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Anotace: Jiřina Hovorková: Diplomová práce pojednává o možnostech využití metod  

a technik dramatické výchovy v rámci dlouhodobého projektu k rozvoji a podpoře 

prosociálních dovedností vybrané skupiny dětí předškolního věku. V teoretické části je 

věnována pozornost charakterizaci předškolního období věku dítěte z vývojového hlediska, 

metodám a technikám dramatické výchovy, dále je zde kapitola věnována rámcovému 

vzdělávacímu programu, další kapitola je věnována projektovému vyučování. V praktické 

části diplomové práce byla snaha porovnat úroveň prosociálních dovedností skupiny dětí, ve 

které jsou integrované děti s postižením s běžnou skupinou předškolních dětí. Dalším z cílů 

projektu bylo motivovat děti k tvořivé spolupráci na výrobě hmatové knihy a záznamu na CD 

nosiči. 

 

Annotation: Jiřina Hovorková: The thesis examines the use of different methods and 

techniques with respect to drama education within the framework of a long term project 

seeking to develop and underpin social skills of a selected group of children in preparatory 

grade. The theoretical part of the thesis  concentrates on characteristics of children in the 

preparatory grade age  from a development perspective, methods and techniques of drama 

education, whilst another chapter  is devoted to the curiculum education system, a further 

chapter covers  project education. The practical part of the thesis endeavoured to compare the 

level of social skills between agroup of children which had integrated disabled children and 

another group of ordinary children in prepatory grade. Another objective of the thesis was to 

motivate children to creatively collaborate with respect to the creation of a tactile book and  

a CD entry. 

                                      

Klíčová slova: projektová metoda, předškolní věk, dramatická výchova, prosociální chování, 

tolerance, hmatová kniha, rozvoj smyslů, tvořivost, rámcový vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání . 

 

Keywords: project method, preparatory age, dramatic education, social skills, toleranc, tactile 

book, development sense, creativity, curiculum education systém for preparatory education. 
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ÚVOD 

 

Pro zpracování své diplomové práce jsem si vybrala téma využití metod a technik 

dramatické výchovy k rozvoji sociální komunikace dětí předškolního věku v rámci 

dlouhodobého projektu. Dramatickou výchovu jsem si zvolila nejen proto, že jsem ji 

studovala jako specializaci již v rámci svého bakalářského studia, ale především proto, že mi 

jsou její metody a principy blízké. V dramatické výchově vidím její nesmírný potenciál 

především v tom, že dává možnost prožít si zkušenost v simulovaných situacích. Tuto 

nabytou zkušenost pak může dítě využít dále v praktickém životě.  

Než jsem přistoupila k řešení praktické části práce, snažila jsem se ucelit teoretické 

poznatky z oblastí, které úzce souvisí s tématem mé práce. V teoretické části se tedy zabývám 

charakterizací předškolního dítěte, Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 

vzdělávání jako základním dokumentem soudobé pedagogické koncepce předškolního 

vzdělávání, projektovým vyučováním, dramatickou výchovou a problematikou související se 

zpracováním hmatových knih pro zrakově postižené. 

Ve své diplomové práci se zabývám dramatickou výchovou jako metodou, tedy 

způsobem práce. Při tomto využití dramatické výchovy se nabízí její propojení s projektovou 

metodou, kdy mají žáci řešit nějaký problém. V našem případě si dvě skupiny dětí nejprve 

prošly částí projektu, která jim dala možnost seznámit se prostřednictvím metod a technik 

dramatické výchovy s příběhem o slepém mimozemšťanovi, který spadl na Zemi. V další 

části projektu se měly děti seznámit s problematikou světa zrakově postižených. Výstupem 

celého projektu má být v obou skupinách vytvoření příběhu, který bude ztvárněn v hmatové 

knize a nahrávkou na CD nosiči.  

V průběhu projektu řešily děti konkrétní problémy se zpracováním hmatové knihy  

a zamýšlely se nad výběrem vhodných výrazových prostředků při nahrávání CD nosiče. Mým 

úkolem pak bylo sledovat úroveň prosociálních dovedností obou skupin dětí. Zjistit, zda jsou 

nějaké rozdíly v úrovni prosociálního chování mezi skupinou dětí, kde dochází k integraci 

dětí s postižení a kde k integraci nedochází. Mým dalším úkolem bylo zjistit, zda se využitím 

metod a technik dramatické výchovy posílí sociální kompetence u dané skupiny dětí 

předškolního věku a s tím pak souviselo i ověřování toho, zda je zapojování vybraných 

esteticko-výchovných témat do projektů prospěšné pro utváření elementárních etických 

postojů dětí předškolního věku. Dále jsem si měla ověřit, zda vybrané metody a techniky 

dramatické výchovy motivují děti ke tvořivé spolupráci na koncepci programu. 
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Téma zrakového postižení jsem si do svého projektu vybrala, protože si myslím, že je 

nesmírně důležité seznamovat děti již od předškolního období s tím, že jsou ve společnosti 

lidé, kteří mohou mít nějaký handicap, ale zároveň jsou plnohodnotnými členy naší 

společnosti. Zároveň si myslím, že pokud s tímto vědomím budeme děti vést již od 

předškolního věku, můžeme se vyhnout tabuizaci problémů souvisejících s různými typy 

handicapů a z toho plynoucích nedorozumění. 
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Teoretická část 
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1. CHARAKTERISTIKA DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

 

Než se začneme zabývat charakteristikou dítěte předškolního věku, musíme si toto 

období přesněji vymezit. Různí odborníci specifikují toto období odlišně, předškolním věkem 

se někdy rozumí celé období od narození až do vstupu do základní (případně speciální) školy. 

Pro potřeby této práce budeme brát v úvahu předškolní období v rozmezí od tří do šesti let. 

Toto období je ukončeno nástupem dítěte do vyššího stupně vzdělávání. 

 

1.1 Primární socializace – význam rodiny 

 

Rodina je jednou ze základních složek společnosti a plní zásadní funkci v procesu 

rozvoje osobnosti v socializačním procesu. V rodině prožíváme různé fáze života. 

Během prvních třech let života se dítě učí ovládat své tělo a porozumět vztahům ve 

svém nejbližším okolí. Učí se verbalizovat své pocity, poznávat své nejbližší členy rodiny, 

navazovat prvotní vztahy – nejprve ke svému prvotnímu pečovateli (zpravidla k matce), 

postupně k dalším členům okruhu svých blízkých. Postupně se učí lokomoci - od převalování 

až po chůzi. U dítěte se vyvíjí hrubá i jemná motorika, pohyby se zpřesňují.  

Už Komenský tvrdil, že na dobrém počátku vše záleží, tedy pokud si dítě bezpečně 

prožilo a zvládlo vývojové úkoly, které před ním stály v prvních třech letech života, je 

připraveno „vyrazit do světa“.  

Zatímco první tři roky dítě prožilo v domácím prostředí, ve kterém získalo, v ideálním 

případě pevné vztahy, přichází období, kdy dítě potřebuje vrstevnickou skupinu.  

 

1.2 Sekundární socializace – význam vrstevnické skupiny pro dítě 

 

Na důležitost vrstevnických skupin pro děti od tří let, kladl důraz již profesor 

Matějček, který svá tvrzení opíral o dlouholetou praxi dětského psychologa. Jedině ve 

vrstevnické skupině může dítě zažít roli nejen podřízeného člena, jak tomu bývá v kontaktu  

s dospělými, tak člena nadřízeného, což může zažít i dítě v rodině s mladším sourozencem, 

pouze však ve skupině vrstevníků dítě prožije vztahy partnerské. Zatímco v komunikaci  
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s dospělými dítě zpravidla nemusí bojovat o svojí pozici, ve skupině stejně starých dětí si 

musí své místo dítě najít samo.
1
 

Proto hlavním úkolem předškolního období bude pro dítě druhotná, takzvaně 

sekundární, socializace. Vrstevnická skupina je pro dítě také skupinou referenční, která mu 

pomáhá spoluutvářet sebehodnocení. Dítě se srovnává s vrstevníky, poznává své slabé i silné 

stránky. Zatímco rodina má mnohdy tendence dítěti vytvářet nerealistický obrázek o jeho 

schopnostech, ve skupině vrstevníků dítě vidí, jaká je skutečnost. V prostředí mateřské školy 

se můžeme setkat především u nově příchozích dětí s tím, že se takzvaně „vytahují“ nad 

ostatní, co všechno dokážou a v čem jsou dobré, nebo naopak si nevěří (naštěstí méně častý 

případ), ve skupině ostatních dětí pak většinou brzy zjistí, že někdy mohou být opravdu 

nejlepší, jindy zase tak dobré nejsou.  

 

1.3 Význam hry v socializačním procesu 

 

Hlavní náplní dne dítěte předškolního věku je hra. A protože hlavním vývojovým 

úkolem tohoto období je socializace, připomeňme si jednotlivé fáze hry ve vztahu k ostatním 

dětem.  

Jak uvádí Langmeier a Krejčířová, prochází hra dítěte s druhými dětmi následujícími 

fázemi. Do věku přibližně osmi měsíců děti nejeví o vrstevníka zájem větší než o ostatní 

předměty ve svém okolí. Okolo jednoho roku dítě začíná projevovat o jiné dítě zájem, avšak 

dochází k častým konfliktům a tahanicím. Kolem roku a půl věku dítěte začíná docházet  

k prvním úsměvům mezi dětmi, zájem o vrstevníky vzroste. Kolem dvou let věku se jedná  

o souběžnou (paralelní) hru – děti dosud nerozdělily komplementárně role, ale hrají si vedle 

sebe podobným způsobem, vzájemně po sobě pokukují, ale ještě nedokážou hru vzájemně 

sdílet. Teprve od dvou a půl až ve třech letech dochází ke změně a hra se stává společnou – 

děti sdílí téma hry, navzájem si poskytují materiál ke hře. Později přichází hra kooperativní – 

děti mají rozdělené role, navzájem spolupracují, každé do hry přispívá svým dílem, tento 

způsob hry je typickým pro děti od čtyř až pěti let.
2
 

Výhodu v socializačním procesu mají děti, které navštěvují mateřskou školu, což se 

jeví logicky vzhledem k tomu, že tyto děti mají více příležitostí k interakci. 

 

                                                           
1
 Matějček, Z., Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha: Rada, 2004, s. 28. 

2
 Langmeier, J., Krejčířová, D., Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006, s. 101 - 102. 



13 

 

1.4 Utváření morálních hodnot a svědomí 

 

Pojmy hodnota a svědomí mají v naší společnosti širší význam. Podle Jiřího Pelikána 

je pojem hodnota chápán jako význam, který připisujeme nějakému chování nebo věci, na 

základě uspokojení našich vlastních potřeb. Hodnoty nevznikají a nepůsobí v běžném procesu 

učení transmisí, ale teprve v reflexi (slovní, výtvarné, hudební). Když dochází k mírnému 

odstupu od prožité situace.
3
  

Libor Prudký uvádí, že hodnoty jsou v naší společnosti chápány jako normativní 

kategorie a je s nimi spojeno vždy nějaké hodnocení, posuzování toho, co je dobré a co je 

špatné, co je morální a nemorální.   

Během života se naše stupnice hodnot mění. Jde o pochopení a poznání hodnot ve 

společnosti, ve skupině, v instituci, u jedince, v dané kultuře. Snažit se poznat pořadí 

takových hodnot, protože co je mezi přijatými hodnotami nejdůležitější, je také jedním 

z nejvýznamnějších motivačních zdrojů ke spokojenosti či nespokojenosti, soudržnosti nebo 

napětí, sociálního vylučování a odmítání jedince, skupiny. Především je ale důležité poznat 

hodnotové preference, struktury a orientace proto, abychom se v sobě, společnosti, sociální 

skupině byli schopni vyznat. Bez poznání a pochopení hodnot vyznávaných danou skupinou, 

kulturou, osobností, společenstvím nejsme schopni pochopit chování a usilování těchto 

sociálních jednotek a ztrácíme se ve světě, který nás obklopuje.
4
 

Již velmi malé dítě je schopné poznat rozdíl mezi dobrem a zlem, vzpomeňme 

kupříkladu přednášku pana profesora Koukolíka, kdy hovořil o pokusu s přibližně ročními 

batolaty, kdy jim bylo pouštěno video se dvěma loutkami, jedna loutka byla představena jako 

dobrá či neutrální, druhá loutka byla představena tím, že první loutce ubližovala. Děti pak  

z těchto dvou loutek měly vybrat, se kterou si chtějí dále hrát. Zpravidla pak zvolily první 

loutku, která se jevila jako dobrá.
5
 

Pojem svědomí můžeme chápat jako mlčenlivé volání. Přivádí člověka k úvahám  

o vlastním chování. Je druhem sebereflexe, neboli schopností uvažovat o sobě samém 

z pohledu do minulosti i budoucnosti. Člověk, jež má svědomí, nahlíží na své jednání 

z nadhledu a reflektuje ho pak dál do svého života.
6
 

                                                           
3
 PELIKÁN, Jiří. Hledání těžiště výchovy. Praha : Karolinum, 2007,  s. 20. 

4
 PRUDKÝ, Libor. Hodnoty a normy v české společnosti : Stav a vývoj v posledních letech. Brno : Akademické 

nakladatelství CERM, 2004, s. 8. 
5
 Přednáška Františka Koukolíka na půdě PedF CUNI v lednu 2011 

6
 Heidegger, M., Bytí a čas. Praha: Oikoymen, 2002, s. 56. 
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Autoři Langmeier, Krejčířová a Vágnerová shodně uvádějí, že již ve starším 

předškolním období, dokáže dítě vnímat pocity viny. Pocit viny zde slouží jako jeden  

z prostředků autoregulace, zatímco ještě ve věku kolem tří let dítě zažívá pocit viny jen  

v případě, že ho při „nepravostech“ sleduje někdo dospělý, dítě ve věku přibližně pěti let si již 

dokáže samo uvědomit správnost a nesprávnost svých skutků. Pravidla, které do této doby 

chápalo značně egocentricky a snažilo se je uzpůsobit ve svůj prospěch, se zvnitřňují, dítě je 

chápe jako princip svého chování a je schopné a ochotné se jim přizpůsobit.
7
 

 

1.5 Specifické znaky psychiky dítěte předškolního věku 

 

Tak jako dochází k vývoji v tělesné oblasti dítěte, kdy velkým zlomem pro dítě je 

především dovednost samostatné lokomoce, která mu přináší další možnosti poznání, dochází 

paralelně i k vývoji v psychické oblasti. Dítě se postupně učí vnímat a zpracovávat své pocity 

i okolní vjemy, postupně se učí porozumět nejen sobě samému ale i světu kolem sebe.  

 

1.5.1 Vývoj poznávacích procesů dítěte předškolního věku 

 

Piaget nazývá toto období jako období názorného myšlení, kdy si dítě utváří názor na 

svět kolem sebe na základě vlastního úsudku, nebere ještě v potaz žádné logické vztahy. 

Známý je Piagetův pokus se dvěma nádobami korálků o stejném objemu, ale různém tvaru, 

děti mají určit, ve které nádobě je korálků víc. Dokud se dítě nedostane do stadia prvotních 

operací, kdy si korálky odpočítá, aby mohlo správně odpovědět, určuje množství jen na 

základě svého úsudky, zpravidla určuje vyšší nádobu jako nádobu s větším množstvím 

korálků.
8
 

Vágnerová uvádí ještě pokus Říčana se sklenicí limonády, kdy po odlití limonády  

z lahve do sklenice dítě hodnotí celkové množství limonády jako menší, nebere v úvahu 

limonádu ve sklenici.
9
 

 

 

 

                                                           
7
 Langmeier, J., Krejčířová, D., Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006, s. 97. 

  Vágnerová, M., Vývojová psychologie 1. Praha: Karolinum, 2012, s. 200. 
8
 Langmeier, J., Krejčířová, D., Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006, s. 125. 

9
 Vágnerová, M., Vývojová psychologie 1. Praha: Karolinum, 2012, s. 222. 
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Vágnerová dělí uvažování dítěte předškolního věku podle dvou zásadních kritérií: 

 

Podle způsobu, jakým dítě dané informace vybírá:  

 

• centrace – dítě ulpívá zpravidla na jednom percepčně nápadném znaku, aniž by bralo  

v úvahu ostatní méně nápadné avšak třeba objektivně podstatnější znaky, nedokáže na 

věci nahlížet komplexně 

 

• egocentrismus – dítě nedokáže na věci nahlížet z více úhlů, opomíjí aspekty, které pro 

ně nejsou důležité, předpokládá apriorní správnost svého názoru (zakrývá si oči, aby 

nebylo vidět, na otázku, zda má jeho sourozenec sourozence, odpovídá záporně, 

protože nebere v úvahu sebe) 

 

• fenomenismus – dítě klade důraz na určitou zjevnou podobu světa, vnímá svět,  

jak ho vidí, podstatou světa jsou tak jeho viditelné znaky (velryba musí být ryba) 

 

• prezentismus – dítě vnímá svět v jeho přítomné podobě, přítomná podoba světa 

představuje pro dítě subjektivní jistotu 

 

Podle způsobu, jakým dítě informace zpracovává: 

 

• magičnost – při porozumění světu si dítě pomáhá fantazijními prvky 

 

• animismus, antropomorfismus – dítě přičítá i neživým bytostem vlastnosti živých, 

lidských vlastností (auto troubí, protože se zlobí na jiná auta, měsíc jde ráno spát, 

plyšákovi mohou dorůst ostříhané chlupy 

 

• arteficialismus – vznik okolního světa a jevů v něm si dítě vysvětluje jako výsledek 

něčí práce (někdo zasadil kameny a vyrostly mu hory, někdo zafoukal a byl vítr, 

někdo namaloval modrou oblohu, někdo vysázel hvězdy na obloze) 
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• absolutismus – dítě bere jakékoli poznání s definitivní a jednoznačnou platností, 

nemůže být jednou nejlepší jedna zubní pasta, když minule reklama vychvalovala 

jinou, nechápe relativitu názorů dospělých.
10

 

 

Přihlédneme – li ke znakům uvažování předškolního dítěte, dojdeme k závěru, že dítě 

ještě nedokáže svět posoudit objektivně se všemi jeho aspekty, nedokáže brát v potaz logické 

vztahy, veškeré chápání světa se odehrává jen skrze jeho vlastní názor a to s definitivní 

platností, jakákoli pluralita názorů je pro dítě nepochopitelná a nepřípustná.  

Těmito znaky uvažování je pak ovlivněno i chápání času a prostoru, v pravém slova smyslu 

žije přítomností. Říct předškolnímu dítěti, tak dneska si se nám narodil, znamená, že se vám 

vysměje, protože přece by muselo být docela maličké, dnes má přece narozeniny. To také 

znamená, že když je pět prstů ukázáno otevřenou celou dlaní, není to stejné, jak když 

ukážeme na jedné ruce dva a na druhé tři prsty, je to sice taky pět, ale úplně jinak. Když dáte 

jedno jablko ze dvou pod stůl, budete mít už jenom jedno jablko. 

Dítě předškolního věku má paměť ještě velmi útržkovitou, nejlépe si pak samozřejmě 

pamatuje to, co prožilo, ale i toto bývá velmi ovlivněno subjektivním vnímáním světa dítěte. 

Jak bylo uvedeno již výše, utváří se v předškolním věku morální hodnoty dítěte. Již od 

raného věku je dítě schopno odlišit dobré od zlého ve vztahu druhých, ale teprve ve starším 

předškolním věku dokáže odlišit dobré od zlého i ve svém vztahu k druhým. Zdrojem poznání 

morálních hodnot stále zůstává především rodina, významnou roli zde pak hraje i skupina 

vrstevníků zpravidla v mateřské škole a okolní svět (co dítě vidí kolem sebe, příběhy  

v pohádkách, situace denního světa). Bude tedy dobré dítěti ukázat co nejširší spektrum 

situací a správných modelů chování v nich, a to přizpůsobených jeho chápání světa  

a věkovým specifikům. V tomto období má dítě nejlepší šanci nahlédnout na všechny 

skutečnosti bez předsudků, téměř vše je pro ně ještě nové a má dobrou šanci vstřebat správné 

modely chování jako přirozenost. 

.   

                                                           
10

 Vágnerová, M., Vývojová psychologie 1. Praha: Karolinum, 2012, s. 172. 
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2. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – SOUDOBÉ PEDAGOGICKÉ 

KONCEPCE 

 

Mateřské školy v České republice pracují s dokumentem Rámcový vzdělávací program 

pro předškolní vzdělávání (RVP PV), který byl sepsán kolektivem autorů v roce 2001, v roce 

2004 byl pak ještě aktualizován. Tento program je základním kurikulárním dokumentem, 

závazným pro všechny mateřské školy. Samotný program je částí ucelené koncepce 

soudobého vzdělávání.  

Na rozdíl od předešlých dokumentů nevymezuje konkrétní znalosti a dovednosti, které 

by na konci předškolního období mělo dítě ovládat, ale definuje klíčové kompetence,  

ke kterým má předškolní vzdělávání směřovat.  Definuje tedy i rámcové cíle, dále definuje 

dílčí cíle a dílčí výstupy, které konkretizují náplň jednotlivých oblastí vzdělávání.  

Ze samotné podstaty soudobé koncepce předškolního vzdělávání tedy můžeme 

usuzovat, že přímo vybízí k učení projektovou metodou, jelikož dává pedagogovi do určité 

míry větší volnost a prostor pro tvořivé pojetí jeho pedagogického působení. V samotném 

RVP PV jsou jako vhodné metody při práci s předškolními dětmi uváděny metody prožitkové, 

hrové, podporující vzájemnou kooperaci dětí. Je zde myšleno i na rozvoj dítěte v jeho sociální 

oblasti.  

 

2.1 Oblasti RVP PV 

 

Rámcový vzdělávací program vymezuje pět následujících oblastí rozvoje dítěte, kterým se 

má během působení na dítě v mateřské škole věnovat pozornost a pracovat na jejich rozvoji. 

Těmito oblastmi jsou:  

 

• Dítě a jeho tělo 

• Dítě a jeho psychika 

• Dítě a ten druhý 

• Dítě a společnost 

• Dítě a svět
11

 

 

                                                           
11

 Smolíková, K.: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha,Výzkumný ústav pedagogický, 
2004. 
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2. 1. 1 Charakteristika oblastí vymezených v RVP PV 

 

První oblast RVP dítě a jeho tělo se zabývá především podporou správného 

neurosvalového vývoje dítěte, uvědomování si vlastního těla, návykům podporujícím zdraví, 

hygienickým návykům, podpoře dítěte v lokomočních i nelokomočních aktivitách, rozvoji 

smyslového vnímání. Především v oblasti rozvoje smyslového vnímání vidíme v této oblasti 

velký prostor pro využití estetické výchovy ve výchově. Kde se přímo v programu doporučují 

hudební a hudebně pohybové aktivity, rozvíjející nejen pohybovou stránku, ale i sluchové 

vnímání, smysl pro rytmus, sladění hudby s pohybem, tanec. Ale určitě sem můžeme přiřadit  

i rozvoj zrakového vnímání a jemné motoriky při výtvarných činnostech. 

 

Druhá oblast RVP dítě a jeho psychika se zabývá především psychickým rozvojem 

dítěte, rozvojem a podporou jeho poznávacích funkcí a intelektu. Rozvojem a podporou 

řečových dovedností. Má za cíl rozvíjet sebepoznání a sebenahlížení dítěte. Stimulovat jeho 

tvořivost a chuť učit se. Má za cíl podporovat i jeho celkovou duševní pohodu. Jelikož tato 

oblast zahrnuje poměrně velký záběr sledovaných cílů, dělí se na další tři podoblasti:  

 

• Jazyk a řeč 

• Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace 

• Sebepojetí, city, vůle
12

 

 

 Podoblast jazyk a řeč se zabývá osvojováním a rozvojem komunikačních dovedností 

ve všech jejich podobách, tedy sem patří i rozvoj dovedností předcházejících čtení a psaní, 

podpora zájmu o verbální i nonverbální sdělení. Má rozvíjet jak porozumění, naslouchání, 

vnímání řeči, tak i schopnost vyjádřit se, správnou výslovnost, utváření pojmů.  

Důležité pro rozvoj této oblasti je dát dítěti prostor pro samostatné mluvní vyjádření, 

formulaci svého názoru, vyprávění zážitků, pracovat i na formální stránce řeči (správná 

výslovnost, tempo řeči, práce s dechem). Rozvíjet i pochopení logických vztahů v jazyce, 

pochopení protikladů, synonym, homonym. Pro rozvoj této oblasti se nám zdá vhodné zařadit 

estetickou výchovu jako vhodný prostředek k seznámení dětí s komunikací v řečové  

i mimořečové úrovni. 

 

                                                           
12

 Smolíková, K.: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha,Výzkumný ústav pedagogický, 
2004. 



19 

 

 Podoblast poznávacích schopností a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové 

operace umožňuje pedagogovi podporovat rozvoj poznávacích schopností, rozvíjet pozornost 

a paměť, podněcovat přechod myšlení dítěte z názorného na slovně-logické. Rozvíjet u dítěte 

zálibu v intelektuálních činnostech, podněcovat zájem o učení, učit základům práce  

s informacemi, vést dítě k osvojení základních vědomostí o znakových systémech a jejich 

funkcích. Jako vhodná činnost se zde doporučuje zejména záměrné pozorování okolního světa 

v jeho pestrosti a proměnách, konkrétní operace s materiálem, rozhovor o poznaném, 

experimenty s materiály, smyslové hry. Pro rozvoj této oblasti se mi zdá vhodné pracovat 

projektovou metodou, kdy si děti mohou dát dosažené informace do širších souvislostí. 

 

 Podoblast sebepojetí, citů a vůle umožňuje rozvoj sebepoznání a sebepřijetí, rozvoj 

sebeovládání a zároveň sebevyjádření. Osvojování a rozvoj mravních hodnot a estetického 

prožívání. Rozvoj schopností navázat, vytvářet a rozvíjet citové vztahy. Pedagogická práce 

zde spočívá ve výběru vhodných aktivit, kde si dítě může ověřit své schopnosti a sílu a může 

v nich být úspěšné, nabízet aktivity vyžadující pevnou vůli a sebeovládání. Nabízet činnosti 

podporující poznání vzájemných mezilidských odlišností, ale i toho, co nás s ostatními 

spojuje. Velký prostor zde má estetická výchova a co se rozvoje prosociálních dovedností 

týče, tak dramatická výchova. 

 

Třetí oblastí RVP PV je dítě a ten druhý, ve které je cílem rozvíjet a kultivovat 

především vzájemné mezilidské vztahy, pracuje se na jejich kvalitě, cílem je rozvíjet 

vzájemnou interpersonální komunikaci.  

Cílem pedagogického působení je vést děti k sociálnímu cítění, toleranci, umění 

navazovat a udržet kvalitní vztahy, seznamovat s pravidly chování ve společnosti, zároveň 

vést děti k ochraně vlastního soukromí a osobních hranic. Podporovat dítě ve vědomí vlastní 

hodnoty ale i respektování hodnoty ostatních i s jejich odlišnostmi.  

Autoři RVP PV spatřují vzdělávací nabídku pro tuto oblast v činnostech podporující 

vzájemnou kooperaci dětí, v podpoře verbální i nonverbální komunikace, ve hrách, kde je 

třeba respektovat určitá pravidla. Podpoře pozitivního společenského chování jako je ochota 

dělit se, schopnost vyřešit vzájemné dětské spory, ochota pomoci druhému. Význam autoři 
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spatřují také v možnostech všech složek estetické výchovy jako vhodnému prostředku pro 

vzájemnou sociální interakci.
13

 

 

Čtvrtou oblastí RVP  je dítě a společnost, kdy by dítě mělo být vedeno  

k respektování pravidel společenského chování a k respektování pravidel, která přináleží 

určité společenské roli.  Zároveň by mělo mít možnost podílet se na tvorbě společenských 

pravidel ve svém přirozeném prostředí.  

Cílem pedagogického působení je vytvářet dítěti povědomí o morálních mezilidských 

hodnotách, mělo by být vedeno k prosociálnímu chování, kooperaci s ostatními, mělo by se 

umět adaptovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny, mělo by být seznámeno 

úměrně věku i s existencí jiných kultur, než je jeho vlastní.  

Dalším z cílů pedagogické práce je působit při utváření estetického cítění dítěte, 

seznamovat je s kulturními hodnotami. Je zde velký prostor pro seznamování dítěte s uměním 

a to jak v pasivní rovině, jako je poslech pohádek a příběhů, prohlížení knížek, návštěv 

divadel, muzeí, tak i v aktivní rovině, kdy dítěti umožníme uplatnit jeho vlastní tvořivost  

ve všech oblastech estetické výchovy. Mezi vhodné aktivity, stimulující rozvoj dítěte v této 

oblasti, můžeme zařadit i různé společenské akce, na nichž se děti podílí (oslavy, besídky, 

jarmarky etc.). 

 

Pátou oblastí RVP je dítě a svět, jež se zabývá především enviromentální výchovou. 

Hlavním cílem je vést děti především k úctě k životu ve všech jeho formách. Vést děti  

k ochraně životního prostředí, seznámit je s různými ekosystémy a jejich specifiky. Seznámit 

se s existencí a specifiky jiných kultur. Na konci předškolního období by děti měly umět 

chápat, že svět přírody i lidí je nekonečně pestrý, porozumět tomu, že změny jsou přirozené  

a že je třeba na ně umět reagovat.  

Učitel by měl umožnit dětem práci s jednoduchými nástroji. Děti by měly vědět, jak se 

zachovat v případě nebezpečné situace, ale také by měly vědět, jak nebezpečným situacím 

předcházet. Celé toto výchovné působení by se mělo odehrávat pro dítě přijatelnou formou, 

srozumitelnou jeho chápání. 

 

                                                           
13

 Smolíková, K.: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha, Výzkumný ústav pedagogický, 
2004. 
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Kromě těchto pěti vzdělávacích oblastí se RVP PR věnuje i vzdělávaní dětí se 

specifickými potřebami. Je zde jasně uvedeno, že mají být respektovány individuální potřeby 

každého dítěte, tím se rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání stává  

i základním dokumentem při vytváření individuálních vzdělávacích plánů děti se specifickými 

potřebami. Jsou zde stanoveny obecné podmínky pro vzdělávání dětí s různými specifickými 

potřebami. U dětí s různými druhy zdravotního postižení to jsou především podmínky 

respektující typ zdravotního postižení, které dítě má. Společným jmenovatelem podmínek 

stanovených při výchově a vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním to je především 

snížený počet dětí ve třídě a přítomnost asistenta. Obecně klade RVP PV velké nároky při 

vzdělávání dětí se specifickými potřebami, ať již to jsou děti zdravotně či sociálně 

znevýhodněné, nebo naopak děti nadprůměrně nadané, vysoké nároky na profesionalitu 

pedagoga. RVP PV se přiklání k integrativnímu vzdělávání dětí se specifickými potřebami  

v běžné mateřské škole, ale zároveň zdůrazňuje nutnost uvážení, zda je v možnostech 

konkrétní školy, třídy a pedagoga splnit určitá specifika, která toto vzdělávání přináší. 
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3. PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ 

 

Motto:“Není lepší cesty, abychom získali vědění, než jíti za určitým cílem, který nás ustavičně 

nutí, abychom se naučili, čeho je k provedení záměru třeba.“
14

 

 

3.1 Kořeny projektové metody 

 

 V první polovině třicátých let 20. století se projektovou metodou zabýval Žanta, jež se 

pozastavuje nad tím, že by objeviteli projektové výchovy měli být američtí autoři, jakými byli 

například Piercey, James, Dewey. Upozorňuje na to, že nemohou být v plném slova smyslu 

objeviteli. Jejich přínos je nepopiratelný, neboť rozpracovali termín „projektová metoda“  

a zavedli ho do pedagogické praxe.  

 Dewey svůj teoretický rámec projektové metody zapracoval do své koncepce 

zkušenosti. Chtěl vnést okolní život přímo do škol. Založil pracovní školy. Děti se zde mohly 

setkat a přímo si i vyzkoušet systém ručních prací v dílnách, kde mohly sledovat celý proces 

tvůrčí činnosti. Děti přestaly vnímat informace pouze z hlediska posluchačů, ale staly se 

aktivními činiteli.
15

 

 Dewey se domníval, že kde se opravdu tvořivě pracuje, bývá mela a hluk, jenž pochází 

z činnosti. Tam, kde není tvořivé práce, nedochází k práci sociální a kooperativní, tam se rodí 

pouze kázeň svého určitého druhu a typu.“
16

 

 O projektu píše již dříve Rousseau, který se zmiňuje o Emilově truhlařině. 

Montaigne žijící v 16. století, považuje za základ vědění smyslovou zkušenost. Ač smyslům 

nepřikládá vysokou váhu, neboť mohou být nespolehlivé a proměnlivé. Člověk může dospět 

k poznání věcí, ale nesmí zapomínat na proměnlivost poznaného a pokládat ono poznané za 

absolutní.
17

 

 Významným ruským myslitelem a pedagogem 19. století, píšící o projektu, byl též 

Ušinski, který se jako jeden z prvních zaměřil na výchovu v předškolních zařízeních. Kladl 

důraz na osobnost vychovatele, na kterém stojí celý výchovný proces. Náznaky projektového 

učení je možno vidět v silném cítění národních myšlenek. S národnostními myšlenkami se 

děti setkávaly prostřednictvím koncentrované poznávací činnosti mateřského jazyka. 

                                                           
14

 Žanta, R., Projektová metoda. Praha: Dědictví Komenského, 1934. 
15

 Dewey, J., Škola a společnost. Praha: Jan Leichter vlastním nákladem, 1904, str. 15. 
16

 Dewey, J., Škola a společnost. Praha: Jan Leichter vlastním nákladem, 1904, str. 19. 
17

 Gorfunkel, A., Ch., Renesanční filosofie. Praha: vydavatelství Svoboda, 2003, str. 224 – 226. 
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S rozvojem řečových schopností se rozvíjí i myšlenkové dovednosti. Prostředkem tohoto 

rozvoje byly lidové pohádky, vyprávění, povídky a lidová slovesnost. Tato setkávání s tradicí 

posléze s přírodou rozvíjela děti po stránce rozumové a estetické.
18

  

 Belgický pedagog, psycholog a lékař Decroly, který působil na přelomu 19. a 20. 

století navrhl seskupování učiva podle zájmu dětí. Založil Ústav speciálního vyučování, kde 

pracoval s duševně nemocnými dětmi. Zkušenosti ze své praxe byl schopen přenést na školu 

běžného typu. Svoje myšlenky realizoval především v předškolní a primární výchově. 

Významným faktorem pro jeho pedagogickou práci byl subjektivní zájem dítěte. Škola podle 

něj neakceptovala zájmy dítěte, souvislost mezi činnostmi ve škole a mimo ni, vyučovací 

předměty mají minimální vztah k zájmům dítěte. Chybu viděl i ve vytváření souboru 

vyučovacích předmětů, bez ohledu na vývoj dětského myšlení. Kritizoval encyklopedické 

pojetí vyučování. Kritizoval upřednostňování verbálních činností ve vyučování – výchově. 

Škola podle něj neposkytuje dostatečný prostor k výběru činností, které si může žák zvolit 

sám.
19

 

 K rozvoji projektového vyučování významně přispěl Kilpatrick, jenž rozvinul 

myšlenky řešení problému až k projektové metodě. Snažil se o opačný přístup k výuce, kdy 

jsou žáci vedeni od praktických činností k teoretickým znalostem, místo opačného – 

tradičního přístupu. Snaží se odvrátit pozornost od osvojování abstraktních pojmů ve výchově 

a vzdělávání. Upřednostňuje vzdělávací metody, jež jsou zaměřeny na získávání praktických 

dovedností, se kterými se dítě běžně setkává v životě. Klade důraz na metodu rozhovorů, 

řešení problémových studií, problémových situací, schopnost plánování a rozhodování se 

v určité situaci apod. Největší přínos projektového vyučování vidí Kilpatrick v získávání 

dovedností, poznatků, vědomostí, jež nejsou primárně určeny jako základní cíle vyučování. 

Tento typ učení nazývá průvodním vyučováním.
20

 

 

                                                           
18

 Ušinskij, K., D., Vybrané pedagogické spisy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955, str. 178. 
19

 Václavík, V., Cesta ke svobodné škole. Hradec Králové: Gaudeamus, 1995, str. 74. 
20

 Singule, F., Americká pragmatická pedagogika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1997, str. 19. 
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3. 2 Fáze výuky v projektové metodě 

 

Fáze projektu jsou stále platné a objevují se ve své podstatě u všech nám dostupných autorů. 

 

Žanta rozděluje projektové vyučování na tyto fáze: 

 

• Vyvolání situace 

V této fázi projektu dochází k výběru problému a s jeho seznámením. Učitel zadá 

žákům projekt, který musí zajímavě uvést, aby žáky zaujal, vzbudil v nich zvědavost  

a touhu pracovat na projektu. Zde můžeme rozlišit dvě kategorie učitelů. V první 

kategorii jsou učitelé, kteří mají dar být pro žáky zajímavý, aniž by se museli tolik 

snažit. Druhému typu učitelů tato schopnost schází, a proto musí k zaujmutí, žáků 

vynaložit větší úsilí.   

 

• Určení projektu 

V této fázi projektu je učitel nucen zvážit okolnosti. Odpovídá projekt duševnímu  

i fyzickému vývoji žáků? Ukazuje tento konkrétní projekt cestu k novým projektům  

a dalším problémům? Je dán dostatečný prostor k individuálním odlišnostem dětí? 

Vede k užitečným zvykům? Dovede takový projekt stupňovat dětský zájem? Zvyšuje 

určitou dovednost? Je výchovný po stránce občansko-sociální? Které schopnosti dítěte 

cvičí a rozvíjí? Jak těsně souvisí se skutečným životem? Odnesou si z něj děti něco 

užitečného pro budoucí život? 

 

• Hledání cesty 

V této fázi projektu nastává nejtěžší úkol pro učitele. Na začátku je třeba stanovit si 

problém k řešení. Učitel si musí ujasnit rozsah působení projektu na osobnost žáka. 

Zvolit si výstup pro jeho realizaci. Rozdělit žáky do skupin a určit jim role. Promyslet 

si průběh projektu. Zamyslet se nad způsobem hodnocení. Je dobré nechat žáky 

vymyslet podrobnosti a nechat je realizovat jejich vlastní nápady. Tvorbou nápadů 

žáci přispívají k dosažení cílů. Důležité je nápady při jejich vzniku nekritizovat. 

Každý účastník má právo převzít a dále rozvíjet nápady a podněty ostatních členů. 

Práce není prací jednotlivce ale skupiny.  
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• Plánování 

V této fázi projektu se postupuje podle stanoveného plánu. Děti zpracovávají 

vyhledaný materiál, učitel plní roli rádce a usměrňuje žáky. Pokud žáci pracují  

ve skupině, rozdělí si jednotlivé role své činnosti. 

 

• Provedení plánu 

V této fázi projektu žáci realizují stanovené cíle a plány. Důležitá je prezentace 

projektu. Projekty žáků mohou být vystaveny ve škole na nástěnkách ale i mimo školu 

– prezentace projektu dává možnost náhledu veřejnosti. 

 

• Ocenění výsledku 

V této fázi projektu se hodnotí kritéria, která musí být žákům známá již od začátku 

projektu. Učitel porovnává práce v jednotlivých skupinách, komunikuje se žáky  

a vyvolává komunikaci i mezi žáky. Lze využít mnoho způsobů hodnocení projektu, 

např.: dotazníky, učitelovo hodnocení, vzájemné hodnocení žáků mezi sebou, bodová 

stupnice atd.
21

 

 

3. 3 Projektová metoda a její využití 

 

Žanta píše o využívání projektů v evropském školství před první světovou válkou  

a spojuje je s hnutím činné školy. Zabývá se využitelností projektové metody v tehdejším 

českém školství a dochází k závěru, že metoda je dobře využitelná ve všech oblastech 

tehdejšího vzdělávání. V případě oblastí, kde je třeba si učivo zmechanizovat (výuka cizích 

jazyků, vyjmenovaných slov aj.) se využívají přesně logické postupy. V případě, kdy se 

pracuje s abstrakty (např. mluvnice, matematika) by bylo využití projektové metody 

neekonomické.
22

 

Pro prostředí mateřské školy je projektová metoda vhodným prostředkem výchovy. 

Žanta argumentuje tím, že v tomto obdobím je učivo prostředkem, nikoli cílem.  

Hlavním cílem má být vést děti k samostatnosti, rozvíjet jeho přirozené schopnosti  

a ne jej zahltit informacemi. Dále se autor zmiňuje o tom, že pro rozvoj projektové metody je 

dobrý menší počet dětí ve třídě, větší prostor, pomůcky raději obyčejné, ale v dostatečném 

                                                           
21

 Žanta, R., Projektová metoda: pokus o řešení pracovní školy. Praha: Nákladem dědictví Komenského, 1934. s. 
54. 
22

Tamtéž, s. 18. 
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množství. Učitel musí být schopen projekty organizovaně vést, aby byly smysluplné. 

Upozorňuje také na to, že v žádném případě není třeba vytvářet úředně schválený systém 

projektů prolínající se všemi stupni škol, ale že je naopak dobré projektovou metodu využívat 

dle dané situace.
23

 

 Valenta uvažuje o tom, že informace o světě předávané tradiční formou vyučováni,  

se rozpadly do jednotlivých vyučovacích předmětů, na jednotlivé vědní disciplíny. Tradici 

tohoto problému vidí již v helénistických svobodných učeních. Ale svět se svými jevy vytváří 

povětšinou globální celky, proto vidí Valenta globální metodu jako přirozenější formu.  

A uvádí jí jako metodu, která by si zasloužila širší uplatnění.
24

 

 

3. 3. 1 Typy členění projektů 

 

Projekty člení Valenta následujícím způsobem: 

 

• Podle navrhovatele:  

spontánní - tedy žákovské 

uměle - vytvořené učitelem 

jejich mezityp 

• Podle místa:  

školní 

domácí 

jejich mezityp 

• Podle počtu žáků:  

individuální 

kolektivní 

jejich mezityp 

• Podle času: 

krátkodobé 

dlouhodobé  

• Podle velikosti:  

                                                           
23

 Žanta, R., Projektová metoda: pokus o řešení pracovní školy. Praha: Nákladem dědictví Komenského, 1934. s. 
29. 
24

 Valenta, J., Projektová metoda – přesahy minulosti a současnosti in Pohledy. Praha: IPOST ARTAMA, 1993.  
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malé (uvaření jídla) 

velké (vybudování muzea)
25

 

 

Z Valenty přebírám Kilpatrickovo členění projektů podle jejich účelu na projekty: 

 

• projekt, který se snaží vtělit myšlenku či plán do vnější formy 

• projekt cílící k estetické zkušenosti 

• projekt usilující o rozřešení problému 

• projekt vedoucí k získání dovednosti 

 

 M. Pavlovská řadí projektovou metodu vedle metody hry a globální metody  

k metodám aktivního učení. Rozdíl mezi projektovou a globální metodou formuluje tak, že 

zatímco globální metoda předkládá dítěti učivo v přirozených celcích a děti pronikají do 

struktur až pozdějším poznáním, projektová metoda předkládá nějaký problém či úkol, který 

je třeba řešit. V průběhu řešení si musí rozfázovat práci na dílčí úkony. Lze tedy říci, že 

pronikáním směrem k řešení problému se dětem postupně skládá ucelený obraz, do kterého  

je problém vsazen.
26

 

 Autorka dále uvádí jako hlavní pojem problémového vyučování integraci ve smyslu 

propojování myšlenek, oblastí vzdělávání, integraci těla i citů, ale také integraci mezilidskou 

(děti, učitelé, rodiče). Úzkou souvislost pak vidí mezi projektovým vyučováním 

 a dramatickou výchovou, především říká, že mají shodné cíle v osobnostně vzdělávacím 

rozvoji dítěte.
27

 

                                                           
25

 Valenta, J., Projektová metoda – přesahy minulosti a současnosti in Pohledy. Praha: IPOST ARTAMA, 1993, str. 
68. 
26

 Pavlovská, M., Cesta současné školy ke škole tvořivé. Brno: MSD, 2002, s.46. 
27

Tamtéž, s. 58. 
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4. DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

 

Na dramatickou výchovu lze nahlížet ze dvou úhlů., A to sice jako na výchovu  

k divadlu nebo jako na výchovu divadlem. Zatímco v prvním případě má celý vyučovací 

proces vést ke zdokonalování divadelního projevu, přednesu, techniky řeči, jevištního 

působení, výrobě kulis či loutek a jejich ovládání - výsledkem zpravidla bývá nějaké 

divadelní vystoupení. Ve druhém případě se drama stává metodou. Prostřednictvím 

dramatické hry sledujeme jiný cíl, než je divadelní vystoupení. Jde nám zpravidla o vlastní 

prožitek navozené situace, cílem je pro nás cesta nikoli výsledek. 

 

 „Dramatická výchova je učení zkušeností, tj. jednáním, osobním, nezprostředkovaným 

poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální reálnou praxi zúčastněného 

jedince. Je založena na prozkoumávání, poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací  

a vnitřního života lidí současnosti i minulosti, reálných i fantazií vytvořených. Toto 

prozkoumávání a poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli, 

dramatického jednání v situaci. Je to proces, který může, ale nemusí vyústit v produkt.  

Cíle dramatické výchovy jsou pedagogické, prostředky dramatické.“
28

 

 

 „Tvořivé drama je improvizovaná, k předvádění neurčená, a na vnitřní proces práce 

orientovaná forma dramatu, v níž jsou účastníci vedeni vedoucím k představování si, hraní  

a reflektování lidské zkušenosti. ačkoli je tradičně drama vztahováno k dětem a mládeži, 

 je vhodné pro všechny věkové kategorie. Tvořivé drama je dynamický proces. Vedoucí vede 

skupinu k prozkoumávání, rozvíjení, vyjadřování a komunikování představ, idejí, pojmů  

a pocitů prostřednictvím dramatického jednání.“
29

 

 

Dramatickou výchovou se zabýval též Way, na příkladu otázky: Kdo je to slepec? Zatímco 

akademická odpověď by zřejmě obsahovala informaci o tom, že je to člověk, který nevidí,  

v dramatické výchově bude odpovědí instrukce: „Zavřete si oči a zkuste najít východ z této 

místnosti“.
30

 

 

                                                           
28

 Machková, E., Jak se učí dramatická výchova. Praha: AMU, 2007, str. 32. 
29

 Valenta, J., Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik – srovnání systémů. Praha:ISV, 1999, str. 18. 
30

 Way, B., Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: ISV, 1996, str. 12. 
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4. 1 Principy dramatické výchovy 

 

Dramatická výchova má několik základních principů. Autorky Svobodová, Švejdová  

a Machková se shodují v následujících principech: 

 

• Princip aktivity, zkušenosti a prožitku  

Nejvýznamnější je pro dítě to, co samo dělá, na čem se může samo podílet, co může 

samo ovlivnit, může bez obav projevit svoje potřeby a zájmy 

 

• Princip hry    

Zde stojí za zmínku připomenutí zásad hry. Svobodná aktivita - hra je dobrovolná 

činnost, nikdo by do hry neměl být nucen, hru si lze užít i jako aktivní hráč i jako 

pozorovatel.  

Nepřináší účastníkům žádný hmotný prospěch ani výhodu. Na tomto místě Svobodová 

zdůrazňuje, že v dramatické výchově a především v mateřské škole nemá své místo 

soutěživá hra, pokud nechceme dále pracovat s prožitkem vítěz/poražený. Hra má 

přinášet čistý prožitek ze hry samé. 

Hře je věnován vlastní čas a prostor. 

Hra má svá pravidla nebo si hrajeme na něco. Jednou z variant jsou hry, kde jsou jasně 

stanovena předem daná pravidla, se kterými jsou srozuměni všichni, nebo se jedná  

o hru v roli, kdy na sebe hráči berou vlastnosti postav, které ztvárňují. Zde Svobodová 

upozorňuje na nutnost s dětmi prožité reflektovat. 

 

• Princip tvořivosti  

Tvořivý člověk se vyznačuje samostatností, sebedůvěrou, zájem o věc a intuicí. 

Kreativní situace jsou pak situace rozporuplné, poskytující více možných řešení. 

Utlumujícím faktorem bývá přílišný důraz na racionální učení, hodnocení správného  

a nesprávného řešení, snaha zavděčit se. U dramatické výchovy pak antiproduktivně, 

vzhledem ke tvořivosti, působí spojování tvořivosti jen s takzvaně vysokým uměním. 

Vyzdvihování jednoho žáka (dávání za vzor) proti ostatním. Předkládání vlastního 

řešení pedagogem. 

 



30 

 

• Princip partnerství  

Vzhledem k tomu, že je pro dramatickou výchovu velmi důležitá kooperace 

zúčastněných. Je kladen velký důraz na vzájemný partnerský vztah, a to jak mezi 

dětmi, tak mezi dětmi a učitelkou, stejně tak mezi učitelem a rodiči. Nemá zde být 

místo pro direktivní autoritativní přístup. Člověk zde má být přijímán takový, jaký je, 

s jeho chybami i přednostmi. 

 

 Princip psychosomatické jednoty tedy jednoty těla a duše 

Pro dramatickou výchovu to znamená, že skrze prožitek dojde hráč k vnějším 

tělesným projevům. K těmto prožitkům může docházet buď díky reálně prožité situaci, 

nebo díky fikci. A zároveň je třeba brát ohled na tělesnou stránku dítěte, aby se cítilo  

v celkové pohodě. 

 

• Princip zkoumání a experimentace  

Hra v roli by měla být pro dítě zdrojem poznání a možností, jak uplatnit vlastní 

tvořivost, proto je dobré, aby mělo dítě možnost pracovat s různými řešeními, 

případně se k problému i několikrát vracet. 

 

• Princip hry v roli  

Jedná se o jeden ze základních principů a zároveň metod dramatické výchovy. Tedy 

symbolickou hru, která umožňuje dítěti asimilovat skutečnost sobě samému. Tím, že si 

člověk zpracovává chování druhých lidí, dopracovává se k pochopení jejich jednání  

a tím se stává tolerantnějším a komunikativnějším. 

 

• Princip improvizace  

Jde o jednání bez delší přípravy, vzhledem k dramatickým situacím (předveďte, jak 

byste se zachovali v roli ztraceného dítěte), nebo jako cestu k interpretaci 

dramatických rolí. Umění improvizace je důležité nejen pro dramatickou výchovu, ale 

i pro běžný život, který přináší situace, na který je třeba rychle reagovat. Proto může 

být využití tohoto principu v dramatické výchově i drobným tréninkem pro 

improvizaci v běžném životě.
31
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4. 2 Metody dramatické výchovy 

 

Tak jako ostatní disciplíny estetické výchovy má i dramatická výchova své metody  

a techniky. Metodou rozumíme cestu k vytyčenému cíli, způsob, jakým si žák osvojuje novou 

látku, lze ji různě modifikovat a variovat. Metodou může být například pantomima, která 

jednou může být hudební pantomimou, jindy může jít o předvádění činností, kdy ostatní 

hádají, která činnost je předváděna.  

Technikou pak můžeme připodobnit k užší cestě, nelze už ji příliš modifikovat. Jako 

příklad poslouží například technika asociačního kruhu. 

Valenta říká, že technika je konkretizací metody a bývá omezena svým záběrem. 

„Technikou se naplňuje jeden konkrétní cíl a učí se jedna konkrétní část či jeden konkrétní 

prvek učiva, například dovednost, postup, kterým se učí posazení hlasu, dovednost potlačit 

hněv apod.“
32

 

K aplikaci již nabytých dovedností slouží v dramatické výchově cvičení. Valenta je 

charakterizuje snahou o zmechanizování a algoritmizaci a právě aplikací již nabytých 

dovedností vedoucí k procvičení již zvládnutých nebo učených divadelních technik. Můžeme 

sem zařadit různá cvičení rytmického cítění (běhání do rytmu bubínku), cvičení prostorového 

cítění (chůze pozpátku, prolínání řad hráčů, chození a vzájemné vyhýbání hráčů v prostoru), 

cvičení správné techniky řeči, hlasu (různá cvičení práce s dechem, štěkání jako pes, 

bimbající zvon).
33
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 Valenta, J., Metody a techniky dramatické výchovy. Praha:Grada, 2008, str. 48. 
33
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4. 2. 1 Členění metod dramatické výchovy 

 

 Existuje několik možných členění metod, Machková uvádí zajímavé třídění Gavina 

Boltona, který dělí činnosti dramatické výchovy a hraní na následující typy:  

   

   

Typ A – Cvičení 

 

• Přímou zkušeností: jít do temného sklepa; poslouchat zpěv ptáků; poskoky podle 

rytmu; veškerá uvolňovací a relaxační cvičení; praktikum dramatických dovedností; 

vybavit si pach zatuchlého sklepa 

• Praktikum dramatických dovedností: pracovat na chůzi Richarda III.; máchnout 

mečem, aby to znamenalo: vítězství, porážku; cvičení intonace pro roli kněze; vybírat 

slovník a styl řeči při přípravě na královské prohlášení 

• Dramatická cvičení: podle učitelova vyprávění; podle toho, co hráči právě slyšeli; 

podle určité situace; A a B spolu mají udělat interview 

• Hry s pravidly: aktivní; koncentrační; dovednostní; soutěživé; skupinová souhra 

• Jiná umění: vyprávějte příběh; napište příběh; navrhněte erb; vyfotografujte ulici; 

složte píseň; nakreslete, co si myslíte, že se stane, když vstoupíme do strašidelného 

domu 

 

Typ B – Dramatické hraní 

 

• Určení místem: nemocnice; bitevní pole; u Vendy doma; vesmírná loď; supermarket 

• Určení situací: život rodiny; život v armádě; život ve škole; táboření 

• Určení předpokládaným bojem skupin: četníci a zloději; indiáni a kovbojové; Němci  

a Spojenci; Severní Irsko 

• Určení předpokládaným přírodním neštěstím: ztroskotání lodi; slézání Everestu 

• Určení příběhem: Krysař 

• Určení charakteristikou: extrémní příklad se objevil na dílně pro dospělé, kdy byli 

účastníci vyzváni, aby přijeli „v postavě“ a setrvali v ní celý víkend
34
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 Machková, E., Jak se učí dramatická výchova. Praha: AMU, 2007, str. 107 - 109. 
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Valenta dělí metody a techniky dramatické výchovy do třech základních skupin: 

 

A)  

Metoda plné hry  

 Je to metoda, při níž se hráč účastní aktivit celou svou bytostí, tělem i duší, pohybem i 

řečí. 

 

B)  

Metody pantomimicko-pohybové  

 Jsou to metody a techniky při nichž se využívá všech rovin nonverbální komunikace. 

Tedy mimiky, gestiky, haptiky, proxemiky a posturologie. Tyto metody jsou vhodné i pro 

méně zkušené hráče. Vedou ke zlepšování vnímání sebe sama, k estetizaci pohybu, 

zpřesňování pohybu. Řadíme sem například živé obrazy, narativní pantomimu (hráči hrají 

podle pokynů), zrychlenou pantomimu, plnou pantomimu a další. 

 

Metody verbálně-zvukové 

 Tyto metody využívají typicky lidský způsob komunikace. Vedou k rozvoji 

naslouchání slovnímu sdělení, osvojení a rozvoji řečových dovedností. Řadíme sem metody 

jako brainstorming (vyjadřování všech asociací k danému tématu), alej (hráči utvoří uličku, 

kterou prochází jeden z hráčů a ostatní mu/jeho postavě sdělují svůj postoj vůči němu), čtení 

(ať již pro rozvoj samotné dovednosti, tak jako sdělování informací), dabing (propůjčení hlasu 

jiné postavě), diskuse a další. 

 

C)  

Metody graficko-písemné  

Jsou to metody využívající psaného textu či obrázku jako formy sdělení. Lze je využít jak  

k úvodní motivaci (hráči dostanou napsaný vzkaz, fotografii, mapu a na základě toho 

pokračuje jejich další jednání), tak i jako výstupu (napište vzkaz postavě, nakreslete, co se 

vás nejvíc dotklo atd.). 
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Metody materiálově - věcné  

 Patří sem všechny činnosti s nějakým materiálem a to jak v rámci role tak i mimo ni. 

Lze sem zařadit například výrobu loutek, výroba kostýmů, přípravu kulis, z již existujících 

materiálů (stavba města ze stavebnicových kostek).
35

 

 

4. 3 Dramatická výchova v mateřské škole 

 

 Rovněž v prostředí mateřské školy lze využít dramatickou výchovu jako metodu 

učitelovy práce, nebo jako samostatnou činnost. Ačkoli v RVP PV není definována 

dramatická výchova jako samostatný předmět (viz. kapitola 2.1.1), je z charakteristiky 

jednotlivých oblastí definovaných v tomto dokumentu zřejmé, že dramatická výchova do 

prostředí mateřské školy patří. V praxi je pak možné setkávat se s dramatickou výchovou 

v mateřské škole jako s metodou, výběrovým zájmovým kroužkem, tak i jako s činnostmi, 

které bývají zařazeny například na některý den v týdnu. Poslední varianta s sebou nese riziko 

toho, že se bude jednat jen o jakési přehrávání divadla dětem, že paní učitelka půjčí dětem 

jednou týdně rekvizity určené na divadlo, či že se bude jednat o nácvik pásma na závěrečnou 

besídku. Mnohdy mateřská škola do týdenního rozvrhu zařadí dramatickou výchovu jen proto, 

aby bylo vidět, že každý den má jiné téma. Dramatickou výchovu pak dostane na starost 

někdo, kdo nezná její metody ani principy, což má pak za následek pokles úrovně kvality 

dramatické výchovy až na tristní minimum. Jako nejvhodnější zařazení dramatické výchovy 

se jeví využití dramatické výchovy jako metody práce, kdy je v prostředí mateřské školy pro 

tento způsob práce dán největší prostor. Nejsou zde kladeny nároky na obsáhnutí určitého 

objemu učiva během vymezené doby, jako tomu bývá ve vyšších vzdělávacích stupních. 

Dramatické výchově by se pak měl věnovat pedagog, který je s ní alespoň v základech 

seznámen, zná její metody, základní principy a ztotožňuje se s nimi. 
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4. 3. 1 Vybrané metody a techniky dramatické výchovy v mateřské škole 

 

 Při práci s dramatickou výchovou v mateřské škole je třeba brát v úvahu specifika 

předškolního věku a těm přizpůsobit se jim již při plánování pedagogické činnosti.   

Svobodová
36

 uvádí některé vybrané metody a techniky, které jsou vhodné pro děti 

předškolního věku. Řadí sem například hru v roli, která je nejen metodou, ale i jedním 

z principů dramatické výchovy. Používá pak členění hry v roli na simulaci (hráč hraje sám 

sebe v určité vymyšlené situaci), alteraci (hráč hraje, jak by se choval v roli fiktivní postavy)  

a charakterizaci (hráč se pokouší ztvárnit charakter vybrané role). Vyzdvihuje zde nutnost na 

konci hry sejmout z dítěte roli. Role by nikdy neměla být dítěti vnucována, jen nabídnuta  

a především u záporných postav má být jasná hranice mezi hrou a skutečností. Upozorňuje 

zde na možnost použití rekvizit jako vhodného prostředku přebírání role. Čím bude kostýmní 

prvek jednodušší, tím bude pro děti snazší uvědomit si, že se jedná jen o fikci nikoli  

o skutečnost. 

 Další metodou je pantomima, kdy jsou myšlenky vyjadřovány nonverbálními 

prostředky. V prostředí mateřské školy se pak také často pracuje s technikou narativní 

pantomimy, kdy je pantomima hrána podle pokynů učitele, či je použita k ilustraci 

sdělovaného (vyprávění pohádky, zpívané písničky atd.) 

 Často používanou technikou zobrazení v mateřské škole je živý obraz, či oživlý živý 

obraz. Jedná se vystihnutí situace pomocí pantomimického vyjádření, kdy se však na krátkou 

dobu zastaví veškerý pohyb, děti vytvoří jakousi živou fotografii určité situace. V případě 

oživlých živých obrazů se hra na signál buď rozehraje, nebo zastaví. Na signál hra ze živého 

obrazu buď vyjde, nebo v něm skončí. 

 Nejen s technikou živých obrazů úzce souvisí technika štronzo. Bronzem může nazvat 

techniku, která učí ovládat své tělo. Na určitý signál se děti musí zastavit buď v nějaké póze či 

v rozehrané situaci. 

 K učení ovládat své tělo, napojení se na partnera a soustředění slouží technika zrcadla. 

Cílem hráčů je opakovat chování po vedoucím hráči. Zpočátku je lépe, když  pohyb vede 

učitelka, aby dala pohybům dětí přiměřené tempo, později mohou děti hrát ve dvojicích a je 

možné hádat, kdo je vedoucím a kdo jeho zrcadlem. 

 Technikou vhodnou především k rozvoji empatie, rozvoji umění vyjádřit vlastní 

myšlenku a pochopení myšlení druhého je technika živých hlasů. Cílem je zamyslet se nad 
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pocity, které prožívá určitá postava, a zkusit říct, jaké jsou asi její pocity. Především  

u začínajících hráčů je dobré, když jako první promlouvá za zkoumanou postavu učitelka. 

 Další technikou vedoucí k rozvoji empatie, rozvoji umění vyjádřit vlastní myšlenku  

a pochopení myšlení druhého je technika horká židle, kdy mají děti možnost posadit se na 

místo ve vybrané roli, ostatní se jich ptají na příčiny chování role. Například dítě, které má na 

hlavě korunu, se stává Pyšnou princeznou, ostatní děti se ptají, proč byla princezna zlá na 

poddané. Dítě má mít možnost z role kdykoli vystoupit, na jeho místě se vystřídá někdo další. 

V takto náročné roli by děti neměly zůstávat dlouho. Je možné, aby najednou bylo více dětí ve 

stejné roli. 

 K navození určité atmosféry či určitého prožitku může vést technika zvukové koláže, 

kdy pracujeme prostřednictvím různých zvuků, či vyřčení patřičných výroků k dané situaci. 

Například k příběhu O Červené Karkulce pustíme k části, kdy jde Karkulka sama lesem, zpěv 

ptáků, šumění lesa, můžeme říkat věty, které řekla maminka Karkulce před cestou do lesa. 

 Velmi často bývá s dramatickou výchovou v mateřské škole spojována práce s loutkou 

a zástupnými předměty. Loutky a zástupné předměty mají své místo v dramatické výchově, 

pro předškolní děti není problém představit si, že polínko se šátkem na hlavě hraje maminku  

a židle s kabátem je tatínek, tato práce může vést k rozvoji abstraktního myšlení, fantazie, 

tvořivosti. Velkou chybou by však bylo dát rovnítko mezi dramatickou výchovu a práci 

s loutkou a loutkovým divadlem, jak tomu dosud přes veškerou osvětu někdy bývá. 

 Velmi často používanou metodou v předškolním vzdělávání obecně je diskuse. Ačkoli 

se nejedná vyloženě o metodu dramatické výchovy, do práce s dramatickou výchovou patří. 

Při diskusi je důležité mít předem připravené otázky, mělo by se pak jednat o otázky jdoucí po 

příčinách, po zjišťování smyslu a podstaty věcí („Co poradíte náčelníkovi, který je v nouzi?“). 

Měli bychom pamatovat na to, že při této metodě neexistuje špatných odpovědí. 
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5. HMATOVÁ KNIHA 

 

  Vzhledem k tomu, že jedním z výstupů této práce bude tvorba hmatových knih, je 

důležité seznámit se s blíže s touto problematikou. Hmatové knihy využívají převážně 

taktilních vjemů. Jsou vytvářeny pro široké spektrum uživatelů od dětí předškolního věku až 

po studenty vyšších stupňů vzdělávání a dospělé se zrakovým postižením.  

 

5. 1 Nároky kladené na hmatovou knihu 

 

  Hmatové knihy určené dětem bývají nejen zdrojem poznání, ale i zdrojem zábavy  

a rozptýlení. Jejich motivy mohou být umělecké náměty (pohádky, říkadla) či mohou mít 

vzdělávací charakter (rozlišování pojmů, doplnění probíraného učiva). 

Jejich zpracování pak záleží především na kreativitě autora, základními požadavky na 

hmatovou knihu však jsou především ty, které uvádí Ripley
37

.  

• bezpečnost 

• trvanlivost 

• estetičnost 

 

 Pro hmatovou knihu určenou malým dětem pak pan Ripley
38

 uvádí také její přiměřenou 

velikost, která by měla odpovídat maximálnímu formátu 20 x 25 cm a rozsahem by neměla 

být větší než osm stran. Zobrazení předmětů v hmatových knihách zůstává zcela na kreativitě 

autorů.  

 Zobrazovacími technikami hmatových knih se dále zabývá například Mojžíšek
39

. Uvádí 

jako nejsrozumitelnější možnost použití modelů, dále použití modelového reliéfu, jednovrstvé 

reliéfy (zde upozorňuje, že ačkoli jsou velmi rozšířené, nejsou příliš vhodné pro svou 

nepřehlednost při hmatovém vnímání a malou vyjadřovací možnost), reliéfy vrstvené, použití 

protlačování obrázků na novinách, vyšívání, použití stužky s kulatým průměrem přišpendlené 

k plstěnému podkladu, použití různých hmot přilnavých k podkladu a další. 
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 Ripley, M., Jak vyrobit textilní hmatovou knihu. Praha: Tactus.cz, 2007, s. 16. 
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 Tamtéž, s. 21 
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 Mojžíšek, J., Od reality k obrázku. Praha: Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a 
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5. 2 Zacílení hmatové knihy 

 

  O pozdějším významu hmatových obrázků pro nácvik Braillova písma se zmiňuje 

například Keblová
40

: „Děti s těžkým postižením zraku a děti nevidomé se často seznamují  

s reliéfním zobrazením objektů. Reliéf je pouze symbolickým zobrazením předmětu a stává se 

pochopitelným pouze, pokud jsou hmatové vjemy doplněny verbální interpretací  

a vysvětlením. Děti získávají při vnímání reliéfních obrázků hmatem základní hmatové 

zkušenosti a osvojují si tak dovednosti, které později mohou využít při nácviku čtení textů 

psaných Braillovým písmem.“ 

 

  Především u trojrozměrných objektů je třeba dbát na jejich trvanlivost a bezpečnost. 

Ve všech publikacích a doporučeních týkajících se hmatových knih je zdůrazňován fakt,  

že s knihy budou dotýkat malé děti, takže by měla vydržet jejich zájem a zkoumání. Zároveň 

nesmí obsahovat nic dětem nebezpečného, toxická lepidla, neupevněné drobné části, ostré 

předměty. Na zvážení každého autora pak je, jestli a jakým způsobem jednotlivé objekty ke 

knize připevní. Možnostmi jsou lepení, přišití, použití suchého zipu, připevnění provázkem. 

Pokud se autor rozhodne předměty neupevňovat vůbec, měla by být kniha uzpůsobena tak, 

aby pojala všechny předměty, pokud se s ní nebude zrovna pracovat. 

  Kniha nemusí rozvíjet jen hmat, ale autor se může zaměřit i na rozvíjení ostatních 

smyslů. Velmi oblíbené jsou i u zdravých dětí zvukové knížky. Dále je možné využít  

i různých vůní či dokonce chutí, u těchto smyslových stimulantů by měl však autor stále 

pamatovat na zásadu stálosti. 

  Jelikož je sériová výroba hmatových knih z pochopitelných důvodů velmi nákladná,  

je převážná část její produkce především v rukou nadšenců převážně z řad speciálních 

pedagogů, studentů pedagogických a uměleckých škol, rodičů zrakově postižených dětí.  

V České republice je hlavním patronem pro výrobu taktilních knížek sdružení Tactus.cz, 

které navazuje na mezinárodní sdružení Tactus. Všechny informace o tomto sdružení je 

možné nalézt na jeho webových stránkách.
41

 Toto sdružení každoročně organizuje 

mezinárodní soutěžní přehlídku hmatových knih pod názvem Typhlo & Tactus. 
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Empirická část 



40 

 

6. EMPIRICKÁ ČÁST PRÁCE  

 

Předmětem výzkumné sondy je charakterizovat vliv autorského projektu s využitím 

metod a technik dramatické výchovy na utváření osobnostních hodnot dětí předškolního věku. 

Součástí projektu pak bude vytvoření hmatové knihy a CD nosiče. 

 

6.1 Stanovení výzkumných hypotéz 

 

Hypotézy výzkumné sondy diplomové práce: 

 

1. Za pomoci projektového vyučování a využití metod a technik dramatické výchovy se 

posílí sociální kompetence u dané skupiny dětí předškolního věku. 

 

Jako sociální kompetence jsou uvažovány kompetence definované v Rámovém 

vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, zmiňované v teoretické části. Práce se 

zaměřila na rozvoj kompetencí směřující k toleranci k odlišnostem člověka, rozvoj empatie, 

rozvoj sociálně-komunikačních dovedností. 

 

2. Skupina dětí, kde integrujeme děti s postižením, se bude projevovat prosociálněji  

v problémových sociálních situacích než skupina dětí, ve které k integraci nedochází. 

Prosociálním chováním je myšleno takové chování, které směřuje ke zkvalitnění 

vzájemných mezilidských vztahů.  

Problémovou situací je pak rozuměna taková situace, která vede člověka k analýze 

určitého problému a následnému hledání řešení. 

 

3. Zapojování vybraných esteticko-výchovných témat do projektů, je prospěšné pro 

utváření elementárních etických postojů dětí předškolního věku.  

Elementárními etickými postoji jsou zde rozuměny takové postoje, které zastávají 

myšlenku tolerance, empatie, ochoty pomáhat druhým. 

 

4. Metody a techniky dramatické výchovy motivují děti ke tvořivé spolupráci na 

koncepci programu. 
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Tvořivou spoluprací je zde myšlena taková práce, kdy se děti budou snažit nalézat 

různá možná řešení problémů. Ztotožní se s projektem a prostřednictvím tvorby vlastní 

hmatové knihy a společné práci na nahrání zvukového CD nosiče tvořivě vyjádří vlastní 

nápad. 

 

6.2 Stanovení cílů a otázek výzkumné sondy 

 

Výzkumná sonda byla orientována především na tyto cíle: 

• Pozitivně ovlivnit kolektiv dětí předškolního věku prostřednictvím autorského 

projektu. 

• Pozitivně ovlivňovat elementární etické postoje dětí předškolního věku.  

 

6.2.1 Metodika výzkumné sondy 

 

K dosažení vytyčených cílů jsem použila následující metody: 

• Experiment založený na projektovém vyučování. 

• Pozorování prosociálního chování vybrané skupiny dětí. 

• Videozáznam, který jsem následně analyzovala. 

 

 Pro celou moji výzkumnou práci byl klíčový autorský projekt “Co viděla moje ruka“. 

Projektovou metodu jsem si zvolila na základě přesvědčení, že její spojení s dramatickou 

výchovou mi přinese ucelené informace, které pak budu moci použít k vyhodnocení práce.  

 Vzhledem k tomu, že je vyhodnocení mé práce založeno na kvalitativním zpracování, 

vybrala jsem si jako metodu své výzkumné sondy pozorování prosociálního chování vybrané 

skupiny dětí. 

 K metodě analyzovaného videozáznamu jsem se rozhodla, protože jsem chtěla 

minimalizovat riziko, že mi v průběhu lekce unikne některý podstatný detail v chování dětí.  

 

6.2.2 Realizace výzkumného projektu 

 

 Svůj výzkumný projekt jsem realizovala ve dvou mateřských školách. První 

mateřskou školu Petrklíč (dále budu děti z této školy nazývat jako děti z první skupiny) jsem 

si vybrala, protože ve všech třídách dochází k integraci dětí s nějakým handicapem. Tento 
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fakt byl pro mě důležitý pro další vyhodnocování mojí práce. Jeden z dalších důvodů byl ten, 

že v této mateřské škole již pátým rokem pracuji, tudíž ji dobře znám. Druhou mateřskou 

školu v Černošicích – Mokropsích (dále budu děti z této školy nazývat jako děti z druhé 

skupiny) jsem si vybrala, protože jsem ji kdysi sama navštěvovala. Osobně znám paní 

učitelky této mateřské školy, tudíž jsem předpokládala, že zde nebude docházet k žádným 

komunikačním problémům. 

Vzhledem k povaze projektu jsem v obou případech realizace projektu vybírala vždy 

předškolní dětí mateřské školy. Pracovala jsem s běžnou skupinou dětí. Jediným diferentním 

prvkem pro mě byla integrace dětí s handicapem v první skupině.  

Výzkumné sondy se v první skupině účastnilo 16 dětí, z toho 9 děvčat a 7 chlapců. Ve 

druhé skupině se výzkumné sondy zúčastnilo 10 dětí, poměr chlapců a děvčat byl vyrovnaný. 

Žádné z dětí nebylo v průběhu realizace projektu dlouhodobě nemocné. Pokud některé z dětí 

chybělo při některé z částí projektu, krátce jsem mu s ostatními dětmi zrekapitulovala, co se 

během jeho nepřítomnosti událo. 

V obou skupinách jsem se s dětmi sešla celkem šestnáctkrát v průběhu ledna až března 

2014. Každé setkání pak mělo svůj cíl, orientační časový rozsah, připravené pomůcky. Scénář 

jednotlivých setkání pak přináším dále v práci. S dětmi jsem se scházela jak v době 

dopoledních řízených činností, tak v době odpoledních řízených činností. 

Přípravě projektu jsem se z hlediska časového rozsahu věnovala zhruba půl roku, do 

tohoto období zahrnuji přípravu jednotlivých setkání jak dramaturgickou tak technickou, 

komunikaci s mateřskými školami, rodiči dětí, nahrávacím technikem a konzultacemi  

s knihaři, odborníky na problematiku hmatových knih, švadlenou, zajištění tisku textu  

v Braillově písmu. 

 

6.2.3 O projektu 

 

 V rámci projektu jsem připravila scénář šestnácti setkání, snažila jsem se, aby časová 

prodleva mezi jednotlivými setkání nebyla delší než tři dny, a to především z důvodu lepší 

návaznosti jednotlivých setkání. 

 Dramatickou výchovu jsem při práci použila jako metodu k dosažení vytyčených cílů 

projektu. 

 V rámci projektu jsem si zvolila některé cíle hlavní a některé cíle vedlejší. Celé 

zaměření projektu mělo být především na rozvoj sociálních kompetencí souvisejících  
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s tolerancí k odlišnostem a s rozvojem empatie. Při vytyčování cílů projektu jsem vycházela 

z charakteru projektu a z cílů charakterizovaných v RVP PV. 

 Jedním z hlavních cílů projektu bylo seznámit zdravé děti se světem zrakově 

postižených. Dramatickou výchovu jako prostředek přiblížení světa zrakově postižených 

předškolním dětem jsem zvolila právě proto, že ačkoli děti obecně vědí, co znamená, když se 

řekne, že je někdo slepý, tak je velmi těžké se do slepého člověka opravdu vcítit. Je velmi 

těžké představit si, co prožívá člověk, který nedostává informace, které pro zdravého člověka 

představují drtivou většinu jeho informačního spektra. Metody a techniky dramatické 

výchovy se mi pak ze své podstaty jevily jako vhodný prostředek pro seznámení dětí 

předškolního věku s touto problematikou.  

Zároveň jsem také chtěla svou diplomovou práci využít k vytvoření praktické 

pomůcky, která by mohla být dále využita. Přesah vytvoření konkrétní hmatové knihy  

a nahrání nahrávky na CD nosiči vidím to, že toto celé by v dětech mělo zanechat vědomí, že 

jsou schopny podobné dílo s pomocí vedení učitele vytvořit, že jsou schopny vytvořit něco, co 

může jinému pomoci, či alespoň udělat radost. 

V projektu jsem využila téma mimozemšťana a pralesního kmene. Příběh, který 

v projektu využívám je autorský, a vychází z přesvědčení, že při vytváření charakteru postavy 

mimozemšťana nebudou děti svázány předsudky, jako by tomu mohlo být u tvoření charakteru 

člověka se zrakovým postižením. Druhou postavu pralesního náčelníka jsem pak zvolila  

z důvodu, že nabízí vlastnosti založené na fyzických schopnostech a síle. Téma předání ohně se 

mi jevilo jako vhodné propojení obou světů. K vytvoření a použití právě tohoto příběhu mě 

navedly třídní vzdělávací programy obou škol, kde došlo k realizaci projektu. 

Z hlediska časového rozsahu jsem se intenzivní přípravě projektu věnovala zhruba půl 

roku. Do tohoto období zahrnuji přípravu jednotlivých setkání jak dramaturgickou tak 

technickou, komunikaci s mateřskými školami, rodiči dětí, nahrávacím technikem  

a konzultacemi s knihaři, odborníky na problematiku hmatových knih, švadlenou, zajištění 

tisku textu v Braillově písmu. 

 Odborným poradenstvím při realizaci hmatové knížky a s přepisem textu do Braillova 

písma mi pomohla paní PaeDr. Terezie Kochová.  

Výstupem celého projektu v obou skupinách byla tvorba hmatové knihy a CD nosiče 

s nahrávkou. Se ztvárněním konečné podoby hmatové knihy, která vycházela z ilustrací dětí 

v první skupině a která může být dále využita jako pomůcka pro děti se zrakovým 

handicapem, mi pomohla Radka Lehnertová, absolventka střední odborné školy oděvní. 
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Konečné nahrávky na CD nosiči byly smíchány ze cvičných nahrávek obou skupin 

v programu Steinberg Cubase 5. 

Z metod a technik dramatické výchovy jsem využívala v rámci projektu především 

metodu hry v roli, techniku živých obrazů a rozehraných živých obrazů, metodu diskuse, 

společnou hru v roli, techniku zvukové koláže. 

 

6.2.4 Zacílení projektu 

 

Hlavní cíle projektu: 

 Rozvíjet toleranci k odlišnostem, 

 rozvíjet empatii, 

 seznámit děti se světem lidí se zrakovým postižením, 

 motivovat děti k tvořivé spolupráci na tvorbě příběhu určeného k další realizaci 

v hmatové knize a jeho následnému nahrání na CD nosič, 

 seznámit s vybranými metodami a technikami dramatické výchovy, 

 seznámit děti s konkrétním příběhem. 

 

Vedlejší cíle: 

 Rozvíjet komunikační dovednosti dětí, 

 seznamovat děti s konkrétními problémy výroby hmatové knihy, 

 rozvíjet schopnost vyjádřit svůj názor, 

 rozvoj schopnosti rozhodnout se pro určité řešení, 

 vzbuzovat zájem o psanou podobu jazyka, 

 rozvoj schopnosti interpretace slyšeného. 

 

6.2.5 Vývoj projektu 

 

Realizaci samotného projektu předcházelo zjištění, jaký je zájem o spolupráci 

speciálních mateřských škol pro děti s poruchami zraku s konkrétní běžnou mateřskou školou. 

Vzhledem k tomu, že byl projekt realizován v mateřské škole na okraji Prahy a v obci v těsné 

blízkosti u Prahy, směřovala jsem svůj výběr k pražským speciálním mateřským školám. 

Podařilo se mi vytipovat dvě mateřské školy, které na svých webových stránkách uváděly 

práci s dětmi se zrakovým postižením. 
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Ředitelkám obou těchto mateřských škol jsem napsala e-mail s žádostí o navázání 

možné spolupráce především na úrovni účasti na společných akcích a návštěv mezi školami. 

Obě ředitelky tento druh spolupráce odmítly. V případě třídy zaměřené výhradně na děti  

s těžkým zrakovým postižením byl udáván i důvod, že mají děti s handicapem mnohdy za 

sebou již špatnou zkušenost s nevydařenou integrací do kolektivu vrstevníků. Děti se 

zrakovým postižením měly být uráženy do „slepoňů“, měly jim být brány hračky, procházely 

si dalšími ústrky.  

K zamyšlení mě pak vedl argument, se kterým jsem se setkala i v odborné literatuře, 

že děti se zrakovým handicapem mají nechuť ke kontaktům se svými zdravými vrstevníky  

a to především z důvodu předešlé nezdařené integrace. Vedlo mě to tedy k zamyšlení, co stojí 

za onou nezdařenou integrací.  

Po tomto úvodním zmapování problému jsem se rozhodla přistoupit k oslovení 

jednotlivých mateřských škol. Postupovala jsem od oslovení nejprve paní ředitelek  

k učitelkám a na závěr až k rodičům dětí. S ředitelkami i pedagožkami jsem mluvila osobně, 

průběžně jsem je informovala o průběhu projektu. 

Rovněž všichni rodiče dětí byli mnou informováni, že se jejich dítě bude účastnit 

projektu spojeného s mojí diplomovou prací. Nikdo z oslovených rodičů účast svého dítěte  

v projektu neodmítl, naopak vyjadřovali nadšení a případně se mi snažili s realizací projektu 

pomáhat. 

 

6.3 Charakteristika vybraných mateřských škol 

 

 Pro utvoření lepší představy o mateřských školách a usazení získaných souvislostí do 

širšího kontextu, uvádím dále popisy vybraných mateřských škol a charakteristiky 

jednotlivých vybraných tříd. 

 

6.3.1 Charakteristika mateřské školy Petrklíč 

 

Jedním z důvodů výběru této mateřské školy je fakt, že má již dlouholetou zkušenost  

s integrací dětí s různým znevýhodněním. Tento fakt by mohl mít vliv na úroveň prosociálních 

dovedností dětí z této mateřské školy.  

Mateřská škola se nachází v Praze – Radotín. V budově původních jeslí, což přineslo do 

budoucího prostorového uspořádání mateřské školy jistá specifika. Teď máme na mysli konkrétně 

uzpůsobení prostoru třídy Předškoláci, které se toto dotklo asi nejvíce. Třída je rozčleněna do tří 
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menších místností, které jsou od sebe odděleny chodbou. Většinu projektu jsme realizovali  

v části, která je určená především pro scházení v komunitním kruhu a grafomotorická cvičení. Zbylé 

dvě místnosti jsou určeny k výtvarným aktivitám a k volné hře dětí, či individuální práci s pedagogem. 

V případech, že jsme potřebovali větší volný prostor, jsme využili i tělocvičnu mateřské školy.  

Mateřská škola Petrklíč má tři třídy ve své hlavní budově, v roce 2013/14 bylo ještě její 

součástí odloučené pracoviště Broučci. Zbylé tři třídy jsou věkově převážně homogenní, v každé třídě 

bylo integrováno alespoň jedno dítě se znevýhodněním.  

Mateřská škola je od roku 2007 v síti mateřských škol, její program vychází z programu Začít 

spolu, na který mohou děti navázat v radotínské základní škole, která se tomuto programu věnuje  

v rámci jedné třídy ročníku. Specifika tohoto programu můžeme pozorovat v práci v centrech aktivit  

a v práci s ranními úkoly pro rodiče s dětmi. Dál je možné pozorovat návaznost na program Začít 

spolu ve snaze mateřské školy, co nejvíce podpořit komunitní život v městské části, snaží se do svých 

aktivit zapojit nejen rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školu, ale navázala spolupráci i s dětským 

domovem v nedaleké obci, snaží se zapojit do komunity školy i seniory z nedalekého domu  

s pečovatelskou službou, pravidelně pořádá akce pro širší veřejnost. V rámci školních akcí si děti 

mohou uvědomit širší návaznost komunity obce na chod mateřské školy, například v rámci akce 

Vítání jara či Havelského posvícení. 

Ve školním roce 2012/2013, kdy byl projekt realizován, měla mateřská škola školní 

vzdělávací program s názvem Mimozemšťané, každá třída pak měla svůj vlastní vzdělávací program. 

V rámci projektu jsem se snažila tematicky sladit s programem třídy, abych předešla zbytečnému 

nepřirozenému včleňování aktivit do celkového konceptu třídy. Celý program jsem konzultovala  

s oběma učitelkami i s asistentkou. Oceňuji jejich vstřícnost především v organizačním uspořádání 

chodu třídy.  

 

6. 3. 1. 1 Charakteristika třídy Předškoláci 

 

Třídu Předškoláci navštěvovalo v době realizace projektu 25 dětí včetně dvou dětí 

s handicapem. Konkrétně děvčetem se spinální svalovou atrofií typu 2, v dané době trpící 

epileptickými záchvaty, upoutaná na invalidní vozík s progresivně postupujícími příznaky 

onemocnění. Dále chlapec s rozštěpem patra a nesprávně vyvinutým jícnem, což mělo za následek 

chlapcovu nemožnost komunikovat slovy a velmi obtížné přijímání běžné stravy. Obě integrované děti 

byly svými spolužáky přijímány dle slov pedagožek i dle pozorování dobře, děti postupovaly s danou 

skupinou vrstevníků od nástupu do mateřské školy.  

Vzhledem k tomu, že době realizace mého projektu byla část dětí nepřítomná, pracovala jsem 

maximálně se 16 dětmi, z toho bylo 9 děvčat a 7 chlapců, obě integrované děti nebyly v době 

konání projektu přítomny (nemoc, lázeňský pobyt). Z hlediska věku se jednalo o věkově homogenní 
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skupinu, kde většinu tvořily děti šestileté. Ve skupině byli dva chlapci s odkladem školní docházky  

a jedno děvče s plánovaným odkladem školní docházky pro celkovou nezralost. 

Dramatickou výchovu používají občas paní učitelky jako metodu pedagogické práce, nejedná 

se však o pravidelné zařazení do programu třídy. 

K realizaci projektu docházelo podle časových možností všech přímo zúčastněných i podle 

povahy jednotlivých setkání buď v rámci dopoledních aktivit, či v době relaxace po obědě.  

 

6.3.2 Charakteristika mateřské školy Černošice – Mokropsy a vybrané skupiny dětí 

 

 Mateřská škola Černošice – Mokropsy se nachází ve starší vile se zahradou. Město Černošice 

leží nedaleko Prahy, v současnosti má tři státní a několik soukromých mateřských škol a dětských 

klubů. Mateřská škola v Mokropsích je situována na okraji zástavby rodinných domů, v klidné části 

obce. Nedaleko je nádraží, základní škola, náměstí či řeka.  

 Mateřská škola má pouze jednu třídu dětí. Jedná se o heterogenní skupinu dětí ve věku od tří 

do sedmi let. Největší zastoupení mají ve škole děti ve věku přibližně pěti let. Zastoupení dívek  

a chlapců je vyrovnané. Celkový počet zapsaných dětí je 28, 15 dívek a 13 chlapců. V době mého 

výzkumu chodilo do školy průměrně 17 dětí.  

 Jedním ze specifik budovy školy je její členění. V přízemí mají děti šatnu a jednu menší třídu, 

v patře mají děti jídelnu a větší třídu, která slouží zároveň k odpočinku. Zároveň se zde nachází vlastní 

kuchyně. Obě podlaží budovy jsou od sebe odděleny poměrně strmým schodištěm. K budově patří  

i přiměřeně velká zahrada s okrasnými stromy a herními prvky.  

Chod třídy zajišťují dvě paní učitelky a jedna paní učitelka na částečný úvazek, která občas 

vypomáhá. Zároveň je ve školce s dětmi paní školnice, která dětem občas pomáhá při výletech či 

podobných akcích a paní kuchařka.  

Mateřská škola se snaží podporovat komunitní život například tím, že děti zdobí svými 

výrobky mokropeské náměstí v době masopustu či májových slavností. Děti z mateřské školy 

příležitostně navštěvují černošický dům pro seniory s pečovatelskou službou, jedná se o předvánoční 

setkání či o velikonoční tvořivé dílny. 

Na můj dotaz, zda bylo někdy v mateřské škole integrováno dítě s nějakým handicapem, mi 

paní učitelka odpověděla, že ne. Prý se o tom uvažovalo, ale vzhledem k tomu, že se nepřišlo na 

vhodné řešení, jak zabezpečit vhodný způsob integrace, od původního záměru sešlo. Rodiče nakonec 

zmiňované dítě zapsali do jiné mateřské školy. 

Ve školním roce 2013/14 pracovala Mateřská škola se školním vzdělávacím programem 

Indiáni. Na tvorbě programu se podíleli všichni zaměstnanci. 

 Svůj projekt jsem se snažila nenásilně skloubit s třídním vzdělávacím programem. V době, 

kdy jsem ve třídě uskutečnila svůj projekt, byly činnosti ve třídě motivovány tématem Indiánské 



48 

 

rodiny a Indiáni se těší na masopust. Celý projekt a jeho vhodnost jsem předem konzultovala  

s učitelkami mateřské školy.  

 

6.3.2.1 Charakteristika vybrané skupiny dětí v MŠ Černošicích – Mokropsích 

 

V rámci svého výzkumu jsem pracovala se skupinkou maximálně deseti dětí, které měly v září 

nastoupit povinnou školní docházku. Dvě děti již měly odklad školní docházky, u jednoho byl odklad 

plánován, zbývající děti měly nastoupit bez odkladu. Poměr chlapců a dívek byl vyrovnaný. 

Dramatickou výchovu mají děti zařazenu ve třídním vzdělávacím plánu. V praxi však děti 

mají v rámci dramatické výchovy možnost volně si pohrát s loutkami, či jim paní učitelka zahraje 

pohádku. Jinak na práci s dramatickou výchovou nejsou děti zvyklé. 

 

 

6.4 Náplň a cíle jednotlivých částí projektu 

 

 Zde popisuji jednotlivé části projektu, které jsem realizovala ve dvou třídách různých 

mateřských škol. Při stanovování cílů projektu jsem vycházela především ze samotného charakteru 

projektu, ale vycházela jsem také z cílů, které v jednotlivých oblastech vymezuje Rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání. V rámci projektu pracuji se svým autorským textem. 

 

1. ČÁST PROJEKTU 

 

Téma: SEZNÁMENENÍ S MIMOZEMŠŤANEM 

Předpokládaný časový rozsah: 40 minut 

CÍLE: 

 Seznámení s hlavním hrdinou a uvedení do děje příběhu, 

 učit se formulovat svůj názor a zároveň vnímat názory ostatních, 

 rozvoj empatie, 

 podpora utváření tolerance k odlišnostem člověka. 

 

Pomůcky: 

 Sada Orffových hudebních nástrojů, dešťová hůl, 

 balicí papír, 

 tužka na psaní. 
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A) MOTIVACE 

 Děti pohodlně leží na koberci se zavřenýma očima, mají si představit, že jsou v hustém 

lese, všude kolem nich jsou stromy, zvířata, rostliny. Slyší můj hlas a zvuky Orffových 

nástrojů. Ozve se silný úder na buben. Poté se mají jít děti posadit do kruhu. 

 

B) UVEDENÍ DO DĚJE 

přečtu: 

 „Ozvala se velká rána, objevil se záblesk a do propasti v lese spadl malý 

mimozemšťan. Byl opravdu malý a neviděl, jenom slyšel a cítil. Zdálo se, že v propasti 

zahyne. Neuměl si jinak pomoct a tak začal volat, jestli ho někdo uslyší.“ 

 

C) DISKUSE 

 Mám připravený arch balicího papíru a tužku na zapisování myšlenek dětí. Cílem dětí 

je vymyslet, co předcházelo pádu.  

  

D) CHARAKTERIZACE POSTAVY MIMOZEMŠŤANA 

 Děti se mají pokusit charakterizovat mimozemšťana. Jejich myšlenky budu zapisovat 

do postavy mimozemšťana schematicky nakreslené na papíře.  

 

E) HLASOVÁNÍ 

Následuje úkol, kdy se mají děti rozhodnout, zda půjdou mimozemšťanovi pomoci.  

Upozorním je na to, že není jisté, zda bude mimozemšťan o jejich pomoc stát. Že je třeba 

naštvaný, že spadl do propasti, že neví, jestli za jeho nehodu nemůžeme my. Ale zároveň děti 

upozorním, že se může stát, že když mu nepomůžeme my, že v propasti opravdu zahyne. Poté 

rozdělím prostor třídy na pomyslné tři části, ke kterým přiřadím jednotlivé možnosti řešení, 

které si mohou děti zvolit: 

a) nepomohl/a bych mu a raději jdu pryč, 

b) nepomohl/a, ale zavolal/a bych mu pomoc, 

c) pomohl/a, i když bych se bál/a nebezpečí.  

Touto činností chci zjišťovat ochotu dětí pomáhat ostatním. 
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F) ZVUKOVÁ KOLÁŽ PROSTŘEDÍ 

 Při této činnosti děti leží na zemi se zavřenýma očima a představují si, že jsou na 

mimozemšťanově místě, mezi nimi procházím já a pomocí Orffových nástrojů a dešťové hole 

vydávám „zvuky lesa“, říkám přitom možnosti, pro které se rozhodly děti v předešlém 

cvičení. Cílem tohoto cvičení je především rozvoj empatie, chci dětem přiblížit pocit hlavní 

postavy. 

 

G) ZÁVĚREČNÁ SMS 

 Úkolem dětí je představit si, že mají možnost poslat mimozemšťanovi do propasti 

krátkou SMS zprávu se vzkazem do příště. Podle instrukcí se mají pokusit se představit si, jak 

se asi mimozemšťan v propasti cítí a podle toho vymyslet vzkaz. Tímto cvičením budu 

zjišťovat, jak moc jsou děti schopné vcítit se do pocitů hlavní postavy. 

 

2. ČÁST PROJEKTU 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ ROZSAH: 60 minut 

Téma:  ZÁCHRANA 

Cíle:  

 Rozvoj schopnosti empatie, 

 seznámení s technikou rozehrané živé obrazy, 

 rozvoj schopnosti interpretace slyšeného, 

 rozvoj schopnosti spolupráce, 

 seznámení s metodou hra v roli, 

 podpora utváření tolerance k odlišnostem člověka. 

 

Pomůcky: 

 Jedna větší gymnastická obruč, 

 látky a kožešiny se vzory zvířecí srsti, 

 zbytky látek, 

 papíry a pastelky, 

 červený a černý šátek, 

 triangl. 
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A) ROZEHŘÁTÍ 

 Pro rozehřátí použiji zachraňovací honičku Na živou a mrtvou vodu. Jedno dítě má na 

ruce přivázaný černý šátek - mrtvá voda, koho se dotkne, musí ztuhnout - zastavit se. Druhé 

dítě má na ruce přivázaný červený šátek - živá voda, koho se dotkne, může pokračovat ve hře. 

Na signál hra začíná a končí, po skončení se spočítá počet „živých a mrtvých“. Když je víc 

„mrtvých“, vyhrává mrtvá voda, když je víc „živých“, vyhrávají živí a živá voda. Tuto činnost 

jsem si vybrala, abych děti uvolnila a připravila na další práci. Zároveň jsem při této činnosti 

sledovala jejich ochotu k vzájemnému zachraňování. 

 

B) PŘIPOMENUTÍ PŘEDCHOZÍHO PROGRAMU 

 Ptám se dětí, co jsme se už dozvěděli o příběhu, co je zaujalo a případně znovu jim 

přečtu úryvek. Chci zjistit, zda již jsou všechny děti připraveny pro další práci s příběhem, 

případně je na další práci tímto připravit. 

 

C) POSUNUTÍ DĚJE 

 Dětem přečtu další úryvek z pohádky: 

 „Záhadné pískání uslyšel náčelník pralesního kmene, který tam žil. Vlezl do propasti  

a mrňouse zachránil.“ 

 

D) ROZEHRANÉ ŽIVÉ OBRAZY  

 Děti si udělají dvojice a dohodnou se na rolích, jámu představuje obruč, k dispozici 

mají další rekvizity jako různé imitace kožešin, látky, umělé květiny, velké molitanové 

kostky. Na signál trianglu se scéna rozehraje i zastaví. Děti si mají představit, že jeden z nich 

je zachránce a druhý je v propasti. Mimozemšťan byl dlouho v pasti a teď je venku, jak se k 

sobě budou chovat, co si řeknou. Připomenu dětem, ať si uvědomí, že mimozemšťan nevidí. 

Protože si však chci zmapovat, jestli děti rozumí následkům, které vyplývají pro chování 

hlavní postavy z toho, že nevidí, víc tento fakt dětem nezdůrazňuji. 

 

 

E) POSUNUTÍ DĚJE 

 Dále čtu: 

 „Mimozemšťan mu poděkoval a slíbil, že až on bude potřebovat pomoc, tak se mu 

odvděčí. Náčelník se jen usmál a myslel si, jak by mu asi takový malý divný panáček, který 

ani nedokáže sám vylézt z propasti, mohl pomoci.“ 
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F) VÝTVARNÁ AKTIVITA 

 Děti mají za úkol nakreslit, jak si představují mimozemšťana a náčelníka při záchraně. 

Touto činností chci vést děti k hlubšímu přemýšlení nad příběhem. Rovněž při této činnosti 

vzniknou ilustrace, které budou moci děti dále využít jako předlohy svých hmatových knih. 

 

G) ZÁVĚREČNÁ REFLEXE 

 Sejdeme se nad obrázky, popisujeme je, vyjadřujeme se k tomu, jestli jsou děti zatím  

s vývojem příběhu spokojené. Touto činností chci zjistit, jaké činnosti děti zaujaly a jak jsou 

motivovány pro další části projektu. 

 

H) ROZLOUČENÍ 

 Na úplný závěr setkání řeknu dětem, že se náčelník a celý jeho kmen dostane do 

velikého nebezpečí. Tím si chci motivovat děti pro příští část projektu. 

 

3. ČÁST PROJEKTU 

 

Téma: Mráz 

Předpokládaný časový rozsah: 50 minut 

Cíle: 

 Rozvoj hmatového vnímání, 

 seznámení s technikou skupinová hra v roli, 

 rozvoj schopnosti empatie, 

 rozvoj schopnosti spolupráce, 

 schopnost obhájit svůj názor a zároveň vnímat názory ostatních. 

 

Pomůcky: 

 Kameny, 

 obruče různých velikostí, 

 zbytky látek se vzorem kožešin, 

 zbytky různých látek, 

 papíry a pastelky, 

 různé umělohmotné předměty, 
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 hmatová krabice, 

 různé kovové předměty. 

 

A) ROZEHŘÁTÍ 

 Pro rozehřátí jsem tentokrát vybrala hru Na domečky, kdy mají děti po prostoru 

rozmístěné malé obruče. Zpočátku je stejný počet obručí, jaký je počet dětí. Kolo od kola se 

počet obručí postupně snižuje, v jedné obruči však může být i více dětí. Záměrně hra končí 

vždy s takovým počtem obručí, aby se mohly zachránit všechny děti. V našem případě to jsou 

dvě malé obruče a jedna velká. Při této činnosti budu pozorovat především ochotu dětí dělit se 

s ostatními, ochotu pomáhat ostatním, ochotu pomoc přijímat. 

 

B) PŘIPOMENUTÍ MINULÉ LEKCE 

 Děti mají za úkol zopakovat, co jsme se už dozvěděli o příběhu. Tímto si chci ověřit, 

do jaké míry jsou děti do příběhu vtaženy, jak si příběh vybavují, zároveň připomenutí 

minulých setkání může pomoci dostat se do děje dětem, které třeba minule chyběly. 

 

C) POSUNUTÍ DĚJE 

 Přečtu další část příběhu: 

 „Plynul čas a do lesa toho roku přišla krutá zima, jakou místní lidé nepamatovali. Už 

to vypadalo, že všechny, včetně jejich náčelníka zima utrápí.“ 

 

D) HRA NA ROZVOJ HMATOVÉHO VNÍMÁNÍ 

 Dětem předložím různé materiály (zbytky látek se vzorem kožešin, papír, zbytky 

běžné textilní látky, umělou hmotu, kameny, nádobí, atd.), ony mají pouze hmatem vybírat, 

čím by se mohly zahřát. Věci jsou uloženy v hmatové krabici. Kdo si vybere věc z krabice, 

jde si sednout. Touto činností chci rozvíjet hmatové vnímání u dětí. Tato zkušenost se bude 

dětem hodit v pozdějším průběhu projektu. 

 

E) POSUNUTÍ DĚJE 

 Přečtu další úryvek: 

 „Zima tehdy byla tak krutá, že ani nejteplejší kožešiny před zimou neuchránily, lidé  

v lese pomalu umírali zimou.“ 
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F) SKUPINOVÁ HRA V ROLI 

 Děti mají instrukci představit si, že jsou náčelník kmene. Celá zodpovědnost za lid leží 

na náčelníkovi a ten si nevíte rady. Každé dítě si má najít své místo v prostoru a přemýšlet, co 

by dělalo na místě náčelníka. Na signál - dotek na rameno, mají říkat, co by udělaly na místě 

náčelníka. Touto činností chci u dětí rozvíjet empatii a schopnost vyjádřit svůj názor. 

 

G) SKUPINOVÁ DISKUSE  

 Na závěr se mají děti rozhodnout pro jedno společné řešení, které by poradily 

náčelníkovi. Na rozloučenou se dozví, že pomoc se blíží. Touto činností chci u dětí podpořit 

schopnost vyjádřit svůj názor, ale zároveň brát v úvahu názory ostatních. Dál chci touto 

činností děti motivovat pro další část projektu. 

 

4. ČÁST PROJEKTU 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ ROZSAH PROJEKTU: 40 minut 

Téma:  OHEŇ 

Cíle: 

 Rozvoj předčtenářských dovedností, 

 rozvoj schopnosti spolupráce, 

 rozvoj schopnosti reflektovat prožité, 

 rozvoj schopnosti rozhodnout se a vyjádřit vlastní názor, 

 vzbuzovat zájem o psanou podobu jazyka, 

 seznámení s metodou hra v roli, 

 seznámení s technikou živých obrazů. 

 

Pomůcky: 

 Papírové kartičky s nápisy M či N, 

 červený a černý šátek, 

 libovolný hudební CD nosič. 

 

A) ROZEHŘÁTÍ 

 Opět jsem zvolila zachraňovací honičku Na živou a mrtvou vodu. Touto činností chci 

děti uvolnit a připravit na další práci. 
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B) MOTIVACE 

 Jako motivační cvičení jsem pro tuto lekci zvolila skládání nápisu: POMOC SE 

BLÍŽÍ. Jednotlivá slova jsem napsala na tři barevné papíry (zelený, modrý, červený). Slova 

jsem rozstříhala na písmena, na druhou stranu kartiček jsem napsala pro zjednodušení číslici. 

Úkolem dětí bylo nalézt kartičku s písmenem, pak společně kartičky správně seřadit a přečíst 

nápis. Tuto činnost využívám nejen jako motivaci pro další práci, ale i k rozvoji 

předčtenářských dovedností a k vzbuzení zájmu o psanou podobu jazyka. 

 

C) PŘIPOMENUTÍ MINULA 

 Společně s dětmi si od začátku zopakujeme příběh. Pokusíme se vyprávění po částech, 

kdy děti sedí v kruhu a postupně po krátkých úsecích mají převyprávět příběh. Tato činnost 

mi má pomoci zjistit, jestli si děti pamatují vývoj příběhu. Zároveň pomůže dětem, které se 

nezúčastnily některé předešlé části, aby se lépe dostaly do děje příběhu. 

 

D) HLASOVÁNÍ 

 Opět si rozdělím třídu na tři části. Děti mají za úkol si představit, že jsou v roli 

zachránce kmene, který si bude umět poradit, ale mají si zároveň uvědomit, že se můžou 

dostat i do nebezpečných situací a tím ohrozit samy sebe. Opět mají k dispozici tři typy 

možností: 

a) nepomohl/a bych mu a raději jdu pryč, 

b) nepomohl/a, ale zavolal/a bych mu pomoc, 

c) pomohl/a, i když bych se bál/a nebezpečí.  

Touto činností chci zjišťovat ochotu dětí pomáhat ostatním. 

 

E) POSUNUTÍ DĚJE 

 Přečtu: 

 „A tu se najednou objevil znovu mimozemšťan, a i když byl maličký, dokázal poradit, 

jak si místní lidé mají rozdělat oheň. Tak se stalo, že nikdo nepomrzl a ukázalo se, že i ten 

nejslabší může v nouzi nejvíc pomoct!“ 

 

F) ROZEHRANÉ ŽIVÉ OBRAZY 

 Děti si vylosují kartičky s nápisem buď M (mimozemšťan) nebo N (náčelník) a mají 

předvést živý obraz, jak vypadala záchrana. 
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Kdo chce, může živý obraz rozehrát do akce. Pak když zní hudba, je obraz statický, jakmile se 

zastaví, obraz se rozehraje, když znovu zní hudba, obraz se zastaví. Dětem se připomenu, že 

mimozemšťan nevidí, mají se zamyslet, jak se to odrazí v jeho chování. Protože si však chci 

zmapovat, jestli děti rozumí následkům, které vyplývají pro chování hlavní postavy z toho, že 

nevidí, víc tento fakt dětem nezdůrazňuji. 

 

G) ZÁVĚREČNÁ REFLEXE 

 Zeptám se, která z činností děti nejvíce zaujala, která naopak nejméně a proč. Kterou 

z činností by si děti přály příště zopakovat. Touto činností zjišťuji, které aktivity děti vědomě 

hodnotí pozitivně a které ne.  

 

5. ČÁST PROJEKTU 

Téma: Co se stalo v lese 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ ROZSAH: 40 minut 

Cíle: 

 Rozvoj schopnosti uvědomit si prožité a reflektovat to, 

 rozvoj schopnosti umět vyjádřit svůj názor, 

 seznámení s metodou hra v roli. 

 

Pomůcky: 

 Obruče různých velikostí, 

 jedna větší obruč, 

 papíry na kreslení, 

 stolky a židle ze třídy, 

 velké molitanové kostky, 

 ořezané pastelky různých barev. 

 

A) ROZEHŘÁTÍ 

 Jako úvodní cvičení jsem si vybrala hru Na domečky. Chci se přesvědčit, jestli se děti 

v hraní této hry nějak posunuly. Dále při této činnosti budu pozorovat především ochotu dětí 

dělit se s ostatními, ochotu pomáhat ostatním, ochotu pomoc přijímat. 
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B) PŘIPOMENUTÍ MINULÝCH LEKCÍ 

 Celý příběh dětem znovu přečtu, tím zajistím, že všechny děti, tedy i ty, které nebyly 

přítomny některé z částí projektu, budou znát celý příběh. 

 

C) SKUPINOVÁ DISKUSE 

 Zeptám se dětí, jakou by chtěly být v příběhu postavou a proč. Tím budu u dětí 

podporovat schopnost vyjádřit svůj názor, zároveň mi tato činnost pomůže objasnit preference 

dětí, co se týče jejich vztahu k hlavním postavám. 

 

D) HRA V ROLI 

 Kdo bude mít zájem, může nám celý příběh znovu přehrát. Děti budou mít k dispozici 

tyto rekvizity: obruč, umělé kožešiny zvířat, různé látky, velké molitanové kostky, stolky  

a židle ze třídy. Tímto budou mít děti možnost znovu si vyzkoušet práci při hře v roli, já pak 

zjistím, jak jsou schopné děti příběh interpretovat a zda v příběhu nějak zohledňují to, že 

mimozemšťan nevidí. 

 

        E) VÝTVARNÁ AKTIVITA 

 Úkolem dětí bude nakreslit, jak to vypadalo, když mimozemšťan přišel pomoci 

náčelníkovi kmene. Touto činností se budu u dětí snažit podpořit jejich hlubší zamyšlení se 

nad příběhem, vzniklé obrázky pak budou moct děti použít při realizaci hmatových knih jako 

předlohu. 

 

E) ZÁVĚREČNÁ REFLEXE 

 Sejdeme se v kroužku a společně si prohlížíme obrázky dětí. Na závěr mají děti říct,  

o čem byl celý příběh. Komu by se to povedlo, mohl to zkusit vyjádřit jedním slovem. Touto 

činností chci u dětí podpořit schopnost vybavit si prožité, schopnost verbálního vyjadřování  

a také se chci přesvědčit, jak děti příběh pochopily. 
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6. ČÁST PROJEKTU 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ ROZSAH: 40-50 minut 

Téma: Jak na pomáhání 

CÍLE: 

 Rozvoj empatie, 

 rozvoj schopnosti reflexe prožitého, 

 seznámení s pravidly komunikace s člověkem se zrakovým postižením, 

 podpora utváření tolerance k odlišnostem člověka. 

 

Pomůcky: 

 Bambusová tyč dlouhá alespoň 120 cm, 

 tři plastové kužely, vrchní díl švédské bedny, obruč v držáku, 

 šátky na zavázání očí dětem. 

 

A) ÚVOD 

 Zeptám se dětí, jestli se už někdy setkaly s člověkem se zrakovým postižením a jestli 

používal nějaké pomůcky. Mým cílem bude zjistit, jestli mají děti nějaké povědomí  

o problematice lidí se zrakovým postižením. 

 

B) HRA NA VODÍCÍHO PSA 

 Děti se rozdělí do dvojic, jeden je pes, druhý je vedený se zavázanýma očima, 

hra je dobrovolná, je možné být jen pozorovatel, dětem nabídnu výměnu rolí. Následně se 

zeptám dětí, jak se v které roli cítily, která je víc bavila apod. Důležité je, že hra je 

dobrovolná, má sloužit k tomu, aby děti získaly prožitek nevidění i prožitek toho, jaké je vést 

někoho, kdo nevidí.  

 

C) HRA: PRODLOUŽENÁ RUKA 

 Dětem nabídnu ještě další hru, kdy děti dostanou do ruky bambusovou tyč a se 

zavázanýma očima mají projít určenou dráhu, ostatní jim můžou radit. Dráha se skládá ze 

třech kuželů, vrchního dílu švédské bedny a obruče zachycené v držáku. I zde platí, že hra je 

dobrovolná, má sloužit k tomu, aby děti získaly prožitek nevidění. I zde následuje reflexe, kdy 

se dětí budu ptát na jejich prožitky.  
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D) DISKUSE 

 Dál budu dětem klást následující otázky: „Jak by se snažily pomoct, kdyby takového 

člověka potkaly? Jak by navázaly hovor s takovým člověkem? Viděly už někdy slepého 

člověka? Jak vypadá, je něčím jiný?“  

Tato činnost má vést děti k hlubšímu zamyšlení nad problémem. 

 

E) PŘIBLÍŽENÍ PRAVIDEL PŘI KONTAKTU SE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝM 

 Dále se pokusím spolu s dětmi vyvodit zásady komunikace s člověkem se zrakovým 

postižením. K vyvození pravidel použiji zásady zmiňované na webových stránkách Národní 

rady osob se zdravotním postižením ČR.
42

 

 Tato činnost má vést k rozvoji schopnosti reflektovat prožité, k rozvoji schopnosti 

empatie, rozvoji schopnosti verbálně formulovat svůj názor a v neposlední řadě k vyvození 

funkčních pravidel pro komunikaci se zrakově postiženým člověkem. 

 

7. ČÁST PROJEKTU 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ ROZSAH: 30 - 40 minut 

Téma: Co viděla moje ruka 

Cíle: 

 Rozvoj schopnosti empatie, 

 upevnění pravidel komunikace s lidmi zrakově postiženými, 

 rozvoj schopnosti sebereflexe. 

 

Pomůcky: 

 Šátky na zavázání očí dětem, 

 červený a černý šátek, 

 papír na kreslení a tužky, 

 ošatka, 

                                                           

42 Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Desatero komunikace s pacienty se zrakovým 

postižením. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR [online]. Praha: Národní rada osob se 

zdravotním postižením ČR. Ke dni 15. ledna 2014. Dostupné z: http://www.nrzp.cz/poradenstvi 

sluzby/desatero-pro-komunikaci-s-ozp/352-desatero-komunikace-s-pacienty-se-zrakovym-

postizenim.html 

 

http://www.nrzp.cz/poradenstvi
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 předměty, které děti použijí jako modely ke kreslení. 

 

A) ROZEHŘÍVACÍ HONIČKA 

 Jako úvodní činnost jsem zvolila hru Na živou a mrtvou vodu. Tuto činnost jsem si vybrala, 

abych děti uvolnila a připravila na další práci. Zároveň jsem při této činnosti sledovala jejich 

ochotu k vzájemnému zachraňování. 

 

B) ZOPAKOVÁNÍ PRAVIDEL 

 Abych zjistila, jestli si děti pamatují zásady komunikace s člověkem se zrakovým postižením, 

které jsme minule vyvodili, vyzvu je, aby mi tato pravidla zopakovaly. Zároveň tím zajistím, aby 

pravidla znaly i děti, které minule chyběly. 

 

C) KRESLENÍ POSLEPU 

 Dětem řeknu, aby si vzaly do ruky jeden z připravených šátků a šly se posadit na židli ke stolu 

k předem připranému místu s tužkou a papírem. Tím, že dětem předem sama určím rozestupy 

pracovních míst u stolu, se vyhnu tomu, že se budou děti při práci rušit. Mým cílem bude 

zprostředkovat dětem prožitek kreslení poslepu. Když se děti usadí, zavážou si samy oči šátkem (kdo 

to bude potřebovat, pomůžu mu), potom děti obejdu s ošatkou, kde budou různé drobné předměty jako 

předlohy ke kreslení, děti si mají vybrat jeden předmět a zkusit jej nakreslit. 

 

D) ZÁVĚREČNÁ DISKUSE 

 Když budu pozorovat, že mají děti dokresleno, řeknu jim, že v případě, že jsou se svým 

obrázkem hotovy, mohou si sundat šátek a jít si sednout ke mně na koberec. Děti pak budou říkat, jak 

se cítily při kreslení, budou moci zhodnotit svůj obrázek. Mým cílem je u dětí podpořit schopnost 

reflexe prožitého. 

 

E) MOTIVACE PRO PŘÍŠTĚ  

 Závěrem dětem řeknu, aby si doma v klidu zkusily znovu vybavit si příběh o mimozemšťanovi 

a zkusily vymyslet, jak by se mohl mimozemšťan dostat zpátky domů. Mým cílem je motivovat děti 

k další práci a podpořit u nich rozvoj tvořivosti. 
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8. ČÁST PROJEKTU 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ ROZSAH: 50 minut 

Téma: Nový příběh 

Cíle: 

 Rozvoj tvořivosti, 

 rozvoj schopnosti vyjádřit svůj názor a obhájit jej, 

 rozvoj schopnosti reflexe prožitého. 

 

Pomůcky: 

 CD s relaxační hudbou, 

 tužka a papír. 

 

A) MOTIVAČNÍ CVIČENÍ – POSLECH RELAXAČNÍ HUDBY 

 Dětem řeknu, aby si našly v prostoru na koberci své místo, kde se budou cítit dobře. Jako 

podkres pustím dětem relaxační hudbu (David Hyks Harmonic Meditations) a přečtu jim příběh  

o mimozemšťanovi. Četbu zakončím tím, že dětem řeknu, že teď je našim úkolem vymyslet 

pokračování příběhu, jak se dostal mimozemšťan zpátky domů. Touto činností se budu snažit děti 

motivovat k další práci. Relaxační hudbu použiju, protože se mi její využívání osvědčilo, jako vhodná 

metoda ke zklidnění dětí a navnadění na další práci. 

 

B) SPOLEČNÉ VYMÝŠLENÍ PŘÍBĚHU 

 Úkolem dětí je tvořivě se podílet na tvorbě příběhu, já jim mohu pomáhat doplňujícími 

otázkami v případě, že si nebudou vědět rady. V případě, že se nabídne víc možných řešení, budeme 

hlasovat stejným způsobem, jako tomu bylo u rozhodování o pomoci. Tedy určíme části místnosti, kde 

bude stát dítě se svým návrhem řešení, ostatní si půjdou stoupnout tam, kde bude podle nich nejlepší 

řešení. Po spočtení hlasů vyhraje to řešení, s největším počtem hlasů. Tímto cvičením se budu snažit  

u dětí rozvíjet schopnost rozhodovat se a hlavně se pak budu snažit u dětí podnítit zájem o tvořivou 

spolupráci na příběhu. 

 

C) ZÁVĚREČNÁ DISKUSE 

 Na závěr vyzvu děti, aby mi řekly, jestli jsou spokojeny s příběhem. Pokud nastane varianta, 

že někdo s příběhem spokojený nebude, připomenu dětem, že podobu získal příběh na základě 

hlasování, ale že není nutné, aby se této podoby držely ve všech detailech. Na závěr dětem řeknu, že 

s příběhem budeme dále pracovat. Tato činnost mi poslouží, abych děti připravila na příští práci, dále 

abych zjistila, jak jsou děti spokojeny s příběhem.  
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9. ČÁST PROJEKTU 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ ROZSAH: 50 minut 

Téma: Knížka pro ruce 

Cíle: 

 Seznámení s pravidly výroby hmatových knih, 

 rozvoj hmatového vnímání,  

 rozvoj tvořivosti, 

 rozvoj schopnosti empatie, 

 podpora utváření tolerance k odlišnostem člověka. 

 

Pomůcky: 

 Konturovací barvy, 

 vzorník tapet, 

 zbytky látek imitující kožešiny, 

 zbytky látek, 

 korkové zátky, 

 děrovačka, 

 provázek, 

 gumové pláty, 

 lepidlo, 

 tavná pistole, 

 papírové čtvrtky formátu A4, 

 knoflíky, 

 jehla a nit, 

 lepicí páska. 

 

 

A) PŘIPOMENUTÍ Z MINULÉHO SETKÁNÍ 

 Na úvod řeknu dětem, aby mi připomněly, co jsme dělali minule. Tím zaručím, že i děti, které 

naposledy chyběly, budou mít přehled o minulých aktivitách.   
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B) MOTIVOVÁNÍ NA DALŠÍ PRÁCI 

 Dál dětem řeknu, že pokud budou chtít, mohou si zkusit příběh ztvárnit prostřednictvím 

hmatové knihy. Pojem hmatové knihy jim vysvětlím, že jim řeknu, že to je knížka, která se čte 

rukama, že i obrázky se zde prohlížejí rukama. Pokud pak budou chtít, mohu mezi nás na závěr pozvat 

chlapce se zrakovým postižením, který umí číst rukama a umí si rukama i prohlížet obrázky. Tím, že 

upozorním na dobrovolnost dalších činností, zvýším pravděpodobnost, že dalších činností se budou 

děti účastnit na základě vnitřní motivace. 

 

C) SEZNÁMENÍ S PRAVIDLY VÝROBY HMATOVÝCH KNIH 

 V rámci této činnosti se pokusím seznámit děti s pravidly výroby hmatových knih, která jsem 

vyvodila na základě četby odborné literatury. Děti upozorním především na pravidla související 

s bezpečností, formátem, vhodnosti materiálů. 

 

D) VÝBĚR VHODNÝCH MATERIÁLŮ 

 Dál dám dětem možnost výběru vhodných materiálů tak, že si budou moct zavřít oči a hmatem 

si z předem připravených materiálů vybrat, které jim budou připadat taktilně zajímavé. V nabídnutých 

ukázkách budou mít i obrázek kreslený konturovými barvami a protlačování. Touto činností budu  

u dětí rozvíjet hmatové vnímání, ale zároveň schopnost empatie se zrakově postiženým člověkem. 

 

E) VÝROBA KORPUSU HMATOVÝCH KNIH 

 Následně bude úkolem dětí rozmyslet si, kolik stran bude mít jejich hmatová kniha a podle 

toho si odpočítat čtvrtky z balíku. Se samotnou tvorbou korpusů jim pomůžu, vazbu budeme dělat 

pomocí děrovačky a provázku. Zde mají děti možnost zamyslet se nad konkrétním řešením problému 

výroby hmatové knihy, budu rozvíjet i předmatematické představy tím, že si děti budou muset 

uvědomit, kolik čtvrtek papíru budou potřebovat na tvorbu knih. Kdo bude mít korpus hotový, bude 

poct začít s návrhy ilustrací do knihy. 

 

F) DISKUSE 

 V okamžiku, kdy budou mít všechny děti hotový korpus hmatové knihy, vyzvu je, aby si šly 

sednout do kruhu. Společně si pak připomeneme, zásady výroby knih. Děti budou moci říkat, jaké 

ztvárnění si prozatím vybraly pro svoji knihu. Tato činnost má vést k hlubšímu zamyšlení nad 

problémem a k motivaci pro další práci. 
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10. ČÁST PROJEKTU 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ ROZSAH: 50 minut 

Téma: Knížka pro ruce 

Cíle:  

 Rozvoj tvořivosti, 

 Rozvoj schopnosti umět reflektovat svou práci, 

 podpora utváření tolerance k odlišnostem člověka. 

 

Pomůcky: 

 Konturovací barvy, 

 zbytky látek imitující kožešiny, 

 zbytky látek, 

 korkové zátky, 

 děrovačka, 

 provázek, 

 gumové pláty, 

 lepidlo, 

 tavná pistole, 

 obruče různých velikostí, 

 papírové čtvrtky formátu A4, 

 knoflíky, 

 jehla a nit, 

 lepicí páska. 

 

 

A) ZACHRAŇOVACÍ HONIČKA 

 Na úvod této části projektu vybírám hru Na domečky. Tuto činnost jsem si vybrala, abych 

děti uvolnila a připravila na další práci. Zároveň jsem při této činnosti sledovala jejich ochotu 

k vzájemnému zachraňování. 

 

B) DISKUSE 

 Vyzvu děti, aby shrnuly, co jsme dělaly naposledy. Touto činností nejen podpořím u dětí 

schopnost vybavit si prožité, ale také zajistím, aby měly informace z minula i děti, které chyběly.  
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C) PRÁCE NA HMATOVÝCH KNIHÁCH 

 Dál dám dětem možnost pracovat na vlastních hmatových knihách, kdo bude potřebovat, budu 

mu k dispozici při řešení problémů. Děti se budu snažit vést nejprve k tomu, aby na vhodné řešení 

přišly samy. 

 

D) REFLEXE 

 Po skončení práce se společně sejdeme nad rozpracovanými knihami. Úkolem dětí bude říkat, 

čemu se věnovaly při své práci. Ostatní se budu vést k tomu, aby se o výtvorech spolužáků 

vyjadřovaly s respektem a snažily se o konstruktivní kritiku. Mým cílem je rozvíjet u dětí schopnost 

reflexe své práce a schopnost vyjádřit svůj názor, zároveň respektovat snahu ostatních. 

 

11. ČÁST PROJEKTU 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ ROZSAH: 50 minut 

Téma: Knížka pro ruce 

Cíle: 

 Rozvoj tvořivosti, 

 rozvoj schopnosti umět reflektovat svou práci, 

 rozvoj empatie. 

 

Pomůcky: 

 Konturovací barvy, 

 zbytky látek imitující kožešiny, 

 zbytky látek, 

 korkové zátky, 

 děrovačka, 

 provázek, 

 gumové pláty, 

 lepidlo, 

 tavná pistole, 

 papírové čtvrtky formátu A4, 

 knoflíky, 

 jehla a nit, 
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 lepicí páska. 

 

A) ZACHRAŇOVACÍ HONIČKA 

 Na úvod vybírám hru Na Mrazíka, jedná se o obecně známou variantu hry Na živou a mrtvou 

vodu. Tuto činnost jsem si vybrala, abych děti uvolnila a připravila na další práci. Zároveň 

jsem při této činnosti sledovala jejich ochotu k vzájemnému zachraňování. 

 

B) PRÁCE NA HMATOVÝCH KNIHÁCH 

 Dál dám dětem možnost pracovat na vlastních hmatových knihách, kdo bude potřebovat, budu 

mu k dispozici při řešení problémů. Děti se budu snažit vést nejprve k tomu, aby na vhodné řešení 

přišly samy.  

 

C) REFLEXE 

 Po skončení práce se společně sejdeme nad rozpracovanými knihami. Úkolem dětí bude říkat, 

čemu se věnovaly při své práci. Ostatní se budu vést k tomu, aby se o výtvorech spolužáků 

vyjadřovaly s respektem a snažily se o konstruktivní kritiku. Mým cílem je rozvíjet u dětí schopnost 

reflexe své práce a schopnost vyjádřit svůj názor, zároveň respektovat snahu ostatních. 

 

 

12. ČÁST PROJEKTU 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ ROZSAH: 50 minut 

Téma: Rozhlasová hra 

Cíle:  

 Rozvoj tvořivosti, 

 rozvoj schopnosti vyjádřit a prosadit svůj názor, 

 rozvoj schopnosti spolupráce s ostatními, 

 podpora utváření tolerance k odlišnostem člověka. 

 

Pomůcky: 

 Orffovy hudební nástroje 

 opona či paraván. 
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A) ROZEHŘÁTÍ 

 I tentokrát na úvod vybírám hru Na Mrazíka, jedná se o obecně známou variantu hry Na živou  

a mrtvou vodu. Tuto činnost jsem si vybrala, abych děti uvolnila a připravila na další práci. 

Zároveň jsem při této činnosti sledovala jejich ochotu k vzájemnému zachraňování. 

 

B) ZOPAKOVÁNÍ PŘÍBĚHU 

 Vyzvu děti, aby se posadily do kruhu, a společně si převyprávíme příběh, jehož zpracování se 

děti věnují. Tím dám informaci o příběhu i dětem, které minule chyběly. 

 

C) PŘEHRÁNÍ PŘÍBĚHU JAKO ROZHLASOVÉ HRY (ZVUKOVÁ KOLÁŽ) 

 Dětem dám instrukci, aby se pokusily přehrát příběh pomocí Orffových hudebních nástrojů  

a vlastního vyprávění jako rozhlasovou hru. Kdo se aktivity nebude chtít zúčastnit, může být se mnou 

v roli posluchačů. Možnost bude mít i ten, kdo bude chtít příběh ztvárnit úplně sám či v menší 

skupině. U dětí tím budu podporovat rozvoj tvořivost a sluchového vnímání.  

 

D) ZÁVĚREČNÁ REFLEXE A MOTIVACE PRO PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ 

 Po skončení předešlé aktivity vyzvu děti, aby si šly sednout do kruhu, a společně pak 

zhodnotíme průběh předešlých činností. U dětí tímto budu rozvíjet schopnost reflektovat prožité a 

schopnost vyjádřit svůj názor a zároveň brát v úvahu názory ostatních. 

 

 

13. ČÁST PROJEKTU 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ ROZSAH: 30 minut 

Téma: Nahrávání CD nosiče 

Cíle: 

 Seznámení s profesí zvukaře,  

 nahrání záznamu na CD nosič. 

 

Pomůcky: 

 Zařízení na pořízení zvukového záznamu s mikrofonem, 

 záznamové zařízení, 

 sada Orffových hudebních nástrojů. 
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 A) NAHRÁVÁNÍ CD NOSIČE 

 Cílem této části projektu nahrání dětmi vytvořeného příběhu na CD nosič. Spolu 

s dětmi příběh nejprve zopakuji. Dále se pak pokusím buď s pomocí profesionálního zvukaře, 

či na pomocí vlastního notebooku nahrát zvukový záznam příběhu, který budou děti 

ztvárňovat. K dispozici jim bude sada Orffových hudebních nástrojů. 

 

14. ČÁST PROJEKTU 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ ROZSAH: 50 minut 

Téma: Knížka pro ruce 

Cíle:  

 Rozvoj schopnosti vybavit si prožité, 

 rozvoj tvořivosti, 

 rozvoj schopnosti vyjádřit svůj názor, 

 podpora utváření tolerance k odlišnostem člověka. 

 

Pomůcky: 

 Konturovací barvy, 

 zbytky látek imitující kožešiny, 

 zbytky látek, 

 korkové zátky, 

 děrovačka, 

 provázek, 

 gumové pláty, 

 lepidlo, 

 tavná pistole, 

 papírové čtvrtky formátu A4, 

 knoflíky, 

 jehla a nit, 

 lepicí páska. 
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A) REFLEXE MINULÉHO SETKÁNÍ 

 Budu se ptát dětí, co jsme dělali naposledy, jestli se jim činnost líbila, co jim činilo problémy, 

co jim přišlo snadné. Děti si touto činností připomenou, co bylo náplní předešlého setkání. Ti, kteří 

minule chyběli, získají povědomí o proběhlých činnostech.  

 

B) POKRAČOVÁNÍ VÝROBY HMATOVÉ HNIHY 

 Dál dám dětem možnost pracovat na vlastních hmatových knihách, kdo bude potřebovat, budu 

mu k dispozici při řešení problémů. Děti se budu snažit vést nejprve k tomu, aby na vhodné řešení 

přišly samy.  

 

C) MOTIVACE NA PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ, KDY PŘIJDE SLEPÝ CHLAPEC 

 Na závěr vyzvu děti, aby si sedly do kruhu na koberec. Řeknu jim, že příště přijde chlapec se 

zrakovým postižením, který jim bude moci poradit s výrobou hmatových knih a možná jim přinese 

ukázat některé své kompenzační pomůcky. Tato činnost má děti motivovat pro další práci. 

 

 

15. ČÁST PROJEKTU 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ ROZSAH: 40 minut 

Téma: Setkání 

Cíle: 

 Rozvoj schopnosti empatie, 

 rozvoj schopnosti vyjádřit a prosadit svůj názor, 

 rozvoj schopnosti naslouchat, 

 podpora utváření tolerance k odlišnostem člověka. 

 

Pomůcky: 

 Hmatové knihy vytvořené dětmi, 

 kompenzační pomůcky pro zrakově postižené. 

 

 

A) SEZNÁMENÍ S CHLAPCEM SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

 Do třídy mezi děti pozvu chlapce se zrakovým postižením. Oním chlapcem bude desetiletý 

Tomáš, který je od narození slepý. Nechám Tomáše, aby se krátce představil, poté řeknu dětem, aby se 

ony představily Tomášovi (jak se jmenují, co mají rády, kolik jim je let). Činnost je dobrovolná, ale 
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s respektem k Tomášovi by děti měly říct alespoň své jméno. Tato činnost má vést k prvotnímu 

seznámení a navázání kontaktu mezi dětmi a Tomášem. 

 

B) CHLAPEC SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM HODNOTÍ KNÍŽKY DĚTÍ 

 Po úvodní činnosti mohou sedícímu Tomášovi děti s mojí pomocí dávat ke zhodnocení svoje 

knížky. Cílem je, aby se jim Tomáš pokusil poradit, co ještě mohou vylepšit, či jen aby podpořil jejich 

snahu. Vzhledem k tomu, že s Tomášem je velmi dobrá spolupráce, nebylo těžké mu vysvětlit, aby se 

snažil děti spíše povzbudit. 

 

C) CHLAPEC SE ZRAKOVÝM PŘEDSTAVUJE SVOJE POMŮCKY 

 Poté bude mít Tomáš možnost představit dětem některé své kompenzační pomůcky. Tato 

činnost má vést k seznámení dětí s kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené. 

 

D) DISKUSE DĚTÍ SE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝM CHLAPCEM 

 Tato činnost by se měla prolínat všemi aktivitami, ale zde budou mít děti ještě prostor položit 

Tomášovi doplňující otázky. Tomášovi předem řeknu, že má právo některé otázky nezodpovědět, ale  

i jeho poprosím o toleranci k dotazům dětí. Celá tato činnost má vést k rozvoji tolerance k odlišnostem 

a k bližšímu seznámení dětí se specifiky komunikace s člověkem se zrakovým postižením. 

 

16. ČÁST PROJEKTU 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ ROZSAH: 40 minut 

Téma: Písmena pro ruce 

Cíle:  

 Seznámení s Braillovým písmem, 

 rozvoj schopnosti reflexe prožitého, 

 rozvoj schopnosti vyjádřit a prosadit svůj názor, 

 podpora utváření tolerance k odlišnostem člověka. 

 

Pomůcky: 

 Ukázky Braillova písma, 

 tabulka Braillova písma. 
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A) ROZEHŘÁTÍ 

 Na závěr dám dětem možnost, vybrat si rozehřívací hru. V případě, že bude více možností, 

můžeme si zahrát postupně všechny hry. Získám tím zpětnou vazbu, které hry byly mezi dětmi 

nejoblíbenější. 

 

B) PŘIPOMENUTÍ A REFLEXE MINULÉHO 

 Zeptám se dětí, co jsme dělali naposledy, tím i děti, které se minulého setkání nezúčastnily, 

získají přehled o jeho průběhu.  

 

C) PRÁCE S BRAILLOVÝM PÍSMEM 

 Dětem přinesu ukázku Braillova slepeckého písma i s tabulkou a nechám je, aby měly všechny 

možnost si tuto ukázku prohlédnout. Děti budou mít možnost vložit si do svých hmatových knížek 

ukázky Braillova písma. Mým cílem je děti seznámit s Braillovým písmem. 

 

D) ZÁVĚREČNÁ REFLEXE CELÉHO PROJEKTU 

 Na závěr celého projektu dám dětem možnost, aby se vyjádřily k tomu, které činnosti je 

zaujaly více, které méně. Co si pamatují ze zásad komunikace s člověkem se zrakovým postižením, co 

z pravidel tvorby hmatové knihy. Budu se snažit dát dětem dostatečný prostor k vyjádření svého 

názoru. Touto činností pak mohu získat zpětnou vazbu k celému projektu. 
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6.5 Průběh projektu v MŠ Petrklíč 

 

1. ČÁST PROJEKTU 

Této části projektu se zúčastnilo 14 dětí, z toho 6 chlapců a 8 dívek. Jeden chlapec s odkladem 

školní docházky, ostatní děti s plánovanou školní docházkou od září 2014. Činnosti jsem realizovala 

v rámci dopoledních aktivit. 

Děti při úvodním cvičení spolupracovaly, spontánně říkaly, co ještě „vidí ve svém lese“. Úder 

na buben děti okamžitě vytrhl z úvodního cvičení, jak se později ukázalo, byl to vhodný způsob 

uvedení do děje. 

Při diskusi jsem nejprve nakreslila na papír postavu, která měla představovat mimozemšťana. 

Do této jsem zapisovala charakteristiku mimozemšťana, kterou mi děti diktovaly. Z charakteristiky 

vyplynulo, že byl: chytrý, malý, slepý, zelený, hodný, že měl ostatní rád, byl vystrašený. Pak už se 

názory opakovaly. Mimozemšťana děti pojmenovaly Nebešťanek. Jako příčinu nehody děti uváděly: 

že narazil do jiné planety, že se mu porouchala raketa, že byl unavený a usnul při řízení. Zajímavé je, 

že se děti nepozastavily nad tím, jak mohl slepý řídit. Když jsem se jich zeptala, tak po chvilce 

přemýšlení přišly na to, že se orientoval sluchem a že mu pomáhaly řídící přístroje lodi (tedy vlastně 

jakési kompenzační pomůcky). 

Některé děti se při hlasování dlouho rozmýšlely, dokonce dvě děti své rozhodnutí ještě 

změnily, některé děti měly jasno hned. Nakonec se dvanáct dětí rozhodlo pro možnost bezpodmínečné 

záchrany, dvě děti by došly pro pomoc. 

 Děti zaujala představa poslání sms zprávy, všechny děti se vyjádřily. Objevovaly se vzkazy 

jako: „Neboj se, přijdu ti poct! Vydrž to, pomoc bude! Neboj se, myslím na tebe! Neboj se! Zachráním 

Tě!“ 

 

2. ČÁST PROJEKTU 

Této části se zúčastnilo 15 dětí, z toho 7 chlapců a 8 děvčat. Jeden chlapec s odkladem školní 

docházky a jedno děvče s plánovaným odkladem školní docházky, ostatní děti s nástupem školní 

docházky plánovaným na září 2014. Činnosti jsem realizovala v rámci dopoledních aktivit. 

Do úvodní hry se zapojily všechny děti. Všechny děti chtěly mít nějakou roli, většině bylo 

jedno jakou. Až na dvě dívky, které měly problém být za „mrtvou vodu“. Jen jeden chlapec měl snahu 

zachraňovat jen sám sebe. Jak jsem se později dozvěděla od učitelky, tento chlapec špatně prožívá 

právě probíhající rozvod rodičů, což se negativně odráží na projevech jeho chování. 

Technika rozehraných živých obrazů děti bavila. Chtěly ji opakovat i několikrát po sobě. První 

dvojice sice působily poněkud rozpačitě, další z dvojic už se poučily a předem si scénku lépe 

připravily. Jen jedna dvojice měla problém se dohodnout na tom, kdo bude ztvárňovat kterou roli. 

Jednalo se o dva chlapce, podle slov paní učitelky velmi cílevědomé, orientované na výkon. Když 
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jsem se jich ptala, proč je to pro ně tak těžké, zjistila jsem, že ani jeden z nich nechce být v roli 

bezmocného mimozemšťana. Nepomohlo ani mé přesvědčování, že se jedná jen o cvičení, že nejde  

o nic trvalého, že si chlapci budou moct vzápětí role opět vyměnit. Do ničeho jsem je nenutila, cílem 

mojí práce nebylo přesvědčit všechny, aby se zúčastnili všech aktivit. Chlapci zůstali v roli diváků. 

To, že měl být mimozemšťan slepý, se ve ztvárnění postavy neodrazilo. 

Výtvarné aktivity měly děti obecně rády, rozumí jim. Především předškoláci už jsou zvyklí na 

grafickou formu vyjadřování. Obrázky děti kreslily s nadšením. Všimla jsem si však dvojice dívek, 

které nakreslily téměř stejný obrázek, vypozorovala jsem, že jedna z dívek je více zdatná  

v komunikaci s vrstevníky, je mezi ostatními oblíbenější, usuzuji tedy, že druhá dívka se snažila 

správně splnit mé zadání, proto od první dívky „opisovala“. A to i přes to, že jsem se snažila obrázky 

nijak nehodnotit, popisovat je měly samotné děti, vždy každé dítě mělo popsat vlastní obrázek. 

  

 

3. ČÁST PROJEKTU 

Této části projektu se zúčastnilo všech 16 dětí, tedy 7 chlapců a 9 dívek. Činnosti jsem 

realizovala v rámci dopoledních aktivit. 

Děti si uplynulý děj setkání pamatovaly dobře, společnými silami si vybavily i některé detaily, 

jako jsou například rekvizity, které měly k dispozici při rozehrání živých obrazů. 

Děti samy navrhly, že by teď měl přijít náčelníkovi pomoci mimozemšťan, že to přece slíbil. 

V činnosti zaměřené na rozvoj hmatového vnímání si děti vybraly správně kožešiny a látky. 

Mohly si pak jimi vylepšit své sezení v kroužku. 

Při hledání vhodného řešení problému si děti znovu vzpomenou na mimozemšťana a navrhují, 

že by měl přijít pomoci naučit náčelníka rozdělávat oheň. Předpokládala jsem, že toto řešení přinese 

dětem až příběh. Nakonec jej děti vymyslely samy. Většina dětí říká, že by různými způsoby zkusila 

zavolat mimozemšťana (mobilní telefon usuzují podle metody psaní vzkazu SMS zprávy z prvního 

setkání, vydáváním různých hlasitých zvuků), některé děti v roli náčelníka říkají, že by ještě odešly 

přemýšlet někam do klidu. 

Nebylo překvapením, že při skupinové diskusi jako společné řešení děti navrhly, aby náčelník 

vyhledal mimozemšťana a požádal jej o pomoc. Na tomto řešení nemají děti problém se společně 

dohodnout. 

 

4. ČÁST PROJEKTU 

Této části projektu se účastnilo všech 16 dětí, tedy 7 chlapců a 9 dívek. Činnosti jsem 

realizovala v rámci dopoledních aktivit. 

Úvodní hra děti bavila, všechny se zapojily. Dokonce ani dívky, které měly při prvním hraní 

potíže s přijetím záporné role mrtvé vody, už s touto rolí neměly problém. Děti si navzájem fandily, 
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dokonce ty, které již byly chyceny, se snažily bránit mrtvé vodě v chytání ostatních. Toto řešení mě 

původně vůbec nenapadlo. Dětem jsem v tom nebránila až na výjimky, kdy bylo v pozici mrtvé vody 

dítě, které s tímto chováním ostatních mělo problém a příliš si je vztahovalo k sobě. 

V dalším cvičení jsem mohla pozorovat, jak se některé děti hned chopily vůdčí role  

a z přinesených písmen skládaly slova. Vzhledem k tomu, že většina dětí z této třídy již umí číst, 

nepotřebovaly ani mou asistenci s přečtením vzkazu. 

Při hlasování všechny děti věděly, pro co se rozhodnout, všechny děti se rozhodly pro pomoc. 

Technika živých obrazů děti bavila. K mému potěšení došlo k posunu i u chlapců, kteří při 

seznamování s touto technikou měli původně problém domluvit se na rolích. Ačkoli i v tomto případě 

opět utvořili dvojici spolu, dohoda o určení rolí, i o jejich výměně, proběhla bez problémů. Zlepšila se 

i obsahová kvalita scének, děti si předem lépe připravily dialogy postav i celkový průběh scénky. To, 

že měl být mimozemšťan slepý, se odrazilo v tom, že při přehrávání měly některé děti střídavě zavřené 

oči, či se snažily znázornit jakousi zmatenost. 

Na závěr děti většinou říkaly, že se jim líbilo, že mimozemšťan nezapomněl, co slíbil,  

a pomohl náčelníkovi. Pak říkaly, které scénky se jim líbily. Jedna holčička říkala, že se jí nelíbilo, že 

jiný kluk u předvádění scénky dělal hlouposti. Většina dětí uváděla, že se jim líbila technika živých 

obrazů a že by si ji ještě rády někdy zopakovaly. 

 

5. ČÁST PROJEKTU 

Této části projektu se zúčastnilo 14 dětí, z toho 7 chlapců a 7 dívek, dva chlapci s odkladem 

školní docházky, ostatní děti s plánovaným nástupem školní docházky na září 2014. Činnosti jsem 

realizovala v rámci dopoledních aktivit. 

K mému překvapení si žádné z dětí při výběru nevybralo ani jednu z hlavních postav. Všechny 

děti si vymýšlely své vlastní postavy. Ale protože se všechny vztahovaly k našemu příběhu, spokojila 

jsem se s tímto druhem odpovědi. Děti vybíraly postavy jako: náčelníkův posel, který dojde pro 

pomoc, víla, která to všechno vidí a sežene pomoc oběma, náčelník jiného kmene, který ví, kde je 

mimozemšťan, náčelníkova žena, která doběhne pro pomoc. 

Až na dvě výjimky chtěly scénku předvést všechny děti. Velikost skupin jsem nechala na 

dětech, jen jsem je upozornila, že by se měly snažit zachovat původní příběh. U dvou skupin se stalo, 

že byli více než dva hráči. Zde si kromě dvou hlavních postav děti volily vlastní postavy, které 

vstupovaly do děje, byly to postavy pomáhající víly, pomáhajících zvířat, či náčelníků jiných kmenů. 

Ostatní děti se rozdělily do dvojic a volily hlavní dvě postavy. 

Všechny obrázky vystihly situaci úměrně věku dětí. Všimla jsem si, že jeden chlapec nevěděl, 

jak má nakreslit mimozemšťana, byl celý nesvůj z toho, že by to nezvládl. Jiný chlapec se mu tedy 

nabídl, že mu pomůže. Když jsem se chlapců ptala, jak to řešili u předešlé kresby, řekli mi, že vlastně 

stejně. Je zde možné pozorovat, jak již v předškolním věku mají některé děti vytvořené předsudky 



75 

 

vůči vlastním výkonům. Chlapec, který nabídl pomoc, nekreslí nijak výrazně lépe, než chlapec, který 

se bál kreslit sám. Ale zřejmě není zatížen předsudky v této oblasti. 

Když se děti měly na závěr vyjádřit k tomu, o čem byl příběh, tak některé děti převyprávěly 

děj příběhu, některé říkaly, že byl buď o mimozemšťanovi, či o náčelníkovi, ale našly se i odpovědi, 

že byl o pomáhání, o kamarádství.  

 

6. ČÁST PROJEKTU 

Této části projektu se zúčastnilo 13 dětí, z toho 5 chlapců a 8 dívek, jeden chlapec s odkladem 

školní docházky, jedno děvče s plánovaným odkladem školní docházky, ostatní děti s nástupem školní 

docházky plánovaným na září 2014. Činnosti jsem realizovala v rámci dopoledních aktivit. 

Jak vyplynulo z diskuze, některé dětí už se se zrakově postiženým člověkem setkaly. Společně 

jsme se zamýšleli, jak takového člověka poznáme. Došli jsme ke společnému závěru, že takový člověk 

má tmavé brýle a hůl. O holi jsme si museli ještě chvíli povídat. Dětem nebylo jasné, k čemu slepecká 

hůl slouží. Objevovaly se názory, že ji má slepec na obranu, kdyby mu chtěl někdo ublížit. Někdo 

dokonce řekl, že na obranu má psa. Pak se přidal další, že hůl má slepý člověk k tomu, aby mohl lépe 

ovládat psa. V tento okamžik jsem vstoupila do diskuse dětí. Znovu jsem se dětí ptala, co znamená, že 

je člověk slepý a jaké to má důsledky. Jednoho chlapce pak napadlo, že slepý člověk si hůlkou 

oťukává předměty kolem sebe. Tato narážka pak stačila ostatním dětem k tomu, abychom se 

dopracovali k závěru, že hůl určitě nemůže sloužit k obraně, ale slouží k lepší orientaci v prostoru. 

Hru na vodícího psa si kromě jednoho dítěte chtěly vyzkoušet všechny. Zkusit projít si 

poslepu dráhu chtěly všechny děti, jako reflexi pak říkaly, že pro ně bylo lepší, když jim nikdo neradil. 

Samy si došly k tomu, že byl pro ně důležitý sluch a hmatové vjemy prostřednictvím hůlky (jako 

hůlku jsem použila bambusovou tyč). O hře na vodícího psa děti říkaly, že jim nebylo příjemné, když 

je druhý v roli psa někam táhl, nedal jim čas, že jim vadilo, když ostatní křičely. 

Na toto cvičení jsem navázala vyvozením pravidel pro komunikaci se zrakově postiženým 

člověkem. Děti pravidla tušily, jeden chlapec dokonce správně upozornil, že je třeba se nejprve zeptat, 

jestli člověk o pomoc opravdu stojí. Společně s dětmi jsme se shodly na zásadách:  

 Nejprve se zeptat, zda zrakově postižený chce pomoci (projevit ochotu pomoct, ale 

nevnucovat - třeba pomoc nepotřebuje), 

 nechat člověka se zrakovým postižením, aby se nás sám chytil, 

 okolí popisovat slovy. 

 

Celé toto setkání mělo vést především k rozvoji empatie s lidmi zrakově postiženými, myslím 

si, že zapojení hry, společné diskuse a následného vyvození pravidel bylo vhodným prostředkem. 
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7. ČÁST PROJEKTU 

Této části projektu se zúčastnilo 14 dětí, 6 chlapců a 8 dívek. Dva chlapci s odkladem školní 

docházky, jedno děvče s plánovaným odkladem školní docházky, ostatní děti s plánovaným nástupem 

školní docházky na září 2014. Činnosti jsem realizovala v rámci dopoledních aktivit. 

Děti si při shrnutí minulého setkání vybavily všechny zmiňované zásady, některé si 

vzpomněly i na detaily ze cvičení v předešlém setkání.  

Dále bylo úkolem dětí zavázat si oči šátkem, kdo to potřeboval, tak jsem mu pomohla. Poté 

jsem všechny děti obešla s ošatkou, ve které byly různé předměty: různé barevné kostky, hřeben, 

autíčko, hrnek, umělohmotný dinosaurus, rukavice. Úkolem dětí bylo poslepu tyto předměty nakreslit. 

Mým původním záměrem bylo dětem ukázat, jak se kresba změní, když ji tvoříme pouze na základě 

hmatového vjemu. Děti mému cvičení však daly mnohem hlubší přesah. Možná z touhy po dokonalém 

výsledku, možná z důvodu příliš dlouhého časového intervalu (cca 10 minut) děti postupně začaly 

kreslení poslepu šidit. Na obrázcích se tak postupně začaly objevovat různé příkrasy, nad autíčkem se 

rozsvítilo sluníčko, na hrnečku rozkvetly kytičky, trojúhelník dostal zelenou barvu. Nakonec ze všech 

přítomných dětí jen jeden chlapec vydržel opravdu kreslit jen podle hmatu. Když jsem si všimla, že 

děti podvádějí, počkala jsem si, až všichni odloží tužky, což měl být signál, že skončily, a řekla jsem 

jim, aby si prohlídly své obrázky. Poté jsem se jich začala postupně ptát, jak věděly, co má jakou 

barvu, jak věděly, že na hrnku jsou kytičky, jak dokázaly sluníčko přesně umístit nad auto. Děti 

postupně přicházely na to, že jsem poznala, že nevydržely kreslit celou dobu poslepu. Chlapec, který 

to jediný vydržel, jim řekl, že podváděly. Tohoto momentu jsem využila k tomu, abych dětem řekla, 

že se vůbec nedivím, že podváděly, že bych možná podváděla taky. Že jsem si pro ně připravila moc 

těžký úkol, na kterém se alespoň mohly přesvědčit o tom, jak je pro nás zrak nesmírně důležitý a jaké 

máme ohromné štěstí, že v případě nejistoty můžeme z očí poodhrnout šátek a vše si zrakem 

prohlédnout. Za vše mluví fotografie děvčete v příloze, které si svůj drobný podvod uvědomilo. 

Závěrečné reflexe pak už nebylo třeba, jen jsem dětem řekla, aby se zamyslely, jak by mohl 

pokračovat příběh O Nebešťánkovi, jak by se mohl Nebešťánek vrátit domů. 

 

8. ČÁST PROJEKTU 

Této části se zúčastnilo 15 dětí, z toho 6 chlapců a 9 dívek. Jeden chlapec s odkladem školní 

docházky a jedna dívka s plánovaným odkladem školní docházky, ostatní děti s plánovaným nástupem 

školní docházky na září 2014. Činnosti jsem realizovala v rámci odpoledních aktivit. 

Na úvod si děti měly v prostoru postupně najít svoje místo a zkusit si vybavit příběh, který 

jsme prožili s naším mimozemšťanem Nebešťánkem. Pozorovala jsem na dětech, že se uvolnily  

a v klidu relaxovaly. Po skončení relaxace jsme se sešli v kruhu. Mým zadáním bylo, aby děti zkusily 

vymyslet, jak to pokračovalo s mimozemšťanem dál. Postupně jsme se dopracovaly až k této verzi:  
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„O NEBEŠŤÁNKOVI 

Jednou došlo při cestě vesmírem mimozemšťanovi Nebešťánkovi palivo, a tak jeho UFO 

ztroskotalo a on spadl do hluboké propasti v pralese.  

Z propasti mu nakonec pomohl náčelník pralesního kmene, který tam žil, a od těch dob byli 

přátelé. Nebešťánek se ale musel vydat hledat náhradní palivo.   

Šel hlubokým pralesem a Jeho cesta nebyla vůbec jednoduchá, protože vůbec neviděl, jen 

slyšel a cítil.  

Cestou potkával různá zvířata. Tygra, dinosaura a papouška. 

Všech se ptal, jestli neví o náhradním palivu, ale nikdo z nich palivo neměl.  

Nakonec došel až k chatrči, zkusil jít dovnitř a tak zjistil, že v té chatrči už dávno žije jeho strýček 

Mozeček, který měl paliva dost, a tak mu trochu dal. Nebešťánek mohl v klidu odstartovat a lítal pak 

na Zemi za strýčkem na prázdniny.“ 

 

Do vymýšlení příběhu se zapojily všechny děti, překvapivě nikdo neměl problém, pokud se 

zrovna nevyužil jeho nápad. Já jsem se snažila dětem zasahovat do příběhu co nejméně. Jediné místo, 

na kterém jsme se nemohli shodnout, byla zvířata, která mimozemšťan potkal. Dohodli jsme se, že do 

společné verze napíšeme tato tři zvířata: tygr, dinosaurus, papoušek. Při hlasování o výběru zvířat 

dostaly děti do ruky víčka od pet lahví a mohly dát každému zvířeti maximálně tři víčka. Když jsme 

víčka spočetli, měla jich nejvíc právě tato tři zvířata. (Tento způsob hlasování byl drobným odklonem 

od původního scénáře) Ostatními návrhy byly například: zebra, slon, nosorožec, had, ptakopysk. Tato 

zvířata si pak každé dítě mohlo zobrazit do své vlastní hmatové knihy.     

            

    

9. ČÁST PROJEKTU  

Tohoto setkání se zúčastnilo 13 dětí, z toho 5 chlapců a 8 dívek. Dva chlapci s odkladem 

školní docházky, ostatní děti s nástupem školní docházky plánovaným na září 2014. Činnosti jsem 

realizovala v rámci dopoledních aktivit. 

 Děti si vybavovaly příběh, který minule vymýšlely, bez problémů. Po kruhu jsme jej společně 

převyprávěly. 

Ještě před tím, než jsem seznámila děti s pravidly výroby hmatových knih, řekla jsem jim,  

k čemu tyto knihy slouží. Že jsou to knihy, které používají lidé a tedy i děti se zrakovým postižením. 

Že, pokud budou chtít, mohou si takovou knihu vyrobit a že mohu pozvat do třídy chlapce, školáka, 

který je slepý a který by nám mohl naše knížky zhodnotit a poradit nám, co je a není vhodné použít. 

Všechny děti byly tímto nadšeny, až na jednoho chlapce, který je poněkud uzavřenější. Ten řekl, že asi 

nechce, aby si jeho knížku někdo prohlížel, ale že na ní rád bude pracovat. 
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Poté jsem děti seznámila s tím, že by zobrazení v knížkách mělo být zajímavé především pro 

hmat. Dala jsem jim k dispozici různé materiály: vzorník tapet, látky, kožešiny, korky, různé typy 

gum, provázky, mušle, konturovací barvy, kulaté jehly. Dále jsem dětem řekla a posléze je toto 

nechala vyzkoušet, že pro dětské ruce je čitelný formát maximálně velikosti A4.  

Dalším úkolem dětí bylo rozmyslet si, kolik bude mít jejich hmatová kniha stran, poté si 

odpočítat z balíku odpovídající počet čtvrtek. Společně jsme potom knihu svázali pomocí provázku a 

děrovačky. 

Na konci setkání pak všechny děti měly korpus hmatové knihy, kdo chtěl, mohl se už pustit do 

tvorby obrázků. Na závěr pak děti povídaly o tom, co chtějí v knížce zobrazit, většina dětí mluvila  

o tom, že se těší na příště, některé se ptaly, odkud znám slepého chlapce a kdy přijde. 

 

10. - 11. ČÁST PROJEKTU 

Desáté části projektu se zúčastnilo 15 dětí, z toho 7 chlapců a 8 dívek. Dva chlapci s odkladem 

školní docházky, ostatní děti s nástupem školní docházky plánovaným na září 2014. 

Jedenácté části projektu se zúčastnilo všech šestnáct dětí. Obě části projektu se uskutečnily 

v rámci odpoledních činností. 

Během těchto setkání děti pracovaly na tvorbě hmatových knih. Děti byly tvořením zaujaty, 

kdo chtěl, mohl se přijít poradit. Většinou si děti vybíraly materiály jako kožešiny, tapety, kůže. Jen 

dvě dívky se rozhodly pro obkreslování nakreslených obrázků konturovacími barvami a jeden chlapec 

se rozhodl pro protlačování. Na úvod obou setkání jsem zvolila hru Na Mrazíka, kterou mají děti rády.  

 

12. ČÁST PROJEKTU 

Této části projektu se zúčastnilo 15 dětí, z toho 7 chlapců a 8 dívek. Dva chlapci s odkladem 

školní docházky, jedna dívka s plánovaným odkladem školní docházky, ostatní děti s nástupem školní 

docházky plánovaným na září 2014. Činnosti jsem realizovala v rámci odpoledních aktivit. 

Úkolem dětí bylo mezi sebou vybrat vypravěče a další postavy, které figurují v příběhu. Měly 

si zkusit vytvořit pomocí Orffových nástrojů zvukový plán prostředí ke svému příběhu.  

Na závěr setkání jsme si pak příběh zkusili zahrát jako rozhlasovou hru, které jsem se stala já 

posluchačem, a děti byly herci.  

Vzhledem k tomu, že se nám objevilo více vypravěčů, přehráli jsme si hru víckrát. Děti tato 

činnost bavila a zapojily se všechny. Objevovaly se role různých zvířat, někdo hrál na Orffovy 

nástroje, jiný vydával různé zvuky šumění a syčení. Na závěr jsem dětem řekla, že příští setkání za 

námi přijde profesionální zvukař pan Simon, který nám může nahrát naši pohádku na CD nosič, z této 

informace byly děti nadšeny. 
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13. ČÁST PROJEKTU 

Této části projektu se zúčastnilo 14 dětí, z toho 6 chlapců a 8 dívek. Jeden chlapec s odkladem 

školní docházky, jedna dívka s plánovaným odkladem školní docházky, ostatní děti s plánovaným 

nástupem školní docházky na září 2014. Činnosti jsem realizovala v rámci dopoledních aktivit. 

Děti při natáčení spolupracovaly ochotně a snažily se, aby byl výsledek co nejlepší. Pro 

nahrávání jsme kromě našeho příběhu vybrali písničku Ufaloba (melodie písně Tři citronky - autor 

neznámý, slova: Jaroslava Pachlová), která děti provází celým školním rokem. Hudební podkres pro 

tuto nahrávku jsem předem zajistila v MP3 podobě. Dále jsme nahrávali převyprávění textu 

vytvořeného příběhu. Děti velmi bavilo nahrávání různých zvuků zvířat, vytváření různých ruchů 

pomocí Orffových nástrojů. Při nahrávání jsme museli postupovat po krátkých úsecích vzhledem ke 

schopnostem dětí. Nahrávek jsme natočili několik. Děti velmi bavilo poslouchání vlastního hlasu na 

záznamu, samotný proces nahrávání se ukázal být nejlepší motivací pro práci. Pro konečnou verzi, 

kterou jsme se rozhodli pustit i při prezentaci knížky slepému chlapci, jsme vybrali nahrávku, kterou 

přikládám v příloze své diplomové práce. Proti původnímu plánu se tato činnost protáhla na necelou 

hodinu. 

 

14. ČÁST PROJEKTU 

 Této části se zúčastnilo 12 dětí, z toho 7 chlapců a 5 děvčat. Jeden chlapec s odkladem školní 

docházky a jedno děvče s plánovaným odkladem školní docházky, ostatní děti s nástupem školní 

docházky plánovaným na září 2014. Činnosti jsem realizovala v rámci dopoledních aktivit. 

Děti si snadno vybavily, co jsme dělali při minulém setkání, ještě znovu chtěly pustit 

vytvořené nahrávky. Činnosti jsem realizovala v rámci odpoledních aktivit. 

Dál pracovaly na výrobě svých knížek. Ke konci setkání jsem jim připomenula, že příště už za 

námi přijde chlapec se zrakovým postižením. Dala jsem jim informace, že se chlapec jmenuje Tomáš, 

že dříve chodil do stejné MŠ jako ony, ale že teď už chodí do základní školy a že už mu je deset let. 

Na to následovaly otázky, jak může chodit do základní školy, když nevidí na tabuli. Ale společně  

s ostatními dětmi jsme se dobrali k tomu, že má určitě nějaké kompenzační pomůcky, které mu 

pomáhají. Těm dětem, které nestačily dodělat celou svou knížku do finální podoby, jsem řekla, že 

stačí, když Tomášovi ukážou jen hotové ilustrace a že knížku budou mít ještě čas si samy dodělat. 

 

15. ČÁST PROJEKTU 

Této části se zúčastnilo 15 dětí, z toho 7 chlapců a 8 dívek. Dva chlapci s odkladem školní 

docházky, ostatní děti s nástupem školní docházky plánovaným na září 2014. Činnosti jsem 

realizovala v rámci dopoledních aktivit. 

Tomáš přišel mezi dětmi se svojí maminkou, která mu dělala prostředníka při seznámení, ale 

po chvíli už ani nebylo dětem a Tomášovi potřeba pomáhat. Děti připravily Tomášovi své knížky na 
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lavici před něj a on si postupně knížky prohlížel a komentoval ilustrace. Pozorovala jsem, že jsou děti 

potěšeny tím, že Tomáš poznává, co je na obrázcích a spontánně mu nabízely další ilustrace. Zajímavé 

bylo, když nám Tomáš řekl, že prý ilustrace pomocí kožešin nemá příliš rád, protože mu připomínají 

mrtvé zvíře.  

Poté dětem Tomík ukazoval svoje kompenzační pomůcky, které používá. Mobilní telefon na 

hlasové ovládání, Pichtův psací stroj, lékovničku, učebnice, počítač s upravenou klávesnicí. Tyto 

ukázky asi nejvíc zaujaly chlapce. Tomáš jim pak ještě vyprávěl o tom, jaké bych chtěl udělat 

vylepšení a další programy, které by usnadnily život nevidomých.  

Pak se děti ptaly Tomáše, jak zvládá školní docházku, jestli může hrát nějaké sporty, jestli má 

nějaké zvíře, proč nepoužívá slepeckou hůl a proč nemá psa. Tomáš dětem trpělivě odpověděl, že není 

moc sportovní typ, že slepeckou hůl používá nerad, že se raději někoho přidržuje, psa že by chtěl, ale 

mají malý byt. Na závěr se Tomáš s maminkou nabídli, že nám přepíší jména zvířat v knížkách  

a název pohádky do Braillova písma. 

 

16. ČÁST PROJEKTU 

Této části projektu se zúčastnilo 13 dětí, z toho pět chlapců a osm dívek. Jeden chlapec 

s odkladem školní docházky, jedna dívka s plánovaným odkladem školní docházky, ostatní děti 

s nástupem školní docházky plánovaným na září 2014. Činnosti jsem realizovala v rámci dopoledních 

aktivit. 

Jako úvodní hru si děti vybraly hru Na Mrazíka. 

Děti si vzpomínaly na Tomáše, pamatovaly si, co říkal. Když o něm vyprávěly, tak 

neupozorňovaly na jeho slepotu, ale vzpomínaly si, jaké má Tomáš technické pomůcky, že chce být 

programátorem. Vyjádřily potěšení nad tím, že Tomáš poznal jejich ilustrace, že je dokonce poznával 

docela snadno. Vzpomněly si, že kožešina může připomenout mrtvé zvíře. 

Se zaujetím si pak prohlížely cedulky, které jsem jim od Tomáše přinesla, kde byly různé 

názvy zvířat. Přinesla jsem dětem na ukázku Braillovu abecedu, aby mohly zkusit písmena porovnat. 

Nečekaně přinesla jedna dívka z domova staré krabičky od léků, na kterých bylo Braillovo písmu, tak 

jsme si prohlédli i je. 

Na závěr si děti měly vzpomenout na to, co je nejvíc zaujalo či bavilo. Objevovaly se 

odpovědi jako nahrávání CD nosiče, Tomášovy pomůcky, přehrávání scének s mimozemšťanem  

a výroba hmatových knížek. 
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6.6 Průběh projektu v Černošicích - Mokropsích 

 

1. ČÁST PROJEKTU 

Této části projektu se zúčastnilo osm dětí, 5 chlapců a 3 dívky. Dva chlapci s odkladem školní 

docházky, ostatní děti s nástupem školní docházky plánovaným na září 2014. Činnosti jsem 

realizovala v rámci dopoledních aktivit. 

 Děti poslouchaly moje vyprávění, co všechno si můžou představit v pralese, neměly snahu mi 

do mého povídání vstupovat. Uvolněně ležely, úder na buben je vytrhl z relaxace, některé si následně 

uvědomily, že úder na buben mohl znamenat pád mimozemšťana do propasti.  

Při charakterizaci mimozemšťana děti uváděly vlastnosti jako: zlý, nepozorný, zároveň 

k někomu hodný, zároveň na něco chytrý. Mimozemšťana pojmenovaly děti jako E. T. (inspirace 

filmovou postavou). 

Navzdory vlastnostem, které mimozemšťanovi přisoudily, byly děti ve svém rozhodování 

poněkud jednohlasé a všechny by šly mimozemšťanovi bezpodmínečně pomoci. 

V závěrečné SMS zprávě se objevovaly vzkazy jako: ahoj, jak se máš, nemáš hlad, co děláš 

zítra. Jen ve dvou případech z osmi, děti reagovaly: neboj se a mám tě rád. V ostatních případech děti 

říkaly vzkazy, které neodpovídaly předložené situaci. 

 

2. ČÁST PROJEKTU 

Této části projektu se zúčastnilo devět dětí, 5chlapců a 4 dívky, dva chlapci s odkladem 

nástupu školní docházky, jeden chlapec s plánovaným odkladem školní docházky, ostatní děti 

s nástupem školní docházky plánovaným na září 2014. Činnosti jsem realizovala v rámci odpoledních 

aktivit. 

Do rozehřívací hry se zapojily všechny děti. Všechny děti chtěly mít nějakou roli, ale příliš jim 

nezáleželo na tom, jaká role to bude. Zachraňování dětem nedělalo problém. 

Technika rozehraných živých obrazů činila dětem problém. Nevěděly, co mají hrát. Rozhodla 

jsem se tedy pro zjednodušení a řekla jsem dětem, když zkusí vytvořit živý obraz, jak náčelník 

zachraňuje mimozemšťana. Toto zjednodušení děti přivítaly. 

Při výtvarné aktivitě už na některých dětech byla patrná únava. Všechny děti nakreslily 

obrázek, i když jsem jim řekla, že pokud nechtějí, nemusejí.  

V kroužku pak děti vyprávěly, co je na obrázcích zobrazeno. Objevila se zde jedna dívka, 

která obrázky ostatních zlehčovala a hanila. Nenapomínala jsem jí, ale snažila jsem se vyzdvihnout, co 

se mi na obrázku dětí líbilo. Na ní samotné pak bylo vidět, že je z kritiky ostatních poněkud nesvá  

a snaží se situaci zlehčovat smíchem. 
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3. ČÁST PROJEKTU 

Této části se zúčastnilo všech deset dětí, 5 chlapců a 5 děvčat, dva chlapci s odkladem školní 

docházky, jeden chlapec s plánovaným odkladem, ostatní děti s nástupem školní docházky 

plánovaným na září 2014. Činnosti jsem realizovala v rámci dopoledních aktivit. 

Hru Na domečky děti znaly pouze ve vyřazovací variantě. S přechodem na nová pravidla měly 

trochu potíže. Hru jsme si tedy zahráli několikrát na zkoušku, přesto se stalo, že několik dětí vypadlo. 

Nedokázaly přistoupit na to, že můžou sdílet “domeček” s někým dalším. Zpravidla to byl problém 

dětí, na které nevybyla obruč, děti v obruči s přijímáním ostatních neměly viditelný problém. 

Z minulého setkání si děti pamatovaly živé obrazy a začátek příběhu, také je zaujaly látky se 

zvířecími vzory, které jsem jim přinesla. 

Z připravených materiálů děti správně vybíraly kožešiny a látky jako materiály, kterými by se 

mohly zahřát. 

V roli náčelníka děti říkaly odpovědi jako: postavit si lepší obydlí, jít hledat jiný kmen, ulovit 

víc zvěře a tím víc kožešin. Dvě děti napadla možnost vyhledat mimozemšťana. Toto řešení se 

nakonec zdálo být nejlepší i většině ostatních dětí. 

 

4. ČÁST PROJEKTU 

Této části se zúčastnilo devět dětí, z toho 5 dívek a 4 chlapci. Jeden chlapec s odkladem školní 

docházky, jeden chlapec s plánovaným odkladem, ostatní děti s nástupem školní docházky 

plánovaným na září 2014. Činnosti jsem realizovala v rámci dopoledních aktivit. 

 Hledání barevných kartiček děti bavilo. Při skládání nápisu vzájemně spolupracovaly,  

s přečtením jsem jim pomohla. Samy si spojily, že vzkaz souvisí s vývojem příběhu. 

Dosavadní vývoj příběhu si děti pamatovaly a neměly problém s jeho převyprávěním. 

Při rozhodování, zda půjdou, či nepůjdou pomoci, se opět všechny děti rozhodly pro 

bezpodmínečnou pomoc. 

Některé děti si tentokrát v rámci techniky živých obrazů zvolily možnost rozehrání. Přes 

počáteční rozpaky si nakonec děti poradily, myslím si, že velkou roli zde hrály rekvizity, které dětem 

pomohly lépe se vžít do situace. Některé děti scénku rozehrát nechtěly. Jelikož nebylo mým cílem, aby 

si zahrály všechny děti, ale živé obrazy měly sloužit k lepšímu pochopení situace, nechala jsem na 

dětech, kterou možnost si vyberou. Tato cesta se ukázala jako dobrá. Nakonec i děti, které samy 

scénku nerozehrály, hodnotily živé obrazy a rozehrané scénky ostatních jako činnost, která se jim na 

setkání líbila. V přehrání scénky se neprojevilo, že měl být mimozemšťan slepý. 

 

5. ČÁST PROJEKTU 

Této části projektu se zúčastnilo devět dětí, 5chlapců a 4 dívky, dva chlapci s odkladem 

nástupu školní docházky, jeden chlapec s plánovaným odkladem školní docházky, ostatní děti 
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s nástupem školní docházky plánovaným na září 2014. Činnosti jsem realizovala v rámci dopoledních 

aktivit. 

V této skupině si většinou děti vybíraly, že by chtěly být postavou náčelníka. Jen dvě dívky si 

vybraly, že by chtěly být vílou a papouškem, kteří by donesli vzkaz mezi náčelníkem  

a mimozemšťanem. Když měly děti zdůvodnit, proč by chtěly být náčelníkem, říkaly, že byl hodný,  

že pomohl mimozemšťanovi a že byl silný. 

Kdo chtěl, mohl nám celý příběh zahrát. Musela jsem děti trochu pobídnout a říct jim, že se 

jim minule hraní povedlo a že třeba ještě přišly na něco dalšího. Že je na nich, jaké si utvoří skupiny  

a jak nám příběh zahrají. Po tomto se našly dvě skupiny dětí, jedna dvojice a druhá trojice, které nám 

příběh zahrály. Děti měly trochu problém udržet celou linii příběhu (zapomněly na první část). První 

dvojici jsem nabídla, že jim budu dělat vypravěče a že ony budou hrát postavy. Této nabídky dvojice 

využila. Trojice pak zahrála příběh sama a neopomněla na obě části příběhu. 

Kreslení obrázku děti bavilo, kdo dokreslil obrázek dříve než ostatní, mohl si ještě prohlédnout 

rekvizity, se kterými jsme pracovali. Kladla jsem důraz na to, aby děti, které dokončily práci, nerušily 

ostatní při soustředění. 

Na závěr děti popisovaly své obrázky. Když měly říci, o čem byl příběh, tak příběh 

převyprávěly, nebo řekly, že byl o mimozemšťanovi. 

 

6. ČÁST PROJEKTU 

Této části se zúčastnilo všech deset dětí, 5 chlapců a 5 děvčat, dva chlapci s odkladem školní 

docházky, jeden chlapec s plánovaným odkladem, ostatní děti s nástupem školní docházky 

plánovaným na září 2014. Činnosti jsem realizovala v rámci dopoledních aktivit. 

I v této skupině mi děti říkaly, že už se slepým člověkem setkaly. Také jako poznávací 

znamení uváděly slepeckou hůl a tmavé brýle. Když jsem se dětí ptala, k čemu tyto pomůcky slouží, 

nevěděly. V této skupině se nerozeběhla diskuse jako ve skupině dětí z MŠ Petrklíč, musela jsem děti 

navést k vyvození závěru pomocnými otázkami. Ptala jsem se, jaké máme poznávací smysly, který  

z nich slepému člověku chybí a které z nich může užívat. Přes tyto pomocné otázky jsme se nakonec 

dostaly k závěru, že slepecká hůl slouží k lepší orientaci v prostoru, pomáhá při orientaci hmatem  

a sluchem. 

Hru na slepeckého psa si chtěly vyzkoušet všechny děti. Nebyl pro ně problém utvořit si 

dvojice, či výměna rolí. Projít dráhu s pomocí hole chtěly také všechny děti. Spíš než snahu radit 

dětem se zavázanýma očima, měly ostatní děti tendenci se smát, když bylo dítě s hůlkou neobratné. 

Jako reflexi, děti říkaly, že jim bylo nepříjemné, že neviděly. Ptala jsem se jich tedy, co by jim 

pomohlo. Uváděly možnosti, že by potřebovaly si dráhu ještě lépe předem prohlédnout a zapamatovat. 

Dál jsme tedy vedli rozhovor o tom, že slepý člověk nemá žádnou možnost, jak se s prostředím 

seznámit zrakem. Že i pro něj může být velice nepříjemné, když je v cizím prostředí. Zároveň jsem ale 
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děti upozornila na to, že je dobré pomoc nabídnout, ale respektovat přání člověka. Nakonec jsme se 

dobrali ke stejným pravidlům komunikace s lidmi se zrakovým postižením jako v první skupině. 

 

7. ČÁST PROJEKTU 

Této části projektu se zúčastnilo devět dětí, 5chlapců a 4 dívky, dva chlapci s odkladem 

nástupu školní docházky, jeden chlapec s plánovaným odkladem školní docházky, ostatní děti 

s nástupem školní docházky plánovaným na září 2014. Činnosti jsem realizovala v rámci dopoledních 

aktivit. 

Společně jsme si připomněli, jak probíhalo minulé setkání. Děti si vzpomněly na hru na 

vodícího psa i na projití dráhy poslepu, vzpomněly si i na pravidla, která bychom měli dodržovat, 

pokud chceme pomoci člověku se zrakovým postižením. 

U skupiny dětí z MŠ Petrklíč jsem se domnívala, že jedním z faktorů, proč některé děti 

nevydržely kreslení poslepu, byl příliš dlouhý časový interval. Snažila jsem se proto, aby děti opravdu 

hned po nakreslení obrázku, sundaly šátek a odešly si sednout do kroužku. Tuto informaci jsem jim 

zdůraznila ještě před začátkem kreslení. Kreslení poslepu pak děti hodnotily jako obtížné. Některé 

říkaly, že sice hmatem poznaly, co drží v ruce, ale obrázek se šátkem na očích nedokázaly nakreslit. 

Jednoho chlapce napadlo využít toho, že držel v ruce umělohmotný trojúhelník, tak jej jednoduše 

obkreslil. Povídali jsme si o tom, že mu vlastně k vyřešení pomohl také hmat, protože tužku táhl po 

stranách trojúhelníku a jeho konce rozpoznával prsty. 

 

8. ČÁST PROJEKTU 

Této části projektu se zúčastnilo osm dětí, 5 chlapců a 3 dívky. Dva chlapci s odkladem školní 

docházky, ostatní děti s nástupem školní docházky plánovaným na září 2014. Činnosti jsem 

realizovala v rámci odpoledních aktivit. 

Na poslech relaxační hudby jsou děti zvyklé, takže si každý našel své místo v prostoru a mohl 

přemýšlet o příběhu. Toto cvičení nečinilo dětem problém, tiše a uvolněně ležely. Když jsem si 

myslela, že už jsou všichni naladěni na pokračování v práci, vypnula jsem hudbu a pozvala si děti do 

kroužku. Společně jsme pak vytvořili tento příběh: 

 

„E. T. ho bouračka 

Marťan ET naboural do meteoritu a spadl na Zem. Spadl do hluboké díry, ze které ho vytáhl náčelník 

domorodců. ET už se nemohl vrátit na Mars, tak zůstal na Zemi. Postavil si dům v pralese a snažil se 

vyrobit vysílačku, aby si mohl zavolat kamarády Marťany. Nakonec se mu to podařilo. Rozloučil se  

s náčelníkem a odletěl s kamarády zpátky domů na Mars. Vysílačku nechal v pralese, kdyby ještě 

potřeboval náčelník pomoc.“ 
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Do vymýšlení příběhu se zapojili především chlapci, ale dívky s jejich názory souhlasily. 

Závěr s vysílačkou vymyslela dívka.  

Dětem jsem se snažila při tvorbě příběhu pomoci zjišťovacími otázkami (kdo, co, proč, odkud, 

kam), ale jen v případě, že vymýšlení příběhu stagnovalo. Na závěr jsme si přečetli celý vymyšlený 

příběh, všechny děti s ním byly spokojeny, některé by jej ještě obohatily o některé detaily, ale nakonec 

jsme se shodli na konečné verzi. 

 

9. ČÁST PROJEKTU 

Této části se zúčastnilo devět dětí, z toho 5 dívek a 4 chlapci. Jeden chlapec s odkladem školní 

docházky, jeden chlapec s plánovaným odkladem, ostatní děti s nástupem školní docházky 

plánovaným na září 2014. Činnosti jsem realizovala v rámci dopoledních aktivit. 

Děti nejprve zkusily převyprávět příběh vlastními slovy, poté jsem jim přečetla příběh, který 

jsme vymysleli při předešlém setkání. Když jsme si připomněli příběh, řekla jsem dětem, že bychom si 

mohli vyrobit knížku, kde by byl náš příběh. A že jestli chtějí, mohli bychom knížku vyrobit tak, aby 

si ji mohly prohlížet i děti se zrakovým postižením. Všechny děti projevily zájem knížku vytvořit. 

Řekla jsem jim dále, že bychom mohli na návštěvu pozvat chlapce školáka, který je slepý, že by nám 

mohl s výrobou knížek poradit.  

Následovaly otázky, odkud chlapce znám a jestli opravdu nevidí a jaký je. Když jsem 

zodpověděla všechny otázky, seznámila jsem děti s některými pravidly výroby hmatové knihy. Sice, 

že by na knížce nemělo být nic nebezpečného, že by měla být zajímavá pro hmat a že by neměla mít 

větší formát než A4.  

Déle si děti měly rozmyslet, kolik stránek bude mít jejich knížka. Někdy jsem musela děti 

trochu usměrňovat v počtu stránek, ale to platilo pro obě skupiny. Společnými silami, jame pak 

vyráběly papírové korpusy knih. Kdo měl korpus hotový, mohl si tužkou navrhovat ilustrace. 

Na závěr jsme se sešli v kroužku a povídali jsme si, co z příběhu by chtěly děti ztvárnit ve 

svých knížkách. 

 

10. – 11. SETKÁNÍ 

Desáté části se zúčastnilo všech deset dětí, 5 chlapců a 5 děvčat, dva chlapci s odkladem 

školní docházky, jeden chlapec s plánovaným odkladem, ostatní děti s nástupem školní docházky 

plánovaným na září 2014. Činnosti jsem realizovala v rámci odpoledních aktivit. 

Jedenácté části se zúčastnilo osm dětí, 5 chlapců a 3 dívky. Dva chlapci s odkladem školní 

docházky, ostatní děti s nástupem školní docházky plánovaným na září 2014. I zde jsem činnosti 

realizovala v rámci odpoledních aktivit. 

Stejně jako v první skupině měly i děti v mokropeské mateřské škole během těchto setkání 

prostor pro výrobu svých knih. Vzhledem k tomu, že jsem chtěla u dětí rozvíjet prosociální chování, 
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mi hra Na domečky v zachraňovací variantě, kterou děti z této školy dříve neznaly, přišla vhodná. 

Rozhodla jsem se ji zařadit v obou těchto setkáních. Čím déle děti tuto hru hrály, tím lépe ji zvládaly. 

Nebylo pak výjimečné, že děti nabízely svůj domeček kamarádům, aby je zachránily. 

Po zbytek obou setkání se pak děti věnovaly práci na knížkách. Stejně jako v první skupině 

jsem dětem nabídla různé výtvarné materiály a seznámila jsem je s různými způsoby ztvárnění.  Děti si 

tedy mohly vybrat z pěnových plátů, lýka, korku, kožešin, konturovacích barev a vytlačování reliéfu. 

Kdo chtěl pomoci, byla jsem mu k dispozici. Na konci obou setkání jsme se sešli v kroužku a povídali 

jsme si o tom, čemu se kdo během setkání věnoval. Občas se stalo, že se některé obrázky dětem 

nelíbily, řekla jsem tedy dětem, aby se, když se jim nebude něco líbit, pokusily poradit, čím by šly 

podle nich ilustrace vylepšit.  

 

12. ČÁST PROJEKTU 

Této části projektu se zúčastnilo devět dětí, 5chlapců a 4 dívky, dva chlapci s odkladem 

nástupu školní docházky, jeden chlapec s plánovaným odkladem školní docházky, ostatní děti 

s nástupem školní docházky plánovaným na září 2014. Činnosti jsem realizovala v rámci dopoledních 

aktivit. 

Tentokrát jsem na úvod setkání zařadila hru Na Mrazíka, jedno dítě je v roli Mrazíka, koho se 

dotkne, zůstane stát, ostatní jej mohou zachránit objetím. Tato hra je mezi dětmi obecně oblíbená i děti  

v této skupině ji rády hrají. 

Když jsme se sešli v kruhu, nabídla jsem dětem možnost nahrání vytvořené pohádky na CD 

nosič. Tuto nabídku děti přijaly. Dohodli jsme se, že nahrajeme více verzí a z nich pak vybereme 

jednu konečnou. Poté jsem dala dětem k dispozici Orffovy nástroje a řekla jsem, že se mají zamyslet 

nad zvuky, které se mohly objevit v příběhu (zvířata, šumy, praskání větví). Na přehrání příběhu se 

skupina dětí nemusela dělit na další skupiny.  

V roli vypravěče se postupně vystřídaly tři děti, ostatní dotvářely zvukovou kulisu. Já jsem se 

opět situovala do role diváka. První pokus byl poněkud nesmělý, když jsem však dětem znovu dala 

prostor, aby si celou scénku znovu promyslely, byl již jejich výkon o poznání lepší. Měla jsem 

možnost využít paraván, za kterým děti hrály. Tohoto paravánu jsem využila proto, že jsem chtěla 

dětem ukázat, že nyní je pro sdělení příběhu důležitý pouze sluchový vjem. Spolu se mnou dělala 

posluchače ještě jedna dívka, která se nechtěla do přehrávání zapojit. Na závěr děti reflektovaly to, že 

se jim nelíbilo, když ostatní děti dělaly hluk, že nebylo slyšet vypravěče. Líbilo se jim, že mohly hrát 

na Orffovy nástroje. Ptaly se, jestli opravdu budeme nahrávat nahrávku na CD nosič. Nahrávání se zde 

ukázalo být dobrou motivací pro příští setkání. 
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13. ČÁST PROJEKTU 

Této části projektu se zúčastnilo 8 dětí, pět chlapců a tři dívky. Dva chlapci s odkladem školní 

docházky, ostatní děti s nástupem školní docházky plánovaným na září 2014. Činnosti jsem 

realizovala v rámci odpoledních aktivit. Bohužel se mi pro nahrávání CD nosiče pro tuto skupinu dětí 

nepodařilo zajistit profesionálního zvukaře, museli jsme si tak vystačit s obyčejným mikrofonem 

instalovaným v mém notebooku.  

I tak ale bylo vidět, že děti práce baví. Nahrávat jsme museli po menších úsecích, jelikož se 

nám jinak vyprávění příběhu zamotávalo. Když jsem dětem řekla, že stačí vždy převyprávět jen menší 

část, bylo vidět, že z nich opadla nervozita. Nakonec si děti samy vybraly jednu verzi, kterou chtěly 

vypálit na společný CD nosič.  

 

14. ČÁST PROJEKTU 

Této části projektu se zúčastnilo osm dětí, 3 chlapci a 5 dívek. Dva chlapci s odkladem školní 

docházky, ostatní děti s nástupem školní docházky plánovaným na září 2014. Činnosti jsem 

realizovala v rámci odpoledních aktivit. 

Děti si minulé setkání vybavovaly poměrně snadno. Znovu jsem jim pustila vytvořené 

nahrávky. Po poslechu nahrávek děti ještě pracovaly na výrobě svých knížek.  Některé děti se již 

blížily k dokončení, jiné ještě ne, a to i vzhledem k tomu, že si děti vybraly pro své knížky různé počty 

stránek. Knížky jsme dokončovaly postupně, zdůrazňovala jsem dětem, že nejde o rychlost, ale že se 

mají snažit o kvalitu. Rovněž jsem zdůrazňovala originalitu každé ilustrace, snažila jsem se dětem 

vysvětlit, že není horší a lepší obrázek, že každý má jiný vkus a že i malíři a umělci vůbec mají různé 

osobní styly a že i v každé době je považováno za líbivé něco jiného. Snažila jsem se tím eliminovat 

hanlivá vyjádření ostatních dětí směrem k některým ilustracím. Byl totiž v této skupině chlapec, 

kterému se i přes veškerou jeho snahu práce příliš nedařila. Přesto však pracoval se zaujetím. 

Na závěr jsme se sešli společně v kruhu a prohlíželi jsme si, jak kdo pokročil během setkání ve 

své práci. Také jsem řekla dětem, že příště už by mezi nás mohl přijít chlapec se zrakovým 

postižením. Bylo vidět, že jsou děti ze setkání poněkud rozpačité. Nevěděly, jestli se mu budou jejich 

ilustrace líbit a jak bude reagovat, bály se, že jim jejich knížky příliš zkritizuje. Snažila jsem se děti 

tedy ujistit, že Tomáš za nimi přijde, aby jim poradil, jak třeba knížky ještě vylepšit a taky jim přijde 

ukázat pomůcky, které mu pomáhají kompenzovat deficit zraku. 

 

15. ČÁST PROJEKTU 

Této části se zúčastnilo osm dětí, 4 chlapci a 4 dívky. Dva chlapci s odkladem školní 

docházky, ostatní děti s nástupem školní docházky plánovaným na září 2014. Činnosti jsem 

realizovala v rámci dopoledních aktivit. 



88 

 

Při příchodu Toma do třídy seděly děti v kruhu. Tomáš přišel i se svojí maminkou. 

Nechala jsem tedy nejprve Tomáše, aby se představil dětem.  Tomáš už lépe věděl, co bude 

jeho úkolem mezi dětmi, řekl jim, že chodí do třetí třídy základní školy, že dětem přišel 

ukázat, s jakými pracuje pomůckami a že jestli budou chtít, poradí jim i s hmatovými 

knížkami. Děti si Tomáše prohlížely, ale žádné z dětí nemělo na Tomáše otázky.  Pak jsem 

nechala děti, aby se krátce představily Tomášovi, stačilo jméno, a co mají rády.  

I tuto skupinu dětí zaujaly, pomůcky, které jim Tomáš ukazoval, asi nejvíce dětem 

líbil telefon na hlasové ovládání.  

Nikdo však na Tomáše neměl žádné doplňující otázky, spíš si jej prohlížely a 

vyčkávaly, co řekne on. Tom při prohlížení knížek poznával ilustrace. Tehdy bylo vidět, že 

jsou tím děti potěšeny.  Tomáš znovu připomenul, že se mu příliš nelíbí použití kožešin na 

některých obrázcích. Naopak pochválil obrázky dělané konturovacími barvami. Na závěr 

dětem slíbil, že jim přepíše text pohádky do Braillova písma. Dokonce to okomentoval slovy, 

že to bude méně práce, než přepisovat tolikrát názvy zvířat jako v první skupině. 

 

16. ČÁST PROJEKTU 

Této části se zúčastnilo všech deset dětí, 5 chlapců a 5 děvčat, dva chlapci s odkladem 

školní docházky, jeden chlapec s plánovaným odkladem, ostatní děti s nástupem školní 

docházky plánovaným na září 2014. Činnosti jsem realizovala v rámci dopoledních aktivit. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední společné setkání, nechala jsem děti, aby si 

vybraly rozehřívací hru. Vybraly si hru Na Mrazíka stejně jako v první skupině. 

Po rozehřátí jsme se sešli v kroužku a děti si měly vzpomenout, co se dělo při 

minulém setkání. Děti si vzpomněly na Tomáše i jeho maminku. Říkaly, že na jeho očích bylo 

znát, že nevidí, pak popisovaly Tomáše, jak vypadal. Vzpomněly si na to, že chodí do třetí 

třídy a vybavily si všechny pomůcky, které jim přinesl ukázat. Když jsem se dětí ptala, jestli 

by chtěly, aby za nimi Tomáš ještě přišel, většinou říkaly, že ano, nebo nevěděly.  

Po té jsme přinesla ukázat dětem Tomášem přepsaný text jejich pohádky v Braillově 

písmu, přinesla jsem jim také tabulku Braillovy abecedy. Všechny děti si chtěly čtení 

Braillova písma vyzkoušet. Shodly se na tom, že jsou na ně tečky příliš drobné a že musí být 

obtížné takové písmo číst.  

Když jsem se dětí ptala, co se jim na celém projektu líbilo nejvíce, odpovídaly, že 

výroba knížek a nahrávání CD nosiče, hraní rozehřívacích her a některé děti říkaly, že se jim 

rovněž líbila práce s rekvizitami a hraní příběhu.  



89 

 

 

6.7 Vyhodnocení pracovních hypotéz  

 

6.7.1 Vyhodnocení první hypotézy 

 

 První hypotéza zněla: „Za pomoci projektového vyučování a využití metod a technik 

dramatické výchovy se posílí sociální kompetence u dané skupiny dětí předškolního věku.“ 

 

Jako sociální kompetence zde byly stanoveny kompetence zmiňované v RVP pro 

mateřské školy, především pak rozvoj kompetencí směřující k toleranci k odlišnostem 

člověka, rozvoj empatie, rozvoj sociálně-komunikačních dovedností. 

Přípravy jednotlivých setkání jsem se pak snažila připravit tak, aby všechny činnosti, od 

úvodních her zaměřených na pomoc ostatním až po závěrečnou reflexi, všechny směřovaly 

k rozvoji sociálních kompetencí stanovených pro předškolní věk. Jedním z hlavních cílů 

projektu byl rozvoj kompetencí směřující k odlišnostem člověka, k naplnění tohoto cíle vedl 

již samotný výběr textu, se kterým jsem pracovala, další činností vedoucí k rozvoji této 

kompetence byla výroba hmatové knihy. Vyvrcholením celého projektu byla návštěva chlapce 

se zrakovým postižením a jeho interakce s dětmi. V průběhu celého projektu jsem se snažila 

rozvíjet sociálně-komunikační dovednosti dětí prostřednictvím metod a technik dramatické 

výchovy. Vyvrcholením snahy o rozvoj sociálně-komunikačních dovedností byla společná 

tvorba textu příběhu. 

U obou skupin jsem pozorovala v průběhu projektu posun směrem ke zkvalitnění jejich 

sociálních kompetencí. Na závěr projektu již dětem nečinilo potíže diskutovat o problémech 

spojených s projektem, dokázaly svůj názor někdy prosadit a jindy ustoupit. I když byla 

úroveň sociálních kompetencí v obou skupinách odlišná, u obou skupin došlo k posunu. 

V první skupině jsem mohla pozorovat posun především v průběhu činností při vzájemné 

spolupráci, kdy už byly děti schopné děti přijímat názor ostatních a dál jej rozvíjet. 

 U druhé skupiny jsem pozorovala posun především v oblasti empatie, ke konci projektu 

už se téměř neobjevovalo, že by se děti posmívaly, když se někomu jinému něco úplně 

nepovedlo. 

Tato hypotéza se tedy potvrdila. 
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6.7.2 Vyhodnocení druhé hypotézy 

 

 Druhá hypotéza zněla: „Skupina dětí, kde integrujeme děti s postižením, se bude 

projevovat prosociálněji v problémových sociálních situacích než skupina dětí, ve které k 

integraci nedochází.“ 

 Jako prosociální chování zde bylo uvažováno takové chování, které vede ke 

zkvalitňování vzájemných mezilidských vztahů, problémovou situací pak byla myšlena 

situace, která vede k řešení nějakého problému.  

 Ke zhodnocení této hypotézy jsem využila všechny pozorované činnosti v průběhu 

projektu. Ukázalo se, že pro děti v obou skupinách je společná snaha pomáhat ostatním. Když 

se měly děti rozhodnout v úvodním cvičení, kdo půjde pomoci, rozhodla se v první skupině 

většina dětí, že půjde pomoci, tři děti se rozhodly, že pomoci samy nepůjdou, ale že zavolají 

na pomoc někoho jiného, nikdo nevyužil možnost úplného odmítnutí pomoci. Ve druhé 

skupině se všechny děti rozhodly pro bezpodmínečnou pomoc, ačkoli přisoudily 

mimozemšťanovi i některé záporné vlastnosti.  

 Při cvičení, kdy se měly děti rozhodnout, zda půjdou pomoci náčelníkovi kmene, 

rozhodly se všechny děti v obou skupinách pro bezpodmínečnou pomoc. 

 V úvodních rozehřívacích cvičeních se odrážela mimo jiné zkušenost s hraním 

jednotlivých her, a pak také osobnostní rysy či momentální osobní problémy jednotlivých 

dětí. Když vezmu do úvahy tato specifika, nevidím mezi oběma skupinami v těchto cvičeních 

rozdíl. 

 Viditelný rozdíl byl ve kvalitě výroků při činnosti SMS mimozemšťanovi, kdy v první 

skupině většina dětí vystihla, jaké pocity může prožívat někdo, kdo je sám opuštěný, možná 

zraněný v propasti. Jejich reakce tak nesly poselství blížící se pomoci, sounáležitosti, 

podpory. Ve druhé skupině děti vyslovovaly vzkazy související s běžnou komunikací, téměř 

na úrovni formálního rozhovoru (jak se máš, co děláš?), jen ve dvou případech z osmi se 

objevila reakce vystihující situaci. 

 Další významný rozdíl mezi oběma skupinami jsem pozorovala v úrovni kvality 

komunikace se slepým Tomášem. Zatímco v první skupině se děti zaměřily na to, co jim 

Tomáš říká a ukazuje. Ve druhé skupině byly děti zaujaty především tím, jak Tomáš vypadá. 

Zatímco v první skupině byly děti schopné vést s Tomášem rozhovor, ve druhé skupině děti 

spíše naslouchaly, co říká Tomáš jim. 

Tato hypotéza se potvrdila. 
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6.7.3 Vyhodnocení třetí hypotézy 

 

 Třetí hypotéza zněla: „Zapojování vybraných esteticko-výchovných témat do projektů, 

je prospěšné pro utváření elementárních etických postojů dětí předškolního věku.“ 

Elementárními etickými postoji pak byly myšleny postoje zastávající myšlenku tolerance, 

empatie, ochoty pomáhat druhým. 

 Celý projekt byl vystavěn na esteticko-výchovných tématech, jejich zapojení pomohlo 

děti naladit na problémy řešené v rámci jednotlivých setkání. V rámci celého projektu jsem 

využívala metody a techniky dramatické výchovy. Velký prostor zde získala výtvarná oblast, 

v rámci které děti řešily jednak zpracování hmatové knihy, jednak nám pomáhala v reflexích 

vybraných činností, kdy měly děti nakreslit vybrané scény z příběhu. Hudby jsme pak 

využívaly jako prostředku navození patřičné atmosféry, s Orffovými nástroji pak děti 

pracovaly jako s prostředky vytvoření kulisy prostředí, ve kterém se odehrával jejich příběh.

 Dramatická výchova a estetická výchova obecně se pak ukázala jako vhodný 

prostředek k vtažení dětí do děje příběhu, k rozvoji jejich tvořivosti a v konečném důsledku  

i k rozvoji utváření elementárních etických hodnot dětí, což bylo jedním z hlavních cílů práce. 

Tato hypotéza se potvrdila. 
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6.7.4 Vyhodnocení čtvrté hypotézy 

 

 Čtvrtá hypotéza zněla: „Metody a techniky dramatické výchovy motivují děti ke tvořivé 

spolupráci na koncepci programu.“ 

Tvořivou spoluprací zde byla myšlena taková spolupráce, kdy se budou snažit děti nalézat 

různá možná řešení problémů, ztotožní se s projektem prostřednictvím hmatové knihy  

a společné práce na tvorbě příběhu a jeho následné nahrání na CD nosič.  

 Všechny děti v obou skupinách vytvořily vlastní hmatové knihy. Do tvoření příběhu a 

nahrání CD nosiče se také různou měrou zapojily všechny děti v obou skupinách.  

 Metody a techniky dramatické výchovy pomohly děti lépe vtáhnout do děje příběhu  

a zprostředkovat jim celou problematiku, tím stimulovaly děti k tvořivé práci během celého 

projektu. Zejména se osvědčily metody živých obrazů, hry v roli, brainstormingu. Díky tomu, 

že si měly děti možnost prožít úvodní příběh prostřednictvím dramatické výchovy, byly 

motivovány k dalším činnostem spojených s tvorbou příběhu. K tvorbě hmatové knihy děti 

nejlépe motivovala možnost tvořivě vyjádřit vlastní pojetí ilustrací. Pro nahrání CD nosiče 

děti nejvíce motivoval samotný proces nahrávání, kdy měly možnost okamžitého poslechu 

nahrávek. Významným faktorem v motivaci dětí k tvorbě hmatové knihy a CD nosiče byla 

informace, že na závěr projektu se budou moci setkat s chlapcem se zrakovým postižením.

 Celkově leze říci, že se všechny děti tvořivě zapojily ve spolupráci na koncepci 

projektu i díky prostředkům dramatické výchovy. 

 Tato hypotéza se potvrdila. 
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7. ZÁVĚR 

  

 Cílem této práce bylo pozitivně ovlivnit kolektiv dětí předškolního věku 

prostřednictvím autorského projektu a pozitivně ovlivňovat elementární etické postoje dětí 

předškolního věku. Teoretickému zázemí, ze kterého vychází autorský projekt a celá 

praktická část diplomové práce, je věnována první část práce.  

 Na počátku své výzkumné práce jsem si stanovila výše zmíněné hypotézy. Jejich 

ověření mi mělo pomoci k vyhodnocení cílů práce. Všechny vyřčené hypotézy se potvrdily. 

Když se zamyslím nad naplněním cílů práce, docházím k závěru, že došlo k jejich naplnění. 

 Metody a techniky dramatické výchovy, které byly využity v rámci projektu, se 

ukázaly jako dobrý prostředek k pozitivnímu ovlivnění kolektivu dětí. Nejen, že se děti 

seznámily s některými metodami a technikami dramatické výchovy, ale v průběhu setkání se 

s nimi naučily pracovat. Především v druhé skupině jsem pozorovala, že pracovní atmosféra, 

které motivovala ke tvořivé spolupráci na projektu, pozitivně ovlivnila celkové projevy dětí 

ve všech aktivitách. Během plánování činností jsem se snažila respektovat všechny principy 

dramatické výchovy a využít je v přímé pedagogické práci s dětmi.   

 K pozitivnímu ovlivnění elementárních etických postojů dětí jsem zvolila projekt, 

mezi jehož hlavní cíle patřil rozvoj tolerance k odlišnostem a rozvoj empatie. Během projektu 

jsem opakovaně navštívila dvě skupiny dětí předškolního věku. Zásadní pro mě byl fakt, že 

do první skupiny dětí jsou integrovány děti s handicapem, což jsem považovala za důležitý 

faktor ovlivňující úroveň prosociálního chování první skupiny dětí. Obě skupiny dětí pak 

prošly stejným projektem. Ačkoli byla první skupina dětí pozitivně ovlivněna zkušeností 

z integrace handicapovaných spolužáků, o pozitivním ovlivnění etických postojů dětí lze 

mluvit u obou skupin. Toto tvrzení pak mohu podložit ochotou dětí spolupracovat na 

hmatových knihách s vědomím, že jejich práce bude dále využita ku prospěchu dětí se 

zrakovým postižením prostřednictvím tvorby hmatové knihy. Mohla jsem pozorovat, že 

projekt pomohl detabuizovat téma zrakového postižení a pomohl získat či prohloubit znalosti 

o tomto problému u vybrané skupiny dětí. 

 Konečným výstupem u obou skupin dětí bylo vytvoření příběhu ztvárněného 

v hmatových knihách dětí a společné nahrávky na CD nosičích. Na základě příběhu, ilustrací 

a nahrávky první skupiny jsem se rozhodla vytvořit hmatovou knihu, jejíž fotografie uvádím 

v přílohách své práce. Text příběhu uvedený v této knize jsem na základě doporučení paní 

PaeDr. Terezie Kochové mírně upravila tak, aby v něm nebylo zdůrazněno zrakové postižení 
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hlavního hrdiny. Ke svojí práci pak přikládám výsledné nahrávky vytvořených příběhů z obou 

skupin. 

 Na závěr mohu říci, že jsem si touto prací potvrdila, že využití prostředků dramatické 

výchovy je vhodným způsobem, jak působit na děti v pozitivním ovlivňování jejich etických 

postojů a hodnot. Dramatická výchova zprostředkovává dětem v simulovaných situacích 

prožitky, které by krom přímé zkušenosti neměly možnost prožít. 

 Projektová metoda je pak jedním z možných propojení reálného řešení problémů  

a prožitků ze simulované situace. Projektová metoda přináší dětem možnost tvořivě zpracovat 

konkrétní problém, dává možnost získání praktických zkušeností i získání teoretických 

poznatků. 

 Propojení dramatické výchovy a projektového vyučování se mi v rámci mojí práce 

osvědčilo a vidím jejich zapojování v rámci pedagogického působení v mateřské škole jako 

vhodné. 

V základním dokumentu pro předškolní vzdělávání, tedy Rámcovém vzdělávacím 

programu pro předškolní vzdělávání, je věnován nemalý prostor sociální komunikaci a rozvoji 

prosociálního chování. Jsou zde definovány základní kompetence, které má mít dítě na konci 

předškolního období. Mimo jiné se zde píše i o rozvoji empatie a tolerance k odlišnostem. 

Také proto si myslím, že zařazování podobných projektů do prostředí předškolní výchovy 

patří.  
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9. PŘÍLOHY 

Obr. č. 1: Hmatová krabice  

 

 

Obr. č. 2: Schéma dráhy k činnosti c) šesté části projektu 
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Obr. č. 3: Děti přehrávají záchranu mimozemšťana 

 

 

 

Obr. č. 4: Obrázky, které namalovaly dvě dívky z první skupiny 
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Obr. č. 5: Obrázky mimozemšťana 

 

 

 

Obr. č. 6: Kreslení se zavázanýma očima 
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Obr. č. 7: Děti při výrobě hmatových knih 

 

 

Obr. č. 8: Ilustrace k příběhu - tygr 
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Obr. č. 9: Ilustrace k příběhu – Nebešťánek u chatrče 

 

 

Obr. č. 10: Ilustrace k příběhu - tygr 
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Obr. č. 11: Ilustrace k příběhu - papoušek 

 

 

Obr. č. 12: Ilustrace k příběhu - ptakopysk 
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Obr. č. 13: Ilustrace k příběhu 

 

 

 

Obr. č. 14: Nahrávání CD nosiče v MŠ Petrklíč 
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Obr. č. 15: Úvodní strana výsledné hmatové knihy k příběhu O Nebešťánkovi 

 

 

 

Obr. č. 16: První dvoustrana výsledné hmatové knihy k příběhu O Nebešťánkovi 
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Obr. č. 17: Druhá dvoustrana výsledné hmatové knihy k příběhu O Nebešťánkovi 

 

 

Obr. č. 18: Třetí dvoustrana výsledné hmatové knihy k příběhu O Nebešťánkovi 
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Obr. č. 19: Čtvrtá dvoustrana výsledné hmatové knihy k příběhu O Nebešťánkovi 

 

 

 

 

Obr. č. 20: Pátá dvoustrana výsledné hmatové knihy k příběhu O Nebešťánkovi 
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Obr. č. 21: Šestá dvoustrana výsledné hmatové knihy k příběhu O Nebešťánkovi 

 

 

Obr. č. 22: Sedmá dvoustrana výsledné hmatové knihy k příběhu O Nebešťánkovi 
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Obr. č. 23: Závěrečná strana knihy k příběhu O Nebešťánkovi 

 

 

Dále přikládám ke své diplomové práci nahrávky příběhů vytvořených oběma skupinami dětí, 

které se zúčastnily mého výzkumného projektu. 


