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ABSTRAKT

Tématem této bakalářské práce je den předškolního dítěte, který je zkoumán 

z historického hlediska. V první kapitole teoretické části je charakterizován život 

předškolních dětí z 19. století. V této části se zabývám taktéž zrodem předškolních 

institucí. Kapitola druhá je věnována dítěti 20. století, kde je charakterizována práce 

s dětmi v mateřských školách a přibližné struktury dne předškolního dítěte. Třetí 

kapitola je věnována dítěti na přelomu 20. a 21. století, kde je stručně popsán den 

dítěte té doby a celkový pohled na jeho potřeby. Závěr teoretické části je směřován 

k části praktické, kde je hodnocen aktuální den předškolního dítěte. V praktické části 

byly využity strukturované rozhovory s rodiči 12 dětí a přímé pozorování konkrétních 

dětí v mateřských školách nebo mimo ní. V této části práce jsou hodnoceny tato 

kritéria: spánek, řízená činnost, volná hra, rodina a jsou taktéž porovnána z hlediska 

genderu, pobytu dětí a z hlediska historického.

ABSTRACT

The theme of this thesis is the day of preschool child, which is studied from a 

historical perspective. In the first chapter of the theoretical part is characterized 

the preschool child´s life of 19th century. This section also deals with the birth 

of preschool institutions. The second chapter is devoted to the child of the 20th 

century, when is characterization of working with children in nursery schools and 

approximate structure of preschool child´s day. The third chapter is devoted to 

the child from the turn of the 20th and 21st century, where is briefly described the 

child's day and then an overall view of its needs. The conclusion of this 

theoretical section is directed to the practical part, where I´m rating the current 

day of preschool child.

In the practical part were used structured interviews with parents of 12 

children, and direct observation of individual children in nursery schools or

beyond. In this part are evaluated the following criteria: sleep, controlled activities ,

free play, family. They are also compared in terms of gender, child´s 

stay and historical perspective.
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ÚVOD

Téma den předškolního dítěte může každý z nás pojmout vcelku velmi 

odlišně. Zahrnuje širokou škálu teoretických problémů s rozdílnými názory na ně, či 

otázky zcela běžných životních situací. Samozřejmě je každé dítě jedinečné a nelze 

proto určit přesně stanovený režim dne dítěte jako takového. Dávám tedy přednost 

dni dítěte, co se týče průměrnosti a běžnému životu v Praze a jejímu okolí. Touto 

bakalářskou prací se pokusím pozorovat typický den předškolního dítěte dnešní doby 

a srovnat ho se dnem předškolního dítěte z doby minulé. Práce pro přesnější vylíčení 

dne dítěte zahrnuje i příslušnou dobovou mluvu.    
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„Dítě je nový člověk právě na svět vešlý, ve všech věcech nezpracovaný, ve všem teprve 

vzdělání potřebující. Cokoli tedy máme dělat, jsou pouhé základy; ale musíme se jimi zabývat 

umně, tj. obezřele a moudře.“

(J. A. Komenský)
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I. TEORETICKÁ ČÁST

1. České dítko 19. století 

Režim dne a řád života raného novověku určovalo v podstatné míře zejména 

náboženství. Děti předškolního věku tzn. děti 0 - 7 let byly proto vychovávány prvotně 

ke strachu před otcem, jako hlavou rodiny, ke strachu před Bohem a k počestným 

ctnostem, aby se od nejútlejšího věku naučily, přijaly a po celý život uchovaly 

veškeré boží blahoslavenství a křesťanskou poslušnost. Např.: již v období 

kojeneckém se děti svazovaly do povijanů, aby se předešlo hříchům na těle 

páchaných nebo zkrátka matka dítko přivázala ke kůlu, aby doma nic neprovedlo. 

Můžeme však argumentovat, že dítěti bylo zabráněno přirozenému pohybu a tudíž 

kvalitnímu fyzickému vývoji. Dětská přirozenost byla potlačena, období dětství bylo 

velmi krátké (pouhých 6-7let) a nemělo mnohdy žádnou hodnotu. Bylo proto hnáno 

velmi rychlým tempem k dospělosti, aby mohlo pomoci rodině s prací, každodenními 

starostmi a povinnostmi. 

V období Průmyslové revoluce se rodiny stěhovaly do měst za prací, kde 

pracovaly až 16h denně. Rodiče proto neměli žádný čas na výchovu, natož na 

základní vzdělávání svých dětí. Rostla tak dětská kriminalita, klesala důstojnost a 

všestranná vzdělanost dětí chudších vrstev. Děti byly zkrátka ponechány napospas 

sobě, přírodě nebo starším, zkušenějším sourozencům. Ve vyšších vrstvách se pro 

děti předškolního věku najímaly kojné nebo chůvy, které věnovaly dětem kolikrát více 

lásky, nežli samotní rodiče. 

Charakteristickou záležitostí 18. a počátku 19. století byla vysoká natalita, ale 

bohužel i mortalita dítek. Díky neznalosti a nedokonalé zdravotní péči děti umíraly 

především na spalničky, neštovice, zarděnky a další četné choroby té doby. 

Vzhledem k bídnému bytí, takřka poloviny společnosti, vznikaly pro děti zdravotní 

instituce: dětské nemocnice a ozdravovny, dále pak sociální instituce: nalezince, 

sirotčince a chorobince, (v nichž bylo zavedeno i vyučování).
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1.1. Rodina

„Pro proletářské vrstvy znamenal způsob života, který přinesl kapitalismus, 

skutečný rozpad rodiny. Bytová nouze, bída, dlouhá pracovní doba, zaměstnanost 

žen i dětí, to vše vedlo prakticky k jejímu zničení.“ 1 Dítě bylo v lepším případě 

odvedeno do opatrovny, kde trávilo téměř celý den. Ve věku 5 – 6 let nebylo výjimkou 

si jít do továrny přivydělat peníze a přispět tím rodině na živobytí. Obvykle byla práce 

těchto dětí oceňována velmi špatně, pro továrníky to byla levná pracovní síla. Děti 

sbíraly pod stoly odpady z bavlny nebo navíjely nitě na špulky. V pozdních večerních 

hodinách se opět rodina sešla doma. Téměř veškerá rodičovská výchova byla 

založena na bázi strašení nadpřirozenými bytostmi a Pánem Bohem. Před jídlem se 

pomodlili a šli spát.

1.2. Institucionální péče a výchova

Během 2. poloviny 19. století se v českých zemích vytvořilo několik typů 

zařízení, jež společnost vytvořila pro malé děti, aby jim alespoň částečně nahradila 

nezbytnou rodinnou péči, zabránila tím i dětskému vandalismu, úpadku mravnosti a 

společnosti jako takové. Uskutečnila se zde myšlenka hromadné výchovy a péče 

zejména o malé děti pocházející výhradně z pracujících tříd a z nižších vrstev. 

Těmito institucemi byly ponejprv opatrovny, dále pak jesle, dětské zahrádky a 

mateřské školy, označovány dobově souhrnným názvem dětince neboli pěstovny.2

                                               
1 MIŠURCOVÁ, V. Dějiny teorie a praxe výchovy dětí předškolního věku v 19. a 20. století. Praha: 
SPN, 1980, str. 13
2

MIŠURCOVÁ, V. Dějiny teorie a praxe výchovy dětí předškolního věku v 19. a 20. století. Praha: 
SPN, 1980, str.34
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1.2.1. Opatrovny

Prvními českými opatrovnami byly opatrovna na Hrádku v Praze na Novém 

městě (opatrovna vzorová) založena 8.října 1831 a opatrovna v Karlíně, založena 

roku 1832. Opatrovny směly navštěvovat děti ve věku od 2 do 6 let, musely být 

zdravé a „čisté“. Zápis dětí probíhal na týden dopředu každou neděli. Vždy museli 

s dítětem přijít oba dva rodiče (pokud to bylo možné). Opatrovny byly otevřeny 

přibližně od 7:45 – 11:30hod., oběd měl být zajištěn doma a poté byla odpolední 

otevírací doba od 13:45 – 16:00/18:00hod. Některé děti vyzvedly najaté paní, aby jim 

zajistily oběd. Některé děti vyzvedávali starší sourozenci. bohužel se zbytek dětí 

pouze potuloval po okolí. Mnohdy si však dítky mohly nosit jídlo z domova. Výuku 

zajišťovali ze začátku učitelé (muži) se svými manželkami, později koncem 19.století 

je vystřídaly školené dámy, kterým se říkalo pěstounky. Do opatrovny mohlo být 

přijato kolem 100 dětí (většinou na jednu pěstounku), při vyšším počtu dětí se musel 

sehnat pomocník. Na údržbu byla najata děvečka.

Tato zařízení se řídila podle spisu Školka od J.V.Svobody, prvního učitele 

opatrovny na Hrádku, v níž je charakterizován koncept práce v opatrovnách pro 

předškolní výchovu. Program opatroven obsahoval výchovu k náboženství, mravní 

poučování - (pokora a úcta k rodičům a ke svrchovanosti, správné stolování, 

udržování čistoty, chápání rozdílů mezi pravdou a lží...), tělesnou výchovu, volné hry, 

pohyb v přírodě a poznávání přírody, zpěv, procvičování správné výslovnosti a 

mluvy. Z toho plynou: „tendence k materiálnímu vzdělání, která se zaměřovala 

především na obsah,....také tendence k formálnímu vzdělání, které zdůrazňovalo 

subjekt dítěte.“3

Režim dne v prvotních opatrovnách vypadal přibližně takto: Příchod dítěte 

s doprovodem, volná hra (houpání na koníčku, námětové hry, hry se špalíčky...) –

každá hračka musí být uklizena na své místo, pak až si dítě může vzít jinou. Od 9:00 

– 10:30hod. a od 15:00 – 16:00 probíhá výklad látky (poznávání přírody, svého těla, 

řemeslných předmětů, barev, výuka písní, básní, modliteb, počítadel, nácvik 

smyslového vnímání, výslovnosti hlásek, počátky psaní, čtení, počítání peněz a počty 

do 10, základy geometrie, rýsování = kreslení). V 10:30 byla na řadě hygiena, chlapci 

a děvčata chodili odděleně. K dispozici byl i náhradní oděv. Ve zbylých hodinách 

                                               
3 MIŠURCOVÁ, V. Dějiny teorie a praxe výchovy dětí předškolního věku v 19. a 20. století. Praha: 
SPN, 1980, str.59
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většinou byly provozovány pracovní činnosti, ku pozdějšímu využití v povolání, či 

řemesle. Děvčátka vycpávala panenky, pletla pásky, punčošky, sukénky, jež se 

posléze darovali nejchudším dítkům. Chlapci stavěli ze špalíčků věže, domy, 

slepovali z vosku figurky, navíjeli klubíčka vlny. Před výukou se většinou vždy chodilo 

ven na zahradu, kde byla políčka pro pěstování zeleniny, obilí aj. Dále si mohly děti 

hrát na písku, kde uplatnily například znalosti z rýsování, geometrie a základů psaní. 

Velmi oblíbené byly také houpačky a různé tělovýchovné hry té doby, např.: hody 

kamením, střílení míčem do terče, hra na souboj, na slepou bábu.4

1.3. Říšský zákon ze dne 14.5.1869

Tento zákon, jímž se konstituovala buržoazní školská soustava, obsahoval 

mimo jiných pokrokových rysů též ustanovení týkající se předškolních institucí, které 

do té doby nebyly zahrnuty do zákonné normy, doporučoval zřizovat při obecných 

školách podle potřeby předškolní instituce a ukládal zřízení mateřské školy při 

každém ústavu pro vzdělání učitelek. Toto zákonné ustanovení konkretizoval 

ministerský výnos č. 4711 z r. 1872, který diferencoval společenskou funkci 

opatroven a jeslí na straně jedné a mateřských škol na straně druhé.5

1.4. Mateřské školy

„Veřejné předškolní instituce byly v našich zemích až do šedesátých let 

ojedinělé a nestačily již novým potřebám rozvíjející se kapitalistické společnosti, 

ukázalo se, že soukromá dobročinnost, vedená převážně představiteli šlechty, již 

nestačí a že je třeba do ní zapojit i orgány veřejné správy a buržoazní politické kruhy. 

Nastupující česká buržoazie vytvořila proto nový typ veřejného zařízení pro děti 

lidových vrstev, jímž byla mateřská škola.“6 První mateřská škola byla založena roku 

1869 v Praze v ulici Jakubská, která obsahovala francouzský koncept instituce, jenž 

zachycoval silný citový vztah pěstounky k dětem a kladl důraz na mravnost a kázeň, 

dále pak německý koncept instituce (Kindergarten), tedy převzetí práce s Fröblovými 

dárky a konečně český koncept Svobodova „trivia“, které se později neukázalo 

v nejlepším světle, kvůli přetěžování dítek. Školka byla určena pro děti od 2 do 5 let, 

                                               
4 SVOBODA, J. Školka: čili prvopočáteční, praktické, názorné, všestranné vyučování malých dítek k 
věcnému vybroušení rozumu a ušlechtění srdce s návodem ke čtení, počítání a rýsování. Praha: 
knížecí arcibiskupská knihtiskárna u Václava Špinky, 1839.
5 Informační bulletin: 150 let mateřského školství v českých zemích. Praha: OBIS, 1982(č. 5), str.19
6 Informační bulletin: 150 let mateřského školství v českých zemích. Praha: OBIS, 1982(č. 5), str.18
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jež měly rodiče pracující mimo domov a tudíž nemohly být dostatečně vychovávané. 

Dobročinný komitét dam se zde staral o ošacení a stravování dětí. Personální 

podmínky výchovy zajišťovala obec pražská. 

Mateřská škola se od opatroven odlišovala tím, že již neplnila pouhou funkci 

pečovatelskou, nýbrž i „funkce výchovné, jejichž úkolem bylo podporovat rodinnou 

výchovu tím, že budou děti připravovat ke školnímu vyučování zajišťováním jejich 

rozvoje tělesného, smyslového a duševního.“7 Důraz byl především kladen na 

smyslovou výchovu a primárně na český jazyk, který byl německými kindergarten a 

školami vcelku utlačován již od sedmdesátých let 19. století. Velmi se dbalo na 

českých zvycích, tradicích a lidových hrách. „V mateřské škole u sv.Jakuba se 

vyučovalo od 10 – 11:30 a 14:30 – 15:30 hod. Snaha o přesný rozvrh činností během 

celého dne sílila.“8 V rozumové výchově se upustilo od základů čtení a psaní a 

od podrobností a detailů týkajících se přírodních a společenských věd. Do výuky bylo 

zařazeno učivo o dějinách českých a nábožensko – mravní nauka. Do pracovní 

výchovy bylo podle Fröbla zavedeno více ručních prací, do tělesné výchovy více 

řízených tělesných cvičení. Od osmdesátých let se v mateřských školách objevuje i 

loutkové divadlo. Ke slovnímu výkladu přibyly i názorné pomůcky jako byly vycpaní 

živočichové, modely, přírodniny, obrazy a odborná literatura. Důležitým kritériem 

70. let byl návrat k Informatoriu J.A.Komenského a jeho pohledu na dětskou hru 

v přirozeném prostředí a na samotnou dětskou přirozenost. Dalším hlediskem byla 

praktická zkušenost dítěte se všedními věcmi (jako bylo např.: přímé setkání a 

klábosení s žebrákem, poštmistrem, myslivcem, tkalcem...), které preferoval profesor 

olomoucké univerzity a lékař F. J. Mošner. V jeho díle Pěstounka také nacházíme 

pohled na tehdejší ideální vychovatelku, která láskyplně a citlivě nahrazuje matku 

dítěti. Dostáváme se tímto ke svobodě, k volnosti dítěte a k lásce k němu. 

                                               
7 Informační bulletin: 150 let mateřského školství v českých zemích. Praha: OBIS, 1982(č. 5), str.19
8 MIŠURCOVÁ, V. Dějiny teorie a praxe výchovy dětí předškolního věku v 19. a 20. století. Praha: 
SPN, 1980, str.53
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„V dětských rozumech najdeš mnohé, co tě potěší, máš-li jen trochu pochopení pro 

dětskou duši. Ale prvotně a hned odtrhna a odhodě, vůně mnohého výroku nepocítíš. 

– I dosti utrpení našich maličkých zde nalezneš, jakož i povzbuzení pro heslo: 

Vše pro dítě!“

(K. Bolina)
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2. Dítě 20. století

Přelom 19. a 20. století můžeme nazvat tzv.: „boomem“ vzniku předškolních 

institucí. Ať jsou to jesle, zakládané od r. 1884 pro děti od věku 6 neděl do 3 let, či již 

zmíněné mateřské školy, kde vzrůstal počet díky aglomeraci Prahy nebo i útulky při 

mateřských školách k pobytu dětí do 18:00 hod. s možností podávání svačiny 

(z počátku mléko, chléb). „Ku pomoci přibyly polední dozorkyně a počet dětí 

jednotlivých oddělení byl zredukován, čímž vnitřní práce doznala jisté úlevy.“9

Konečně byl vydán úplný zákaz zaměstnávat děti mladší 15 let. Začíná se realizovat i 

myšlenka tzv.: letních domovů, které byly určeny pro churavé děti. Mělo se jednat o 

pobyt na venkově nebo loutková divadla, pro potěchu dětské duše. Vše bylo 

financováno ze soukromých dobročinností a charitativních sbírek.

Medicínská věda sice udělala značný pokrok ku předu, avšak na řadu přišly 

světové války, kdy museli muži narukovat do armády, s nimi i rozsáhlé epidemie 

nemocí jako byla cholera nebo tuberkulóza. Dítě se tak bohužel velmi často muselo 

smířit se smrtí blízkého příbuzného nebo kamaráda. Zůstalo mnoho sirotků i 

polosirotků o něž se starali buď prarodiče, vzdálení příbuzní nebo i starší sourozenci, 

některé si braly do péče i samotné učitelky mateřských škol nebo pěstounky. 

I v tomto období převládala rodičovská výchova ku strachu. Dítě bylo za každý 

prohřešek strašeno fyzickými, někdy až dosti krutými tresty, jindy například smrtí, či 

upadnutím konkrétní části těla. (Při lhaní jim měl zdřevěnět jazyk, při krádeži 

upadnout ruka…). Některé z těchto „lží“ se používají až dodnes. U dětí, které měly 

starší sourozence navštěvující obecnou školu panovalo i strašení školou. Na 

Slovensku se tradovalo přísloví, které doslova vyobrazuje školu, jako trestající a 

zastrašující instituci: „Domine, domine, sedí rechtor v komíně a rechtora za pecou, 

bije děti palicou.“10

                                               
9

BOLINA, K. Mateřské školy pražské: Jejich rozvoj v době 45letého trvání (1869-1914). Praha: Unie, 
1914. str. 14
10 KROPÁČKOVÁ, J. Dítě předškolního věku dříve a dnes. Praha: UK v Praze, 2008. ISBN 978-80-
7290-377-1, str.16
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Libeňské opatrovny

Ze Zápisníku o poradách domácích z roku 1901 můžeme vyčíst, že ve třídě se 

tísnilo až 45 dětí pod vedením jedné učitelky. Sice milující, ale velmi přísné. Pravidla 

se musela striktně dodržovat, poněvadž děti, navštěvující tyto opatrovny potřebovaly, 

aby jim byl uchráněn morální a duševní vývoj. Někdy se mi tato přísnost zdá až 

přehnaná, když čítám doporučení tehdejší ředitelky opatrovny a mateřské školy na 

Staré Libni: „Škola jako budova posvěcená, není místem pro povyk.“ Děti se pořádně 

nesměly projevovat, být potichu. Dodržovala se zde přísná hygiena, kdy polední 

dozorkyně před přesunem dětí do jiného patra musela vlhkým hadrem stírat prach, 

aby jinak snadno rozvířený prach děti nedusil. Nechyběl zde ani silně náboženský 

aspekt. Např.: celý květen byl věnován uctívání Bohorodičky Mariánskými písněmi, 

modlitbami, vyprávěním legend a zázraků ze života Panny Marie. Před ikonu se tak 

nosívaly květy nebo zapalovaly svíce. V době oběda probíhaly modlitby před a po 

jídle. Před jídlem: „Pane Bože, rač nám toho daru požehnati, ku zdraví a síle 

zachovati.“ A po jídle: „Dobrotivý Bože, děkujeme tobě za pokrm, který Jsi nám 

naděliti ráčil.“ Během oběda muselo panovat ticho, jinak bylo doporučeno oběd dítěti 

odebrat. Děti dostávaly polévku a zatvrdlý chléb, aby se dobře krájel a aby je 

nebolela břicha. Objevovaly se zde i tzv.: hospitantky, většinou slečny z dívčích škol, 

které se učily pečovat o děti. Předcházelo se tím do budoucna špatné péči o děti. Na 

Mikuláše se organizovala velká „slavnost pro dobrodince a šlechetné vzácné přátele 

dětí, jenž o ně budou s osvědčenou láskou vždy pečovati.“ Na slavnosti děti 

dostávaly vánočku a balíček s ovocem, ty nejchudší z nich dostaly i nové ošacení a 

obuv. Bylo dohlíženo na to, aby dítě příslušný šat nosilo. Na oplátku byla pro tyto 

dobrodince a pro přátele školy secvičena besídka, která obsahovala například: 

Společnou píseň (modlitbu), přivítání, písně s pohyby, básně, společnou hru se 

zpěvy, poděkování za dary a na konec písně k Ježíškovi. Začal se zde však 

projevovat odpor k německým školám. „České dítě do české jen školy patří, tam je 

doma, tam jsou jeho sestry, bratři!“11

                                               
11 Zápisník o poradách domácích. Praha - Libeň, 1901-1943
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2.1. Pedocentrismus

Pedagogickým směrem, který byl počátkem 20. století uplatňován, byl

pedocentrismus. „Americký pragmatický filozof a pedagog John Dewey 

charakterizoval tuto proměnu postoje k dítěti slovy: Je změna, revoluce, ne 

nepodobná té, která byla zavedena Koperníkem, když posunul astronomické centrum 

ze Země na Slunce. V tomto případě se stává dítě Sluncem, kolem kterého se otáčejí 

různá opatření výchovy: ono je centrem, kolem kterého jsou organizována.“ 12 Dítě 

bylo měřítkem toho, co se s ním bude konat. Tento směr přinesl mnohé nové znaky: 

právo dítěte na vlastní individualitu, právo na aktivitu, motivaci dítěte skrze vlastní 

zájem, právo na vzdor i úspěch a důraz na vnitřní kázeň dítěte – seznámení se 

s normami přirozeným způsobem a dokonalé porozumění problému. Dětství zde není 

přechodným a nehodnotným obdobím, nýbrž jedním z nejdůležitějších stadií života. 

2.2. Československé reformní hnutí

Takzvané hnutí učitelů pokusníků, kteří byli ochotni se pro děti obětovat a 

vytrvale pro ně shánět finanční prostředky pro vylepšení a zkvalitnění výuky a 

výchovy. Také se pak snažili o zařazení mateřských škol do školské soustavy. Právě 

pedocentrismus byl východiskem tohoto období, které bylo charakteristické právě 

„rozvojem vědních oborů a vědeckých výzkumů, jejichž předmětem bylo právě 

dítě“.13 Mnozí se nechali inspirovat i zahraničními pedagogickými reformátory, jako 

byli například: M. Montessori, O. Decroly, R. Steiner, E. Claparède a další. Z českých 

významných osobností to byli: B. Ledvinková, B. Studničková, L. Tesařová, Anna 

Süsová, Ida Jarníková, O. Chlup a další. Většinou se snažili propagovat typickou 

českou školu, aby později nedošlo k jazykovému útlaku. Jak pravila Jarníková: „My 

žádáme reformy české, neboť jen ta se vžije, jiné poměry udupaly by všecky snahy, 

čišící cizím duchem.“14

                                               
12

OPRAVILOVÁ, E. Předškolní pedagogika I.: Smysl a proměny dětství. Liberec: Technická univerzita 
v Liberci, 2002. ISBN 80-7083-656-3, str.19
13

ŠMELOVÁ, E. Ohlédnutí do historie předškolní výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2238-1, str.28
14 JARNÍKOVÁ, I. Příručka pro školy mateřské: k reformě škol mateřských. Praha: vlastním nákladem, 
1911. 



18

2.2.1.Ida Jarníková

Jedním z učitelů „pokusníků“ a významnou osobností pro reformní hnutí byla 

právě Ida Jarníková. Navrhla denní režim předškolního dítěte tak, aby obsahoval 

všechny složky, které byly podstatné pro fyzický i psychický vývoj tehdejšího dítěte. 

Veškeré činnosti měly probíhat v perfektní, útulné, čisté, světlé a prostorné místnosti 

nebo na zahradě. Ve zkratce formulovala den dítěte takto: „Výběr činností má být 

vždy volný, závislý pouze na nahodilých okolnostech, na vůli a náladě učitelky a dětí. 

Denní rozdělení dle hodin musí ovšem vyhovovati dětem i určuje hlavně dobu jídla a 

spánku, ostatní čas vyplní se tak, aby se vhodně střídal pohyb a odpočinek, zpěv a 

klid.“15

Program dne měl vypadat formálně takto: do 9:45 volná hra (většinou hra 

nápodobou, s hračkami nebo se špalíčky a stavebnicemi), zaměstnání (tzv.: 

zabávky) nebo i rozmluvy trvají maximálně 30 min., aby u toho děti vydržely a aby se 

nepřetěžovaly. V 10:15 hygiena, posléze svačina. Po jídle volný hovor, pohyb, hry, 

pochody, tance, tělocvik (podobný výcviku v sokolu), ruční zaměstnání, uklidnění, 

odchod na oběd. Odpoledne prohlížení čistoty dítěte, jídlo, hry, ruční zaměstnání, 

odchod domů, do útulku nebo ke starým ženám, které byly najaté na opatrování 

dítěte do večerních hodin. Naštěstí se však mohly děti od 4 let přihlásit do 

tělocvičných spolků, do Sokola, kde mohly trávit svůj volný čas ušlechtilejším 

způsobem, nežli byly toulky po ulicích. V létě se pro městské děti zřizovaly také letní 

kolonie a začaly se praktikovat vycházky nebo výlety pro děti po blízkém okolí, 

z nichž měli všichni velké potěšení. Z denní kroniky opatroven škol mateřských 

v Praze-Libni (1901-1910) můžeme vyčíst, jak děti byly unešené z pouštění draka 

nebo ze setkání s projíždějícím vlakem s vojáky. Byl to pro ně obrovský zážitek.

Počátkem 20. století se také velmi rozmohl průmysl s hračkami, kdy už se 

braly v úvahu psychické zvláštnosti dětské duše a jeho potřeby. Jarníková 

doporučovala různorodost třeba i jednoduchých hraček. Například se zde objevila 

vskutku skvělá velká dřevěná stavebnice.

Zachycujeme zde odklon od školského přístupu k dítěti a přizpůsobení se jeho 

nárokům, jeho fyzickému i psychickému vývoji. To můžeme doložit například 

zrušením titěrných ručních prací, z důvodu ničení zraku dětí, zavržení metodiky 

                                               
15

JARNÍKOVÁ, I. Příručka pro školy mateřské: k reformě škol mateřských. Praha: vlastním nákladem, 
1911, str.5
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práce s Fröblovými dárky, naopak přibyla zejména promyšlená motivace dětí. 

Jarníková s Drobnou ve svém spise uvádějí: „Jen nechme dítě co nejdéle býti 

dítětem a nemysleme, že snad všecko zde uvedené má každé dítě probrati! 

Ponechme také něco obecné škole k další výchově!“16

Novými proudy výchovy tedy bylo: uznání práva dítěte na šťastné dětství, 

zavrhnutí bývalého spěchu k dospělosti, umožnění dítěti dostatečného pohybu, 

dostatek slunce a čerstvého vzduchu. „Vyskytl se zde i požadavek na reformu 

odborného lékařského dozoru a spolupráci lékařů se školami na úkolech zdravotně-

sociálních“17 Dalším cílem tohoto hnutí bylo obrození české rodinné výchovy dítěte 

v předškolním věku.

Naneštěstí roku 1938 se díky mnichovskému diktátu, německé okupace a 

následující druhé světové válce pro české pohraniční menšinové školy zavřely dveře. 

Pozavíralo se takřka dvě třetiny českých mateřských škol a opatroven. Veškerý život 

v Československu utrpěl těžkou ránu.

2.3. Poválečná situace (1945 – 1948)

Po roce 1945 zanikly v Čechách veškeré německé školy, včetně kindergarten, 

české mateřské školy se ovšem znovu začaly rozrůstat. Dokonce díky školskému 

zákonu z roku 1948 se mateřské školy staly součástí školské soustavy. „V jejím 

rámci dostávaly všechny děti jednotnou a bezplatnou výchovu.“18 Více se 

zaměřovalo na psychologické zkoumání dítěte a vyhovění jeho potřebám. Začínají se 

hledat a vypracovávat správné metodiky pro vzdělávání a výchovu dětí. Důkladně se 

rozmýšlelo o jejich použití v praxi. Zavedena je „smyslová výchova, výchova citu a 

vůle, výchova sociální a mravní.“19 Ve školkách se děti zdržují pět hodin denně, tři 

hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne. Matka by měla dítě do školky vždy 

doprovázet. Po obědě by dítě mělo spát alespoň 1,5 hodiny. Pouze v Praze se 

objevovaly celodenní mateřské školy, otevřené 10 hodin s umožněním oběda a 

odpoledního spánku. 

Režim dne vypadal přibližně takto: „...do 9:30 si děti volně hrají, následuje 

úklid hraček, společně si zacvičí, umyjí si ruce, a v 10 hodin je přesnídávka. Po 

                                               
16DROBNÁ, Z.; JARNÍKOVÁ, I. Dětský svět: návod k zaměstnání dětí. Praha: Grafia, 1913, str.6
17 KELLEROVÁ, M. Pedagogický význam mateřských škol v československé republice: Výchovné, 
sociální a kulturní poslání mateřské školy v jednotné organisaci školské. Praha, 1924, str.27
18 Informační bulletin: 150 let mateřského školství v českých zemích. Praha: OBIS, 1982 (č. 5)., str.47
19

VRÁNA, S. Česká MŠ do nového údobí. Brno: Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví, 
spol.s.r.o, 1946, str.72
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přesnídávce je chvíle klidného rozhovoru, oblékání, procházka nebo volná hra venku. 

Při špatném počasí se děti zaměstnají malováním, prací se dřevem, papírem, 

výrobou hraček, prací s různým didaktickým materiálem. Před obědem je chvíle klidu, 

kdy si děti zazpívají nebo poslechnou trochu hudby. Před a po obědě je prováděna 

hygiena. Do 14:00 spánek starších dětí, do 14:30 spánek mladších dětí. Po spánku 

si děti prohlížejí obrázkové knihy, staví z drobných stavebnic, navlékají korále, kreslí 

nebo modelují. Před svačinou si venku zahrají společně některé hry, proběhnou se, 

závodí apod. Je-li pěkné počasí, jsou ovšem venku celé odpoledne. Po svačině si 

vypravují pohádku, kterou potom dramatisují.“20

Roku 1945 byl vydán tzv.: Prozatímní pracovní program, který navázal na 

osnovy výchovné práce hlavního města Prahy z roku 1938, který připravila Studovna 

učitelek mateřské školy ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy a s prací I. 

Jarníkové. Obracel se hlavně ke zkušenostem z všedního života, k práci s lidmi 

(rodina, škola, zaměstnání, veřejné stavby a podniky, doprava, potřeby člověka, 

kultura), ke zkušenostem s přírodou (živočichové, rostliny, příroda neživá, změny a 

orientace v přírodě), ke zkušenostem s vlastnostmi předmětů. Dále byly do tohoto 

programu včleněny činnosti: sebeobsluha, pohybové hry a činnosti, počátky 

pracovních technik (domácí práce, práce na zahradě, stavění, práce se dřevem a 

papírem), počátky výtvarných a uměleckých projevů (modelování, nalepování, 

kreslení, malování, zpěv, recitace, dramatizace). Velké úspěchy nadále měly výlety a 

vycházky mimo školku. V Praze byly v oblibě hlavně projížďky parníkem. 

Na jednu, stále homogenní, třídu připadá 30 dětí, zdůrazňuje se dětská 

aktivita, i když je třeba rozlišit radost od zbytečného povyku. Roku 1948 se vydal 

samotný Pracovní program pro mateřské školy. Tímto se školka významně začíná 

odlišovat od školek ze samého počátku 20.století.  

                                               
20

VRÁNA, S. Česká MŠ do nového údobí. Brno: Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví, 
spol.s.r.o, 1946, str.290-291



21

2.4. „Výchovou ke kolektivu, skrze kolektiv a pro kolektiv“

Školství a život v Čechách celkově byl v období totality pod silným 

ideologickým vlivem. Díky dílům N.K.Krupské, A.E.Flerinové a A.S.Makarenka byly 

vytvořeny teoretické základy pro marxistickou předškolní výchovu. „V předškolních 

institucích byl důraz kladený zejména na kolektivní výchovu, zájmy a potřeby 

jednotlivých dětí byly často necitlivě opomíjeny.“21 Charakteristikou této doby bylo 

přeorganizování dne, přednost vyučování před volnou hrou díky přesně 

stanovenému vzdělávacímu obsahu, disciplína a formování osobnosti dítěte ku 

prospěchu společnosti. Od roku 1953, kdy se začaly zpracovávat osnovy pro 

mateřské školy, které představovaly závaznou normu pro práci v mateřských 

školách, k nim přibyly i metodické listy, poněvadž ne všechny paní učitelky uměly 

s osnovami pracovat. Těchto osnov se během 45 let vystřídalo postupně devět. Pro 

některé děti nebyl program dne dostačující a nudily se a naopak ho některé děti 

nezvládaly. Upustilo se také od náboženské výchovy, která ve výuce doposud hrála 

významnou roli. Zachovaly se snad jen tradiční křesťanské svátky. Mnohé duchovní 

tradice však vystřídaly tradice sovětské: Mezinárodní den žen, Mezinárodní den dětí 

aj., které však více obohatily vztahy mezi rodinami a předškolními institucemi. Školky 

pořádaly pro děti a rodiče např.: zahradní slavnosti, besídky, masopustní bály, jenž 

jsou zvykem dodnes.

Hovořilo se o důležitosti dětské hry, ale zdá se, že se děti musely více 

zatěžovat nejasnými úkoly a někdy až na minutu přesným režimem dne. Každá paní 

učitelka musela mít v třídní knize zaznamenán sociální status a pracovní umístění 

rodičů (dělník, průmyslník, intelektuál). Stále se také velmi dbalo na zdravotní stav 

dítěte, proto byl důraz kladen na tělesnou výchovu, otužování a pravidelné lékařské 

prohlídky. Děti byly vedeny k všestrannosti, lásce k vlasti a socialismu. Pozitivem 

bylo i posílení spolupráce mateřské školy s rodinou a důraz na rodinnou výchovu. Při

mateřských školách se zakládaly jesle, aby mohly matky co nejdříve do práce. 

Objevují se zde i zmínky o mateřských školách s noční péčí, internátních mateřských 

školách nebo mateřských školách pro děti vyžadující zvláštní péči a speciální 

mateřské školy při nemocnicích a léčebných ústavech. Děti cikánského původu se do 

mateřské školy přijímaly přednostně.

                                               
21

ŠMELOVÁ, E. Ohlédnutí do historie předškolní výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2238-1, str. 51-52
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Uspořádání dne v 60. letech vypadal přibližně takto. (8:00hod. – snídaně), do 

8:45hod. – hry a činnosti podle vlastní volby dětí, 8:50hod. – rozcvička, v 9:00hod. –

umývání, přesnídávka, v 9:30hod. - zaměstnání, 10:00hod. – pobyt venku, 12:15hod. 

– umývání, oběd, 13:00hod. – spánek (starší 1,5 hodiny, mladší děti 2 hodiny), hry a 

zábavy, pobyt venku, 16:00hod. – svačina, 16:30hod. – hry do rozchodu dětí.

Uspořádání dne koncem 80. let vypadal pro srovnání takto: 6:30-8:45 hry a 

činnosti podle volby dětí, 8:45-8:55 ranní cvičení, 8:55-9:20 hygiena a dopolední 

svačina, 9:20-9:40 zaměstnání (2x týdně rozvíjení poznání, 1x týdně tělesná 

výchova, 2x týdně pracovní výchova, 2x týdně jazyková výchova, 2x týdně hudební 

výchova, 1x týdně literární výchova a 2x týdně výtvarná výchova), 9:40-11:50 pobyt 

venku nebo vycházka, 11:50-12:45 převlékání, hygiena a oběd, 12:45-14:50 spánek, 

15:00-17:00 svačina, hry a zájmové činnosti, odchod domů.

Mezi 60. a 80. lety lze vidět tedy jistou podobnost. Od dnešní doby se den 

předškolního dítěte odlišuje hned několika změnami. Jsou jimi poměry řízených a 

volných činností, propojení jednotlivých výchov v jednom dni, možnosti integrace 

dítěte, individuální vzdělávací plány atd. Nesmíme opomenout ani na přístup k dítěti. 

Zatímco doba totality dítě formovala ku obrazu svému a společnosti, 21. století dítěti 

napomáhá jeho rozvoji, do ničeho ho zbytečně netlačí a snaží se mu jít vstříc. 
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Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou 

bytost, musí vyrůstat v prostředí stálém, citově příznivém, vřelém a přijímajícím.

(prof. Z. Matějček)
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3. Den dítěte na přelomu 20. a 21.století

„Díky změnám v naší společnosti můžeme od konce 90. let minulého století 

pozorovat i změnu tempa a kvality životního stylu, ta se odráží i ve změně rodinného 

života, tedy i dítěte.“ 22 Určitě můžeme říci, že rozvoj technického průmyslu výrazně 

ovlivnil a změnil naše životy. Život s elektronickými spotřebiči je jednodušší, 

pohodlnější a „rychlejší“. Děti tak často místo poznávání přírody tráví volný čas 

v interiéru a učí se s těmito přístroji pracovat. Rodiny převáží své ratolesti autem ze 

školy do školy, na zájmový kroužek, k babičce. Obzvlášť u mladých rodin z velkých 

měst se volný čas tráví často v zábavních a obchodních centrech, kde mají dětské 

koutky. Pro děti dnes vyvstává několik rizik: chudá slovní zásoba nebo problémy 

s výslovností, nezvládání konfliktů, obezita, krátký čas strávený s rodiči atd. Naštěstí 

ne každá rodina je stejná a najdou se rodiče, kteří svému dítěti dopřávají pestrou 

nabídku činností, kvalitní a bezpečné zázemí, svoji dostatečnou pozornost atd. 

Takoví rodiče mají výchovu dítěte pevně ve svých rukou a předškolní instituce jejich 

výchovu jen doplňuje.

Předškolní instituce se po Sametové revoluci řídily některými staršími programy a 

metodikami z období totality. Postupně však přejímaly původní myšlenky 

J.A.Komenského z Informatoria a i z reformního hnutí z počátku 20. století, což 

znamená navrácení se k Idě Jarníkové, M. Montessori a dalším. Později k nim 

přibývaly nové a nové metodiky, rámcový vzdělávací program. Někteří učitelé 

posbírali mnoho inspirace také v zahraničí. Vedle již zmíněných alternativ k nim 

přibyly orientace na zdravý životní styl, na environmentální výchovu, na situační 

učení nebo třeba i program Začít spolu. Je dnes proto mnoho možností na výběr, do 

které mateřské školy můžeme své dítě přihlásit. Je však velmi těžké přesně určit, 

který typ školky je pro konkrétní dítě ideální.

                                               
22 DÍTĚ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU DŘÍVE A DNES; Ed. Kropáčková, J. Praha: UK v Praze, 2008. ISBN 
978-80-7290-377-1 str.50
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3.1. Rodina

Rodina se čím dál, tím rychleji od poloviny 20. století zmenšuje. Mladí lidé 

v dnešní době preferují partnerské soužití a většinou se do uzavírání sňatků 

nehrnou. Míra rozvodovosti a věk prvorodičů se v ČR stále zvyšuje. Pozice dítěte se 

posiluje, vztah mezi rodiči a dětmi se demokratizuje a liberalizuje. Dítě má možnost 

stát se rovnoprávným partnerem, ale i tím, koho J. Prekopová nazvala malým 

tyranem“.23 Děti už se méně rodičům svěřují. Rodiče si s nimi méně hrají a 

přenechávají tak mnoho důležitých činností mateřské škole, např.: zpívání, říkání si 

básniček aj. Obvykle nechají děti si kreslit pastelkami, aby neudělaly po bytě 

nepořádek nebo jim zkrátka pustí pohádky v televizi, či na PC. Někteří rodiče také 

dlouhodobě usilují o odpolední specializované kroužky a čím dál, tím více tlačí dítě již 

od útlého věku k „nadstandardní“ výuce, někdy i bez ohledu na jeho potřeby a 

možnosti. Dítě se tak snaží vycvičit v konkurence schopného člověka. Rodiče tím 

uplatňují často své ideály. Leckterým rodinám však tyto „kroužky“ zajišťují pouze více 

času pro svou kariéru. Podstatnými činiteli, které tedy ovlivňují uspořádání dne dítěte 

v domácím prostředí je v dnešní době ekonomická situace rodiny, životní styl a 

kariérní ambice rodičů.

3.2. Osobnostně orientovaný model výchovy

Po roce 1989 nastalo období odmítání učebně-disciplinárního modelu 

předškolní výchovy, školských metod hromadného předškolního vyučování a 

příkazového stylu vedení řízených činností. Doposud homogenní třídy se proměňují 

na heterogenně uspořádané a režim dne dítěte v mateřské škole se stává 

uvolněnějším.

Tento model se zaměřuje na individuální potřeby dítěte tak, aby se dítě 

přirozeně rozvíjelo samo podle svých možností. Aby dítěti bylo umožněno seznámení 

se se světem, co nejšetrnějším způsobem. Heterogenní skupiny by tak měly 

poskytnout dětem bohatší sociální kontakty a umožnit dětem si pomáhat navzájem. 

Důležitou roli zde hraje také otázka svobody. Dítě si může více svobodně hrát, ale 

                                               
23 OPRAVILOVÁ, E.; KROPÁČKOVÁ, J. Studijní texty k předškolní pedagogice. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, 2005. ISBN 8072902512, str.25
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nemělo by využívat absolutní svobody. Mělo by umět přijmout pravidla a hranice 

svého jednání a nechat se dospělým doprovázet životem.

Osobnostně orientovaný model se promítá do náplně dne dítěte tím, že 

podporuje práva dítěte, vytváří optimální prostředí, ovlivňuje vztahy mezi dětmi, dává 

přednost osobní zkušenosti před konkrétním vzdělávacím obsahem, umožňuje dítěti 

si důvěřovat. 

3.3. Potřeby

V posledních letech psychologové a vědci prokázali, že proto, aby se dítě 

správně vyvíjelo musí mít naplněny nejen potřeby biologické, ale také potřeby 

psychické a sociální. „Pro dítě předškolního věku vytvořili model potřeb čeští 

psychologové J. Langmeier a Z. Matějček.“24 Tento model má pět částí. Jsou to: 

potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti podnětů; potřeba stálosti, řádu a 

smyslu v podnětech; potřeba prvotních citových a sociálních vztahů; potřeba identity, 

tj. potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty; nakonec potřeba 

otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy. Den dnešního předškolního dítěte 

by tudíž měl korespondovat se všemi těmito potřebami.

Co se týče harmonogramu a organizovanosti dne předškolního dítěte, je pro 

dítě zřejmě nejdůležitější potřebou pravidelný řád. Není tím myšlen pevný 

naorganizovaný řád, ale spíše ho můžeme vyložit jako pomyslnou osu dne dítěte. 

Když dítě ví, co ho čeká, je klidnější a bezstarostnější. Má svoji jistotu, že po obědě 

může jít spát nebo že po koupeli mu maminka vždy na požádání přečte pohádku. 

Řád pomáhá dítěti udržovat jeho volní jednání.

Potřeby dítěte mají samozřejmě i legislativní oporu v Úmluvě o právech dítěte 

přijaté Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku. Všechny tyto 

podmínky a potřeby také splňuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání.

                                               
24 OPRAVILOVÁ, E.; GEBHARTOVÁ, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-
847-3., str.25
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3.4. Rámcový vzdělávací program

„Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání stanovuje elementární 

vzdělanostní základ, na který může navazovat základní vzdělání, a jako takový 

představuje zásadní východisko pro tvorbu školních vzdělávacích programů i jejich 

uskutečňování.“25

Tento systém kurikulárních dokumentů byl vypracován roku 2004 a nabyl 

platnosti 1.března 2005. Umožňuje rozvoj každého jednotlivého dítěte v rámci jeho 

možností a akceptuje jejich přirozená vývojová specifika. Školy díky němu mohou 

využívat různých vzdělávacích programů, tudíž harmonogram každého jedince může 

vypadat velmi odlišně. Přesto však by měla být při správném dodržování podmínek 

RVP PV kvalita vzdělávání z hlediska cílů, podmínek, obsahu a výsledků zajištěna. 

Na rozdíl od totalitního režimu není dítě formováno ku obrazu společnosti, ale je 

nenásilně vedeno k aktivnímu rozvoji duševního a fyzického zdraví, jeho dovedností 

a vědomostí. Školka tu nenahrazuje rodinu, ale pouze doplňuje a obohacuje novými 

zážitky dítěte. 

Doporučné jsou hlavně metody prožitkového a kooperativního učení hrou a 

činnostmi, dále pak situační učení a sociální učení, které děti provázelo spontánně 

po celá staletí. Důležité zde je i vyvážené prolínání spontánních a řízených (dobře 

motivovaných) aktivit. Vzdělávací obsah těchto činností je v RVP PV rozdělen na pět 

oblastí: Dítě a jeho tělo (biologická, Dítě a jeho psychika (psychická), Dítě a ten 

druhý (interpersonální), Dítě a společnost (sociálně-kulturní) a Dítě a svět 

(environmentální). V rámci potřeb dítěte tyto oblasti obsahují všechny hodnoty, které 

by mělo dítě znát a umět. Naplňuje ho tak poznáním a kulturně – sociálním 

chováním. Rozumnou volbou činností, motivací a metodik tak dítě dosáhne 

adekvátního naplnění svých potřeb.

Život, tudíž i den předškolního dítěte se za posledních 200 let vyvinul od 

chudého a urychleného dětství plného neuctivého a necitlivého jednání, k dětství 

takřka bezstarostnému, dlouhému, obsahujícímu respekt k potřebám a ke svobodě. 

Následující část by měla dokázat, jak se tato změna projevuje konkrétně.

                                               
25

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE. Rámcový vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání. Praha: Tauris, 2006. ISBN 80-8700-033-1, str.6
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II. PRAKTICKÁ ČÁST

4. VÝZKUM

Druhá část bakalářské práce je věnována krátkému orientačnímu výzkumu 

aktuálního režimu dne současného předškolního dítěte, který jsem mohla zrealizovat 

díky 12 náhodně vybraným rodinám v Praze a ve středočeském kraji. Je vybrán 

vzorek šesti dětí z Prahy a 6 dětí mimopražských ve věku 3; 5 let a děti s odkladem 

školní docházky. Nebyl opomenut také rozdílný psychický vývoj chlapců a dívek, 

tudíž byli vybráni vždy od každého věku jedno děvče a jeden chlapec. Data jsou tedy 

důsledně analyzována dle pohlaví, věku a místa bydliště vybraných dětí. Budu zde 

zkoumat poměry řízených činností a volné hry, pravidelnost režimu spánku a 

stravovací návyky.

4.1. Cíl výzkumu

Cílem tohoto kvalitativního výzkumu je zmapovat přibližné aktuální časové

uspořádání dne předškolního dítěte v daném věku a zachytit tak poměr řízených 

činností k volné hře. Dále pak zjistit pravidelnost režimu stravování, spacího režimu a 

vysledovat, jak dlouhou dobu tráví dnešní dítě s rodiči. Závěrem se pak pokusím 

charakterizovat typický den předškolního dítěte dnešní doby a porovnat jej s dnem 

dítěte z doby minulé. Také se budu snažit potvrdit můj předpoklad, že děti 

mimopražské tráví méně času sledováním televizních pořadů, než děti pražské.

4.2. Metody výzkumu

Pro tento výzkum byly zvoleny dvě metody, a to přímé pozorování vybraného 

dítěte v mateřské škole nebo mimo ní a strukturovaný rozhovor alespoň s jedním 

z rodičů vybraného dítěte. Vzhledem k tomu, že získané informace jsou velmi osobní 

a respondentům je třeba zaručit anonymitu, považuji tyto metody přímého kontaktu 

za nejvhodnější.
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4.3. Charakteristika souboru

Děti byly pozorovány ve třech různých státních mateřských školách v Praze a 

dvou státních mateřských školách mimo město. V jednom případě šlo o pozorování 

v domácím prostředí, poněvadž dítko do MŠ zatím nedochází. O spolupráci byly 

požádány paní učitelky mateřských škol, do kterých příslušné děti docházejí. Učitelky 

mi pomohly vytipovat takové děti, které mají ke spolupráci ochotné rodiče. U 

některých případů se jedná i o děti samotných paní učitelek, v jednom případě se 

jedná o dítě rodinné známé. Soubor je rozdělen na dvě části. Na část první 

mimopražskou a část druhou pražskou. 

Každému pozorovanému dítěti byla zavedena jistá „složka“, kterou dělím na 

12 bodů. Body (1-3) byly zjištěny u paní učitelek daných mateřských škol. Body (4-5) 

mi byly sděleny příslušnými rodiči dětí. Bod 6 popisuje samostatné pozorování dítěte 

(povětšinou 8 hodin). Body (7-12) charakterizují strukturované rozhovory s rodiči, 

které proběhly ve školkách a jedné domácnosti. Výpovědi rodičů jsou, z hlediska 

českého jazyka, minimálně upraveny. 
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4.3.1. Děti žijící mimo město

1) Jméno: Ema

2) Věk dítěte: 3

3) Bydliště: obec (2,5tis.obyvatel)

4) Sourozenci: nevlastní sestra Lidunka (15let) – stýkají se tak dvakrát do měsíce

5) Rodinná situace: úplná rodina

6) Režim dítěte v domácím prostředí (1 denní pozorování):

Celý den byl bohužel trochu ovlivněn mou přítomností. Dítě se nechovalo všedně, 

bylo zaujato moji návštěvou.

8:25 – vstávání, hygiena, oblékání 

Emča si už umí vyčistit zoubky sama, maminka však pro případ asistuje. 

S oblékáním ještě trochu potřebuje pomoci. Chodí na nočník.

8:50 – Maminka dává E. sunar. E. hned s lahví běží ke mně a ukazuje mi na 

televizi s lahví v puse. Chce se se mnou koukat na pohádky. Po jedné pohádce 

chce po mě něco nakreslit, že to bude vybarvovat. Pěkně si spolu hrajeme. 

10:15 dostává E. banán nakrájený na kolečka a čaj (který musí vypít, protože 

přes den prý málo pije). Průběžně přes den má k dispozici vodu ve svém hrnečku.

11:00 E. mi jde ukázat svůj pokojíček se svými hračkami. Má velký zájem o 

knížky a chce, abych si s ní jednu prohlížela. Následovně jí jednu pohádku z této 

knížky čtu. E. už tuto pohádku zná, pravidelně do čtení vstupuje a celý děj velmi 

prožívá. Po pohádce mi jde zahrát na její dětské pianko. Po té mamince a mě 

vypráví básničku.

11:35 jde E. na nočník a hned po té dostává oběd. Na její věk umí slušně 

zacházet s dětským příborem, je vidět, že si maminka dala záležet na správném 

stolování. 
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Kolem 12:10 si už E. hrát nechce, je unavená. Maminka jí dává do postýlky. Ihned 

usíná.

15:20 – E. vstává, jde na nočník. Maminka jí připravuje oblečení na ven. Jdeme 

všichni na procházku. Zastávka v parku, kde si hrají Emči kamarádi. Zdraví se 

s nimi a jde si hrát. Nejradši má pískoviště s bábovkami. Hra na pískovišti trvá 15 

minut. 

V 16:30 se odebíráme domů. E. mi něco pořád povídá. Jak se těší na tatínka, že 

jdou zítra k babičce a jestli může ona někdy za mnou přijet na návštěvu. Jestli s ní 

může přijet i Míša. Všimla jsem si, že když hovoří o rodičích, nazývá je křestními 

jmény, což je neobvyklé. Maminka mi vysvětlila, že před E. se s tatínkem nazývají 

jmény, že to E. pochytila, a tak to používá. 

Doma si umyje sama ručičky bez vyzvání a jde si sednout do obýváku. Tam čeká 

na svačinku, což mě velmi překvapilo. Maminka jí maže chléb s lučinou a podává 

jí čaj.

17:10 Přichází z práce tatínek a E. mu skáče kolem krku. Pustí E. pohádky na 

DVD a jde se umýt z práce. Po tom si s ní skládá puzzle. 

Odcházím kolem 18:00 abych už déle rodinu nerušila.

7) Režim dítěte v domácím prostředí (strukturovaný rozhovor)

Rozhovor proběhl s maminkou Emy

a) V pracovní den:

„S E. vstáváme kolem 7:30 – 8:30, většinou to záleží na tom, v kolik jde 

večer spát. Potom jí dám sunar, protože mi odmítá snídani a já jsem 

ráda, že jí zaplácnu alespoň tím. Potom si hrajeme s legem, 

stavebnicemi, čteme si knížky nebo si kreslíme. Kolem 10:00 jí dám 

svačinu (ovoce a 250 ml čaje/vody, abych věděla, kolik za celý den 

vypila). Potom musím jít vařit, tak mi buď pomáhá nebo se dívá na 

svoje oblíbené pohádky Shaun the sheep. Ve 12:30 si dáme spolu 

oběd a pak jdeme spinkat. Spí kolikrát až do 15:00 - 16:15, jak kdy. Pak 

jdeme na procházku nebo na hřiště s odrážedlem. Po příchodu domů si 
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dáme něco k snědku nebo když je hezky a dlouho světlo, bereme si 

svačinku s sebou. Navečer si hraje E. s tatínkem nebo chodíme často 

na návštěvu k babičce, která bydlí od nás kousek. V 19:00 večeříme 

pohromadě, pak se jdeme koupat. Před spaním jí ještě někdy dám 

sunar, přečteme jí pohádku a kolem 21:00 už většinou spí.“

b) O víkendu:

„Režim dne vypadá vcelku podobně jako v týdnu, vzhledem k tomu, že 

jsem doma. Akorát díky tatínkovi můžeme jezdit autem na výlety nebo 

na návštěvy ke známým.“ 

8) Pobyt v předškolním zařízení: „Do školky nastoupí až od září.“

9) Občasné hlídání:

„Sem tam hlídá babička, když si potřebuji něco zařídit v Praze. Musí se 

starat o nemocného dědu, takže nemůže hlídat moc často. Druzí 

prarodiče ještě pracují takže k nim jezdíme jen někdy o víkendech.“

10) Mimoškolní aktivity:

„Každé úterý jezdíme s E. na cvičení pro děti a rodiče. Je to perfektní a

obě nás to baví.“

11) Pracovní vytížení rodičů:

a) Otec – „Je pracovně vytížený cca od 9:00 do 16:00. Po příchodu je 

většinou velmi unavený, ale s E. si vždycky trochu pohraje.“

b) Matka – „Jsem zatím maminka na plný úvazek.“

12) Rodinné tradice a zvyky:

„Asi jako každý slavíme narozeniny a svátky všech příbuzných. Dále 

pak Velikonoce, Vánoce, Mikuláše.“
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1) Jméno: Michal

2) Věk dítěte: 3;4

3) Bydliště: obec (3 tis.obyvatel)

4) Sourozenci: Bratr Martin (11)

5) Rodinná situace: úplná rodina

6) Režim dítěte ve školce (1 denní pozorování): 

Příchod do školky po osmé hodině, pozdraví paní učitelku, krátce ji vypráví, co 

včera večer dělal (byl u babičky). Po krátkém rozhovoru zamíří mezi deskové hry, 

vybírá si jednu s ježky, kterou si bere ke stolečku. Při vybalování hry z krabice 

přichází další chlapec a ptá se, jestli může hrát s ním. Dohodnou se, že ano. Asi 

po pěti minutách následuje uklízení, po něm ranní cvičení.

8:15 – cvičení na písničky z CD, které děti dobře znají. Cvičení M. velmi baví, 

nápodobu pohybů zvládá s menším zpožděním.

8:35 – svačina (nejraději má kakaové cereálie s mlékem)

9:00 – hlavní činnost – popletené maňáskové divadlo – paní učitelka hraje dětem 

známou pohádku (o červené Karkulce), záměrně plete děj a postavy. M. vše 

připadá velmi vtipné, přes smích mu není rozumět, jak pani učitelku opravuje. 

Reaguje téměř na všechny záměrné chyby.

9:30 – volná hra, M. se připojuje mezi čtyř člennou skupinku chlapců, vybírají si 

hru s vláčky a stavbu dřevěných kolejí.

10:00 – 11:00 – pobyt venku – procházka na nádraží a přilehlé pole – krmení 

ptáků semínky slunečnic.

11:15 oběd

12:00 – čtená pohádka, odpočinek na lehátkách, M. hned usnul, probouzí se 

kolem 14:15.

14:30 –svačina, hygiena, volné hry – stavba puzzlí, hra s pěnovou stavebnicí

15:40 – odchod domů
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7) Režim dítěte v domácím prostředí (strukturovaný rozhovor)

Rozhovor proběhl s: maminkou Michala

a) V pracovní den:

„Ráno vstává tak na 7:15, obléknu ho, vyčistíme si spolu zuby a 

nasnídáme se. Do školky chodí na 8:00. Okolo 15:30 obvykle 

vyzvedáváme s Martinem Míšu ze školky, v případě pěkného počasí 

jdeme nejprve na kratší procházku. Domu obvykle dorážíme okolo 

16:15. Následuje hygiena, popřípadě malá svačinka. Pak si kluci 

obvykle hrají, nejčastěji s plastovými nákladními auty, nebo 

s magnetovou stavebnicí a kostkami. Míša si poslední dobou velmi 

oblíbil puzzle a pexeso, které hrajeme minimálně 2 x denně. Okolo 

18:20 následuje večeře, po ní večerníček. Po večerníčku jdeme 

společně vždy uklidit všechny hračky, které jsme za odpoledne vytahali. 

Mýt se chodíme po čtvrt na osm. Pokud je doma i manžel, jdeme každý 

do jednoho dětského pokojíčku přečíst pohádku, (střídáme se 

pravidelně). Pokud ne, čte se pohádka u Míši v postýlce, kde jsou oba a 

po pohádce jde každý do svého pokoje, postýlky.“

b) O víkendu: 

„Víkendy obvykle věnujeme buď návštěvám mých kamarádek, které 

mají stejně staré děti, jako jsou kluci, nebo jsou kluci u mých rodičů 

v nedaleké obci. S babičkou a dědou tráví hodně času a velmi rád.“

8) Pobyt v předškolním zařízení: 

„Přibližně od dvou let navštěvoval soukromé jesle – nejprve jednou, 

později 2x týdně, od tří let nastoupil do Mš, adaptace na Mš proběhla 

bez problémů, v mš obvykle každý den i spí.“

9) Občasné hlídání: 

„Jednou až dvakrát týdně nás navštěvuje slečna na hlídání. Dochází 

k nám na 4 hodiny odpoledne. Hraje si s kluky s hračkami, které třeba 

sami nemají (nosí si je s sebou). Nejraději si hrají s modelínou „na 
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vaření“. Pokud potřebuji pohlídat i v jiné dny, pomáhají mi již zmínění 

rodiče. Tuto možnost využívám maximálně jednou týdně.“

10) Mimoškolní aktivity: 

„Míša začal navštěvovat jednou týdně „cvičení“ ve školce. Většinou ho 

cvičení baví, občas méně, záleží to na kamarádech a jejich případné 

absenci, kterou nese Míša špatně. Také chodíme na plavání matek 

s dětmi.“

11) Pracovní vytížení rodičů:

a) Otec – „Je velmi vytížen. Pracuje do pozdních večerních hodin.“

b) Matka – „Jsem na rodičovské dovolené, pracuji z domova na částečný 

úvazek.“

12) Rodinné tradice a zvyky: 

„Myslím, že nemáme nějaké výjimečné zvyky a tradice. Narozeniny a 

všechny svátky slavíme obvykle s širší rodinou (s babičkami, dědečky).“
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1) Jméno: Sára

2) Věk dítěte: 5,2 let

3) Bydliště: obec (3 tis.obyvatel)

4) Sourozenci: rodina právě plánuje miminko, Sárynku na to předběžně připravují 

a díky tomu se na sourozence moc těší

5) Rodinná situace: úplná rodina

6) Režim dítěte ve školce (1 denní pozorování):

7:45 - příchod do školky

Sára si hraje sama v kuchyňském koutku. Zkušeně šlehá pomyslná vajíčka, 

jako prý maminka dělala ráno. Postupně k ní na návštěvu přichází 2 další holčičky 

a chlapec, kterým vnutí talířky s gumovými potravinami, jako snídaní. Po cca 15 

minutách jí tato hra omrzí a jde k magnetické tabuli, skládat si obrazce z dílků 

magnetek. Po skládání přibíhá za paní učitelkou, aby si s ní popovídala, co dělala 

s maminkou a tatínkem o víkendu, ukazuje jí nový drhaný náramek. 

8:10 – vyplňování pracovních listů s různou specifikací (předmatematické 

myšlení, grafomotorika, logické myšlení…)

Paní učitelka rozdala dětem grafomotorický list, obtahování balónků a zadala jim 

úkol ho vybarvit, Sáře to nedělalo žádné problémy. Úchop tužky má zcela 

správný.

8:30 – 9:00 – cvičení a pohybové hry, hygiena

Bez problému se do her zapojuje, po celou dobu se soustředí.

9:00 – 9:20 – svačina (nejraději má Sára kakao a rohlík s máslem).

9:20 – 10:00 – hlavní činnost (začíná se kruhem, kde si děti povídají o nějakém 

tématu, školka pracuje s publikací Barevné kamínky. Po té následuje řízená 

činnost podle RVP – estetické výchovy, pracovní činnosti)

Vystřihování a následné barvení masopustních masek. Sára použila pouze dvě 

barvy.

10:00 – 10:55 pobyt na zahradě
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Sára se vyloženě straní dětem. Zalézá do domečku a zavírá se tam. Vaří si 

z kamínků a písku, dělá bábovky. Sem tam přiběhne za paní učitelkou jí něco 

důležitého sdělit a dát jí ochutnat své imaginární jídlo.

11:00 – oběd, zajištěn při ZŠ (stolování bez problému)

Do 12:30 – klidové činnosti, deskové hry, kreslení, dokončování výtvorů …

Sára si dodělává masku kterou nestihla vybarvit. Jde si lehnout na lehátko a jde 

poslouchat pohádku od paní učitelky. Nespí, ale v klidu poslouchá a leží.

14:00 – svačina

14:20 – pobyt venku na hřišti 

Hraje si na pískovišti a s děvčaty vaří a pečou bábovky. Sárynka jde sesbírat 

kamínky, jako ozdoby na koláče. Před 15:00 si pro ni přichází maminka a Sára ji 

s otevřenou náručí nadšeně vítá.

(1-2x do týdne chodí domů s maminkou až po spaní kolem 15:00) 

- jinak jí vyzvedává kolem 12:30

7) Režim dítěte v domácím prostředí (strukturovaný rozhovor)

Rozhovor proběhl s: maminkou Sáry

a) V pracovní den: 

„Každý pracovní den je v podstatě stejný. Ráno vstává kolem 7:00, 

provedeme základní hygienu, nasnídáme se. Odvedu Sáru do školky 

tak na 7:45, aby si mohla ještě chvilku pohrát. Po školce má buď 

klidový režim se svačinou nebo jdeme na procházku nebo kroužek.

Kolem 18:00 má večeři, potom se jde koupat, chvilku kouká na televizi 

nebo si hraje s morčátkem a kolem 20:00 jde spát.“

b) O víkendu:

„O víkendu je režim uvolněnější, ráno vstane kdy chce, provedeme 

hygienu, nasnídáme se a většinou vymýšlíme spolu nějaké zabavení. 

Buď je to nějaká návštěva nebo výlet, procházka. S počítačem moc 

neumí, takže občas kouká na pohádky v televizi nebo se velmi pěkně 
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dokáže zabavit sama. Většinou si hraje s panenkami nebo si spolu 

prohlížíme knížky a časopisy. Večer probíhá v podstatě stejně jako 

v pracovní den. Stejný čas večeře, koupání i čas spánku.“

8) Pobyt v předškolním zařízení: „Sárynka začala chodit do školky ve 3 letech. 

Ze začátku to byl trochu boj, ale postupem času si na tuto povinnost zvykla“.

9) Občasné hlídání:

„Nejčastěji Sáru hlídá moje mamka, ke které má v podstatě stejný vztah 

jako ke mně. Většinou tak 2x až 3x týdně odpoledne, kdy jí odvádí na 

kroužky.“

10) Mimoškolní aktivity:

„Už 3. rokem chodí jednou týdně na tancování, které zbožňuje, 2. 

rokem také jednou týdně na keramiku a letos začala chodit na karate. 

Vše jí moc baví a zabaví, když není venku moc pěkně.“ 

11) Pracovní vytížení rodičů:

a) Otec – „Jelikož podniká, tak vytíženost je téměř na 100%, ale většinu 

důležitých akcí a událostí si nenechá ujít.“

b) Matka – „Svoje pracovní povinnosti stačím zvládnout většinou za 

dopoledne nebo večer.“

12) Rodinné tradice a zvyky:

„Tradice a zvyky si myslím, že máme v podstatě stejné jako většina 

rodin. V rodině je hodně dětí a každý jejich úspěch, mezní krok v životě 

a samozřejmě svátek a narozeniny, Vánoce atd. se u nás velmi prožívá 

a oslavuje. Sejde se celá naše početná rodina, rozdávají se dárky, a tím 

se navzájem stmelujeme.“
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1) Jméno: Matěj

2) Věk dítěte: 5,5 let

3) Bydliště: obec (3 tis.obyvatel)

4) Sourozenci: Filip (11,5), Adéla (9,5)

5) Rodinná situace: úplná rodina

6) Režim dítěte ve školce (pozorování):

7:30 - příchod do školky 

Ihned se pozdraví s kamarády a ptají se paní učitelky, jestli si mohou půjčit 

molitanovou stavebnici. Z velkých kusů stavebnice si udělají auta a hrají si na 

„bouračky“. Matěj se do této role velmi vžívá a po té, co srazí kamaráda z auta se 

ho snaží ošetřit. Po tom jezdí dál po třídě.

8:10 – vyplňování pracovních listů s různou specifikací (předmatematické 

myšlení, grafomotorika, logické myšlení…)

Grafomotorický list, obtahování a následné vybarvení pouťových balonků. Matěj 

lehce přetahuje, ale dává si velmi záležet. Není zbrklý a opravdu dělá práci 

poctivě.

8:30 – 9:00 – cvičení a pohybové hry, hygiena

Pohybové hry si velmi užívá, cvičení s menší motivací zanedbává.

9:00 – 9:20 – svačina (nejradši má rybičkovou pomazánku)

9:20 – 10:00 – hlavní činnost (začíná se kruhem, kde si děti povídají o nějakém 

tématu, školka pracuje s publikací Barevné kamínky. Po té následuje činnost 

podle RVP – estetické výchovy, pracovní činnosti)

Výborně zná dny v týdnu a vypráví o tom, jak byli o víkendu s rodiči a sourozenci 

v ZOO Praha, sice byla zvířátka zalezlá v teple, ale v pavilonech toho bylo hodně 

k vidění. Následuje výroba masopustní masky.
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10:00 – 10:55 pobyt na zahradě

Ihned si Matěj s kamarády zabrali míč a šli hrát fotbal. Hra byla nekonfliktní. Celý 

pobyt venku byl věnován jen a jen fotbalu. 

11:00 – oběd, zajištěn při ZŠ 

Do 12:30 – klidové činnosti, deskové hry, kreslení, dokončování výtvorů …

S kamarády si jde hrát s legem. Staví hasičskou stanici a jezdí kolem ní s autíčky. 

(Spánek podle rozvrhu sourozenců)

Jde se sourozenci domů ve 12:35hod.

12:30 nebo 14:00 – odchod domů, vyzvedávají ho sourozenci, kteří chodí vedle 

do ZŠ nebo maminka

7) Režim dítěte v domácím prostředí (strukturovaný rozhovor)

Rozhovor proběhl s: maminkou Matěje.

a) V pracovní den: 

„Obecně se jeho program doma řídí podle starších sourozenců, které 

hodně napodobuje a následuje. Vstává kolem 7:00, vyčistí zuby, 

nasnídá se. Pak ho odvedou sourozenci do školky, která je hned vedle 

ZŠ. Po školce je pak se mnou a sourozenci doma. Musíme hodně 

procvičovat logopedii, protože si trošku šlape na jazyk a nejdou mu 

sykavky. Jinak si rád kreslí, hraje si se sestrou s legem, s bráchou na 

počítači (tak hodinku denně) nebo sám s autíčky. 2x týdně se jezdí 

koukat na trénink sourozenců, kteří jsou v oddíle in-line a short track. 

Večer se najíme, podle toho, jak kdo má hlad, koukáme společně na 

televizi a kolem 21:00 děti pošlu spát.“

b) O víkendu:

„Víkend tráví podle programu celé rodiny. Od jara do podzimu jsme na 

závodech sourozenců. V zimě jezdíme často na hory nebo 

navštěvujeme příbuzné. Pokud je hezké počasí, je se sourozenci a 

ostatními dětmi (kamarády z ulice) venku na zahradě, kde hrají fotbal.“
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8) Pobyt v předškolním zařízení: „Navštěvuje školku od 3 let, snášel i snáší ji

velmi dobře, našel si tam hned kamarády. Většinou nechce zůstat ve školce, 

pokud má jít po spaní – raději chodí po obědě.“

9) Občasné hlídání:

„Pravidelně ho jednou týdně hlídá odpoledne babička.“

10) Mimoškolní aktivity:

„Zatím nemá žádné kroužky, ale v rámci školky chodí jednou týdně na 

plavání předškoláka. Začal chodit na karate, ale po třech lekcích 

skončil. Pohybově je velmi šikovný, ale zatím se nechce dát 

organizovat v kroužku nebo ve sportovním oddíle.“

11) Pracovní vytížení rodičů:

a) Otec – „Pracuje celý den od 8:00 - 20:00.“

b) Matka – „ Já pracuji 5 hodin denně, takže odpoledne už jsem doma.“

12) Rodinné tradice a zvyky:

„Tradičně slavíme Vánoce, ještě věří na Ježíška. Máťa mi pomáhá 

s cukrovím, se sourozenci zdobí stromeček. Dál oslavujeme 

Velikonoce, kdy spolu s bratrem chodí hodovat po vesnici, ale taky 

pomáhá barvit vajíčka. Taky slavíme narozeniny a svátky nejbližších 

příbuzných. Pro oslavence vždy nakreslí pěkný obrázek.“
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1) Jméno: Jarmilka

2) Věk dítěte: 6,5 let

3) Bydliště: obec (3 tis.obyvatel)

4) Sourozenci: bratr (2,5 roku)

5) Rodinná situace: ůplná rodina

6) Režim dítěte ve školce (1 denní pozorování):

8:00 - příchod do školky 

Přichází akorát na zahájení řízené činnosti, ráno si s dětmi nehraje.

– vyplňování pracovních listů s různou specifikací (předmatematické myšlení, 

grafomotorika, logické myšlení…)

Dostává od paní učitelky speciální listy pro předškoláky, zejména prematematické 

na soustředění a na logické myšlení.

8:30 – 9:00 – cvičení a pohybové hry, hygiena

Baví jí pouze kolektivní hry, vše ostatní se snaží bojkotovat.

9:00 – 9:20 – svačina (povídá si s kamarádkou, je neustále napomínána paní 

učitelkou. Špatně sedí u jídla.)

9:20 – 10:00 – hlavní činnost (začíná se kruhem, kde si děti povídají o nějakém 

tématu, školka pracuje s publikací Barevné kamínky. Po té následuje činnost 

podle RVP – estetické výchovy, pracovní činnosti....)

V kruhu se všichni baví o motýlech. Jak se líhnou a rostou, jaké mají barvy. 

Každý si musel přinést nějaký obrázek motýla a ostatním dětem ho ukázat a 

představit. Jarmilka s menším studem představuje modráska, modrého jako 

nebíčko. Po debatě se na pokyn učitelky přesunují ke stolečkům.

Tam následuje stříhání, lepení a vymalovávání motýlů z papírových talířků. Vše 

se jí daří, dává si záležet na barevnosti motýla. Ptá se učitelky, jak udělají tykadla 

(tudíž se pídí po detailech).. 

10:00 – 10:55 pobyt na zahradě
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Oblékání zvládá bez problému, prý se moc těší ven. Nabízí mi, ať si s ní a s jejími 

kamarádkami jdu zahrát na „Prostřeno“- pořad TV Prima. Kluci se k nám chtějí 

přidat, ale Jarmilka je odmítá. „Už máme plno, budete s námi hrát až příští kolo!“ 

Tak jim navrhuji, aby udělali „Prostřeno speciál“ s více soutěžícími. Na tuto 

dohodu Jarmilka přistupuje. Pěkně si spolu hrají, napodobují vše, co lze v tomto 

pořadu vidět. Jarmilka se kupodivu do hry tak zabrala, že jí vydržela do konce 

pobytu na zahradě. 

11:20 – oběd, zajištěn při ZŠ (příbor drží správně)

Do 14:00 – klidové činnosti, deskové hry, kreslení, dokončování výtvorů …

Paní učitelka nabízí Jarmilce a její kamarádce (také s OŠD) pexeso. Děvčata si 

ho berou ke stolečku a hrají si. Když dohrají, dává jim paní učitelka další 

grafomotorické listy pro počátky psaní, cvičí pravotočivou spirálu. Úchop tužky je 

celkem v pořádku, ale trochu křečovitý. Spirála je proto trochu kostrbatá.

14:00 – svačina

Do 16:00 volná hra – Jarmilka je přizvána ostatními dětmi, jestli s nimi nepůjde 

stavit bunkr z molitanových kostek. Chvíli staví a pak si hrají na pejsky. 

Neprobíhají žádné hádky.

16:00 odchod domů s tatínkem

7) Režim dítěte v domácím prostředí (strukturovaný rozhovor)

Rozhovor proběhl s: maminkou Jarmilky

a) V pracovní den: 

„Celkem dodržujeme pravidelný režim. Ráno kolem 7:00 vstáváme, 

dáme si snídani. Občas musím dohlédnout, aby si Jarča vyčistila zuby. 

Pak jí odvedu do školky, kde má individuální program kvůli tomu, že se 

nedokázala moc soustředit, tak jsme ji dali radši odklad. Teď už je to 

rozhodně lepší. Kolem 16:00hod. jí ze školky vyzvedává autem manžel. 

Odpoledne si spolu s tátou a s Martínkem hrají, než si dodělám práci já. 

Někdy jí manžel pouští ven na hřiště, kde si hrají s kamarády z ulice. 

Nebo si zpívají, protože muž hraje na klavír. Tak kolem 19:20hod.

večeříme, pak děti vykoupu a Martínka dám spát. Jarmilka si může hrát 
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nebo s námi koukat na televizi až tak do 22:00hod. Kdyby šla spát 

později, tak by ráno nechtěla vstávat.“

b) O víkendu:

„Víkend je v celku stejný. Hodně teď kamarádí s dětmi z vedlejšího 

domu, takže si celý den hrají buď u nás na zahradě nebo na hřišti. 

Samozřejmě pak navštěvujeme babičky a dědečky, tety a své rodinné 

přátele. Jednou za čas s těmito přáteli naplánujeme nějaký výlet na 

hrady, zámky, v létě k vodě a v zimě na hory.“

8) Pobyt v předškolním zařízení: 

„Do školky chodí od tří let, bere jí velice dobře, jen se jí špatně 

vstává, tak je někdy protivná.“

9) Občasné hlídání:

„Když byla malá, tak jí chodila hlídat slečna a snášela to bez problému. 

Teď nám děti sem tam pohlídá moje mamka, ale ne nijak pravidelně, 

jen když si chceme s manželem někam vyrazit.“

10) Mimoškolní aktivity:

„Jednou týdně chodí na zpívání, na tancování a na angličtinu. Tyhle 

kroužky má v rámci školky, většinou jsou odpoledne do těch 16:00. Vše 

jí celkem baví.“

11) Pracovní vytížení rodičů:

a) Otec – „Pracuje tak od 8:00 do 15:30.“

b) Matka –„Pracuji odpoledne doma, dopoledne se starám o Martínka. 

Večer se snažím věnovat Jarče, ale mám moc práce a kolikrát pracuji 

až do rána.“

12) Rodinné tradice a zvyky:

„Máme nesčetně tradic a rituálů. Slavíme svátky, narozeniny, 

Velikonoce, Vánoce, dušičky, svátek matek, den dětí, drakyády 
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s rodinnými známými, s ženskýma se občas sejdeme a s dětmi vaříme, 

zdobíme, pečeme. Jezdíme na výlety, nebo hrajeme hry s dospělými. 

V létě děláme grilovačky.“
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1) Jméno: Jakub

2) Věk dítěte: 6,5 let

3) Bydliště: obec (3 tis.obyvatel)

4) Sourozenci: jedináček

5) Rodinná situace: rozvedená rodina, svěřen do péče matky od jeho 4 let

6) Režim dítěte ve školce (1 denní pozorování):

8:00 - příchod do školky 

Hned se zdraví s paní učitelkou a s kamarády. Nezbývá čas na hraní, hned jsou 

všichni svoláni ke stolečkům.

– vyplňování pracovních listů s různou specifikací (předmatematické myšlení, 

grafomotorika, logické myšlení…)

Kuba dostává list s bludištěm a list s čísly. Bludiště vyřešil s jedním malým 

zaváháním. List s čísly vyřešil bez problému.

8:30 – 9:00 – cvičení a pohybové hry, hygiena

Cvičení ho velmi baví. Vše komentuje, že je to moc lehké.

9:00 – 9:20 – svačina 

9:20 – 10:00 – hlavní činnost (začíná se kruhem, kde si děti povídají o nějakém 

tématu, školka pracuje s publikací Barevné kamínky. Po té následuje činnost 

podle RVP – estetické výchovy, pracovní činnosti)

Tématem tohoto týdne je voda a její proměny. Paní učitelka hovoří o koloběhu 

vody v přírodě a děti na to mohou reagovat. Kuba jen poslouchá a do debaty se 

nezapojuje. Na otázku učitelky: „Co se děje s ledem, když je venku teplo?“ jí 

s rozmyšlením odpoví, že roztaje. Po té se přemisťují ke stolečkům a jdou se 

kreslit kachny na rybníce. Tužkou si obtahuje Kubík ruku. Po té má linii tužky 

obtáhnout tuší – celkem zvládá. V palci kreslí oko a na špičce palce zobák. 

Nechává kresbu zaschnout na sušáku.

10:00 – 10:55 pobyt na zahradě
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Je obut a oblečen mezi prvními. Letí na hřiště pro míč. Kamarádi s k němu připojí 

a kopou si s míčem. Za chvíli se odběhne vysmrkat a už se k míči nevrátí. Zajímá 

ho hra v křoví, kde jsou děvčata. Hrají si zřejmě na nějakou rodinku. Kuba se 

k nim přidává, ale moc ho to nebaví, tak jde znovu hrát ke klukům fotbal. 

11:00 – oběd, zajištěn při ZŠ 

Do 14:00 – klidové činnosti, deskové hry, kreslení, dokončování výtvorů …

Všechny děti si jdou vybarvovat vodovkami své, již suché kresby kachen. Kuba to 

pěkně odbývá, chce si jít evidentně rychle hrát se stavebnicí. Jde si hrát sám se 

stavebnicí, postupně se k němu přidávají jeho kamarádi. Bez problému se dělí o 

části stavebnice. Paní učitelka ho volá k sobě. Procvičují jazykové dovednosti, má 

od paní logopedky různé básničky, které s Kubou procvičuje. Má větší problémy 

se sykavkami a s hláskami r a l.

14:00 – hygiena a svačina

14:20 – pobyt venku

Znovu Kuba s kamarády hraje fotbal, ale není to už tak divoké, protože jich je 

pouze pět. Po nějaké době však Kuba zakopává a padá na ruku. Je nutné 

přivolání sanitky a odvoz na rentgen. Bohužel si Kubík ruku zlomil. Přivolána 

maminka, kolem 14:45.

7) Režim dítěte v domácím prostředí (strukturovaný rozhovor)

Rozhovor proběhl s: maminkou Kuby

a) V pracovní den: 

„Ráno má budíček v 7:15, připravuje se do školky, v 7:30 tak snídá. 

Kouká se při tom na ranní pohádky. Do školky ho vozím tak na 8:00 a 

vyzvedávám v 16:00. Vodím ho třikrát týdně k logopedovi a na tři 

kroužky. Takže přijedeme kolem 18:00 domů, dáme si večeři – musím jí 

nejdřív uvařit, takže večeříme nepravidelně, jak to zkrátka stihnu. 

Mezitím si Kuba hraje na počítači, s legem nebo kouká na pohádky. 

Potom se vykoupe a do 22:00 musí jít spát.“
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b) O víkendu:

„Nechávám ho spát, jak dlouho chce, ale do 9:00 je většinou vzhůru. 

Dáme si snídani, koukáme na pohádky nebo mu čtu pohádky, občas i 

komix. Pak spolu děláme různá cvičení pro předškoláky a cvičíme 

logopedii. Zatímco vařím oběd, tak si hraje. Odpoledne chodíme na 

procházky, jezdíme do kina nebo ke známým. Spát o víkendu a v pátek 

musí jít do 23:00.“

8) Pobyt v předškolním zařízení: „Do školky šel v 3,5 letech, až na výjimečné 

situace ji snáší dobře.“

9) Občasné hlídání:

„Nepotřebujeme.“

10) Mimoškolní aktivity:

„Chodí na karate, floorball, logopedii a na kroužek předškoláků v ZŠ.“

11) Pracovní vytížení rodičů:

a) Otec – „ Od 9:00 -18:00, bere si ho každý druhý víkend. Jinak se 

nevidí.“

b) Matka – „Mám práci od 9:00-15:00.“

12) Rodinné tradice a zvyky:

„Slavíme asi jako všichni svátky, narozeniny, Vánoce a Velikonoce. 

V létě jezdí Kubík k prarodičům na cca 1 měsíc na prázdniny. Potom 

většinou podstupuje všechno dvakrát – letní a zimní dovolenou se 

mnou a letní a zimní dovolenou s rodinou otce.“
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4.3.2.Děti žijící v Praze

1) Jméno: Anežka

2) Věk dítěte: 3

3) Bydliště: Praha

4) Sourozenci: 2 starší bratři 14 a 15 let

5) Rodinná situace: úplná rodina

6) Režim dítěte ve školce (1 denní pozorování):

7:50 přichází A. do školky s tatínkem, pozdraví se s paní učitelkou a jde přivítat 

ostatní děti. Nese si s sebou panenku s oblečky a plenami, všem ji ukazuje. Jde si 

s ní hrát kamarádka. Panence oblékají různé šatečky, chovají ji a přebalují. Paní 

učitelce jde A. ukázat, jak se má správně miminko chovat. A. vypadá trochu 

nevyspale a unaveně.

V 8:20 jsou děti svolány ke skříním, aby se posadily. Paní učitelka dětem vypráví 

o začátku jara a o jarních květinách. Ukazuje jim obrázky květin a živé sněženky. 

Ty jdou po ranním povídání po skupinkách malovat prstovými barvami. A. tato 

činnost velmi zaujala. Barvičkami přejíždí celý papír a nerespektuje původní 

zadání. Od stolu však ne a ne odejít. Paní učitelka jí nabízí druhý papír, jestli to 

nechce zkusit novu. A. si ho bere a zkouší druhý pokus. Zkouší malovat stonek, 

ale nakonec stejně barvu roznese po celém papíře. Pak A. odchází od stolu a jde 

si hrát znovu se svou panenkou

V 9:10 svačina

9:35 hygiena, oblékání, odchod do nedalekého parku

Všechny děti se rozutečou na dětském hřišti. A. chce jít na houpačku. Chvíli se 

houpe. Po té se jde podívat na pískoviště za kamarádem. Hrají si s bábovkami, 

pečou dorty a zdobí je kamínky.

11:30 odchod do školky.

12:00 hygiena, oběd 
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12:25 Převlékání do pyžámek, hygiena, odpočinek na lehátkách. A. usíná při 

čtení pohádky téměř okamžitě.

15:00 se A. probouzí, jde na záchod a po té si převlékne oblečení. Jde si vzít 

svačinku a pořádně se napije. S paní učitelkou jdou zbylé děti zpívat ke klavíru 

jarní písničky. Po té A. přechází do třídy, kde pracuje její maminka. Vypráví jí, co 

celý den dělala. Do 17:00 si hraje s dětmi z jiné třídy a opět jim ukazuje svoje 

miminko s šatečky. Po odchodu všech ostatních dětí odchází A. s maminkou 

domů.

7) Režim dítěte v domácím prostředí (strukturovaný rozhovor)

Rozhovor proběhl s: maminkou Anežky

a) V pracovní den: „Manžel A. budí kolem 7:00 až 7:30. Pak provedou 

ranní hygienu, nasnídají se a jdou do školky, kde vlastně také pracuji. 

Anežku jsem ale dala do jiného oddělení k jiné paní učitelce. Když je 

doma, tak chodí pravidelně ve 12:00 (ihned po obědě) spát. Spí tak do 

14:30. Se mnou chodí ze školky, podle směn. Odpoledne jdeme 

většinou někam ven, na hřiště nebo do parku. Když jsme doma, tak si 

hrajeme s kostkami, panenkami nebo si prohlížíme knížky. Aktuálně 

nás baví hra na piráty, kluci si s ní hrají tak hodinku, dvě denně. Kolem 

18:00 si dáme večeři. Potom ji jdu vykoupat. Večer se místo večerníčku 

dívá na pohádky na DVD nebo fandí klukům při hře na počítači (mají 

společný pokoj). Spát chodí celkem nepravidelně, kvůli bratrům. Kolem 

23:00 jim však bezpodmínečně zhasínám.“

b) O víkendu: „Pravidelně trávíme čas na chatě mimo Prahu. V neděli 

všichni chodíme pravidelně na mši svatou. Odpoledne hrajeme hry, ale 

snažíme se být co nejvíce na vzduchu. Jezdí na odstrkovadle, někdy na 

kole s podpůrnými kolečky. Jinak má režim dne celkem stejný jako 

v týdnu.“

8) Pobyt v předškolním zařízení: „Dochází jen velmi málo, protože je dost často 

nemocná.“
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9) Občasné hlídání: „Hlídají nám obě babičky, když zrovna potřebujeme nebo 

občas i má kamarádka.“

10) Mimoškolní aktivity: „Zatím nikam nedochází, bude asi pak chodit na nějaké 

kroužky v rámci školky.“

11) Pracovní vytížení rodičů:

a) Otec – „V současné době nezaměstnaný. Pečuje o A., když je 

nemocná.“

b) Matka – „Mám buď dopolední 7:00 – 13:00 nebo odpolední 12:00 –

17:00.“ 

12) Rodinné tradice: „V neděli chodíme na mši svatou. Slavíme Velikonoce, 

Vánoce, Dušičky, narozeniny a svátky.“
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1) Jméno : Matěj

2) Věk dítěte: 3,3

3) Bydliště: Praha

4) Sourozenci: nemá

5) Rodinná situace: rodiče udržují partnerský vztah

6) Režim dítěte ve školce (1 denní pozorování):

7:50- příchod M. do školky. Nevítá paní učitelku a rovnou běží ke klukům hrát si 

s auty. Paní učitelka mu připomíná, aby jí pěkně pozdravil. M. řekne: „Bý den“ a 

utíká zpět ke hře. Kamarádi postupně opouštějí hru s auty a M. zůstává sám. Jde 

si stavit kolejiště, po kterém následně jezdí autíčky. Kluci se opět k jeho hře 

přidávají.

8:30 – děti uklidí hračky a sednou si k dřevěnému domečku. Paní učitelka určuje 

hospodáře pro tento den. Všichni se za nimi seřadí a jdou do herny se 

skluzavkou. Tam si s nimi paní učitelka na 10min. zacvičí. M. nedává moc pozor a 

cvičení bojkotuje. Velmi ho ovlivňuje jeho kamarád, který se ho snaží honit po 

celé herně. Paní učitelku moc neposlouchají. Až při kolektivní hře M. udrží 

pozornost a snaží se pravidla pochopit. Po hře se děti mohou sklouznout, jdou si 

umýt ruce a na svačinu.

9:00 – svačina 

9:20 – řízená činnost – Paní učitelka si volá jednotlivé děti ke stolečku. Každé dítě 

dostane předmalovanou konvičku, které domaluje vzor nebo zkrátka jen vybarví. 

M. se úkolu zhostil perfektně. Konvičce udělal pestrobarevné puntíky. Činnost ho 

bavila. Po asi 10 minutách má výtvor hotový a může si jít hrát, než všechny děti 

domalují konvičky. Jde si skládat dřívka, staví  autům garáž.

10:00 – hygiena a odchod na zahradu. Na zahradě si M. vlézá do dřevěné 

mašinky a hrají si tam s ostatními dětmi. Po chvilce odchází ke skluzavce, kde se 

párkrát sklouzne. Po té běží za staršími děvčaty a hraje s nimi na rodinku. 

Dokonce i jednu holčičku políbí.
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11:15 odchod do školky, hygiena, převlékání

11:45 – oběd (špatně drží lžíci a nejde mu moc jíst polévka)

12:10 – odchod s tatínkem

7) Režim dítěte v domácím prostředí (strukturovaný rozhovor)

Rozhovor proběhl s: tatínkem Matěje

a) V pracovní den: „M. budí manželka kolem 7:00, dohlédne na to, aby si 

vyčistil zuby a pak mu dá snídani. Ráno občas koukáme na kreslené 

filmy, co dávají v televizi a pak odvedu M. do školky. Odpoledne ho 

vyzvedávám po obědě, snad jednou jsem potřeboval něco si zařídit, 

takže tam spinkal jen jednou. Po obědě jdeme domů, pustíme si 

nějakou pohádku, M. u toho vždy pěkně usne. Spí až do 15:00. Potom 

mu dávám vychlazený čaj a nějakou svačinku. Po té si hrajeme s legem 

nebo chodíme ven, děláme výlety po Praze. Manželka přichází domů 

kolem 17:30, uvaří večeři a v 19:00 se najíme. Po večeři ho manželka 

vykoupe, chvilku si s ním pohraje – přečte mu pohádku, povídá si 

s ním, jak se měl ve školce, co tam dělali apod. Kolem 20:30 dostane 

ještě něco malého na zub a jde spát.“

b) O víkendu: „O víkendu se většinou o M. stará manželka, protože ho 

přes týden vidí méně než já, tak si ho chce také užít. Ráno vstáváme 

samozřejmě o trochu později, tak kolem 8:30. Náplní dne bývají 

návštěvy prarodičů, známých. Občas si uděláme výlet do zoo nebo na 

různé akce pro děti, co bývají třeba na hradech a zámcích. Jinak 

dostane dopoledne svačinu, v poledne obědváme, večery většinou 

máme stejné jako v týdnu. M. necháváme jít později spát, když chce, 

cca v 21:00.“

8) Pobyt v předškolním zařízení: „Chvilku mu trvalo, než si M. zvykl na paní 

učitelky, ale už si našel kamaráda a školku zvládá v pohodě.“

9) Občasné hlídání: „Občas poprosíme babičku na večerní hlídání, když si 

chceme s manželkou vyrazit.“
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10) Mimoškolní aktivity: „Zatím žádné nemá.“

11) Pracovní vytížení rodičů:

a) Otec – „Jsem soukromý podnikatel, svou práci stihnu udělat, zatímco je 

M. ve školce, ale občas to doháním o víkendu.“

b) Matka – „Pracuje od 8 -17:00.“

12) Rodinné tradice: „M. věří na Ježíška, takže oslavujeme s radostí Vánoce a 

Velikonoce. Dále jsme se prvním rokem účastnili drakiády a kuličkiády a doufám, 

že se to v naší rodině stane tradicí. Scházíme se tak s přáteli a jejich dětmi. Jinak 

slavíme jmeniny i narozeniny v širším rodinném kruhu.“
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1) Jméno: Jana

2) Věk dítěte: 5

3) Bydliště: Praha

4) Sourozenci: nemá

5) Rodinná situace: rodiče udržují partnerský vztah

6) Režim dítěte ve školce (1 denní pozorování):

Příchod do školky v 8:15, děti mají volnou hru. 

Janička se jde pozdravit s paní učitelkou a vypráví jí, co včera dělali s tatínkem. 

Potom si jde hrát s kamarádkami do kuchyňky, kde si hrají na čajový dýchánek. 

Kolem 8:40 paní učitelka svolává děti k rannímu kruhu. Probíhá úklid hraček a 

posléze se děti posadí do kruhu. Povídají si o nástupu jara, o prvních jarních 

květinách. Janička v klidu sedí a poslouchá, co jim paní učitelka povídá. 

Proběhne tichá pošta – se slovem „svačina“. Děti se zvedají a samy jdou provést 

hygienu. 

9:00 svačina – děti si samy berou talířky se svačinou a hrnečky z vozíku. Paní 

učitelka jim nalévá pití. Popřejí si dobrou chuť. Janička si jde dvakrát přidat, mají 

chléb s vajíčkovou pomazánkou.

9:15 – 10:00 probíhají řízené činnosti (VV, TV, DV, HV) 

Děti jdou s paní učitelkou ke klavíru, aby se naučily pěknou písničku o jaře – „Jaro 

dělá pokusy“, od Svěráka a Uhlíře. Janička se ze začátku nechytá, ostatní děti 

taktéž. Je to celkem náročná píseň, ale paní učitelka jí má rozplánovanou do 

několika dnů. Až tak po desátém pokusu si děti začínají pamatovat slova první 

sloky a refrénu. Janičku to evidentně moc nebaví. Paní učitelka začíná hrát 

rychlou píseň, aby se na to děti mohly proběhnout a vnímat dynamiku a rytmiku 

skladby. Při vysokých tónech musí pobíhat po špičkách, při nízkých tónech dupat. 

Janička lítá jak zběsilá a proběhnutí vřele vítá. Po té dostanou děti dřívka a 

zkouší znovu novou písničku doprovodit rytmickým vyťukáváním. To Janička 

bravurně zvládá. Děti už si text písně vcelku pamatují.

10:00 – hygiena, převlékání na ven – Janička potřebuje pomoci s tkaničkami
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Venku – volná hra: Janička leze na prolézačky, klouzačku. Později se na 

houpačce dohaduje s kamarádkou, aby jí tam pustila, že už je tam kamarádka 

dlouho. Janička jde žalovat paní učitelce. Ta to řeší vysvětlením, že až se 

kamarádka dohoupe, tak tam J. určitě pustí. Janička jde zpět k houpačce a čeká 

na uvolnění místa. Občas kamarádku zhoupne a prosí ji, ať už jí tam pustí. Celé 

to trvá zhruba 15 minut. Po té se konečně může J. houpat. Po dohoupání, se jde 

J. podívat za jinými kamarádkami, co dělají. Jsou v domečku a hrají si na 

ježibaby. Vaří hromadně lektvary z písku, kamínků a natrhané zeleně. 

Zhruba kolem 11:15 jdou děti do školky. Následuje hygiena a v 11:30 oběd. J. má 

velký hlad a jde si přidat kuře s bramborem.

Po obědě si jdou všichni vyčistit zuby, na záchod a převléci do pyžámek. Po 

12:00 už všichni leží na lehátkách a poslouchají od paní učitelky pohádky. 

Janička po chvilce usíná.

13:30 – se děti probouzí, následuje úklid lehátek a klidové činnosti. Kreslení, 

vystřihování, skládání stavebnic, individuální práce s paní učitelkou. Janička jde 

skládat s kamarádkou stavebnici – doplňování tvarů do celku. 

14:00 následuje svačina

Dále pak volná hra. J. prosí paní učitelku, jestli si může půjčit kostým princezny a 

hraje si s kamarádkami na víly a princezny. Paní učitelka jim pouští CD 

s písničkami z pohádek a děvčátka tančí.

15:00 si pro J. přichází maminka. 

7) Režim dítěte v domácím prostředí (strukturovaný rozhovor)

Rozhovor proběhl s: maminkou Jany

a) V pracovní den: „Ráno vstává kolem 7:15, vyčistí zoubky, nasnídá se. 

Chvilku ráno kouká na Šmouly. Pak se oblékneme a jdeme do školky. 

Tam dorazíme většinou kolem 8:00. Pak jí ze školky vyzvedávám já 

kolem 15:00 nebo její tatínek kolem 16:30. Když je hezky tak 

zůstáváme venku a jdeme někam na hřiště. Pak přijdeme domů a 
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většinou si jde kreslit nebo stavíme puzzle. Dokáže si ale hrát výborně i 

sama s panenkami. V 18:30 máme tak večeři, většinou lehká jídla. 

18:45 kouká na večerníček, pak na „Animáček“. Cca do 19:40. Pak se 

jde koupat. Před spaním dovádí s tatínkem nebo jí pustím písničky 

nebo mluvené pohádky. 20:30 už musí být v posteli.“

b) O víkendu: „Víkendy trávíme společně u prarodičů mimo Prahu nebo 

sportovním vyžitím v Praze i mimo ní (horolezecká stěna, bruslení, 

cykloturistika). Většinou snídáme tak kolem 9:00, do oběda sportujeme, 

kolem 13:00 máme oběd, pak necháme J. chvilku zdřímnout, jak je 

zvyklá a odpoledne jdeme zase sportovat. V 17:00 návrat domů. 

Večery stejné jako v týdnu.“

8) Pobyt v předškolním zařízení: „Nastoupila ve 3 letech. Adaptace proběhla bez 

problémů, těšila se na kolektiv, ale cca 2. týden byla trochu plačtivá. Pak už to 

bylo OK.“

9) Občasné hlídání: „Zřídka pohlídá J. sousedka, která má také pětiletou 

holčičku.“

10) Mimoškolní aktivity: „Chodíme spolu do Sokola 2x v týdnu odpoledne na 

cvičení předškoláků a na tanečky.“

11) Pracovní vytížení rodičů:

c) Otec – pružná pracovní doba (od 8-16:00 nebo od 10-18:00)

d) Matka – na směny (7-13:00 nebo 10-17:00)

12) Rodinné tradice a zvyky: Tradičně slavíme Velikonoce, Vánoce, Masopust a 

Dušičky. Nově nám přibyly svátky Halloween a Valentýn. Jinak pak slavíme 

narozeniny a svátky v širším kruhu rodiny.
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1) Jméno: Adam

2) Věk dítěte: 5 let

3) Bydliště: Praha

4) Sourozenci: dva starší bratři (20let a 14let)

5) Rodinná situace: rozvedení, s otcem se schází jednou za 14 dní a občas ve 

středu odpoledne

6) Režim dítěte ve školce (1 denní pozorování):

7:30 – příchod do školky, přivítání se s paní učitelkou

A. si staví s kamarádem „bazén“ z plastových prolézaček, doprostřed ohrady 

házejí molitanovou stavebnici, jako vodu. Do kostek skákají a hrají si tam na 

potápěče a žraloky. Chodí po obrubníku plastové ohrádky. (Zvládají to i bez 

pomoci, není to na pád vysoko). Postupně přichází více dětí, a tak se A. hrne za 

svým druhým kamarádem, že si půjdou stavět hlavolam - stavebnici. U této 

stavebnice vydrží cca 30 minut, což je obdivuhodné. Neustále stavebnici 

společně rozkládají a skládají. 

8:30 – svačina, hygiena, odchod do externí tělocvičny

9:00 – cvičení, pohybové hry - Procvičení typů chůze, běhu, poskoků (A. zvládá 

na výbornou), cvičení s obručemi ho také velmi baví, opičí dráha – chůze po 

lavičce, přitahování na lavičce, skok z lavičky – bez problému. Hra na ocásky 

(honička) všechny děti velmi rozdivočela, A. jí chtěl hrát opakovaně. Na závěr 

přišla relaxační chvilka. Dodržení pitného režimu.

10:20 – odchod na zahradu – A. si okamžitě bere koloběžku a jezdí křížem 

krážem po hřišti. S chlapci si hrají na stíhačky, občas do sebe schválně nabourají, 

ale usmějí se a nevadí jim to, berou to jako legraci. Po té jeden z kamarádů 

zahlásí: „Jdeme hrát drtivou porážku!“ Kluci odloží koloběžky, rozeběhnou se po 

hřišti a přelézají všechny možné prolézačky. Dělají, jako že padají.

11:10 – odchod do školky, hygiena, oběd (A. vše snědl a ještě si přidal.)

12:00 – čistění zubů, odchod na lehátka (A. usnul až při 3. namluvené pohádce).
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13:40 – se A. probírá a jde na záchod.Paní učitelka mu nabídne čaj a svačinu, 

kterou A. nepohrdne. Po té si jde v tichosti kreslit, než se probudí ostatní děti. 

Kreslí stíhačky, letadla a vrtulníky. Po půl hodince se k němu přidává kamarád a 

jdou stavit z dřevěné stavebnice dráhu pro auta. Nechybí detaily, jako stromy, 

semafory, budovy. 

Kolem 15:00 jdou všechny zbylé děti na zahradu, kde si je později vyzvedávají 

rodiče. Znovu si A. bere koloběžku a jezdí, jako o závod. Po té si unaveně sedá 

vedle učitelky z druhé třídy (jeho maminky) a povídá jí, co přes celý den dělal. 

Již před 17:00 A. odchází s maminkou domů.

7) Režim dítěte v domácím prostředí (strukturovaný rozhovor)

Rozhovor proběhl s: maminkou Adama

a) V pracovní den: „Vstáváme kolem 6:30 a do 7:00 provedeme hygienu a 

nasnídáme se. Potom ho odvedu do školky. Chodí do oddělení mé 

kolegyně, takže se můžeme vídat po celý den, ale většinou si hraje 

s dětmi a nevyžaduje moji pozornost. Společně odcházíme ze školky 

buď v 13:00 nebo v 17:00. Doma si hraje s bratrem na počítači nebo 

s mým partnerem skládá puzzle, maluje nebo se dívá na DVD. Partnera 

zná odmalička. Mají velmi hezký vztah. Když je hezky, tak jedeme do 

parku nebo na kolo. Někdy mi pomáhá s vařením, baví ho to. Kolem 

18:30 máme večeři, pak se jde vykoupat a večer koukáme na televizi. 

Kluci se chodí koukat do pokojíčku na DVD nebo hrají něco na počítači. 

Kolem 20:30 si Áďa ještě něco malého zobne. A kolem 21:00 jde spát 

do svého pokoje“.

b) O víkendu: „Často jezdíme mimo Prahu na chatu, která je asi 20 km od 

Prahy. Děláme různé sportovní víkendy, výlety na kolech, na lyžích 

nebo i pěší procházky. Jednou za 14 dní chodí se svým tatínkem na 

horolezeckou stěnu, do aquaparku, do zoo apod. Pokud jsme doma, 

hraje si s prostředním bratrem a přítelovou dcerou (10 let), která k nám 

chodí také jednou za 14 dní. Jinak vstává a chodí spát stejně jako 

v týdnu, ale po obědě nespí. Stravuje se ve stejnou dobu.“
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8) Pobyt v předškolním zařízení: „Dochází do školky od 3 let a neměl s tím žádný 

problém.“

9) Občasné hlídání: „Obě babičky jsou ochotny děti pohlídat, ale není to moc 

potřeba, jen když si chceme s přítelem někam vyrazit sami. Jinak občas hlídá 

sám přítel, protože večer chodím na cvičení.“

10) Mimoškolní aktivity: A. dochází téměř na všechny kroužky, které MŠ nabízí: 

angličtina, míčové hry, keramika, dramatika, plavání.

11) Pracovní vytížení rodičů:

a) Otec – velmi vytížen

(partner – má velmi flexibilní pracovní dobu, soukromý podnikatel)

b) Matka – „Jsem učitelka v MŠ (6-8 hodin denně) + cvičitelka aerobicu 

(2 večery v týdnu)“.

12) Rodinné tradice: „Scházíme se na Vánoce, Velikonoce a na oslavy narozenin. 

Pravidelně sledujeme staršího syna v televizi (hraje basketbal ve Španělsku) 

nebo s ním komunikujeme přes internet. Jinak jezdíme tradičně na víkendové 

sportovní výlety.“
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1) Jméno: Alžběta

2) Věk dítěte: 6,6

3) Bydliště: Praha

4) Sourozenci: starší sestra (10let)

5) Rodinná situace: úplná rodina

6) Režim dítěte ve školce ( 1 denní pozorování):

7:40 – příchod do školky – A. si nechce sundat boty ani kabát a mamince téměř 

poroučí, ať jí přezuje. Maminka spěchá do práce, a tak A. přezouvá a předává jí 

učitelce. Paní učitelka A. vyzve, aby si dala na docházkovou kartičku kolíček a 

potom, že si může jít hrát. A. si bere svého plyšového poníka do třídy a hned se 

jím chlubí ostatním holčičkám. Hrají si s ním. A. ho nechce nikomu půjčit, takže 

děvčátka chodí žalovat. Paní učitelka už to nevydrží a A. řekne, že by se mohla o 

hračku podělit, když už si jí přinesla do školky ukázat ostatním. A. po chvilce 

domlouvání souhlasí. 

8:15 – úklid hraček a ranní kruh – každé dítě mělo za úkol zjistit něco o 

medvědech nebo přinést nějaké jejich obrázky. Povídají si o lesních zvířátkách. A. 

na úkol nezapomněla a přinesla si encyklopedii o zvířatech. Po povídání si 

v kruhu si děti zaběhají na rytmus a melodii klavíru. A. zvládá reagovat celkem 

slušně, ke konci řízené činnosti si však sedá a hraje si s poníkem. Na výzvy paní 

učitelky nereaguje. Do činnosti jí však nenutí. Dalších dvou her se A. neúčastní a 

dál sedí na lavičce. Na opakované výzvy učitelky nereaguje, odsekává, že to 

nejde dělat, protože nechce.

9:00 hygiena,svačina – A. si jednou kousne a sousto vyplivne. Napije se, ale 

svačiny už se ani nedotkne. 

9:30 následuje chvilka u piána, kde děti nacvičují píseň o Červené Karkulce. A. se 

do činnosti zapojuje, snaží se vyniknout hlasitějším zpěvem.

10:00 odchod na školní zahradu

A. si bere koloběžku a jezdí po určeném chodníčku. Po asi 20 minutách k ní jde 

holčička, jestli by jí také nepůjčila koloběžku. A. dělá, že nevnímá a jezdí dál. Po 

neustálém naléhání kamarádky jí A. vynadá, že jí má teď ona a že jí nepůjčí. Po 
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dalších 5 minutách A. koloběžku odloží a jde za ostatními na prolézačky, kde si 

hrají na loupežníky. 

Kolem 11:30 odchod do školky, hygiena, oběd. (A. škemrá, jestli může nechat 

polévku, že jí nebude jíst. U druhého jídla se šklebí, ale porci nakonec sní.)

12:25 si mohou děti jít lehnout s mladšími na lůžka (někdy to mají za trest) nebo 

jdou dělat klidové činnosti ke stolečkům. Paní učitelka pracuje s knihou a předčítá 

dětem popletené pohádky. Starší děti už dokáží skvěle reagovat. A. si také všímá 

hodně změn a reaguje na otázky paní učitelky. Po práci s knihou si jde A. kreslit. 

Přidávají se k ní kamarádky a navzájem se v kresbě ovlivňují. A. začala kreslit 

mořskou pannu, takže kamarádky jí kreslily také. Paní učitelka neustále A. 

opravuje úchop tužky – A. je levák.

14:00 svačina (konečně něco, co A. dokáže sníst bez cavyků – sladká bábovka)

A. se zpět vrací ke hře s poníkem. Hrají si s ním na lékaře. Tatínek přichází pro A. 

kolem 15:00. A. nechce odejít ze školky a otce ani nepozdraví. Trvá 10 minut, než 

jí otec přemluví. Po té odcházejí.

7) Režim dítěte v domácím prostředí (strukturovaný rozhovor)

Rozhovor proběhl s: maminkou Bětky

a) V pracovní den: „Ráno budím A. kolem 7:00. Připravím jí snídani a 

odvedu jí do školky. Odpoledne jí cestou z práce vyzvedává manžel, 

kolem 15:00. Jdou pak pro sestru do družiny a buď zůstanou venku na 

hřišti nebo jdou domů. Tam si pak holky spolu hrají, občas se 

pošťuchují. A. se stále snaží o naši pozornost a na sestru občas žárlí. 

Někdy je dost nezvladatelná. Chodíme 1x týdně do PPP, aby A. 

pomohli s jemnou motorikou a se soustředěním. Je však tvrdohlavá. 

Když si usmyslí, že něco dělat nebude, tak to prostě dělat nebude. 

Snažíme se před večeří dělat nějaké grafomotorické listy navíc. Kolem 

19:00 se navečeříme, potom se chvíli díváme na televizi nebo holkám 

pustíme na dvd nějakou pohádku. Kolem 22:00 je posíláme na kutě.“
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b) O víkendu: „Tradičně jezdíme v pátek večer nebo v sobotu ráno na 

chatu. Po cestě uděláme nákup na víkend. Holky si většinou hrají za 

plotem u potoka. Mají tam starou vrbu, kde vaří z bláta. Mají tam 

nataháno spousta dřevěného nádobí. Většinou si tam vydrží hrát třeba i 

celé dopoledne. Odpoledne s děvčaty občas vyrazíme na kolo po okolí. 

Večer většinou grilujeme venku. Večer chodí spát také kolem té 22:00, 

ale ráno je necháváme spát, jak dlouho chtějí.“

8) Pobyt v předškolním zařízení: „Chodí už do druhé školky, protože jsme se 

přestěhovali.“

9) Občasné hlídání: „Není potřeba.“

10) Mimoškolní aktivity: „Chodí jednou týdně na tanečky, které jí baví a jednou 

týdně na kroužek pro předškoláky, kde procvičují to, co A. potřebuje cvičit.“

11) Pracovní vytížení rodičů:

a) Otec – „Zaměstnán od 7:00 – 14:30.“

b) Matka – „Pracuji od 8:00 do 16:00.“

12) Rodinné tradice: „V neděli jezdíme pravidelně z chaty na velké nákupy, kde 

holkám nakupujeme oblečení, jídlo na celý týden, hračky atd. Přes rok slavíme 

narozeniny a svátky našich příbuzných a rodinných známých. Slavíme Vánoce, 

Velikonoce, Halloween, Dušičky, Mikuláše, Den dětí a Den matek.“
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1) Jméno: David

2) Věk dítěte: 6,5

3) Bydliště: Praha

4) Sourozenci: bratr (2roky)

5) Rodinná situace: úplná rodina

6) Režim dítěte ve školce (1 denní pozorování):

8:20 příchod do školky, než se D. stihne rozkoukat, tak se uklízí hračky a jde se 

na ranní kruh. Tam si s paní učitelkou posílají talisman, aby každé dítě něco řeklo 

k tématu nebo odpovědělo na otázky. D. odpovídá na otázku: „Co se děje na 

jaře?“ odpovídá: „Je víc sluníčka a rostou nové kytičky.“ (neumí moc hlásky l a r). 

Po ukončení ranního kruhu se protáhnou a zacvičí si na gymbalonech (cca 

15min).

9:00 svačina – stolování zvládá perfektně

9:15 – výtvarná činnost- malba slunce a slunečních barev temperovými barvami. 

D. si malbu opravdu užívá, využívá žluté, oranžové, červené a modré barvy, dělá 

sluníčku obličej. Kdo má práci hotovou, může si jít na chvíli hrát. D. dodělává 

detaily sluníčku až do konce.

9:50 – hygiena a odchod na zahradu – D. si jde hrát s kamarády do křoví, kde 

mají domeček a kde si hrají na vaření s kamínky. Vypadá to, že si hrají na psí 

rodinku.

11:00 odchod do školky, hygiena

11:20 zpívání písniček u klavíru – D. se zpěvu neúčastní, nebaví ho to.

11:45 oběd

12:05 čistění zubů, odchod mladších dětí na lůžka, starší mohou zvolit klidové 

činnosti nebo se k mladším dětem přidat. D. volí klidové činnosti. Bere si na 

koberec knížku a s ostatními dětmi si jí prohlížejí, paní učitelka jim tuto knihu
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později čte. D. v klidu poslouchá paní učitelku. Po přečtení knihy si bere paní 

učitelka děti k individuální práci, zadává jim úkoly podle potřeby. S D. dělá paní 

učitelka jazykové a dechové cvičení, poté s ním chvíli hraje pexeso, u kterého 

musí D. říkat, co vidí na obrázku. 13:00 si jdou D. s kamarády stavit bunkr 

z molitanových kostek a polykarpové dřevěné stavebnice. Maminka pro D. 

přichází ve 13:10, kdy D. přerušuje hru, loučí se s kamarády a paní učitelkou.

7) Režim dítěte v domácím prostředí (strukturovaný rozhovor)

Rozhovor proběhl s: maminkou Davida

a) V pracovní den: „Ve všední den budím Davídka kolem 7:30, dám mu 

snídani a odvedu ho s bráškou do školky. Většinou ho po obědě 

vyzvedávám, protože jsem ještě na mateřské dovolené. Potom jdeme 

občas na hřiště nebo k mým kamarádkám na návštěvu. Kluci 

odpoledne dostanou nějakou svačinku v podobě ovoce nebo bábovky. 

Když jdeme rovnou domů, procvičujeme logopedii, děláme různé úlohy 

pro předškolní děti, kreslíme si, stavíme lego, učíme se básničky. 

Kolem 18:00 večeříme. Před a po večeři si může D. chvíli hrát na 

počítači. Pak se vykoupe, chvilku si pohraje s otcem a jde spát tak 

kolem 21:30.“

b) O víkendu: „O víkendu jezdíme za babičkami na venkov nebo 

navštěvujeme přátele. Kolikrát navštěvujeme i děti od D. ze školky. 

Jinak vstáváme a chodíme spát pravidelně. Dodržujeme nedělní oběd 

na 12hodinu, abychom seděli celá rodina u stolu.“

8) Pobyt v předškolním zařízení: „Do školky chodí od 3 let, neměl s ní nikdy 

žádný větší problém.“

9) Občasné hlídání: „Nemáme.“

10) Mimoškolní aktivity: „Chodí na logopedii odpoledne 2x týdně, kam ho 

doprovázím, jinak se s ním snažím pracovat doma.“

11) Pracovní vytížení rodičů:
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a) Otec – „Je pracovně velmi vytížen. Pracuje od 8-18:00, někdy i déle.“ 

b) Matka – „Jsem na mateřské dovolené.“

12) Rodinné tradice: Krom nedělního oběda dodržujeme Vánoční a Velikonoční 

tradice, chodíme po Praze na Mikuláše, a o Vánocích na Půlnoční mši. Potom 

slavíme svátky a narozeniny všech našich příbuzných a známých. Dále slavíme 

Valentýna, den matek a den dětí (vždycky koupíme nějakou pěknou hračku).
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4.4. Celková analýza výsledků pozorování

Celková analýza výsledků pozorování obsahuje podkapitoly, které se zabývají 

porovnáním výsledků šetření s dobou minulou v oblastech: spánku, řízené činnosti, 

volné hry a pozornosti rodičů. Dále jsou pro větší přehlednost vypracovány níže 

uvedené tabulky. V obou tabulkách jsou zapsány předpokládané průměrné doby 

trvání jednotlivých činností za den. Sloupec „Jiné činnosti“ zahrnuje dobu trvání 

hygieny, dívání se na televizi, přemisťování aj. činnosti. V posledním sloupci uvádím 

pro zajímavost a srovnání i počet jídel přes den. Uvedené časové údaje jsou 

spočítány na základě přímého pozorování dítěte a na základě výpovědí 

dotazovaných rodičů, které jsou uvedeny v jednotlivých „složkách“ dětí.

Tab.č.1 (děti mimopražské)

Tab. č.2 (děti pražské)

Jméno Věk Řízená činnost Volná hra Spánek
Jiné 

činnosti
Stravování

Ema 3 1h 3h30min 14h 3h30min 4x (2x sunar)

Michal 3,4 1h 3h55min 13h 4h 6x

Sára 5,2 2h40min 3h 11h 5h 5x

Matěj 5,5 1h40min 3h35min 10h 6h30min 6x

Jarmila 6,5 2h20min 6h 9h 5h 6x

Jakub 6,5 3h30min 5h50min 9h15min 4h 5x

Jméno Věk Řízená činnost Volná hra Spánek
Jiné 

činnosti
Stravování

Anežka 3 1h05min 4h30min 11h 6h40min 5x 

Matěj 3,3 30min 3h25min 13h 6h35min 6x

Jana 5 1h35min 4h25 12h15min 5h45min 5x

Adam 5 2h 4h 10h50min 6h 6x

Alžběta 6,6 2h15min 5h10min 9h 6h35min 4x

David 6,5 3h30min 5h 10h 5h15min 5x
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4.4.1. Spánek

Již od doby poválečné chodily děti odpočívat po obědě, aby měly sílu 

na odpolední činnosti. Děti mladšího věku chodily povinně spát na 1.5 hodiny, 

starší děti na hodinu. Od poloviny 20.století chodily děti často spát na čerstvý

vzduch. Ne každé dítě však chtělo spát, a tak se na lehátku vrtělo a 

vyrušovalo ostatní. Z toho důvodu si paní učitelky vymýšlely různé motivace a 

odměny za to, že dítě opravdu bude poctivě spát. Například strkaly poctivě 

spícím dětem pod polštář obrázky nebo dokonce bonbóny.  Dnes je tento 

dřívější trend většinou passé. V dnešní době se děti ke spánku nenutí, pouze 

je doporučen odpočinek na lehátku, někdy využíván jako efektivní pohrožení 

trestem. Děti mladšího věku chodí na lehátka spát a poslouchat pohádky, 

zatímco děti starší odpočívat nemusí, měly by ale po obědě dodržet klidové 

činnosti.

Při důkladném propojení pozorování dítěte v průběhu dne s výpověďmi 

rodičů tak dostáváme dnešní obraz dne předškolního dítěte. V tabulkách 

(viz.výše) je patrné, že čím je dítě mladší, tím déle spí. V režimu spánku 

vybraného vzorku dětí je zjevná jistá únava dětí, které jsou více vystavovány 

denní zátěži a je tak na nich znát každá půlhodina spánku. Je tedy očividné, 

že je odpolední spánek v mateřské škole nebo i mimo ní potřeba. Samy děti, 

které chodí po obědě ze školky domů, si tento spánek vyžadují a jsou na něj 

navyklé. U našeho vzorku to platí u dětí do 5 let.  Avšak děti starší pěti let už 

jen tak neusnou. Vyhovují jim klidové činnosti nebo odpočinek na lehátku 

s posloucháním předčítaných pohádek. 

Rodiče o víkendech vycházejí dětem vstříc a jejich denní režim lehce 

uvolňují. V ranních hodinách občas nechávají děti si chvilku přispat. Přes 

týden však má většina rodičů, co se týče spacího režimu, pevně stanovené 

hranice.
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4.4.2. Řízená činnost 

Již od počátku 19. století se v Čechách setkáváme s řízenou činností 

opatroven. J. V. Svoboda pro tyto opatrovny sepsal metodiku výuky

předškolních dětí. Jednalo se někdy téměř až o výuku školní, ale i přes to 

měly děti vymezený čas pro svoji volnou hru. Vše bylo ovlivněno 

náboženstvím. Hodně se dbalo na dodržování českých tradic, zvyků a kvůli

politické situaci i českého jazyka. Na přelomu 19. a 20. století se od této 

školské formy výkladu látky dětem upustilo. Na místo toho se zde rozmohlo 

několik různých alternativních způsobů, jak s dětmi pracovat. Některé tyto 

alternativy jsou používány u nás dodnes. Zejména práce Idy Jarníkové a jejich 

kolegyň nepřišla v niveč. V mateřských školách uplatňovaly výchovná 

pracovní zaměstnání, řízené a organizované činnosti. Na čirou volnou hru 

měla dítka čas pouze ráno. Od poloviny 19. století se také začaly objevovat i 

mimoškolní zájmové činnosti např.: dnes stále známý Sokol založen r. 1862, 

výlety a letní pobyty v přírodě. 

V době totality byly tyto řízené činnosti předepsány a na každý den se 

dělalo v každé mateřské škole to samé. Učitelky neměly žádnou povinnost pro

tvorbu individuálních programů a pro heterogenní uspořádání tříd. Jinak tyto 

řízené činnosti byly už velmi podobné těm dnešním. Praktikují se ranní kruhy, 

cílené povídání si s dětmi, vyplňování grafomotorických a jiných pracovních 

listů atd. Tyto činnosti jsou však čím dál, tím více náročnější. Náročnost se 

stupňuje spolu s nároky společnosti a modernizací. 

Kromě řízených činností ve školce se také setkáváme s hojným počtem 

druhů mimoškolních aktivit. Některé slouží pro zábavu dětem, některé pro 

spokojenost a klid rodičů, kteří chtějí dopřát svému dítěti potřebný přísun 

informací a nových činností. Jedním z oblíbených kroužků je zejména kroužek

pro přípravu dítěte na školu. Je třeba však podotknout, že takovouto přípravu 

by mělo dítě získat hlavně v mateřské škole, v nejhorším případě trénovat 

doma s rodiči. V našem vzorku 12 dětí máme 4 děti s odkladem školní 

docházky a z toho 2 děti chodí na kroužek pro předškoláky. Jinak rodiče 

využívají většiny kroužků, které poskytuje mateřská škola.  

Při řízených činnostech hraje roli mnoho faktorů, například: kvalita 

výuky paní učitelky, promyšlenost řízené činnosti s dostatečnou motivací, 
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kvalita prostředí, dostatečné naplnění potřeb, rodinné zázemí, počet dětí ve 

třídě atd. Můžeme tedy jen souhlasit s již velmi starou zkušeností, že se dítě 

předškolního věku může na řízenou činnost soustředit maximálně dvacet až 

třicet minut. Čím mladší dítě, tím zvládá kratší doby trvání řízených činností. 

Naopak starší děti zvládají více aktivit a řízených činností. „Hranice mezi hrou 

a prací však nemusí být vždycky přesná – hra může být vykonávána s plnou 

vážností a námahou, práce naopak může být převzata proto, že jedince 

baví.“26

4.4.3. Volná hra 

Děti si volně hrály již od nepaměti. Nejprve byly dostupné pouze 

přírodniny, takže si leckterá dívenka vystačila se špalíčkem a kouskem 

hadříku, ze kterého měla nakonec panenku. Chlapci si zase hráli například na 

vojáky a vystačili si tak jen s klacky, jako meči. Samotná hra dětí se vlastně 

moc za posledních 200 let nezměnila. Změnu nalézáme však obrovskou, a to 

v prostředcích (hračkách). Postupem času se tyto hračky zdokonalovaly a 

dnes již mnohé překračují hranice naší fantazie. 

U volné hry vidíme i na takto malém vzorku dětí to, že se dítě může 

soustředit na svou zvolenou hru třeba i hodinu, podle toho, jak má dítě zrovna 

náladu a jak ho tato činnost naplňuje. Někdy však dítě není trpělivé nebo je 

roztěkané a snaží se ohmatat a ozkoušet si několik věcí najednou. U těchto 

činností pak vydrží pouze krátkou dobu. Tyto děti se většinou dožadují činnosti 

řízené, poněvadž si samy nevědí s hrou rady.

Můžeme tvrdit, že volné hry stále se zvyšujícími nároky společnosti 

ubývá. Dříve si děti celé odpoledne hrály venku s vrstevníky, zatímco dnešní 

děti se jdou místo hry, která obohacuje jejich fantazii dívat na televizní pořady, 

které jim sice občas dávají podnět ke hře, otázkou ale zůstává, zda-li tento 

podnět bývá vždy příkladný a dobrý. Podle vzorku dětí zjišťujeme, že jejich 

volná hra je velmi často ovlivněna televizními pořady, jako je Prostřeno a  

Drtivá porážka.

4.4.4.Rodina

                                               
26 LANGMEIER, J.; D. KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2. Praha: Grada Publishing a.s., 2006. 
ISBN 80-2471-284-9, str.100
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Čas rodičů věnovaný jejich dětem je trávený velmi individuálně a záleží na 

mnoha faktorech: jde o spolupráci jednotlivých členů rodiny, o ekonomickou situaci 

(tudíž pracovní vytížení rodičů), o životní styl. Záleží také na tom zda-li má dítě 

sourozence, jestli má úplnou rodinu, jestli má nějaké povinnosti nebo zájmové 

kroužky, do kterých dochází atd. Dítě, které chodí do školky, vstává obvykle kolem 7 

hodiny ranní, do školky je přivedeno na 8 hodinu. Odpoledne se pak shledává kolem 

16:00 s jedním z rodičů. Druhého rodiče vidí až později k večeru. Přibližně tak 

můžeme říci, že se rodič dítěti může věnovat denně tak 3 – 5 hodin čistého času.

V dobách minulých závisela socializace dítěte na ekonomických a politických 

podmínkách, na počtu členů rodiny, na rodinném životě. Často měly děti dovoleno 

hrát si a stýkat se s kamarády venku, aniž by na ně rodiče úzkostlivě dohlíželi. 

Ostatně toto vidíme i na našem vybraném vzorku dětí mimopražských, kteří se 

scházejí s dětmi od sousedů na hřišti nebo něčí zahradě. Vzorek pražských dětí jde 

většinou s rodičem na hřiště, kde si hrají samy, ti smělejší nacházejí pokaždé 

náhodného partnera ke hře nebo se výjimečně rodiče dětí domluví, že se na hřišti 

sejdou. 

4.5. Shrnutí

Den mimopražského dítěte a dítěte žijící v Praze se v základu mnoho neliší. 

Podle věkového kritéria nacházíme u obou skupin velmi podobné údaje o době 

spánku, řízené činnosti a volné hry. Z hlediska genderu zde vidíme rozdíly pouze ve 

zvolených volných hrách, chlapci až na jednu výjimku jedí častěji a více. Co se týče 

aktivity dětí, je každé pozorované dítě jedinečné. Pražské děti často vyjíždí o víkendu

na chatu nebo za prarodiči na venkov. Ze vzorku mimopražských dětí  nejezdí ani 

jedna rodina na chatu, tráví však víkendy taktéž návštěvami známých, výlety a 

sportem, jako je tomu i u dětí pražských. Co se týká tradic a zvyků rodin, jsou takřka 

identické až na výjimky. Jsou jimi např.: bohoslužba, mše, kuličkiáda, drakiáda.  
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5. ZÁVĚR

Tato bakalářská práce se zabývala náplní dne předškolního dítěte, do kterých 

patří: spánek, stravování, poměry organizované činnosti vůči volné hře a taktéž 

hodnotila rodičovskou pozornost k dítěti. Jejím cílem bylo popsat typické trávení času 

dětí dob minulých a doby dnešní a pokusit se vyzdvihnout podstatné informace 

týkající se dané tématiky.

Teoretická část pojednává o dni dítěte od přelomu 18. a 19. století a popisuje i 

den dítěte ze století 21. Tato část může posloužit informačně každému, kdo se o tuto 

tématiku zajímá. Cílem také bylo provést krátký průzkum a následně jej zanalyzovat.

V rámci praktické části bylo metodami strukturovaného rozhovoru a přímého 

pozorování dětí provedeno šetření o aktuálním uspořádání dne dítěte. Mezi 

jednotlivými dětmi se samozřejmě objevily četné rozdíly v harmonogramech dne. Ty 

se týkají především odpolední náplně dne mimopražského a pražského dítěte, kvality 

řízených činností učitelek mateřských škol, omezené možnosti využívání 

mimoškolních zájmových aktivit, dopravy. Tyto prvky byly povětšinou závislé na 

ostatních členech rodiny a dalších neméně důležitých faktorech, např.: řízení 

mateřské školy, prostředí, kde dítě žije (společný pokoj se sourozenci), dodržování 

pravidelnosti denního režimu. Na straně druhé nacházíme u konkrétních aktivit dětí 

stejného věku velké shody. Nejedno dítě je ovlivněno televizními pořady, což se také 

projevuje v jeho volné hře. Téměř v každé rodině se dítě dívá ráno a večer na 

televizní dětské pořady, neznamená to ale, že děti chodí spát po večerníčku, jak 

tomu bylo dříve. Můj osobní předpoklad, že pražské děti se budou na televizi dívat 

více, nežli děti mimopražské, se nepotvrdil.

Děti předškolního věku by měly mít dozajista stanovené pravidelné 

uspořádání dne. Neměly by se opomíjet ranní rituály, správné stravovací návyky, 

režim spánku, dostatečný prostor pro volnou hru. S věkem dítěte také roste potřeba 

nových informací, tedy je nutné dítěti tyto informace poskytnout, a to co nejlepším 

možným způsobem. Díky vhodně zvolené a správně načasované a pravidelné náplni 

dne se může dítě všestranně vyvíjet a naplnit všechny své potřeby.
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