce není ani její kamarádka. 

Matka chtěla nakonec Terezku opět odvést domu, to jí ale paní učitelka rozmluvila. 
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Terezka tedy nakonec ve školce zůstala, ale celý den byla velmi smutná. Následující 

den ji matka už opět do školky nepřivedla.

Po této zkušenosti, jsem se ptala paní učitelky, jak probíhala adaptace na 

mateřskou školu Terezčiných starších bratrů. Paní učitelka odpověděla, že velmi 

podobně. První půl rok mateřskou školu prý téměř nenavštěvovali, přestože stejně jako 

Tereza nastoupili ve věku pěti let.

ŘEČ

Komunikace s dětmi – Při prvním příchodu do mateřské školy Terezka nejprve 

pozdravila na vyzvání matky pani učitelku, pak už ale komunikovala pouze se svou 

matkou. Povídaly si společně o hračkách, které ve třídě mají a se kterými si Terezka ten 

den asi bude hrát. Na připomínky učitelky příliš nereagovala. Neodpovídala ani 

případným dotazům ostatních dětí. Po odchodu matky ze třídy začala komunikovat s její 

kamarádkou, sousedkou. Nejprve si hrály v dětské kuchyňce, pak s kočárky. 

Komunikace mezi oběma dívkami se střídala s tzv. mluvením pro sebe. Přestože si 

holky hrály spolu, velmi často prokládaly hru monology, které nebyly nikomu 

adresovány.

V následujících dnech Terezka postupně začala komunikovat i s ostatními dětmi. 

Ve středu 7. září dokonce dokázala při stavění dřevěných kolejí prosazovat pomocí řeči 

svůj návrh na realizaci trasy pro vlak. Když ale děti koleje nepostavily podle jejích 

představ, odešla si hrát s jinou stavebnicí. I o den později, tedy ve čtvrtek, Tereza 

komunikovala s dětmi více, než v předešlých dnech. Tento pokrok ovšem narušila její

nemoc. Po jejím návratu byla Tereza opět velmi nemluvná. Nereagovala ani na otázky 

paní učitelky. Ve školce navíc nebyla její kamarádka a ostatní děti na Terezu příliš 

nereagovaly.

Komunikace s učitelkou – V prvních dnech byla veškerá komunikace omezena 

na krátké dvouslovné věty. Především pozdravy při příchodu a odchodu z mateřské 

školy nebo žádosti o pomoc, popřípadě poděkování. Tereza na učitelku reagovala 

pozitivně, ale rozhovory s ní nevyhledávala. Paní učitelka se nejprve snažila hledat 

náměty na komunikaci s Terezkou, ale pak nechala zájem na ní. Pokud si ovšem Tereza 
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nebyla něčím jistá, nedělalo jí problém dojít za paní učitelkou a ověřit si správnost

provedení daného úkolu. 

Kvalita řeči – Tereza při nástupu do mateřské školy neměla žádnou slyšitelnou 

vadu řeči, pouze hlásku R a L ještě neutvářela zcela správně. Jinak mluvila

srozumitelně, používala spíše hovorovou češtinu. Se svou matkou i kamarádkou, kterou 

znala již dříve, komunikovala bez jakýchkoliv problémů. Dokázala vyprávět 

smysluplný příběh pomocí jednoduchých vět, ale i souvětí. Obvykle dokázala držet i 

časovou posloupnost. Při rozhovoru s ostatními dětmi, nebo paní učitelkou byla

pozorovatelná lehká nervozita. Také tvořila kratší nerozvinuté věty. Její řeč při nástupu 

do školky odpovídala jejímu věku i zkušenostem.

Tereza neměla žádnou vadu řeči, která by omezovala nebo dokonce 

znemožňovala komunikaci s ostatními vrstevníky, nebo učitelkou. V prvních dvou

dnech si však veškerou potřebu komunikace naplňovala skrze její kamarádku. Nejprve 

komunikovala pouze s ní, během prvních dvou dnů pak prostřednictvím jí začala 

navazovat kontakt i s ostatními dětmi. Sama se do přímé konverzace s vrstevníky ze 

třídy pouštěla pouze tehdy, jestliže ji někdo omezoval při hře nebo ji nějakým 

způsobem narušoval. Velký zlom nastal ve středu 7. září, kdy sama od sebe navázala 

kontakt se skupinkou chlapců. Jejich rozhovor ale netrval příliš dlouho. Jakmile se 

Tereza nedokázala prosadit, odešla si hrát s něčím jiným a sama. Bohužel tento 

přirozený rozvoj komunikace byl přerušen nemocí, po které Tereza opět téměř 

nekomunikovala.

Přestože Tereza do pěti let věku nenavštěvovala žádnou výchovně vzdělávací 

instituci, kvalita její řeči byla na velice dobré úrovni. Mluvila srozumitelně a měla 

dostatečnou slovní zásobu. Tu ovšem nedokázala dostatečně uplatnit. Bez problémů 

dokázala komunikovat pouze s osobami, které znala delší dobu. Slovnímu kontaktu 

s méně známými lidmi se spíše vyhýbala.

SAMOSTATNOST A SEBEOBSLUHA

Vzhledem k jejímu věku při nástupu do předškolního zařízení, byla Tereza 

velice samostatná. V novém prostředí mateřské školy se díky své kamarádce velice 

rychle zorientovala. Hned první den si dokázala bez problémů připravit příbor i pití 
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k obědu. Také při převlékání oblečení na zahradu neměla žádný problém. Sama si našla 

svou značku a poznala si i své oblečení. Po upozornění paní učitelky si uklidila i 

bačkory do své přihrádky. I následující dny probíhaly podobně. Pokud měla Terezka 

problém se zipem, který ještě neumí zapnout, dokázala poprosit paní učitelku o pomoc.

6.1.3 Kazuistika třetí – Michal

Chlapec, při nástupu do mateřské školy  3;3 roky

Rodina – Michal vyrůstá v úplné rodině, tedy s matkou otcem a dvouletým 

bratrem. Na jeho výchově se nejvíce podílí matka, která je na rodičovské dovolené. 

Otec je velmi pracovně vytížen. Poměrně často hlídají Míšu už od brzkého věku i jeho 

prarodiče ze strany matky. Dvakrát týdně také do rodiny dochází slečna na hlídání, která 

si s dětmi hraje přibližně tři hodiny. Do nástupu do mateřské školy Michal navštěvoval 

dvakrát týdně soukromý dětský klub, tedy zařízení pro děti zpravidla od jednoho roku 

do nástupu do povinné školní docházky.

Situace při nástupu do mateřské školy: 

Michal nastupoval do věkově homogenní třídy nejmladších dětí, tedy tří a 

čtyřletých. Většina dětí zde neměla žádné předchozí zkušenosti se skupinou vrstevníku, 

ani s výchovně vzdělávací institucí. Některé ale stejně jako Míša navštěvovaly 

soukromý dětský klub a tak se znaly již z této instituce.

První dva týdny adaptace v mateřské škole

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

Odloučení od matky – Michal nastoupil poprvé do mateřské školy až 12. září. 

Do školky ho dovedla matka s mladším bratrem. Míša přišel v osm hodin a v té době 

bylo ve třídě již devatenáct dětí. Devět z nich plakalo a sedělo různě po třídě. Michal se 

rozloučil s matkou a s rozpačitým výrazem vstoupil do úplně nového prostředí. Krátce 

se přivítal s paní učitelkou a odešel se rozhlédnout po třídě, kterou neznal. Vzhledem 

k neutichajícímu pláči ostatních dětí se nakonec také posadil do kouta herny na lavičku 

a začal být smutný. V tomto okamžiku přišla paní učitelka a začala se Míši ptát, jak se 

mu ve školce líbí. Tím jeho smutnou náladu zahnala.
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Velice podobná situace byla i následující rána do konce prvního týdne. Míša 

nikdy neplakal, ale poměrně často byl smutný, protože téměř polovina dětí každé ráno 

plakala. Některé děti dokonce plakaly opakovaně několikrát během celého dopoledne. 

Počátkem druhého týdne už Míša ve školce nebýval smutný vůbec. Hned v prvních 

dnech si našel ve školce kamarády, se kterými se znal z dětského klubu. Ani tyto děti 

spíše neměly tak velký problém s odloučení od rodičů, jako ty, které tuto zkušenost 

prožívaly poprvé. 

Míša s odloučením od matky neměl žádný problém. Smutno mu začalo být vždy 

až několik minut po jejím odchodu. Příčinou byla nejspíše atmosféra v celé třídě. 

Většina dětí prožívala první odloučení od matky a některé z nich to nesly velmi těžce. 

Přes všechny tyto nesnáze však ve školce z tohoto důvodu nikdy neplakal.

Michalovi se prostředí mateřské školy velice líbilo. V klubu, kam doposud 

docházel, neměly například dětem uzpůsobenou umývárnu a toalety. Malé děti tam 

chodily zpravidla na nočník a velké na normální toaletu s dětským prkénkem. Stejně tak 

neměly ani dětem uzpůsobená umyvadla a dětská lehátka. Michal byl tímto vybavením 

ohromen a v době kdy ostatní děti už opět plakaly a čekaly na rodiče po obědě, on se 

zeptal, jestli by si nemohl na jednom z připravených lehátek pro starší děti také 

odpočinout. Paní učitelka tedy volala matce, že si Míšu může vyzvednout po spaní.

Jako velké pozitivum vidím přístup Michalovy matky. Do školky ho vždy vodila 

s pozitivní náladou. Také ho velmi pěkně motivovala na nové hračky, které ve školce 

budou mít, známé kamarády a již zmiňovaná dětská lehátka a dětem uzpůsobené 

toalety. Míša tak bral odpočinek ve školce jako její součást a dokonce se do své dětské 

postýlky vždy těšil. Navíc měla matka možnost Michala vyzvedávat vždy bezprostředně 

po spánku, tak nezůstával v mateřské škole do pozdních odpoledních hodin. 

Vztah k ostatním dětem, učitelce, zapojení do činností – Michal nastoupil do

mateřské školy až 12. září, tedy o více než týden později než většina ostatních dětí. 

Mezi těmito nově příchozími dětmi, ve většině případů s první zkušeností odloučení od 

rodičů, se ale ještě neutvořily žádné skupinky kamarádů, do kterých by měl problém se 

začlenit. Společně s Míšou do této třídy nastoupily ještě čtyři děti, které navštěvovaly 

stejný soukromý klub pro předškolní děti. Jedná se o soukromé zařízení pro děti 
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zpravidla od jednoho roku po nástup do povinné školní docházky. Většina dětí je zde 

ale umístěna pouze do doby možného nástupu do klasické mateřské školy. Tedy 

převážně do tří let věku dítěte. Tyto děti na sebe reagovaly mnohem pozitivněji, než na 

děti pro ně neznámé, nové a především plačící. Míša si hned první den mezi dětmi, 

které znal, našel kamarády. Již během prvního týdne se Michal s těmito ostatními 

kamarády začali oslovovat jménem, společně se procházet třídou a také si hrát. 

V prvních dnech ještě nebyla vidět vzájemná kooperace. Docházelo k tak zvané hře 

vedle sebe, kdy se spíše jen navzájem pozorovali. Ke konci dvoutýdenní adaptace už 

byla vidět ale vzájemná spolupráce. S ostatními dětmi ale Míša příliš nekomunikoval. 

Spíše je pozoroval. Jejich jména si však zapamatoval během několika málo dní.

Vzhledem k předchozí zkušenosti ze soukromého klubu Míša neměl problém 

s cizí autoritou paní učitelky. První tři dny její přítomnost nevyhledával, ale pokud se 

paní učitelka na něco ptala všech dětí, rád na její otázky reagoval. Ke konci prvního 

týdne a pak i celý následující týden si Míša paní učitelku oblíbil a rád si s ní povídal o

nedaleké obci, odkud paní učitelka pochází a kam současně Míša jezdí za svými 

prarodiči z matčiny strany. I druhou paní učitelku Míša přijal pozitivně. Vzhledem k 

jejímu pokročilejšímu věku ji nejprve začal oslovovat „babičko“.

Míša se od prvního dne rád zapojoval do všech řízených činností. Nejvíce ho 

zaujalo ranní cvičení, které bylo uskutečňováno formou tance a cvičení na hudbu. Na 

závěr byla vždy zařazena nějaká pohybová hra, kterou si také oblíbil. Obecně bylo toto 

cvičení u dětí oblíbené. Většina z nich se při něm přestala plakat, a přestože se všechny 

děti první týdny do cvičení nezapojily, s radostí ho pozorovaly. 

Michal se velmi snadno začlenil do kolektivu třídy. Nejprve vyhledával pouze 

děti, které již znal, ke konci druhého týdne už navazoval i kontakty s dětmi, které měly 

podobné zájmy jako on. Obvykle se jednalo o chlapce, kteří si hráli se stejnou 

stavebnicí jako on. 

Míša navštěvoval mateřskou školu velmi rád. Jeho pozitivní náladu občas 

narušoval hysterický pláč některých dětí, ale nikdy tomuto smutku sám nepropadl. 

Velkou výhodu jsem také spatřovala ve skupince dětí, která se navzájem znala z již 

zmiňovaného zařízení. Většina těchto dětí neprožívala fázi prvotní adaptace na 

mateřskou školu tak bouřlivě, jako děti, které neměly žádnou předchozí zkušenost 
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s odloučením od matky. Ovšem i u některých z nich docházelo k pláči. Obvykle se však 

jednalo pouze o fázi loučení. V průběhu dne už k pláči nedocházelo.

ŘEČ

Komunikace s dětmi – První den při jeho nástupu do mateřské školy příliš ke 

komunikaci mezi ním a ostatními dětmi nedocházelo. Míša byl zaskočen, když ve třídě 

uviděl známé kamarády z dětského klubu. Pozoroval je více než ostatní děti, ale první 

den s nimi nedokázal navázat komunikaci. Při volné hře si Michal nejprve procházel 

třídu i hernu a nevěděl, do jaké činnost by se zapojil. Nakonec si vybral deskovou hru, 

se kterou si sám šel hrát ke stolku. Toho si všimla holčička, která se s Michalem také 

znala z klubu. Nejprve ho sama pozorovala z povzdálí, nakonec přišla až k němu ke 

stolečku a pozdravila ho vlastním jménem. Míša byl nejprve zaskočen, ale nakonec na 

pozdrav odpověděl. Po celý zbytek dne ale už jiný slovní kontakt nenavázal.

Následující den, si jeho matka při společném loučení, všimla ve školce dalšího, 

pro Míšu známého chlapce a navrhovala, jestli si spolu nechtějí hrát. Míša souhlasil. Po 

odchodu matky zamířil rovnou za svým kamarádem, ale opět ho neoslovil. Nejprve ho 

chvíli pozoroval a pak si začal hrát se stejnou stavebnicí. Nakonec mezi nimi došlo i 

k rozhovoru, odkud se znají. Od tohoto okamžiku, tedy druhého dne pobytu v mateřské 

škole, Michal začal navazovat slovní kontakt se všemi známými kamarády. K 

rozhovorům s ostatními dětmi ale v prvním týdnu příliš nedocházelo. Pokud přeci jen 

nějaký vznikl, jednalo se o vyjasnění pravidel ohledně půjčování hraček. Míša ovšem 

v těchto situacích spíše kamarádům ustupoval. Nejvíce to bylo patrné při hrách na 

školní zahradě, kam společně s nimi chodila i třída starších dětí. Ty Michal vždy rád

s úsměvem pozoroval, ale pokud si chtěl vzít stejnou hračku, jako někdo z druhé třídy, 

raději mu ji přenechal.

V průběhu druhého týdne začal navazovat slovní kontakt i s ostatními dětmi ve 

třídě. Velmi rychle si zapamatoval většinu jmen svých kamarádů a snažil se je 

kontaktovat při nejrůznějších hrách. I některé ostatní děti na něj začaly reagovat. 

S jedním chlapcem, kterého před tím Michal vůbec neznal, se dokonce ve středu 21. 

záři společně domluvili, že si půjčí pěnovou stavebnici a společně postaví zoologickou 

zahradu.
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Přestože Míša některé děti znal, nedošlo mezi nimi první den ke komunikaci. 

Děti se mezi sebou navzájem pozorovaly, ale v novém prostředí si nebyly sebou tak 

jistí. Nakonec se k prvnímu pozdravu odhodlala o půl roku starší holčička, která Míšu 

alespoň pozdravila. Dále se jejich rozhovor ale nerozvinul. Ani ostatní děti mezi sebou 

zatím příliš nekomunikovaly. K prvním pokusům začalo docházet až v průběhu tohoto 

týdne, kdy Míša nastoupil do školky poprvé.

Komunikace s učitelkou – Michal se každé ráno bez sebemenších problémů 

pozdravil s oběma učitelkami. Pak ale velmi rychle zamířil mezi ostatní děti. První tři 

dny jejich přítomnost příliš nevyhledával. Zvláště pokud se paní učitelka bavila pouze 

s ním. Při řízených činnostech ovšem odpovídal na všechny její otázky. Druhý den 

došlo k situaci, kdy paní učitelka mezi děti přinesla knížku a ptala se jich, jestli ji znají, 

jak se jmenuje a jestli jí má někdo doma. Míša knížku znal a řekl, jak se jmenuje. Paní 

učitelka slyšela správnou odpověď, ale nevěděla, kdo to řekl, aby ho mohla pochválit a 

tak se ptala dětí, kdo že ji poznal. Míša ale nedokázal říci, že to byl on.

Ke konci prvního týdne si Míša opět hrál u stolečku a paní učitelka se Michala 

ptala, co dělal první týden, když nebyl ve školce, jestli nebyl nemocný. Míša nejprve 

znejistil, ale nakonec si s paní učitelkou velmi pěkně povídal o dovolené u moře, kde 

byl s babičkou a dědou. Nakonec se dozvěděl, že paní učitelka pochází ze stejné obce, 

jako jeho prarodiče a od té doby si paní učitelku velmi oblíbil a sám s ní na toto téma 

zaváděl rozhovory. I s druhou paní učitelkou komunikoval bez větších problémů. Svým 

věkem i vizáží mu připomínala jeho babičku a tak ji tak i nejprve oslovoval.

Míša byl velmi poslušný a snažil se na všechny připomínky paní učitelky

okamžitě reagovat.

V prvních dnech Míša na paní učitelku reagoval spíše jen, pokud byl mezi 

ostatním dětmi. Sám se do rozhovorů s ní nepouštěl. Ke konci prvního týdne ovšem 

došlo k velkému pokroku, kdy vznikl mezi ním a paní učitelkou rozhovor o dovolené a 

jeho prarodičích. Tato vzájemná komunikace také podpořila ty následující, které začaly 

vznikat mezi ním a ostatními dětmi

Kvalita řeči - Michal neměl při nástupu do mateřské školy žádnou vadu řeči. 

Problémy dělaly hlásky L, R, Ř, což ovšem vzhledem k jeho věku není žádná anomálie. 

Dokázal tvořit smysluplné věty, které zpravidla měly i správný slovosled a držely i 
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dějovou posloupnost. Michal měl širokou slovní zásobu, v některých oblastech až 

nadprůměrnou. Při prohlížení dětské encyklopedie se zvířaty poznával i druhy, které 

jiné děti neznaly, například okapi, ondatru, nutrii a především pak jednotlivé druhy 

ptáků např. volavku, bukače, sovu pálenou a výra velkého. Tato široká slovní zásoba 

Michalovi umožňovala navazovat s dětmi slovní kontakt a vzhledem k jeho čistému 

hlasu bez velkých slyšitelných vad se snadno s dětmi dorozuměl.

SAMOSTATNOST A SEBEOBSLUHA

V této oblasti měl Michal nejvíce viditelné nedostatky. Přestože již navštěvoval 

jiné předškolní zařízení, největší problém byl především při převlékání. Míša si poznal 

své věci, věděl i co si má na sebe obléknout, ale potřeboval neustálou asistenci paní 

učitelky. Sám si dokázal obout boty na suchý zip, ale velký problém mu dělalo zejména

oblékání trička, nebo svetru a mikiny. Podobně obtížné bylo i samostatné oblékání 

kalhot. Tyto neúspěchy u Míši navíc vyvolávaly pocity nejistoty.

Samostatnost a sebeobsluha při stolování probíhala už od počátku bez problémů. 

Míša se dokázal velmi rychle zorientovat v novém prostředí mateřské školy. Děti 

nemají ve školce určené své místo a tak si ho mohou vybírat sami. Míša si sedal

zpravidla stále na stejnou židli, a pokud už byla obsazená, sedal si alespoň ke stejnému 

stolečku. Velmi často hlídal místo také svému kamarádovi. Při stolování dokázal udržet 

své místo relativně čité a pokud něco omylem znečistil, uměl poprosit o pomoc paní 

uklízečku, nebo paní učitelku.

Vzhledem k tomu, že Míša téměř každý den ve školce spal, během velmi 

krátkého časového období se naučil relativně sám oblékat. Pomoc potřeboval stále 

s bundou, ale tričko i mikinu si na konci druhého týdne dokázal obléknout téměř úplně 

sám.

6.2 Vyhodnocení první části výzkumu – pozorování

Každé z těchto tří dětí pochází z jiného rodinného prostředí, jsou odlišně staré, 

mají rozdílná pohlaví. Stejně tak měly jiné předchozí zkušenosti a nastupovaly do dvou 

různých tříd mateřské školy. Z těchto a ještě jiných důvodů nelze vyvozovat žádné 

závěry, které by byly platné pro ostatní děti. Můžeme ovšem upozornit na ty podmínky 
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a kritéria, která se jeví jako velmi důležitá nebo naopak velmi nevhodná pro adaptaci 

dítěte na mateřskou školu.

Jako jeden z velmi důležitých faktorů, který ovlivňuje snadnější adaptaci na 

mateřskou školu, se ukázal přístup a spolupráce rodičů a to jak mezi sebou navzájem, 

tak s mateřskou školou.

Všechny tyto tři děti, vodila do školky pouze jejich matka. Každá z nich, však 

měla k dítěti jiný přístup. Matka z první kazuistiky, tedy Kristýny, si sama někdy nebyla 

jistá správností svého chování při loučení s dcerou. Při těchto situacích ale vždy dala na 

radu paní učitelky, která se nakonec ukázala jako vhodná. Kristýna se v poměrně 

krátkém časovém období dokázala od matky odloučit bez pláče a ani během celého 

dopoledne nepodléhala smutné náladě.

Matka z druhé kazuistiky se také snažila své dceři nástup do nového prostředí 

mateřské školy usnadnit, ovšem její přístup se zdál pro dítě jako nevyhovující. 

Některým dětem jistě přítomnost rodičů v neznámém prostředí napomáhá při jeho 

adaptaci. Tereza však ve školce měla kamarádku, se kterou si bez problémů hrála, a 

matka byla přítomna pouze za účelem jistoty při případných nesnázích dítěte. Tereza si 

navíc její přítomnost vynucovala hysterickým pláčem a tím ji dostávala do citové tísně a 

velké nejistoty. Pokud matka přeci jen v této situaci dokázala odejít, byla z celé situace 

mnohem více vyčerpaná než dítě. Tereza totiž zpravidla do dvou minut po jejím odchod 

přestala plakat úplně. Paní učitelka už po dvou dnech vypozorovala toto stále se 

opakující chování a doporučovala matce, aby dobu loučení zkrátily na několik 

nezbytných sekund. Také upozornila na důležitost její pozitivní nálady při loučení. Ani 

jednu z těchto připomínek matka nedokázala dodržet. Terezka byla mnohdy po 

příchodu do školky veselá, plakat začala, až když jí matka nechtěla vyhovět a setrvat 

s ní celé dopoledne ve školce. Ze strany dítěte by se v tomto případě dalo hovořit o 

lehké manipulaci s rodičem. Tento přístup ze strany matky se ukázal jako velice 

nevhodný. 

Poslední matka z kazuistiky třetí, se dítě snažila motivovat na nové prostředí už 

několik týdnů před jeho samotným nástupem. Dítě tedy nastupovalo do mateřské školy 

s nejistotou, ale zároveň se velmi těšilo na nové prostředí, o kterém mu matka vyprávěla 

před spaním a ve volných chvílích. 
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Každé dítě reaguje trochu odlišně. Nelze tedy jednoznačně určit vhodný a 

nevhodný přístup. V tomto případě je důležité, aby matka na tuto skutečnost také 

vhodně zareagovala. Měla by se snažit vypozorovat, co dítěti opravdu pomáhá a co je 

naopak kontraproduktivní. Vzhledem k tomu, že rodič neví, co se děje v mateřské škole 

po jeho odchodu, měla by při hledání vhodného přístupu pomoci paní učitelka.

Jako další velmi vhodný aspekt, jsem zaznamenala známou osobu v mateřské 

škole. Druhé i třetí dítě se ve stejné třídě potkaly s jim známými dětmi. Tento aspekt 

samozřejmě nelze vždy zajistit, ale pokud má dítě ve třídě jiné dítě, se kterým se již 

alespoň částečně zná, nemá pocit, že je v úplně novém a neznámém prostředí samo. U 

Terezy to byla dívka, její sousedka, se kterou se zná poměrně dobře. V případě Michala 

se ale jednalo o děti, se kterými se potkával maximálně dvakrát do týdne a ani jedno 

z nich nebylo doposud jeho velmi dobrým kamarádem. Přesto přítomnost těchto dětí, 

jim všem navzájem dodávala větší jistotu a pocit bezpečí.

Přítomnost známého dítěte nelze pochopitelně vždy zajistit, ale lze doporučit, 

aby matka před nástupem dítěte do mateřské školy vyhledávala místa, kde se mohou 

děti vzájemně seznámit. Jedná se především o nejrůznější dětská hřiště, nebo zájmové 

kroužky typu cvičení matek s dětmi, či plavání matek s dětmi, kde by mělo dítě možnost 

potkat jiné dítě, které s ním následně nastoupí do mateřské školy. Tyto děti už pro sebe 

nebudou zcela cizí a jejich vzájemná přítomnost ve stejné situaci jim napomáhá 

překonat obavy z nového prostředí.

Z konkrétně těchto tří případových studií, lze jako vhodné zmínit i předchozí 

zkušenosti s odloučením od matky.  První dvě děti, tedy Kristýna s Terezou do nástupu 

do mateřské školy neměly téměř žádné zkušenosti s odloučením od matky. Do třetího

roku věku se zpravidla nejedná o nic výjimečného. U druhé zmiňované však prvotní 

odloučení probíhalo během šestého roku života, tedy těsně před nástupem do povinné 

školní docházky. Toto pozdní prvotní odloučení se také ukázalo jako hlavní příčina 

prvotního neúspěchu při adaptaci na mateřskou školu. Mezi matkou a její dcerou bylo 

doposud nepřerušené pevné citové pouto, které Tereza, stejně tak jako její matka jen 

těžko překonávaly. Ovšem několik málo sekund po odloučení, které bylo obvykle 

doprovázeno hysterickým pláčem, se Tereza uklidnila a pokračovala v rozpracované 

činnosti, bez známky sebemenšího smutku.
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Michal, třetí z pozorovaných dětí, prožil prvotní odloučení od matky mnohem 

dříve. Už od čtrnácti měsíců byl často svěřován do péče prarodičů. Nejprve na krátké 

vycházky v rámci jednoho dne, postupem času na víkend a ve dvou letech už s nimi byl 

sám i na týdenní dovolené. Od jeho necelých dvou let do rodiny také dvakrát týdně 

dochází slečna na krátkodobé hlídání. Michal si tedy postupně zvykal na cizí autoritu a 

přirozeně se pomalu, postupně odpoutával z rodinných vazeb na určité časové období. 

Následně také ve dvou letech nastoupil do soukromého dětského klubu. Tedy instituce 

pro děti od jednoho roku po nástupu do povinné školní docházky. Toto zařízení 

navštěvoval pravidelně dva dny v týdnu, na čtyři hodiny denně. Prvotní adaptace 

v tomto případě proběhla bez větších problémů. Otázkou zůstává, zda je to konkrétní 

charakterovou vlastností tohoto dítěte, nebo si v tomto nízkém věku ještě děti obecně 

dostatečně neuvědomují ani blízkou budoucnost. Je velice pravděpodobné, že všechny 

tyto předchozí zkušenosti Michalovi také pomohly při jeho adaptaci na mateřskou 

školu.

U těchto tří dětí podle jednotlivých kazuistik můžeme potvrdit, že předchozí 

zkušenosti jsou pro dítě velice vhodné. Ze zkušeností pozorovaných dětí však nelze 

přesně určit, která z forem péče o dítě je nejvhodnější. Důležité je ale postupné 

uvolňování z rodinných vazeb. Dítě jistě nemusí chodit do výchovné instituce, 

k postupnému uvolňování z rodinných vazeb mohou přispět ostatní rodinní příslušníci, 

například prarodiče nebo tety, popřípadě jiné pověřené osoby.

Dalším nezanedbatelným aspektem, který jistě ovlivňuje adaptaci na mateřskou 

školu, byl nástup dětí do odlišného prostředí jednotlivých tříd. První dvě děti 

nastupovaly do stejné třídy, která je věkově homogenní. Většina dětí v průběhu roku 

dosáhne věku pěti let. Kromě čtyř nově příchozích, se ostatní děti znaly již 

z předchozího školního roku. Kristýna byla do této třídy umístěna vzhledem k velkému 

množství dětí tříletých a malé kapacitě tříd pro tyto děti.

Michal nastoupil do třídy pro děti, které jsou v mateřské škole prvním rokem. 

Opět se jedná o skupinu dětí s věkově homogenním uspořádáním.

V každé z těchto tříd byla odlišná atmosféra. Ve třídě starších dětí, kam 

nastoupila Kristýna s Terezou, už zpravidla nedocházelo k problémům při odloučení od 
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rodičů. Tento problém zde měly v prvních týdnech pouze čtyři nově příchozí děti. 

Během celého dopoledne k pláči u jednotlivých dětí docházelo jen výjimečně.

Ve třídě, kam nastoupil Michal, docházelo k velkým problémům při odloučení 

od rodičů u téměř třetiny dětí. Tyto problémy přetrvávaly po dobu celého dopoledne a 

to více než tři týdny. Tato celková atmosféra velmi často způsobovala smutnou náladu i 

dětem, které neměly velké problémy s prvotní adaptací. Do této situace se v prvním 

týdnu dostával i Michal.

Z takto malého vzorků, nelze pochopitelně vytvořit závěry, které by platily pro 

všechny ostatní děti. Z tohoto pozorování však lze usoudit, že jako vhodnější prostředí 

pro prvotní adaptaci se jeví to, ve kterém není umístěna většina nových dětí s prvotní 

zkušeností odloučení od rodičů. Zároveň se ale neukázalo jako zcela vhodné, pokud je 

ve třídě převážná většina dětí, která se zná již z předchozího školního roku. V tomto 

konkrétním případě měly nově příchozí děti velmi složitou situaci při začleňování do 

kolektivu. Při řízených činnostech tomuto začleňování napomáhaly paní učitelky. 

Závěrem tedy můžeme říci, že jako optimální uspořádání dětí do tříd se jeví to, 

ve kterém je přibližně stejný počet dětí nových s prvotní zkušeností s mateřskou školou 

a dětí, které ji navštěvují minimálně druhým rokem.

Také samostatnost a sebeobsluha se ukázaly jako velmi důležitý aspekt při 

prvotní adaptaci na školu. Všechny tyto tři pozorované děti s touto oblastí neměly žádný 

závažný problém. Ovšem zejména Michal, který byl jinak ve všech ostatních oblastech 

spíše nadprůměrný, zde zaznamenal jisté nedostatky. Největší potíže mu dělala 

samostatnost při oblékání. Zejména v prvních dnech nástupu do mateřské školy se 

nedokázal obléknout sám bez dopomoci paní učitelky. Problém při oblékání měl i s 

tepláky. Přestože podle diagnostiky Bednářové a Šmardové má dítě nárok na nedostatky 

při oblékání až do konce předškolního věku, mateřská škola vyžaduje, aby bylo dítě co 

nejvíce samostatné. Za samozřejmost bývá považováno umět si obléknout alespoň 

základní oblečení bez různých druhů zapínání, tedy například tričko, mikinu, kalhoty, 

tepláky či ponožky. Když toto dítě samo nezvládá, nebo je příliš pomalé, dochází u něj 

k pocitům nejistoty. Na Michalovi byly projevy nejistoty velmi patrné. Tyto nepříjemné 

pocity prožíval vždy při převlékání do oblečení, které měl na zahradu. Již v průběhu 

prvního týdne v mateřské škole však sám pochopil, že je nezbytné, aby se dokázal 
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obléknout sám. V prvním týdnu vždy vyžadoval pomoc paní učitelky, v průběhu 

druhého týdne, se však snažil většinu oblečení obléknout sám. To ovšem platilo, když 

při oblékání nebyla přítomná jeho matka. V opačném případě využíval její přítomnosti a 

nechával se obléknout od ní. 

Pokud dítě do mateřské školy přichází samostatné, má větší pocit sebevědomí a 

nedochází naopak k pocitům méněcennosti. Důležitou roli zde hrají opět rodiče, 

především pak zpravidla matky. Pokud dají dítěti dostatek prostoru pro sebeobsluhu i 

samostatnost, dítě se vše snáze naučí.

Jako neméně důležitý aspekt pro snazší adaptaci na mateřskou školu, se ukázala 

řeč a s ní spojená schopnost komunikace. Ani jedno z těchto tří pozorovaných dětí 

nemělo žádnou závažnou vadu řečí. Kristýna s Michalem, ale v menší míře i Tereza 

ještě nedokázali správně vyslovovat všechny hlásky, ale i přesto jim bylo velmi dobře 

rozumět. Správná výslovnost všem dětem umožňovala snadnější komunikaci nejen 

s paní učitelkou, ale i s ostatními dětmi ve třídě. Ve třídě kam nastoupil Michal, mezi 

sebou děti v prvních dvou týdnech ještě příliš nekomunikovaly, ovšem ve třídě starších 

dětí, kam nastoupily Tereza s Kristýnou, už od prvních dnů docházelo k vzájemným 

dialogům.

Vady řeči, stejně tak jako vady sluchu, které úzce souvisí s narušením 

komunikačních schopností, značně ovlivňují schopnost začlenit se do kolektivu 

ostatních dětí. Během mého, více než dvou týdenního pozorování, jsem měla možnost 

zaznamenat několik situací, při kterých docházelo k selekci dětí, které nedokázaly 

komunikovat s ostatními. Ve většině z těchto případů šlo o krátkodobé vyloučení ze 

skupiny, ovšem velmi často se opakovalo. Mnohdy, zejména pokud se jedná o vrozené 

vady, nejde pochopitelně vývoj dětské řeči ovlivnit pouhým vhodným přístupem ze 

strany rodiny. V současné době, se ale často setkáváme s dětmi, které nemají žádnou 

fyziologickou komunikační vadu, a přesto jejich schopnost se dorozumívat neodpovídá 

jejich věku.

Pro úspěšnou adaptaci dítěte na mateřskou školu jsou také důležité sociální 

dovednosti jedince. Především pak zájem o ostatní děti. Podle vývojové psychologie 

„kolem dvou let začíná většina dětí navazovat vztahy k druhým dětem stejného věku, i 
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když tyto vztahy i za nejpříznivějších okolností zůstávají dlouho ve stínu vztahů 

k dospělým“ (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 82). Během mého pozorování jsem 

zaznamenala, že pozorované děti projevovaly zájem o ostatní děti. Přestože si zpočátku 

často hrály každý sám, stále pozorovaly, co dělají ostatní děti, s čím si hrají.

6.3 Druhá část výzkumu – ověřování

Ověřování, respektive nestandardizované testování náhodně vybraného vzorku 

dětí z mateřské školy, jeslí i rodinného prostředí proběhlo v období od 9. 1. 2012 do 2. 

3. 2012.

Testování jednotlivých dětí probíhalo v několika fázích. Nejprve bylo 

prověřováno patnáct tříletých dětí z náhodně vybrané mateřské školy, poté patnáct dětí 

z jeslí ve věku od 2;4 do 3;5 let a následně sedm dětí z domácího prostředí ve věku od 

dvou do tří let.

Děti byly prověřovány v oblastech, které se z předchozího pozorování ukázaly 

jako velmi důležité při prvotní adaptaci na mateřskou školu. Jednalo se o oblasti

sociálních dovedností, řeči, sebeobsluhy a samostatnosti.

Podkladem pro toto testování, mi byla publikace od Jiřiny Bednářové a Vlasty 

Šmardové, Diagnostika předškolního věku (2007). Z těchto tří vyjmenovaných oblastí 

byly vybrány schopnosti a dovednosti, kterých by dítě mělo podle Bednářové a 

Šmardové okolo třetího roku života dosáhnout. Seznam jednotlivých úkolů je doložen v 

přílohách.

První prověřování proběhlo od 9. 1. do 20. 1. 2012 v náhodně vybrané mateřské 

škole, která se nachází v okrese Praha – východ, v obci s necelými třemi tisíci obyvateli. 

Vybráno bylo patnáct tříletých dětí z adaptační, věkově homogenně uspořádané třídy.

Testování proběhlo s každým dítětem individuálně, bylo dbáno na jeho potřeby a 

přihlédnuto k aktuální situaci, například nachlazení dítěte. Zadané úkoly bylo možno 

splnit: bez problémů, splnit částečně nebo s dopomocí nebo nesplnit. Podle 

zaznamenaných výsledků v tabulkách (které jsou součástí příloh) byl následně utvořen 

graf pro každou oblast.
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První testovanou oblastí byly sociální dovedností. Jedná se o deset dílčích 

dovedností a schopností (úkolů). Výsledky z těchto jednotlivých úkolů (10 zadání pro 

15 dětí, tedy 150 posuzovaných schopností a dovedností) byly získány především 

pozorováním daného dítěte, nebo rozhovorem o dítěti s paní učitelkou. Následně byl

vyhotoven graf, který znázorňuje, kolik dílčích schopností a dovedností dokázaly děti 

splnit a na jaké úrovni.

Graf 1

Z tohoto grafu je patrné, že téměř tři čtvrtiny testovaných úkolů, dokázaly děti 

plnit samostatně, nebo je prováděly bez sebemenší dopomoci.

V tomto případě nebyl mezi zadanými úkoly žádný, který by některé

z testovaných dětí nedokázalo splnit. Všechny děti zadané schopnosti a dovednosti 

zvládly, popřípadě zvládly částečně.

Mezi jednodušší sociální dovednosti patřil úkol číslo 1; dokáže se odloučit od 

matky a úkol 3; postupně se učí ovládat své chování a brát v úvahu ostatní děti, které 

bez problémů zvládlo čtrnáct dětí a vždy pouze jedno s dopomocí. 

Největší problém dělal dětem úkol číslo 6, ve kterém měly prokazovat sociální 

dovednost; Zvyká si říkat „děkuji, prosím, dobrý den, na shledanou…“ Tuto dovednost 

samostatně zvládly pouze čtyři děti, zbylých jedenáct jen částečně.

Nejlépe v této oblasti obstála dívka, Daniela (3;10), která je ze všech 

testovaných dětí nejstarší. Dokázala všech deset schopností a dovedností splnit bez

sebemenší dopomoci, naopak nejslabší v této oblasti byl Martin (3;6), který bez 

dopomoci dokázal splnit jen tři dílčí úkoly.

72%

28%

Zvládnuté samostatně Zvládnuté s dopomocí, (částečně)
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Druhou testovanou oblastí byla řeč, která zahrnuje 24 dílčích schopností a 

dovedností, které plnilo opět 15 dětí. Celkem tedy bylo zaznamenáno 360 řešení.

Výsledky z této oblasti byly získány především samotným testováním, popřípadě 

pozorováním. Získané výsledky znázorňuje graf.

Graf 2

Z toho grafu můžeme vyčíst, že v oblasti řeči si děti vedly ještě o něco lépe, než 

v oblasti sociálních dovedností. Celých 83% schopností a dovedností bylo vyřešeno bez 

případné dopomoci. 

Stejně jako v oblasti sociálních dovedností, ani zde nebyl mezi zadanými úkoly 

takový, který by někdo nedokázal splnit.

Celkem deset dílčích úkolů (2., 4., 5., 6., 9., 34., 36., 37., 45.) dokázaly splnit 

všechny děti bez sebemenších problémů.

Jako nejobtížnější se v oblasti řeči ukázal úkol číslo 13; identifikuje věci podle 

společných podstatných znaků, který dokázalo bez obtíží splnit pouze sedm dětí, tedy 

méně než polovina.

Nejlépe obstály v této oblasti tři děti, které dokázaly 24 dílčích schopností a 

dovedností splnit samostatně, bez dopomoci. Mezi těmito třemi dětmi byla opět 

nejstarší Daniela (3;10), dále Erik (3;5) a Karin (3;8).

Největší problém dělala tato oblast opět Martinovi (3;6), který přesně polovinu 

úkolů, tedy dvanáct, zvládal jen s dopomocí.

83%

17%

zvládnuté samostatně Zvládnuté s dopomocí, (částečně)
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Poslední testovanou oblastí byla samostatnost a sebeobsluha. Její součástí bylo 

18 dílčích dovedností a schopností, které byly opět zadány všem patnácti dětem. 

Celkem bylo tedy zaznamenáno 270 řešení. Výsledky byly získávány především 

samotným testováním, v některých případech pozorováním vybraných dětí a jsou 

znázorněny v grafu.

Graf 3

V grafu, který zobrazuje výsledky vybraných úkolů pro testování samostatnosti a 

sebeobsluhy vidíme, že v této oblasti děti z mateřské školy uspěly nejlépe. Přesně 95%

všech schopností a dovedností dokázaly splnit bez dopomoci jiné osoby.

Ani v této oblasti se nevyskytla žádná dílčí dovednost, kterou by děti z mateřské 

školy nedokázaly provést alespoň částečně, nebo s dopomocí.

Podle výsledků lze za náročnější označit úkol číslo 17; stáhne a natáhne si 

tričko, svetr, když ho má z poloviny na hlavě. Žádný problém nedělal deseti dětem, pět 

z nich ho zvládlo pouze s dopomocí.

Nejméně zdatné dítě v této oblasti potřebovalo dopomoc při plnění pěti dílčích 

dovedností. Deset nejzdatnějších žádnou.

95%

5%

zvládnuté samostatně zvládnuté s dopomocí, (částečně)
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Druhou testovanou skupinou, bylo 15 dětí z náhodně vybraných pražských jeslí. 

Testování proběhlo od 5. 2. do 16. 2. 2012.

Opět se jednalo o individuální testování náhodně vybraných dětí, při kterém bylo 

přihlédnuto k jejich individuálním zvláštnostem a potřebám.

Nejmladším testovaným dítětem byla Izabela (2;4), nejstarším Františka (3;6). 

Kritéria pro vyhodnocení vybraných schopností a dovedností v daných oblastech, byla 

stejná jako u předchozí skupiny dětí z mateřské školy.

První testovanou oblastí byla oblast sociálních dovedností, která obsahuje deset 

dílčích úkolů, (schopností, dovedností). Vyhodnoceno bylo tedy 150 řešení. Výsledky 

byly získány především pozorováním a rozhovory s „tetami“, zdravotními sestrami, 

které o děti v jeslích pečují. Opět byly zaznamenány do grafu.

Graf 4

Z tohoto grafu je patrné, že na rozdíl od dětí z mateřské školy, měly některé děti 

z jeslí problém určité vybrané úkoly splnit. Celých 62% ze všech řešení však dokázaly 

splnit bez sebemenších problémů, 31% s menší dopomocí a zbylých 7% některé děti 

splnit nedokázaly.

Z oblasti sociálních dovedností děti nejlépe zvládají dovednost číslo 1; dokáže se 

odloučit od matky. Všechny vybrané děti ji zvládají opakovaně bez problémů.

Jako nejobtížnější se pro tyto děti ukázala sociální dovednost číslo 8; projevuje 

soucit, poskytuje útěchu (výrazem, gestem, slovně). Většina dětí tuto dovednost dokáže 

projevit jen částečně, dvě děti dokonce zatím neprojevují ani neposkytují útěchu vůbec.

62%

31%

7%

zvládnuté samostatně zvládnuté s dopomocí, (částečně) nezvládnuté
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Nejlépe v oblasti sociálních dovedností uspěly děti nejstarší. Celkem čtyři z nich

dokázali devět z deseti dílčích dovedností splnit bez problémů, zbylou jednu dokázali

splnit částečně.

Naopak nejvíce problémů dělala oblast sociálních dovedností Martině (2;9), 

která neobstála u čtyř dílčích dovedností a Jonášovi (2;8), který neobstál dokonce u pěti.

Druhou testovanou oblastí dětí z jeslí byla řeč. Jedná se o 24 dílčích schopností a 

dovedností, které byly zjišťovány především samotným testováním a některé z nich opět 

cíleným pozorování. K jejich ověření jsem využila rozhovor s tetami z jeslí. V grafu 

jsou zaznamenány výsledky z 360 posuzovaných schopností a dovedností.

Graf 5

V této oblasti dosáhly děti z jeslí lepších výsledků, než v oblasti sociálních 

dovedností.  Téměř tři čtvrtiny řešení, tedy 72% bylo splněno bez sebemenších 

problémů. Dalších 20% děti splnily s dopomocí a zbylých 8% některé děti splnit 

nedokázaly.

Podle výsledků, se mezi dovednosti nižší náročnosti řadí zejména úkol číslo 4; 

chápe pojmy já a moje a současně úkol číslo 5; správně používá slova „ano, ne“, které 

nedělaly problém nikomu, až na jedno dítě.

Stejně jako u dětí z mateřské školy i dětem z jeslí dělal největší problém úkol 

číslo 13; identifikuje věci podle společných podstatných znaků, který dokázaly 

samostatně splnit pouze tři děti, dvě to nedokázaly vůbec a zbylých deset s dopomocí. 

Podobně obtížný byl podle výsledků i úkol číslo 12; chápe jednoduché protiklady.
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Zvládnuté samostatně Zvládnuté s domomocí, (částečně) nezvládnuté
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Podle vyhodnocených výsledků v oblasti řeči nejlépe uspěly opět Barbora (3;0)

s Jakubem (3;0), kteří potřebovali malou dopomoc pouze u jedné dovednosti.

Nejhůře v této oblasti obstály Martina (2;9) s Jonášem (2;8), kteří více než 

polovinu dovedností nedokázali splnit vůbec.

Poslední testovanou oblastí, byla opět oblast samostatnosti a sebeobsluhy, která 

obsahuje 18 dílčích schopností a dovedností (270 řešení). Výsledky, které jsou 

zaznamenány v grafu, jsem získala samotným testováním, popřípadě pozorováním 

náhodně vybraných dětí.

Graf 6

Podle výsledků zaznamenaných v tomto grafu můžeme říci, že dílčí úkoly z 

oblasti samostatnosti a sebeobsluhy děti z jeslí plnily nejlépe. Celých 87% všech

schopností a dovedností bylo splněno samostatně, bez dopomoci. Dále 10% bylo 

splněno částečně, neboli s malou dopomocí a pouze 3% zůstaly nesplněny.

V této oblasti bylo osm úkolů, které dokázaly splnit všechny děti bez dopomoci 

jiné osoby.

Jako jednoznačně nejobtížnější můžeme podle výsledků považovat úkol číslo 20; 

obleče a vysvleče si ponožky. Tuto dovednost samostatně zvládlo pouze šest dětí.  

Sedm dětí potřebovalo dopomoc a dvě nezvládly ani se značnou dopomocí.

Šest dětí z celkových patnácti dokázalo všechny vybrané dovednosti a 

schopnosti z oblasti samostatnosti a sebeobsluhy splnit samostatně.
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Naopak největší problém tato oblast dělala opět Martině (2;9) a Jonášovi (2;8), 

kteří shodně dokázali splnit osm úkolů samostatně, k dalším šesti potřebovali menší 

dopomoc a čtyři zvládnout nedokázali.

Třetí testovanou skupinou byly děti z domácího prostředí, které nenavštěvují 

žádnou výchovně vzdělávací instituci. Testovanou skupinou bylo sedm dětí ve věku od 

2;0 do 2;7 let. Všechny děti vyrůstají v úplných rodinách, v obcích v okrese Praha -

východ. Samotná testování probíhala v domácích prostředí dětí, v období od 9. 1. – 2. 3. 

2012. Opět bylo přihlédnuto k individuálním potřebám a zvláštnostem jednotlivých dětí. 

První testovanou oblastí byla oblast sociálních dovedností, jejíž součástí je deset 

dílčích schopností a dovedností (úkolů). Ty byly zadány všem sedmi dětem, celkem 

tedy 70 posuzovaných schopností a dovedností. Výsledky byly získány pomocí metod 

zúčastněného pozorování a rozhovorem s rodiči dítěte. Z těchto výsledků byl vyhotoven 

graf.

Graf 7

Ze zobrazeného grafu vyplývá, že děti z domácího prostředí, dokázaly 63% z 

celkových sedmdesáti posuzovaných dovedností a schopností splnit samostatně, 34% 

částečně, popřípadě s dopomocí a 3% některé děti splnit nedokázaly.

Úkol číslo 2; projevuje zájem o ostatní děti, dokázaly splnit všechny děti. 
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Jako nejobtížnější se pro tyto děti ukázal úkol číslo 10; v případě konfliktu se 

uchyluje spíše ke slovním než tělesným výpadům. Tuto dovednost zvládají pouze dvě 

děti, čtyři ji zvládají částečně a jedno ji zatím nezvládá.

V této oblasti uspěly nejlépe Kristýna (2;7) a Karolína (2;7), které obě shodně 

potřebovaly dopomoc u dvou dílčích sociálních schopností.

Naopak nejméně zralý se v oblasti sociálních dovedností ukázaly oba Martinové, 

kteří shodně dokázali bez pomoci splnit jen tři z deseti zadaných úkolů. Šest dokázali 

splnit s lehkou dopomocí a jeden splnit nedokázali.

Druhou testovanou oblastí byla řeč. Jejíž součástí bylo 24 jednotlivých 

schopností a dovedností, ze kterých následně pomocí samotného testování dětí vzniklo 

168 řešení. Ta byla opět následně vyhodnocena do grafu.

Graf 8

Z tohoto grafu lze vyčíst, že i dětem z domácího prostředí, se schopnosti a 

dovednosti z oblasti řeči vedly lépe než ty z oblasti sociálních dovedností. Přesně 70% 

řešení bylo zvládnuto samostatně, 24% s dopomocí a 6% zůstalo nesplněno.

Šest z celkových čtyřiadvaceti zadaných schopností a dovedností dokázaly splnit 

všechny děti samostatně.

Mezi schopnosti a dovednosti obtížnější, můžeme jmenovat úkol číslo 12; chápe 

jednoduché protiklady a 13; identifikuje věci, podle společných, podstatných znaků. 

Stejné úkoly dělaly problémy i dětem z mateřské školy a jeslí.
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Nejvíce správných řešení v této oblasti dosáhly Ema (2;8) a Karolína (2;7), které 

obě shodně potřebovaly malou dopomoc u dvou úkolů.

Naopak nejméně samostatně splněných úkolů měly opět oba Martinové, kteří 

shodně pět dílčích dovedností a schopností splnit nedokázali.

Poslední testovanou oblastí byla samostatnost a sebeobsluha. Tato oblast 

obsahuje 18 dílčích úkolů, které byly opět zadány sedmi dětem. Celkem tedy bylo 

vyhodnocováno 126 řešení. Tyto výsledky byly získány především pozorováním a 

rozhovory s rodiči. Z výsledků byl vytvořen graf.

Graf 9

Z výsledků zaznamenaných v tomto grafu je patrné, že i děti z domácího 

prostředí v této oblasti obstály lépe, než v předchozích dvou oblastech. Celých 81% 

všech schopností a dovedností bylo splněno samostatně, bez dopomoci. Dále 14% bylo 

splněno částečně, neboli s malou dopomocí a 5% zůstalo nesplněno.

Mezi jednodušší schopnosti a dovednosti se v této oblasti ukázaly tři úkoly, které 

dokázalo splnit všech sedm testovaných dětí.

Jako nejobtížnější se pro tyto děti ukázal úkol číslo 19; obleče a vysvleče si 

jednoduché oblečení (tričko, tepláky…). Samostatně ji zvládly pouze tři děti.

Nejlépe v oblasti samostatnosti a sebeobsluhy uspěly Kristýna A. (2;7) a 

Karolína (2;7), které dokázaly splnit všechny schopnosti a dovednosti samostatně.

Naopak nejobtížnější byla tato oblast pro nejmladšího Martina B. (2;0), který 

třetinu úkolů splnil samostatně, třetinu s dopomocí a poslední třetinu splnit nedokázal.
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14%
5%

zvládnuté samostatně zvládnuté s dopomocí, (částečně) nezvládnuté
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6.4 Vyhodnocení druhé části výzkumu – ověřování

6.4.1 Srovnání s hypotézami

Hypotéza 1: Podle výsledků ověřování (testování) lze potvrdit, že každé dítě se 

vyvíjí svým individuálním tempem. Rozdíly v plnění jednotlivých dovedností a 

schopností jsou mezi dětmi značné. Z tabulek zaznamenávajících výsledky plnění 

schopností a dovedností z jednotlivých oblastí lze vyčíst, jak jednotlivé děti uspěly.

(Tabulky jsou doloženy v přílohách.)

Kritériem pro označení dítěte za spíše zralé pro vstup do mateřské školy, bylo

v každé ze tří oblastí splnění více než poloviny všech zadaných dovedností popř. 

schopností samostatně. Současně bylo přihlédnuto k počtu dovedností popř. schopností, 

které dítě nedokázalo splnit. Nesplněné dovednosti nesměly být více než dvě v každé 

oblasti. Zaznamenané výsledky dětí z jeslí a domácího prostředí nám ukazují, že děti 

zpravidla od dvou a půl let jsou na nástup do mateřské školy zralé a připravené, ovšem i 

zde platí, že věk není vždy rozhodujícím kritériem. Více než polovina z vybraného 

vzorku dětí, (přesně 14), je pro nástup do mateřské školy připravena ve všech 

testovaných oblastech. Tři z celkových dvaadvaceti dětí (součet ověřovaných dětí z jeslí 

a domácího prostředí), má problémy jen v jedné oblasti. Ve zbylých dvou uspěly bez

větších problémů, proto je také lze označit jako spíše zralé. Tři děti z jeslí a dvě děti

z rodinného prostředí neobstály minimálně ve dvou ze tří ověřovaných oblastí, proto

byly označeny jako spíše nezralé pro vstup do mateřské školy. Mezi dětmi z rodinného 

prostředí, se jako spíše nezralí ukázali dva chlapci. Zatímco u jednoho byl rozhodujícím 

kritériem nezralosti především nízký věk (2;1), u druhého chlapce (2;7) se jednalo spíše 

o nezralost v oblasti řeči a sociálních dovedností. Mezi dětmi navštěvující jesle se jako 

nezralí ukázali dva chlapci (2;8), a dívka (2;9), přičemž dívka s jedním z chlapců špatně 

zvládli dílčí schopnosti a dovednosti ze všech oblastí.

Má první hypotéza se tedy spíše potvrdila. Většina prověřovaných dětí se 

ukázala v těchto oblastech jako zralá pro nástup do mateřské školy a jako vhodný věk se 

především kvůli samostatnosti a sebeobsluze jeví 30 měsíců, tedy dva a půl roku.

Hypotéza 2: Má druhá hypotéza byla potvrzena jen částečně. Děti z jeslí sice ve 

dvou oblastech vykazují lepší výsledky než děti z domácího prostředí, ale v 
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zanedbatelném měřítku. Ověřování dětí ukázalo, že mezi dětmi z jeslí a rodinného 

prostředí v oblastech sociálních dovedností a řeči není výraznějšího rozdílu. Pouze 

v oblasti samostatnosti a sebeobsluhy děti z jeslí prokázaly lepší dovednosti. I v tomto 

případě ale nejde o výrazný rozdíl. V celkovém součtu výsledků se jedná přibližně o 

necelých sedm procent. Důležité je ovšem upozornit, že mezi dětmi z domácího 

prostředí byl testován nejmladší, teprve čerstvě dvouletý chlapec, který ve 

vyhodnocených výsledcích výrazně snižuje procentuální průměr dětí z domácího 

prostředí, zejména pak v oblasti samostatnosti a sebeobsluhy. Znatelný rozdíl získaný ze 

samotného testování dětí z jeslí a domácího prostředí byl především ve schopnosti

spolupracovat a v zájmu plnit jednotlivé úkoly. Tento zájem byl viditelný především u 

dětí z jeslí.

Hypotéza 3: Tato hypotéza se nepotvrdila. Při srovnání výsledků tří dětí z jeslí 

s výsledky šesti stejně starých dětí z mateřské školy se ukázalo, že dovednosti těchto 

dětí jsou na podobné úrovni. V oblasti sociálních dovedností dokonce prokázaly děti 

z mateřské školy nižší dovednosti. Zpozorovatelným rozdílem mezi těmito dětmi byla 

doba cílené soustředěnosti. Děti z jeslí snadněji ztrácely pozornost a doba jejich 

záměrná soustředěnost byla kratší než u stejně starých dětí z mateřské školy. Jedním 

z vysvětlení může být zařazování více řízených činností v průběhu dne v Mateřské 

škole. Děti z jeselského prostředí často řízené aktivity v harmonogramu dne zařazeny 

nemají.

7 ZÁVĚR

Závěrem této bakalářské práce je nutné shrnutí dosažených výsledků. Tato práce 

je věnována problematice zralosti dítěte na vstup do mateřské školy.  Výsledky, které 

byly zjištěny pomocí pozorování a ověřování dětí, vesměs potvrzují poznatky 

psychologů uvedené v teoretické části této práce.

Podle předpokladů se potvrdilo, že nelze jednoznačně označit všechny děti před 

třetím rokem jako zralé pro vstup do mateřské školy. Stejně tak ovšem nemůžeme 

označit za zralé ani všechny děti tříleté, či starší, které toto zařízení již navštěvují. 

Snahou této práce, bylo vypozorovat faktory, které značně ovlivňují úspěšnost adaptace 
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dítěte na nové prostředí mateřské školy, a jejich respektováním tak předejít neúspěšným 

pokusům o začleňování dětí nezralých.

Podle zúčastněného pozorování tří dětí při jejich adaptaci na mateřskou školu 

bylo zjištěno několik aspektů, které se jeví jako vhodné či nevhodné při prvotní 

adaptaci. Jedná se zejména o přístup a připadnou spolupráci rodičů, přítomnost 

známého dítěte ve třídě, předchozí zkušenosti s odloučením od matky, řeč a schopnost 

komunikovat. Dále také samostatnost a sebeobsluha, sociální dovednosti, věkové

uspořádání dětí ve třídě mateřské školy a v souvislosti s tím i rozdělení dětí do tříd, 

které se jako vhodné ukázalo při přibližně stejném počtu dětí nových s prvotní 

zkušeností s mateřskou školou a dětí, které ji navštěvují minimálně druhým rokem.

V návaznosti na toto pozorování, došlo také na ověřování dětí z mateřské školy, 

jeslí a domácího prostředí. Děti byly ověřovány z výše zmíněných oblastí, mezi které by 

se daly zahrnout všechny vypozorované aspekty. Tedy oblasti sociálních dovedností, 

řeči a samostatnosti a sebeobsluhy. Při vyhodnocení získaných výsledků se ukázaly jako 

nejzralejší a nejlépe připravené děti, které již mateřskou školu navštěvují. Nejvíce 

znatelný rozdíl mezi těmito dětmi a dětmi z jeslí, popřípadě z domácího prostředí, byla 

doba cílené soustředěnosti. Jedná se o schopnost, která souvisí s celkovou vyzrálostí 

dítěte a tedy i jeho věkem. Tento fakt poukazuje na možný problém při začlenění dětí 

mladších tří let do heterogenní skupiny s dětmi staršími, jejichž schopnost soustředit se 

je na vyšší úrovni.

Výsledky dětí z jeslí a domácího prostředí se ukázaly jako velmi vyrovnané a to 

zejména v oblastech sociálních dovedností a řeči. Zde dosáhly děti z jeslí a děti 

z domácího prostředí téměř totožných výsledků. Úspěšnější byly děti z jeslí v oblasti 

samostatnosti a sebeobsluhy. Ani v tomto případě se ovšem nejedná o výrazný rozdíl.

Otázkou tedy zůstává, jak zajistit, aby se do mateřských škol dostávaly pouze 

děti zralé a připravené. Jednou z nejpřirozenějších možností stále zůstává uvážení 

rodičů, kteří by měli sami vycítit, zda je jejich dítě zralé pro vstup do předškolního 

zařízení.  Objektivní rozhodnutí ovšem může ovlivňovat novela zákona o rodičovském 

příspěvku, která byla zmíněna v teoretické části. Rodič na rodičovské dovolené 

má možnost zařadit své dítěte od dvou let do mateřské školy nebo jiného předškolního 

zařízení bez ztráty nároku na rodičovský příspěvek. Tento fakt jistě napomáhá rodinám, 
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které jsou ve špatné ekonomické situaci, ovšem příliš nedbá na potřeby samotných dětí.

Rodič, který své dítě do takového zařízení umístí, se navíc může zapojit do běžného 

pracovního procesu a jeho příjem není sledován ani jakkoli omezen. Ne jednu stranu se 

jedná o zlepšení finanční situace rodiny, ovšem na straně druhé se nabízí otázka, kdo

dostává zaplaceno za práci, kterou nevykonává? Rodičovský příspěvek má být jakási 

finanční podpora, příjem, který dostává rodič za péči o vlastní dítě. Ovšem pokud tuto 

péči nevykonává je správné, že za ni dostává zaplaceno?

Nepovede tento vřelý krok Ministerstva práce a sociálních věcí naopak ke 

snížení kvality předškolních zařízení, která se projeví navýšením počtu dětí ve třídách 

mateřských škol? Nebudou se v předškolních zařízeních vyskytovat děti nezralé na 

neúměrně dlouhou dobu jejich věku? A tím se tedy opět vracíme k otázce, zda budou 

děti do mateřských škol umísťovány z důvodu jejich přirozených potřeb v podobě touhy 

po kolektivu vrstevníků, nebo spíše jen z důvodu potřeby rodiče zařadit se 

plnohodnotně do pracovního procesu? V současné době, kdy většina mateřských škol 

(především v Praze a přilehlých okresech) nemá dostatek míst ani pro děti tříleté, by 

tato situace nastat neměla, ovšem za několik málo let se jistě bude jednat o reálné 

obavy.

Objektivní možnost posouzení zařazení dítěte mladšího tří let do veřejné 

předškolní instituce v současné době není. Možným řešením, by pravděpodobně byla 

změna stávajících podmínek, kdy by pro tyto děti vznikly tzv. jeselské třídy při 

mateřských školách, ve kterých by byl navýšen počet pedagogických pracovníků nebo 

alespoň pedagogických asistentů a možnost zařazení dítěte mladšího tří let by byla 

časově omezena, například jen na čtyři hodiny denně. Ani toto omezení ovšem 

nezaručuje bezproblémovou adaptaci dítěte mladšího tří let na mateřskou školu. Navíc 

je tento návrh finančně náročný a jeho realizace je tedy nepravděpodobná. 
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2. Seznam ověřovaných úkolů dle Bednářové a Šmardové z oblasti:

- sociálních dovedností

- řeči

- samostatnosti a sebeobsluhy



Tabulka ke grafu č. 1

Jméno věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Matěj 3;8 Z Z Z D D D Z Z Z Z

Viky 3;7 Z D Z Z Z D Z D D Z

Filip B. 3;7 Z Z Z Z Z D Z D D Z

Jan 3;10 Z Z Z Z Z D Z D D Z

Daniela 3;10 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Filip Ch. 3;6 D Z Z Z Z D Z D D Z

Markéta 3;5 Z D Z Z Z Z Z Z Z Z

David 3;7 Z Z Z Z Z D Z D Z Z

Matyáš 3;5 Z Z Z D Z D D D D D

Martin 3;6 Z Z D D D D D D Z D

Erik 3;5 Z Z Z Z Z D Z Z D Z

Alena 3;8 Z Z Z Z Z D Z Z D Z

Eva 3;7 Z Z Z D Z Z Z Z D Z

Andrea 3;6 Z Z Z Z Z D Z D Z Z

Karin 3;8 Z Z Z D Z Z Z Z Z Z

VÝSLEDKY – MATEŘSKÁ ŠKOLA – SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

Z – Zvládá samostatně

D – Zvládá s dopomocí



Tabulka ke grafu č. 2

Jméno věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 34 35 36 37 38 44 45 46 55 56 57

Matěj 3;8 Z Z Z Z Z Z D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Viky 3;7 D Z Z Z Z Z Z D Z D D Z D Z Z Z Z D D Z D D D D

Filip B. 3;7 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z Z Z Z D Z Z D D D

Jan 3;10 Z Z Z Z Z Z Z D Z Z Z D D Z Z Z Z D Z Z D D D D

Daniela 3;10 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Filip Ch. 3;6 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z Z Z D Z Z D D Z D

Markéta 3;5 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D D Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z

David 3;7 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z Z Z Z Z

Matyáš 3;5 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Martin 3;6 D Z Z Z Z Z D D Z D D D D Z Z Z Z D D Z Z D D D

Erik 3;5 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Alena 3;8 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z Z Z Z Z Z Z Z D D

Eva 3;7 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D D D Z Z Z Z Z Z Z Z D D D

Andrea 3;6 Z Z D Z Z Z Z D Z D Z D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Karin 3;8 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

VÝSLEDKY – MATEŘSKÁ ŠKOLA – OBLAST ŘEČ

Z – Zvládá samostatně

                                                                                                          D – Zvládá s dopomocí



Tabulka ke grafu č. 3

Jméno věk 1 2 3 4 5 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 35 36 37

Matěj 3;8 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Viky 3;7 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Filip B. 3;7 Z D Z Z D Z Z Z D Z D Z Z D Z Z Z Z

Jan 3;10 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Daniela 3;10 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Filip Ch. 3;6 Z Z Z Z Z Z Z Z Z D D Z D D Z Z Z Z

Markéta 3;5 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

David 3;7 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Matyáš 3;5 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z D Z Z Z Z Z

Martin 3;6 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Erik 3;5 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z Z Z Z Z Z

Alena 3;8 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Eva 3;7 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Andrea 3;6 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z Z Z Z Z Z

Karin 3;8 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

VÝSLEDKY – MATEŘSKÁ ŠKOLA – SAMOSTATNOST A SEBEOBSLUHA

Z – Zvládá samostatně

D – Zvládá s dopomocí



Tabulka ke grafu č. 4

Jméno věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Barbora 3;0 Z Z Z Z Z Z Z D Z Z

Jakub 3;0 Z Z Z Z Z Z Z D Z Z

Antonie 2;7 Z Z Z D D Z Z D Z Z

Izabela 2;4 Z Z Z D D Z Z D Z Z

Viky 2;11 Z Z Z D D Z Z D D Z

Šimon 3;0 Z Z Z D D Z Z D D D

Teodor 2;8 Z Z Z D D N N D D D

Tereza 3;5 Z Z Z Z Z Z Z D Z Z

Fany 3;6 Z Z Z Z Z Z Z D Z Z

Sofie A. 3;2 Z Z Z Z Z D Z D Z Z

Sean 3;3 Z Z Z D D D D D D Z

Veronika 2;9 Z Z Z D D D Z D D Z

Sofie B. 3;1 Z Z Z Z Z D Z D D Z

Martina 2;9 Z D Z D D N D N N N

Jonáš 2;8 Z D Z D D N N N N N

VÝSLEDKY – JESLE – SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

Z – Zvládá samostatně

D – Zvládá s dopomocí

                                                                                             N - Nezvládá



Tabulka ke grafu č. 5

Jméno věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 34 35 36 37 38 44 45 46 55 56 57

Barbora 3;0 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Jakub 3;0 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Antonie 2;7 Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z D D Z Z Z Z Z Z Z Z Z D

Izabela 2;4 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z Z Z Z D Z Z Z Z Z

Viky 2;11 Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z D D Z Z Z D Z Z Z Z D D

Šimon 3;0 Z Z D Z Z D Z Z Z Z D D D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Teodor 2;8 Z Z D Z Z D Z D Z D D Z D D Z Z Z D D Z D D D D

Tereza 3;5 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Fany 3;6 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Sofie A. 3;2 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Sean 3;3 Z Z D Z Z Z Z D Z Z D N D Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z

Veronika 2;9 Z Z Z Z Z Z Z D Z Z Z D D Z Z Z Z D Z Z Z D Z Z

Sofie B. 3;1 D Z D Z Z D Z D Z D Z D D Z Z Z Z D Z Z Z D D D

Martina 2;9 D Z N D D N Z N N N N N N D N N N N D N D D N N

Jonáš 2;8 N D N Z Z N Z N N N D N N D N N N N N D D D N N

VÝSLEDKY – JESLE – OBLAST ŘEČ

Z – Zvládá samostatně

D – Zvládá s dopomocí

                                                                                             N - Nezvládá



Tabulka ke grafu č. 6

Jméno věk 1 2 3 4 5 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 35 36 37

Barbora 3;0 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Jakub 3;0 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Antonie 2;7 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Izabela 2;4 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z Z Z

Viky 2;11 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z D Z Z Z Z

Šimon 3;0 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z D Z Z Z Z

Teodor 2;8 Z D D Z D Z Z Z D D D Z Z D Z Z Z Z

Tereza 3;5 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Fany 3;6 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Sofie A. 3;2 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Sean 3;3 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z Z Z

Veronika 2;9 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z Z Z

Sofie B. 3;1 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z Z Z

Martina 2;9 N N D Z N Z Z D D D D Z D N Z Z Z Z

Jonáš 2;8 N N D Z N Z Z D D D D Z D N Z Z Z Z

VÝSLEDKY – JESLE – SAMOSTATNOSTI A SEBEOBSLUHY

Z – Zvládá samostatně

D – Zvládá s dopomocí

                                                                                             N - Nezvládá



Tabulka ke grafu č. 7

Jméno věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Martin S. 2;7 Z Z D D D N D Z D D

Ema 2;8 Z Z Z D D Z Z Z Z D

KristýnaA. 2;7 Z Z Z D Z Z Z Z Z D

Karolína 2;7 Z Z Z D Z Z Z Z Z D

Martin B. 2;0 Z Z Z D D D D D D N

Tereza 2;6 D Z Z Z D Z Z D Z Z

KristýnaB. 2;6 Z Z Z Z D Z Z D Z Z

VÝSLEDKY – DĚTI Z DOMÁCÍHO PROSTŘEDÍ – OBLAST SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Z – Zvládá samostatně

D – Zvládá s dopomocí

                                                                                            N – Nezvládá



Tabulka ke grafu č. 8

Jméno věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 34 35 36 37 38 44 45 46 55 56 57

Martin S. 2;7 Z Z D Z Z D Z D D D N N N D D D N N D Z D Z D D

Ema 2;8 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z Z Z D Z Z Z Z Z Z

KristýnaA. 2;7 Z Z D Z Z Z D Z Z D D D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Karolína 2;7 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D Z

Martin B. 2;0 Z Z D Z Z Z Z D D Z N N N D D D N N D Z D Z D D

Tereza 2;6 Z Z Z Z Z Z Z D D Z Z D D Z Z Z Z Z Z Z Z Z D D

KristýnaB. 2;6 Z Z D Z Z Z Z D Z Z Z Z D Z Z Z Z Z Z Z Z Z D D

VÝSLEDKY – DĚTI Z DOMÁCÍHO PROSTŘEDÍ – OBLAST ŘEČ

Z – Zvládá samostatně

D – Zvládá s dopomocí

                                                                                             N - Nezvládá



Tabulka ke grafu č. 9

Jméno věk 1 2 3 4 5 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 35 36 37

Martin S. 2;7 Z Z D Z Z Z Z Z D Z D Z D D D Z Z Z

Ema 2;8 Z Z Z D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

KristýnaA. 2;7 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Karolína 2;7 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Martin B. 2;0 N N N D N D D D Z D N Z N D Z Z Z Z

Tereza 2;6 Z Z Z Z D Z Z Z Z Z Z Z D Z Z Z Z Z

KristýnaB. 2;6 Z Z Z Z D Z Z Z Z Z D Z D Z Z Z Z Z

VÝSLEDKY – DĚTI Z DOMÁCÍHO PROSTŘEDÍ – OBLAST SAMOSTATNOSTI A SEBEOBSLUHY

Z – Zvládá samostatně

D – Zvládá s dopomocí

                                                                                                          N - Nezvládá



Seznam ověřovaných úkolů dle Bednářové a Šmardové z oblasti:

Sociálních dovedností

Sociální dovednosti věk nezvládá zvládá s 
dopomocí

zvládá
samostatně

1 Dokáže se odloučit od matky 3-4

2 Projevuje zájem o ostatní děti 3-4

3 Postupně se učí ovládat své
chování a brát v úvahu ostatní děti

3-4

4 Postupně chápe, v čem spočívá
střídání, ale ne vždy je schopné
a ochotné ho dodržet 

3-4

5 Začíná kooperovat s dětmi, respektovat
je (učí se počkat, až na něj přijde řada,
chápe, že je nutné se rozdělit

3-4

6 Zvyká si říkat „děkuji, prosím, dobrý
den, na shledanou…“ (zpočátku jako
odezvu po připomenutí, ještě neužívá
spontánně 

3-4

7 Postupně se učí chápat a dodržovat
pravidla chování a jednání (neubližovat
si navzájem, umět navázat kontakt,
poprosit, požádat…)

3-4

8 Projevuje soucit, poskytuje útěchu
(výrazem, gestem, slovně)

3-4

9 Prosí o pomoc, když má problém 3-4

10 V případě konfliktu se uchyluje spíše
Ke slovním než k tělesným výpadům

3-4



Seznam ověřovaných úkolů dle Bednářové a Šmardové z oblasti:

Řeči

Lexikálně - sémantická rovina věk nezvládá zvládá s
dopomocí

zvládá
samostatně

1 Pojmenuje běžné věci na obrázku 3

2 Ukáže obrázek věci podle použití 3

3 Ukáže na obrázku činnost 3

4 Chápe pojmy „já, moje“ 3

5 Správně používá slova „ano, ne“ 3

6 Odpovídá na otázky „Co děláš?“ „Kde?“ 3

7 Má zájem o obrázkové knížky, příběhy 3

8 Ukáže obrázek podle podstatného znaku 3-3,5

9 Klade otázky „Proč?“ „Kdy?“ 3-3,5

10 Řekne, co je na obrázku 3-3,5

11 Reprodukuje jednoduchou říkanku 3-3,5

12 Chápe jednoduché protiklady 3,5

13 Identifikuje věci podle společných
podstatných znaků 

3,5

Morfologicko – syntaktická rovina věk nezvládá zvládá s
dopomocí

zvládá
samostatně

34 Mluví ve větách, k podstatným jménům
a slovesům postupně přidává
přídavná jména, zájmena atd.

3

35 Rozlišuje mezi jednotným a množným
číslem

3

36 Skloňuje 3

37 Tvoří souvětí souřadná 3

38 Tvoří souvětí podřadná 3,5-4



Pragmatická rovina věk nezvládá zvládá s
dopomocí

zvládá
samostatně 

44 Upřednostňuje verbální formu komu-
nikace, pomocí řeči dosahuje cíle 

3

45 Řekne svoje jméno, jména sourozenců,
kamarádů

3-3,5

46 Mluví nenuceně, pokouší se o krátkou
konverzaci

3,5-4

Prvky neverbální komunikace věk nezvládá zvládá s
dopomocí

zvládá
samostatně

55 Oční kontakt 3-4

Foneticko-fonologická rovina věk nezvládá zvládá s
dopomocí

zvládá
samostatně 

56 Výslovnost 3-4

57 Artikulační obratnost 3-4



Seznam ověřovaných úkolů dle Bednářové a Šmardové z oblasti:

Samostatnosti a sebeobsluhy

Hygiena věk nezvládá zvládá s
dopomocí

zvládá
samostatně

1 Musí být upozorněno 2,5-3

2 Aktivně hlásí potřebu 3

3 Jde samo na WC (stáhne, natáhne si
kalhotky, kalhoty)

4

4 Po použití WC si umyje a utře ruce 3,5-4

5 Při spaní je suché (vydrží nebo se
probudí v případě potřeby )

3,5-4

Umývání věk nezvládá zvládá s
dopomocí

zvládá
samostatně 

8 Opláchne si ruce, utře se 3,5-4

9 Namydlí si ruce, umyje si obličej,
utře se

3,5-4

10 Učí se samo si čistit zuby 3,5-4

Oblékání věk nezvládá zvládá s
dopomocí

zvládá
samostatně 

15 Rozepne si zip 3

16 Stáhne a natáhne si kalhoty 3

17 Stáhne a natáhne si tričko, svetr
když ho má z poloviny na hlavě

3

18 Rukama si zuje boty 3

19 Obleče a vysvleče si jednoduché
oblečení (tričko, tepláky…)

3-4

20 Obleče a vysvleče si ponožky 3-4

21 Zapne si boty na suchý zip 3-4



Stolování věk nezvládá zvládá s
dopomocí

zvládá
samostatně 

35 Správně drží lžičku 3

36 Jí samo, z vlastního talíře 3

37 Pije z hrnečku, skleničky 3
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