
Příloha č. 1 
 
Kvalifikační požadavky na chůvy 
 
 
Nejvhodnější odbornou přípravou na pozici chůvy pro děti do zahájení povinné školní 

docházky jsou: 

• střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oborech pedagogika, 

učitelství a sociální péče 

• střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve zdravotnictví 

• střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Pro pozici chůva pro dětské koutky jsou nároky nižší: 

• střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 
Náplní rekvalifikačního kurzu je poskytování první pomoci, péče o nemocné dítě 

v domácím prostředí, hygienické návyky dítěte, metody a formy pedagogické péče 

s ohledem na věk, řešení situací z hlediska pedagogicko-psychologického, poznatky o 

vývoji dítěte a jeho socializaci, pracovně právní vztahy, zásady bezpečnosti a 

prevence úrazů, provozní a hygienická pravidla. (Jak být profesionální chůvou, 

VÚPS, online) 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2  

Druhy paměti v batolecím období 

• Krátkodobá pracovní paměť – uchovává informace o aktuální situaci. 

• Implicitní paměť – uchovává získané dovednosti. 

• Explicitní sémantická paměť – schopnost zapamatovat si poznatky, které lze 

verbálně vyjádřit. Podporuje rozvoj slovní zásoby a řeči. 

• Explicitní epizodická paměť – schopnost zapamatovat si a vybavit běžné 

každodenní události, které se opakují. Nejvíce se rozvíjí až v předškolním 

věku. 

• Autobiografická paměť – v tomto věku se příliš nerozvíjí. Dítě musí nejprve 

pochopit samo sebe, jako samostatného jedince, pak začíná být schopné sdílet 

svoje vzpomínky.  

• Infantilní amnézie – z batolecího věku si nikdo příliš vzpomínek nevybavuje. 

Příčinou je nevyzrálost určitých oblastí v mozku a tím i nízká schopnost 

zpracovat a ukládat informace. (Vágnerová, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

Typické nepřesnosti ve vývoji řeči v batolecím období 

• Nadměrná generalizace – dítě používá jedno slovo pro více objektů. 

• Omyl přílišného rozšiřování – volba určitého výrazu vychází z podobnosti 

nebo funkce. 

• Omyl přílišného zúžení – dítě používá určité slovo pouze pro jednu danou věc. 

• Vytváření novotvarů – typický znak pro starší batolata, která rádi tvoří nové 

výrazy i s přihlédnutím na určitá pravidla. (Vágnerová, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 

Fáze vývoje aktivní řeči v batolecím období 

• Období holofrází (12-18 měsíců) – určitý výraz dítě používá pro více činností, 

či situací, např. ham označuje potřebu jíst, ale i určitý druh jídla. 

• Období kumulace holofrází (19-24 měsíců) – dítě spojuje více jednoslovných 

vyjádření. 

• Období dvouslovných vět (od 24 měsíců) – počátek primárních vět. 

• Období telegrafických vět (24-30 měsíců) – dítě vynechává spojky nebo části 

slov, neužívá správného skloňování. 

• Období úplných vět (2-3 roky) – počátek používání základních gramatických 

pravidel. 

• Období prvních souvětí (3 roky) – děti tvoří složitější věty, které vyjadřují 

aditivní vztah, časovou následnost a současnost, podmínku i příčinnou 

souvislost. (Vágnerová, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 

Vývoj pojmů v batolecím období se utváří 

• Vymezením klíčových vlastností určité skupiny objektů - zpočátku je pro dítě 

nejdůležitější jedna charakterová vlastnost. 

• Vymezením kategorií - dítě si utváří kategorie, díky nimž se lépe orientuje 

v okolním světě a dovede si správně přiřadit nové a neznámé objekty. Hledá 

společné vlastnosti, podobnosti, rozdíly, posuzuje, jak objekt vypadá, co dělá 

nebo k čemu slouží.  

• Vytvořením prototypu – reprezentačního příkladu, který má všechny 

charakterové vlastnosti. 

• Orientací v prostoru – poznáváním prostoru dochází nejen k rozvoji lokomoce, 

ale i zároveň umožňuje dítěti vidět předměty z různých stran, odhadovat 

velikost a vzdálenost. 

• Základní orientací v čase – je pro dítě obtížná, protože dítě převážně přebývá 

v přítomnosti. Až kolem třetího roku je schopné rozlišit, co bylo před a co 

potom, ale pouze v kratším časovém úseku. 

• Počáteční orientací v množství – chápání počtu je na začátku. Dle Piageta jsou 

děti schopné chápat množství až po druhém roce života. Do tří let dítě umí 

rozlišit na úrovni množin maximálně 4 věci.  

• Počátečním rozvojem představ o fungování lidské mysli – pozorování 

ostatních lidí, jak reagují na určité situace. (Vágnerová, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6 

Prožívání emocí v batolecím období 

• Hněv a vztek – dítě neumí ovládat svoje emoce, hněvem a vztekem reaguje na 

situace, kdy se cítí ohroženo. 

• Stud, lítost, smutek – dítě začíná chápat význam pravidel a při jejich 

nedodržení se mohou projevit pocity studu, lítosti a smutku. 

• Strach – souvisí s pocity nejistoty (ohrožení) nebo jako reakce na neznámé 

situace či prostředí. 

• Sebehodnotící emoce – pocit zahanbení, hrdosti a pýchy – děti reagují na 

hodnocení svých projevů vůči okolnímu prostředí. 

• Vztahové emoce – dítě přestává mít oproti kojeneckému věku strach 

z neznámých lidí, většinou za podmínky přítomnosti známé osoby.   

• Žárlivost – z důvodu egocentrismu se dítě cítí zodpovědné za pocity blízkých 

osob. Nerado se dělí o svoje věci a pozornost např. se sourozenci. 

• Radost, soucit – u dítěte se začíná objevovat prosociální chování, dítě dává 

najevo svoje momentální prožitky. (Vágnerová, 2012) 

  



Příloha č. 7 

Možnosti péče o děti mladší tří let v jednotlivých částích města Prahy - grafy 1 - 10 
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Příloha č. 8  ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO POZOROVÁNÍ 

Diplomová práce – Programy podporující rozvoj dítěte do tří let věku 

Datum a místo: 

Název programu: 

Obsah programu: 

Cíle programu: 

Délka programu: 

Počet dětí: 

Věk dětí: 

Počet pedagogů: 

Vybavení třídy: 

Pomůcky: 

Rozvoj hrubé motoriky: 

Rozvoj jemné motoriky: 

Rozvoj zrakového vnímání a paměti: 

Rozvoj sluchového vnímání: 

Rozvoj prostorových představ: 

Rozvoj řeči, slovní zásoby a komunikace: 

Sociální dovednosti (adaptace, zralost): 

Pracovní dovednosti (sebeobsluha, samostatnost, základní návyky): 

Výtvarné aktivity: 

Hudební aktivity: 

Dramatické aktivity: 

Prostor pro hru:  

Pozorování provedla ……………………………………….dne…………………………….  

 

 

 



Příloha č. 9   DOTAZNÍK PRO PEDAGOGY 

Diplomová práce – Programy podporující rozvoj dětí do tří let věku 

 

Vzdělání pedagoga/vychovatele (i kurzy, semináře apod.): 

Počet let praxe práce s dětmi do 3 let: 

Spoluúčast při tvorbě programu (prosím zaškrtněte):   

ANO, mám možnost se podílet na tvorbě či úpravě programů -  (nehodící se škrtněte): 

PODÍLÍM SE, NEPODÍLÍM SE                                                            

NE, nemám možnost se podílet na tvorbě a úpravě programů -  (nehodící se škrtněte)  

NEVADÍ MI TO,        RÁDA BYCH SE PODÍLELA   

Vhodný počet dětí : počet ………mi vyhovuje, preferuji méně…………preferuji 

více………………… 

Vyžívané pomůcky:  

Pomůcky považuji za dostatečné:  ANO      NE 

Jak důležitou považuji adaptaci dítěte pro jeho rozvoj a účinek vzdělávacího programu ? 

(zakroužkujte prosím na stupnici 1-5) 

1 – adaptaci nepovažuji při rozvoji dítěte za důležitou  

2 – při programu nechávám dítě, ať si dělá, co chce 

3 – je dobré, když je dítě v klidu a nic ho neruší  

4 – raději pracuji s dětmi, které jsou aktivní než pasivní 

5 – bez dobré adaptace dítěte na prostředí se snižuje účinek programu na rozvoj dítěte 

Ke vhodné adaptaci dítěte přispívá (popište prosím vlastními slovy): 

Při práci s dětmi a vedení programů nejraději využívám tyto pomůcky: 

Všimla jste si během své praxe, co dovede děti nejvíce motivovat? 

V jaké frekvenci dochází v programech k zařazování nových aktivit a podnětů? 

Provádíte vlastní evaluaci (hodnocení) své práce? 

Jak Vás tato evaluace ovlivňuje při vedení programu? 

 

 



Příloha č. 10 

Přehled oslovených institucí  

Programy zahrnuté ve výzkumném šetření: 

1. FasTracKids 

2. Hudební škola Yamaha 

3. Ostrov objevů 

4. Interaktivní psychosociální program pro děti 

5. Helen Doron English 

6. Vzdělávací program Monty 

7. Haf Studio 

8. Pohyb dětem 

9. Montessori centrum 

Programy nezahrnuté do výzkumného šetření: 

10. Go Kids 

11. Jesle Bambino 

12. Play Wisely 

13. Smyslový průzkumník 

14. Umělecká školka muška 

15. Hudební školička 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 11 

Podporované oblasti rozvoje dítěte v programu FasTrac Kids 

 

Rozvoj hrubé motoriky: k rozvoji dochází minimálně v rámci nabízených aktivit 

(poskoky, prolézání tunelu). 

Rozvoj jemné motoriky: k rozvoji dochází v rámci nabízených pracovních a 

výtvarných aktivit (nalepování nálepek, obtiskování prstů na papír).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rozvoj zrakového vnímání a paměti: k rozvoji dochází v rámci nabízených aktivit 

s interaktivní tabulí a pracovních úkolů, práce s lupou. Nechyběly ani aktivity 

zaměřené na rozvoj představivosti.  

Rozvoj sluchového vnímání: poslech výukového programu a úkolů, které zadával 

pedagog. 

Rozvoj prostorových představ: umísťování obrázků na interaktivní tabuli, změna 

polohy těla při aktivitách.  

Rozvoj řeči, slovní zásoby a komunikace: rozšiřování slovní zásoby o nová slova, 

opakování slov, komunikace mezi pedagogem a dítětem. 

Sociální dovednosti: v rámci přivítacího kruhu, společné plnění aktivit, půjčování si 

lupy. 

Pracovní dovednosti: vedení k samostatnosti při plnění úkolů. 

Prostor pro hru: hra didaktická, řízená. 

Výtvarné činnosti: obtisky prstů, vybarvování obrázků. 

Hudební činnosti: nebyly použity. 

Dramatické činnosti: nebyly použity. 

 

 

 

 

 



Příloha č. 12 

Podporované oblasti rozvoje dítěte v programu Hudební škola Yamaha 

 

Rozvoj hrubé motoriky: v rámci hudebně pohybových her, rozvoj koordinace, hry 

s padákem. 

Rozvoj jemné motoriky: procvičování prstíků, hra na hudební nástroje (šejkry, 

dřívka), vytleskávání, práce s pracovní knihou, výtvarná aktivita.  

Rozvoj zrakového vnímání a paměti: práce s knihou, popis obrázků, důraz opakování 

písniček a říkanek, koordinace ruka-oko. 

Rozvoj sluchového vnímání: poslech lektorky (zpěv), rytmizace, opakování rýmů, 

důraz na rytmizaci s vytleskáváním, hudební ukázky z CD – rychlá hudba, pomalá. 

Rozvoj prostorových představ: v rámci hudebně pohybových her, zavádění pojmů 

pravé a levé strany, do středu, od středu, od sebe, k sobě. 

Rozvoj řeči, slovní zásoby a komunikace: aktivní komunikace s dětmi, pomocí 

písniček, básniček, opakování rýmů. 

Sociální dovednosti: vzájemná interakce dětí při hudebně pohybových hrách a 

aktivitách, spolupráce s rodiči – posilování vztahu, radost ze společných prožitků.  

Pracovní dovednosti: podpora samostatnosti dítěte. 

Prostor pro hru: hra řízená a didaktická. 

Výtvarné činnosti: výtvarná aktivita v pracovním sešitě (děti vyrábí ze špejle židli pro 

maminku). 

Hudební činnosti: písničky, poslech zpěvu lektorky, hudební ukázky z CD, využití 

hudebních nástrojů – chřestidla, dřívka. 

Dramatické činnosti: dramatizace říkadel, psychomotorické hry. 

 

 

 

 



Příloha č. 13 

Podporované oblasti rozvoje dítěte v programu Ostrov objevů 

 

Rozvoj hrubé motoriky: v rámci hudebně pohybových her v malém rozsahu. 

Rozvoj jemné motoriky: skládání puzzle, práce s modelovací hmotou.  

Rozvoj zrakového vnímání a paměti: velké nástěnné plakáty (řez domečkem), děti 

hledají zadaná slova, aktivity v sešitě, porovnávání obrázků, puzzle (domeček, 

zvířátko), divadélko. 

Rozvoj sluchového vnímání: děti hledají zadaná slova na obrázku, ťukání – slabě, 

silně, vytleskávání rytmu u písniček, poslech písniček. 

Rozvoj prostorových představ: hledání obrázků na plakátu – zavádění pojmů – 

nahoře, dole, na, pod.  

Rozvoj řeči, slovní zásoby a komunikace: aktivní komunikace s dětmi, zavádění 

nových slov z plakátu (lampa, skříňka, apod.), počítání tyček a svíček na dortu 

(podpora cesty k číslu). 

Sociální dovednosti: spolupráce při společných aktivitách a úklidu hraček. 

Pracovní dovednosti: nácvik sebeobsluhy a pracovních aktivit – zametání drobečků, 

koupání a utírání panenky. 

Prostor pro hru: hra didaktická řízená. 

Výtvarné činnosti: výroba koláčů z modelovací hmoty, zdobení kousky krepového 

papíru 

Hudební činnosti: písničky s pohybovým doprovodem, lidové i umělé, využití 

hudebních nástrojů – dřívek. 

Dramatické činnosti: sledování loutkového představení. 

V programu dochází i k rozvoji chuťových vjemů! 

 

 

 



Příloha č. 14 

Podporované oblasti rozvoje dítěte v interaktivním psychosociálním programu pro 

děti  

 

Rozvoj hrubé motoriky: hudebně pohybové hry, psychomotorické hry s padákem, hry 

s míči a míčky, cviky – plazení, prolézání tunelu. 

Rozvoj jemné motoriky: didaktické hry – doplňování dřevěných obrázků, při 

výtvarných činnostech – malba, lepení, barvení špaget, sázení semínek.  

Rozvoj zrakového vnímání a paměti: nové tematické podněty, práce s knihou a 

obrázky, opakování písniček a říkanek, opakování rýmů. 

Rozvoj sluchového vnímání: pytlíčky se semínky jako hudební nástroj, hra na nástroje 

– rozvoj pojmů hlasitý, tichý. 

Rozvoj prostorových představ: při hrách, zavádění pojmů pod, doprostřed, velký, 

malý apod. 

Rozvoj řeči, slovní zásoby a komunikace: aktivní komunikace s dětmi, práce 

s knihou, nová slova k tématu. 

Sociální dovednosti: společné hry, lektor aktivně děti vyzývá k činnostem.  

Pracovní dovednosti: důraz na samostatnost dětí, nácvik hygienických návyků (mytí 

rukou před svačinkou). 

Prostor pro hru: hra řízená i volná – děti mají po svačině možnost si pohrát v herně. 

Výtvarné činnosti: rozdělená na volnou a řízenou, volná – sázení semínek, řízená – 

téma žížaly v zemi.   

Hudební činnosti: Tematické a hudebně pohybové písničky, rytmizace říkanek 

s tleskáním, využití hudebních nástrojů. 

Dramatické činnosti: hra na žížalu + říkanka. 

 

 

 



Příloha č. 15 

Podporované oblasti rozvoje dítěte v programu Helen Doron English 

 

Rozvoj hrubé motoriky: hudebně pohybové hry se zpěvem, motorické aktivity – 

výstup na stupínky, prolézání tunelu. 

Rozvoj jemné motoriky: v rámci didaktických her s obrázky. 

Rozvoj zrakového vnímání a paměti: pomocí výukových karet, didaktické hry – 

hledání shodných obrázků. 

Rozvoj sluchového vnímání: poslech písniček, podpora nových slovíček, výzvy 

k jednoduché komunikaci, opakování nových slovíček. 

Rozvoj prostorových představ: rozvoj pojmů – up, down, turn around. 

Rozvoj řeči, slovní zásoby a komunikace: podpora nových slovíček, výzvy 

k jednoduché komunikaci, počítání 1-10 (slovně, obrázků). 

Sociální dovednosti: podpora ke spolupráci, podpora sebeuvědomění, spolupráce 

s rodičem. 

Pracovní dovednosti: podpora samostatnosti. 

Prostor pro hru: didaktické hry řízené. 

Výtvarné činnosti: nebyly, ale jsou při aktivitách v pracovních sešitech. 

Hudební činnosti: písničky z CD, hudebně pohybové hry. 

Dramatické činnosti: jen s maskoty – přivítání, rozloučení. 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 16 

Podporované oblasti rozvoje dítěte ve vzdělávacím programu  Monty 

 

Rozvoj hrubé motoriky: rozcvička, hudebně pohybové hry – klasické (kolo, kolo, 

mlýnský, zajíček v své jamce apod.) v tělocvičně. 

Rozvoj jemné motoriky: užití prstových barev. 

Rozvoj zrakového vnímání a paměti: obrázky, barvy, písničky a říkanky. 

Rozvoj sluchového vnímání: říkanky, písničky, komunikace s dětmi. 

Rozvoj prostorových představ: zavádění pojmů – uvnitř, venku, hledání objektů. 

Rozvoj řeči, slovní zásoby a komunikace: říkanky, písničky, nová slova z příběhů, 

spojování s anglickými slovíčky. 

Sociální dovednosti: práce s fotkami dětí – posilování sebeuvědomění, integrace ke 

starším dětem.  

Pracovní dovednosti: děti jsou podporovány k samostatné aktivitě. 

Prostor pro hru: hra volná i řízená. 

Výtvarné činnosti: vybarvování obrázku. 

Hudební činnosti: písničky, společné zpívání. 

Dramatické činnosti: dramatizace pohádky s pomocí obrázků (loutek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 17 

Podporované oblasti rozvoje dítěte v programu Haf Studia 

 

Rozvoj hrubé motoriky: hudebně pohybové hry, základy tanečních prvků (kroků), 

tanečně pohybové aktivity. 

Rozvoj jemné motoriky: hra na hudební nástroje – bubínek, tamburína, triangl, rumba 

koule, chřestidla. 

Rozvoj zrakového vnímání a paměti: nové nástroje, opakování písniček a říkanek. 

Rozvoj sluchového vnímání: písničky, rytmizace, rychlé, pomalé tóny. 

Rozvoj prostorových představ: při hudebně pohybových hrách. 

Rozvoj řeči, slovní zásoby a komunikace: písničky lidové, komunikace mezi lektorem 

a dětmi. 

Sociální dovednosti: podpora ke spolupráci, podpora osobnosti dítěte – individuální 

přístup. 

Pracovní dovednosti: společný úklid nástrojů. 

Prostor pro hru: není. 

Výtvarné činnosti: nejsou.  

Hudební činnosti: písničky, společné zpívání za doprovodu nástroje a dětských 

nástrojů. 

Dramatické činnosti: dramatizace říkanek, využití maňásků. 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 18 

Podporované oblasti rozvoje dítěte v programu Pohyb dětem 

 

Rozvoj hrubé motoriky: nácvik chytání míče, běžecké aktivity, chůze v podřepu, 

rovnovážná cvičení, prolézání, přeskoky, poskoky, skoky. 

Rozvoj jemné motoriky: kutálení a koulení míčů, nalepování prvků na papírová vejce. 

Rozvoj zrakového vnímání a paměti: nové podněty, opakování úkolů, cvičební 

pomůcky, senzomotorické cviky – přeskoky, prolézání. 

Rozvoj sluchového vnímání: básničky, písničky, při pohybových aktivitách, Orffovy 

nástroje - nahlas, potichu. 

Rozvoj prostorových představ: pohybové aktivity, prostorové vnímání – určování 

místa. 

Rozvoj řeči, slovní zásoby a komunikace: říkanky-důraz na rytmizaci, určování barev, 

nová slova – zvířátka, komunikace s dětmi. 

Sociální dovednosti: podpora ke spolupráci, sebeuvědomění, spolupráce s rodičem. 

Pracovní dovednosti: podpora samostatnosti. 

Prostor pro hru: před zahájením lekce a po ní mají děti prostor pro volnou hru. 

Výtvarné činnosti: tvoření – zdobení papírových vajec. 

Hudební činnosti: Orffovy hudební nástroje  - zpěv. 

Dramatické činnosti: plyšová zvířátka provázejí programem. 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 19 

Podporované oblasti rozvoje dítěte v Montessori centru 

 

Rozvoj hrubé motoriky: v rámci hudebně pohybové hry. 

Rozvoj jemné motoriky: práce s malými předměty – fazole, knoflíky, vedení ke 

špetkovému úchopu, loupání pomeranče, okurky, přesypávání předmětů lžičkou do 

skleničky. 

Rozvoj zrakového vnímání a paměti: v rámci aktivit, opakování činností, prohlížení 

knížek, uplatňování třístupňové metody – lektor pojmenuje a zadá příkaz, dítě činnost 

zopakuje. 

Rozvoj sluchového vnímání: v rámci komunikace, uplatňování třístupňové metody – 

lektor pojmenuje a zadá příkaz, dítě činnost zopakuje. 

Rozvoj prostorových představ: práce na stolečku na tácku, na zemi na koberečku, 

hledání předmětů. 

Rozvoj řeči, slovní zásoby a komunikace: v rámci koutku nových předmětů a nových 

aktivit. 

Sociální dovednosti: vše se přizpůsobuje dítěti, cesta k sebeuvědomění, podpora 

respektu k druhému. 

Pracovní dovednosti: důraz na samostatnost, dítě si vymezí svůj prostor (tácek, 

kobereček), po skončení musí po sobě uklidit. 

Prostor pro hru: děti se neomezují v aktivitách, vše je vedeno v jejich zájmu, samy si 

určují, co budou dělat. 

Výtvarné činnosti: tvoření – zdobení papírových vajec. 

Hudební činnosti: Orffovy hudební nástroje  - zpěv. 

Dramatické činnosti: nebyly. 

 


