
Abstrakt 

Práce je zaměřena na sociální učení dětí předškolního věku a to zejména 

prostřednictvím her. V teoretické části je zaznamenán historický kontext vývoje hry  

a poznatků s využitím hry v dnešní společnosti. Dále je hra vymezena z pohledu vědních 

disciplín pedagogiky, psychologie a filosofie. Následuje část věnovaná jejímu vývoji  

u dítěte předškolního věku a rozvoji osobnosti z hlediska sociálního učení. Práce se zabývá 

rovněž osobností učitele působícího v rámci předškolního vzdělávání, jeho postavení  

v socializačním procesu dítěte v souvislosti s využitím her. Závěr teoretické části práce  

se zabývá pedagogickou diagnostikou jako nástrojem k poznání vývoje dítěte v rámci 

socializačního procesu. 

Praktická část je cílena na sociální učení dítěte předškolního věku prostřednictvím 

hry. Šestiměsíční program zaměřený na to, zda je možné metodou cílených řízených her 

ovlivnit a podpořit přijímání pravidel pro společné soužití, posílit spolupráci s rovnováhou 

hlavních a vedlejších rolí a vhodné řešení problémů. Výsledky tohoto programu jsou  

po měsících reflektovány podle zvolených kritérií. Je sledován přínos hry pro rozvoj 

sociálních vztahů a vazeb v rámci třídní skupiny, rozvoj komunikativních dovedností v 

sociálních interakcích, způsoby řešení konfliktů, samostatnost v sociálních interakcích, 

sebeprosazení. Pro zvolený program byl vybrán soubor her rozvíjejících a podporujících 

vztahy ve skupině, přijímání pravidel, spolupráci dětí ve skupině, schopnost pomáhat  

si a řešit problémy. 

Dále byl zadán dotazník pro učitelky mateřských škol. Cílem bylo zjistit, jak 

vnímají hry pro sociální učení. Co může hra v sociální rovině rozvíjet ve věkově 

homogenní a co ve věkově heterogenní třídě a zda interakční hry zařazují do týdenních 

programů. Dále je v teoretické části vypracován soubor her rozvíjejících a podporujících 

vztahy ve skupině, přijímání pravidel, spolupráci dětí ve skupině, schopnost pomáhat  

si a řešit problémy.  

Výsledky akčního výzkumu by měly ukázat, že prostřednictvím cílených her pro 

rozvoj sociálního učení se dá vhodně podpořit sociální vývoj jednotlivců i celé skupiny.  

Na základě ověření programu a záměrného pozorování vztahů mezi dětmi se tento 

předpoklad potvrdil 


