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Abstrakt: 

Diplomová práce se bude zabývat školní zralostí, stadiem psychologického vývoje 

v předškolním a raně školním věku. Bude řešen pohled rodičů budoucích žáků ze tří 

kladenských základních škol na školní zralost a počátek školní docházky a v tomto 

smyslu budou výsledky dotazníkového šetření porovnány s výzkumem z roku 2011. 

Teoretická část bude řešit dítě v předškolním věku z různých úhlů pohledu, jeho 

vývoj kognitivní, socializační a další. Dále se budu zabývat školní zralostí a školní 

připraveností, kognitivním, somatickým i emocionálním stupněm vývoje dítěte při 

nástupu školní docházky. Zevrubně budou představeny tři základní školy, kde byl 

výzkum realizován. Část praktická analyzuje dotazníkové šetření, realizované v den 

zápisu do prvních ročníků v ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 z roku 2011, které jsem po 

třech letech zopakovala a rozšířila o výzkum na ZŠ Kladno, Vašatova a ZŠ Kladno, 

Vodárenská. Získáním výsledků dotazníkového šetření ze tří škol vznikne širší vhled do 

problematiky z hlediska zájemců o vzdělávání z řad rodičů budoucích prvňáčků. 

Klíčová slova: předškolní věk, socializace, vývojový stupeň, školní zralost a 

školní připravenost, školní zařízení, vztah ke vzdělávání 

 

 

  



Abstract: 

The thesis deals with school maturity, stage of psychological evolution in the 

preschool and the early school age. The solution will view parents of future pupils from 

three primary schools Kladno on school readiness and the onset of schooling and in this 

sense, the results of the survey are compared. 

The theoretical part will solve the view of a child under school age from various 

angles, his cognitive development, socialization and the other. 

 Furthermore, I will deal with school maturity and readiness, cognitive, somatic 

and emotional level of development of the child at the onset of schooling. Three 

elementary schools, where research was conducted, will be presented in detail .The 

practical part analyzes the survey, carried out on the day of enrollment in the  first  

grade  of  Primary  School in  Kladno, C. Bouda 1188 of 2011, which I repeated three 

years later and expanded research on Elementary School  Kladno, Vašatova and 

Primary School Kladno, Vodárenská. By gaining survey results from three of parents 

interested in education of future first-graders is created. 

Keywords: preschool age, socialization, stage of development, school readiness 

and school readiness, school facilities, relationship to education 
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1 Úvod 

Důvodem proč jsem si vybrala téma mé diplomové práce školní zralost a počá-

tek školní docházky z pohledů rodičů budoucích žáků základních škol je prostý. Z mé 

sedmileté praxe v edukačním procesu z pozice pedagoga mohu s jistotou říci, že vztah 

rodičů, potažmo širší rodiny ke vzdělávání a vůbec ke vzdělávacím institucím, je klíčo-

vý vzhledem ke školním výsledkům žáků. Současně jsem se během práce na tomto pří-

spěvku pedagogickým vědám dozvěděla, že dlouhodobě probíhá longitudinální výzkum 

Close autorů  Gregera, Chvála, Simonové a Strakové, jehož výsledky představili kon-

cem roku 2014 na odborné konferenci a který se některými tématy překrývá s mým vý-

zkumem. Zdá se tedy, že odborná veřejnost považuje tyto otázky za aktuální a jsem ráda, 

že mohu svou prací přispět do diskuze. 

Z mých zkušeností vyplývá, že jakkoli nadané dítě, které nenachází pro svůj in-

telektuální a další rozvoj podporu v rodině, nemůže stvrdit, anebo jen velmi obtížně, své 

předpoklady skutečným školním úspěchem. Stejně tak dítě rodičů, kteří jej všemožně 

podporují a rozvíjejí, ale mají z rozličných důvodů negativní vztah ke vzdělávacímu 

systému, učitelům či vychovatelům, přenášejí tento na své děti a ty následně nemohou 

najít ve školní práci pozitivní prvky a dosáhnout úspěchu v takové míře, jakou jim pre-

dikuje jejich nadání. Otázky na které se budeme snažit najít odpověď, tedy zní: Připra-

vují rodiče své dítě na první třídu a jaké dovednosti považují za důležité? Přisuzují ná-

stupu školní docházky dostatečnou důležitost? Jakou formou je rozvíjejí ve volném čase 

a jakou povahu má obecně volný čas předškoláků v našem vzorku? Odpovědi na tyto 

otázky a jejich komparace v rámci dvou výzkumů v rozmezí tří let budou základní ná-

plní této práce. Výzkum uskutečněný v roce 2011 v ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (Her-

manová Z., Univerzita Karlova v Praze, 2013) byl zopakován a rozšířen o značný počet 

rodičů, kteří přišli k zápisu do dvou dalších škol. Rodiče byli tedy v den zápisu do prv-

ních tříd opakovaně tázáni (v roce 2011 a 2014) na způsob jakým zjišťovali školní zra-

lost svého dítěte, kde získávali informace. Zajímalo nás i jaké procento rodičů žádalo v 

roce 2014 odklad školní docházky a toto zjištění bylo komparováno s výsledkem stej-

ného výzkumu z roku 2011. 

Dále bylo předmětem zkoumání, jaké konkrétní dovednosti mají u zápisu děti 

prokazovat a kde je mají získávat. K tomuto tématu patří i otázka na volný čas předško-
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láků, tedy zda jsou organizováni v nějakém zájmovém kroužku a kolikrát týdně jej na-

vštěvují. Do tématu volného času dnes neodmyslitelně patří i hraní elektronických her, 

ptáme se tedy rodičů, zda jejich pěti a šestileté děti hrají elektronické hry.  Závěrem 

jsme se dotazovali, jestli rodiče předpokládají nějaké změny v chodu domácnosti, po 

nástupu dítěte do školy. 

Práce je členěna na část teoretickou, metodologickou a praktickou. V teoretické 

části bude pojednáno dítě v předškolním věku z různých hledisek, vývoj dítěte z hledis-

ka kognitice, socializace a další. Dále se bude řešena školní zralost a školní připravenost, 

kognitivní, somatický i emocionální stupeň vývoje dítěte při nástupu školní docházky. 

Část metodologická blíže specifikuje výzkumný problém a budeme se zde věno-

vat výběru metody zkoumání, průběhu výzkumu a zpracování dat. 

Praktická část pak obsahuje konkrétní výsledky, jejich analýzu, komparaci s vý-

zkumem z roku 2011 a diskuzi nad závěry. Poslední kapitola se věnuje rovnému přístu-

pu ke vzdělání z několika různých hledisek. 
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2 Teoretická část 

2.1 Charakteristika poznávacích procesů 

2.1.1 Vnímání a paměť 

Předškolní věk je obdobím rozmachu fantazie, která má mimo jiné harmonizující 

význam. Představy, kterými si přizpůsobuje či interpretuje realitu, těžko odlišuje od 

skutečnosti a zdá se, že jde o vymýšlení, ale nemusí tomu tak být. Pro mnohé tento tzv.  

eidetismus končí po šestém roce života, jiným zůstává po celý život a někteří jej dokáží 

sublimovat do uměleckých děl (Šmelová, Petrová, Souralová a kol., 2012). 

Děti v tomto věku přeceňují velikost objektů, které jsou vepředu, přesné vnímání 

prostoru tedy vázne. Časová představa je vázána na konkrétní událost, dítě si plete po-

jmy včera, zítra, před a po. Početní představa je pak pro dítě v předškolním věku jeden z 

ukazatelů školní zralosti. Podle testu předmatematických představ longitudinálního vý-

zkumu Close umí 40% předškoláků odříkat číselnou řadu do 30 a 9% dětí uvedlo čísel-

nou řadu do 100. (Greger D., Chvál M., Simonová J., Straková J., 2014) 

Rozvoj paměťových schopností je závislý na zrání příslušných mozkových 

struktur, na současné úrovni kognitivních schopností a na zkušenosti (Vágnerová, 2004). 

Konkrétnost a mimovolnost jsou typickým rysem paměti předškoláků, přičemž při bez-

děčné (mimovolní) nejsou zapojeny volní procesy, proto by s ní předškolák při plnění 

školních úkonů nevystačil a je potřeba nechat dozrát dítě k využití úmyslné neboli zá-

měrné paměti. To vše je velmi ovlivněno kvalitou pozornosti, která je v tomto věku 

velmi ovlivněna emocemi, nestálá a nezaměřená (Šmelová, Petrová, Souralová a kol., 

2012). 

 

2.1.2 Myšlení a řeč 

  Dítě přemýšlí intuitivně a názorně (podle Piageta, Inheldetové, 2007).  Základ-

ní myšlenkové operace můžeme utřídit dle Vágnerové, 2003; Plákové 2003 in  Šmelová, 

Petrová, Souralová a kol., 2012 na: 
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• analýzu a syntézu, které jsou spolu v souvislosti, tedy rozdělení informace 

na části a naopak sjednocení těchto částí 

• srovnávání a třídění, tedy zjišťování podobností a rozdílů a spojení zjiště-

ných výsledků v nový celek 

• abstrakci a zobecnění 

• konkretizaci 

Dítě uvažuje pomocí, centrace, egocentrismu, fenomenismu a prezentismu. 

Změna stavu je pro pětileté dítě změnou v cosi jiného, dítě ignoruje informace, které by 

tento pohled komplikovaly. Není schopno zkoumat informaci systematicky, jednu část 

po druhé, protože pozornost a pracovní paměť nejsou dostatečně rozvinuté. Ale dochází 

zde k výrazným vývojovým změnám. Piaget nazývá toto myšlení názorné a intuitivní 

(in Heidbrink, 1997, in  Šmelová, Petrová, Souralová a kol., 2012). Výše uvedené třídě-

ní tedy ke konci předškolního věku umí dítě užít a toto období nazýváme období kon-

krétních myšlenkových operací. Dítě je již schopno třídit předměty dle jednoho rysu, ale 

není schopno zaměřit svoji pozornost na více než jeden aspekt situace současně. 

Na rozvoj komunikačních dovedností v tomto věku mají vliv komunikace a sti-

mulace v rodině, čím se potvrzují výsledky četných výzkumů, že děti z podnětného pro-

středí mají na prahu vzdělávání lepší podmínky než děti z prostředí na podněty chudšího. 

Obecně lze konstatovat, že mluvnická struktura komunikátu se zlepšuje (skloňování, 

časování), roste slovní zásoba, ale vývoj řeči a myšlení může být značně disharmonický. 

Buď řeč zaostává za myšlením, nebo naopak (Šmelová, Petrová, Souralová a kol., 2012). 

Dítě ve věku pěti až šesti let dokáže již rozlišit druhy komunikace podle partnera. 

S dospělými obvykle hovoří uctivěji.  Vada řeči může být nevýhodou, která má vliv na 

celkový dojem z mluveného projevu dítěte. 

2.1.3 Emoční vývoj 

 Pro tento věk je signifikantní, že si dítě potřebuje ověřit své schopnosti 

na širším sociálním poli. Vztahové emoce se rozvíjejí, dítě přesahuje chápáním kruh 

rodiny a tím se připravuje na život ve společnosti (Vágnerová, 2004). Toto období má 

vliv na základní způsoby sociálního chování po zbytek života. Vztah s rodiči odráží 
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potřebu dítěte uspokojení základních potřeb, ale vztah s vrstevníky je tu pro potřebu hry, 

přátelství a zábavy. (Feldman, 2003, Oravcová, 2007 in Šmelová, Petrová, Souralová a 

kol., 2012). Výchovný přístup v rodině má vliv ale jen z části, protože socializace je 

určována také temperamentem dítěte. V rodině a mimo ni si dítě ověřuje své dovednosti, 

získává nové kompetence, schopnost spolupráce, sdílení, ale i sebeprosazení, a to vše je 

možné ověřit s úspěchem jen pokud je v pořádku rodinné zázemí, protože rodina je zá-

kladní jednotkou vztahů, které ovlivňují dítě po zbytek života. Rodiče jsou ikonou, do 

určitého věku dítě jejich postoje nekriticky přejímá. 

Poprvé dítě anticipuje několik rolí (Erikson, 1963, in Langmeirer, 1991), a to roli 

rodičovskou (vůči mladším dětem), rovnoprávnou, tedy vrstevnickou a podřízenou coby 

potomek nebo žák a člen skupiny s vedoucím (učitelem, trenérem, lektorem atd.). 

2.1.4 Sebepojetí a identita 

Již od kojeneckého věku dochází k diferenciaci sebe od okolí a k odlišení sebe 

sama od ostatních neodmyslitelně patří objevování vlastního já. Tyto postoje jsou tvoře-

ny zejména hodnocením jiných osob, především těch, které jsou pro dítě emocionálně 

významné, tedy zejména rodičů. 

Podle Ericsona (Ericson, 1963, in Oravcová, 2007 in Šmelová, Petrová, Soura-

lová a kol., 2012) chce dítě do šesti let věku být nezávislé na rodičích, ale současně mů-

že prožívat pocity viny za své prvotní uvědomění vlastních názorů a rozhodnutí. Je 

velmi důležité v tomto věku dítě podporovat rozumnou měrou v iniciativě být sám se-

bou a neshazovat jej. Nabízením vhodných činností, které dítě může s úspěchem samo 

zvládnout rodič posílit pozitivní sebeuvědomění a sebevědomí dítěte. 

Hry jsou v tomto věku důležitou součástí života. Odráží složité vztahy mezi dítě-

tem a jeho životním prostředím. V praxi je léčebným prostředkem, protože uvolňuje 

tenzi, řeší vnitřní konflikty, odreagovává a učí. Současně je ukazatelem jeho vývojové 

úrovně, demonstruje nám jeho zvláštnosti. V praktické části této práce ukážeme, že ne 

všechny děti mají dostatek času na volnou hru, která má nezastupitelnou roli ve vývoji 

pěti až šestiletých dětí. Hry můžeme obecně rozdělit na tematické, konstrukční a pohy-

bové. Tematické hry, jinak námětové (na maminku a na tatínka, na doktora, na obchod) 

pomáhají dítěti reprodukovat skutečnost sítem vlastních vztahů a představ. 
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Konstrukční hry rozvíjí především tvořivost, myšlení, ale i pohybové schopnosti 

(jemná motorika). Pohybové hry rozvíjejí schopnost orientace v prostoru. 

Podle Millarové (Millarová, 1978, in Oravcová, 2007 in Šmelová, Petrová, Sou-

ralová a kol., 2012) jsou nadané děti orientované na intelektuální hry více než na pohy-

bové a také jsou nadané děti ochotny věnovat se soustředěné hře více času. 

2.2 Školní zralost 

2.2.1  Školní zralost a školní připravenost 

Školní zralost je ze somatického hlediska stav organismu člověka, odpovídající 

normě v příslušném vývojovém stadiu. V širším pojetí je to „stav vývoje osobnosti, kte-

rý odpovídá buď statistické normě, nebo konvenci v dané společnosti, umožňuje relativ-

ní samostatnost jedince při edukaci, poznávání, chování a zastávání příslušné sociální 

role“  (Průcha, Walterová, Mareš, 2008, str. 314). Je to tedy souhrn všech podmínek pro 

zvládnutí školních nároků, spojovaných s vývojem. Vývoj ale probíhá v interakci 

s vnějším prostředím, v němž dítě vyrůstá, tedy učením. 

Oblasti školní zralosti jsou: 

• somatická, kognitivní a emocionální (sebekontrola a stabilita) 

• sociální (začlenění se do skupiny vrstevníků, přizpůsobivost, přijetí norem) 

• motivační (přiměřené postoje ke škole, odpovídající zájmy). 

Dovednosti, které jsou u dítěte zjišťovány při zápisu do 1. třídy můžeme rozdělit 

na ty, které jsou podmíněny stadiem zrání, tedy školní zralost, a ty, které závisí na prů-

běhu učení, což je školní připravenost. Na stav školní připravenosti má vliv zejména 

prostředí a výchova (Zelinková, 2001). 
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2.2.2 Znaky školní zralosti: 

Tělesné – dokončení první strukturální přeměny (prodlužování končetin, změna 

tělesné stavby), vyzrálost nervového systému, dokončení osifikace zápěstních kůstek, 

počátek druhé dentice. Běžně se užívá tzv. filipínská míra. Podrobněji bývají posuzová-

ny tyto znaky: věk dítěte, výška a hmotnost, výše zmiňované dokončení tzv. první struk-

turální přeměny, celkový zdravotní stav a zrání dítěte, především CNS. Tělesnou zralost 

by měl posoudit pediatr, vyjadřují se též rodiče a pedagogové MŠ. Podle Lisé a Kňour-

kové (1986 in Šmelová, Petrová, Souralová a kol., 2012) dosahuje dítě v šesti letech 

výšky 110 – 115 cm a jeho hmotnost je 20 – 22 kg. Pro srovnání údaje z roku 1971 pod-

le Novákové a z roku 1971 Prokopce a Suchého, tedy že průměrná výška chlapců byla 

116,8 cm a dívek 116,3 cm s průměrnou hmotností okolo 21 kg. Kopecký porovnával 

tělesnou výšku chlapců a dívek z roku 2002 s rokem 1957. Dívky v roce 1957 měly 

průměrnou výšku 121,10 cm oproti současnějším sedmiletým, které měřily průměrně 

124,74 cm a chlapci dříve dorůstali 122,70 a v současnosti jsou vysocí 127,26 cm a váží 

25,91 kg oproti 24,10 kg z roku 1957. Je zde tedy patrná jistá akcelerace (Šmelová, Pe-

trová, Souralová a kol., 2012) 

Psychické – citová zralost, dosažení emocionální stability, možnost užití citů při 

motivaci, potřeba dítěte stýkat se s jinými dětmi, schopnost podřizovat se skupinovým 

zájmům a konvencím, autoritě učitele. Analytické, pročleněné vnímání, percepční zra-

lost, což je základní předpoklad čtení. Další změny jsou v oblastech záměrné koncentra-

ce pozornosti, schopnosti chápat a používat symboly, schopnosti zapamatování a vyba-

vení informace, zájmu o nové poznatky a též je vyzrálá jemná motorika. Senzomotoric-

ká koordinace, soulad oka a ruky (Zelinková, 2001), sluchová percepce jsou na takové 

úrovni, že dítě dokáže rozlišit všechny fonémy v mluvené řeči. „Kvalita sluchové per-

cepce ale závisí především na pozornosti“ (Vágnerová, 2004). Je velmi důležité v tomto 

věku nechápat izolovaně projevy nadání u dítěte, byť nadprůměrného, ale též vyrovná-

vat možné disproporce mezi intelektovým, emocionálním a sociálním vývojem (Vágne-

rová, 2005 in Šmelová, Petrová, Souralová a kol., 2012). 

Obecně lze konstatovat, že školsky zralé dítě je zvídavé a tvořivé, schopné vytr-

valejší a cílevědomé činnosti, od které se nenechá snadno odklonit oproti dítěti nezra-

lému. Mnozí současní autoři spojují školní úspěšnost a i pozdější úspěšnost ve všech 
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oblastech života s tzv. emoční inteligencí (Shapiro, 1998, Goleman 1997 in Šmelová, 

Petrová, Souralová a kol., 2012). 

•  uvědomění si sebe 

• sebemotivace 

• vytrvalost 

• kontrola impulzů 

• regulace nálad 

• empatie 

• naděje nebo optimismus (I. Ruisel, 2000) 

2.2.3 Příčiny školní nezralosti 

Příčiny školní nezralosti mohou být nedostatky v tělesném vývoji, ve výchov-

ném prostředí, neurotický povahový vývoj, výrazně podprůměrný intelekt. Na základě 

vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, případně lékaře rozhoduje ředitel školy 

o odkladu školní docházky o jeden rok. Na zralosti či nezralosti se podílí mnoho faktorů 

po celé období od narození, které Helus nazývá doškolní věk. Pro tento věk je nutný 

láskyplný vztah, jímž se podrobně zabýval Bowlby, který zavedl pojem attachment, 

překládaný jako připoutání. Typy připoutání definovala Ainsworthová a četné výzkumy 

její členění potvrzují i co do důsledků jednotlivých typů. Dalšími determinantami 

zvládnutí vývojového kroku nástupu školní docházky jsou podle Heluse subjektová 

odkázanost, aktualizace pozitivně růstových potencialit a otevřené prožívání, které po-

máhá dítěti ve vývoji kognitivním, postojovém, emocionálním i osobnostním. Dítě zís-

kává sebejistotu, že si dokáže poradit, že je šikovným a úspěšným experimentátorem, 

což se pozitivně promítá do následné školní fáze vývoje dítěte, pravděpodobně i do dal-

ších životních fází. Předškolní výchova by měla zahrnovat tři oblasti v obecné rovině – 

tedy učitelka mateřské školy by měla posilovat a rozvíjet dosavadní pozitiva u dítěte, 

překonávat limity, vyrovnávat to, co bylo doposud zanedbáno a kompenzovat narušený 

vývoj (Helus, 2014). 
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 Předškolní výchova, jakožto nultý stupeň vzdělávání z hlediska mezinárodní 

klasifikace ISCED prochází v evropských zemích za poslední desetiletí velkými změ-

nami (Loudová – Stralczynská B., 2012). Nicméně v České republice není přílišný tlak 

na změny ve školství stran veřejnosti, protože na základě výzkumů je prokázána stabilní 

spokojenost s  českým školstvím. „Té lze rozumět jako jedné z významných bariér roz-

voje školství v České republice. Školství není širokou veřejností – v kontrastu 

s množícími se výzkumnými zjištěními TIMSS a PISA, konstatujícími růst závažných 

problémů v oblasti kvality i spravedlnosti vzdělávání, ale také například 

(ne)spokojenosti učitelské profese – reflektováno jako problematická oblast.“ Mateřské 

školy jsou ze všech stupňů škol veřejností ohodnoceny nejlépe (Černý K., Greger D., 

Chvál M., Walterová E., 2009). 

2.2.4 Chyby v  posouzení školní zralosti 

V současnosti se ve školách nejčastěji užívá Jiráskův test školní zralosti pro svou 

časovou nenáročnost. Pedagog však dítě pozoruje u zápisu do první třídy řádově minuty, 

posouzení by tedy mělo předcházet v rodině, pediatrem, pracovníky PPP či SPC anebo 

jiných poradenských pracovišť. V dotaznících rodiče pak často udávali (do závorky) 

jako důvod odkladu hravost dítěte, snahu prodloužit mu dětství a další důvody. Ve vý-

zkumu Close, který se s naším zkoumáním do jisté míry tematicky překrývá, uvedlo 

38,4% rodičů jako hlavní impuls k žádosti o odklad vlastní rozhodnutí, ale 23,6% se 

rozhodovalo na základě doporučení MŠ. (Greger D., Chvál M., Simonová J., Straková 

J., 2014) Další výsledky longitudiálního výzkumu Close dokládáme v přiložených ta-

bulkách. Obecně můžeme konstatovat, že často je podceňován harmonický vývoj, dítě 

je posuzováno jen v dílčích oblastech (matematické schopnosti, čtení atd.). Mnozí rodi-

če, kteří žádají odklad školní docházky, jsou vedeni snahou prodloužit dítěti dětství, za- 
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Výzkum Close (Greger D., Chvál M., Simonová J., Straková J., 2014) 

jistit úspěch ve skupině dětí po odkladu. Nástup školní docházky je velkou změnou ve 

smyslu přijetí několika nových sociálních rolí, mnozí rodiče svoji zkušenost z tohoto 

období projektují do svých dětí – vzniká úzkost, nízká frustrační tolerance. Priorita ro-

dičů je jinde než v rodičovství, nenacházejí pro dítě dostatek času (příklad: spontánní 

hra vyžaduje od rodiče více času a intenzivnější zapojení než nácvik číselné řady).  

Zvýšená míra individualismu v soudobé společnosti se ve výchově často proje-

vuje podněcováním dítěte k sebeprosazování i na úkor druhých. 

Vysoká rozvodovost a další faktory nasvědčující krizi tradiční rodiny relativizují 

rodinu jako bezpečné, stálé prostředí a nedostatek společně stráveného času hrou a čin-

nostmi nedává prostor k osvojení prosociálního chování u dítěte. 

 
 

Výzkum  Close (Greger D., Chvál M., Simonová J., Straková J., 2014) 
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Pokud chyba nastane naopak v rámci rozhodnutí nastoupit školu, ačkoliv dítě 

projevuje prvky nezralosti, dítě musí překonávat mnoho překážek a nutno říct, že 

mnohdy není, ani nemůže být úspěšné. Pocit zátěže, který dítě ve škole prožívá, je svým 

způsobem pozitivní, protože s každým vyrovnáním se se zátěží vzrůstá množství strate-

gií a nástrojů, jak se vypořádávat s dalšími nároky. Ne tak u dítěte nezralého, poněvadž 

zde při případném prvním malém neúspěchu vzniká pocit ohrožení sebecitu – hodnoce-

ní a srovnávání učitelem je pro takové dítě traumatizující. 

2.2.5 Problematika odkladů školní docházky v ČR 

V roce 2013 přišlo k zápisu po odkladu 20 818 dětí z celkového počtu 136 411 

zapisovaných (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/zapisy-

do-1-rocniku-zakladnich-skol). Pokud se podíváme na mezinárodní srovnání v našem 

regionu, pak Česká republika v počtu odkladů jednoznačně vede, protože ve školním 

roce evidovalo ministerstvo zmíněných 21, 9 % odkladů, kdežto například na Slovensku 

jen 7,9%, v Německu 7,5%, v Rakousku 3,5% (David Greger, Martin Chvál, Jaroslava 

Simonová, Jana Straková, Úskalí a sociální podmíněnost přechodu z mateřské školy do 

1. třídy ZŠ). V několika vyspělých zemích světa dokonce institut odkladu školní do-

cházky vůbec neexistuje anebo ke startu povinné školní docházky dochází dříve. Napří-

klad v Austrálii, Novém Zélandu, Kanadě, Anglii, Walesu, Skotsku a Nizozemsku začí-

ná primární vzdělávání v pěti letech (Education at a Glance: OECD Indicators 1997 in 

Průcha, 1999). Je třeba však zmínit, že první ročník funguje jako přechod mezi MŠ a 

základní školou, výuka tedy probíhá hravou formou a o edukaci v té formě, jak ji známe 

z lavic našich základních škol, nemůže být řeč. Na druhé straně stojí některé další země, 

zejména skandinávské, které startují povinnou školní docházku v sedmi letech. 

V Bulharsku a Rumunsku je hranice určena mezi 6. a 7. rokem věku a posouzení školní 

zralosti je na rodičích. 

Ze srovnání obou výzkumů ze základních škol na Kladensku, tedy pro rok 

2011/2012 a pro 2013/2014 nevyplývá zásadní změna ve smyslu odklonu od odkladů, 

jejich počet je tedy stále vysoký. 
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2.2.6 Rozvoj kognitivních a paměťových schopností na počátku školní 

docházky 

Pro mladší školní věk je charakteristický rozvoj myšlení ke konkrétním myšlen-

kovým operacím. “Konkrétní operace tvoří přechod mezi činností a obecnějšími logic-

kými strukturami, které předpokládají kombinatoriku (...).“ (Piaget, Inhelderová, 2007). 

Konkrétní logické myšlení je jedním ze základních předpokladů školní úspěšnosti. Jeho 

rozvoj je možno stimulovat i učením a tady se dostává ke slovu preprimární vzdělávání. 

Od té doby, co vznikly první mateřské školy je vedena v patrnosti důležitost přebírání 

zodpovědnosti systému za ranou péči za děti obecně a zejména ty ze sociálně znevý-

hodněného prostředí. Právě chudoba je největším problémem, protože rodiče věnují 

veškerou svou energii ekonomickému zajištění.(EURYDICE in Syslová 2009, str.19). 

Lepší raná péče má za následek lepší školní výsledky v matematice a počátečním čtení. 

V Dánsku, Švédsku, Rakousku i jinde je trend zintenzivňovat ranou péči, ale v České 

republice byl v posledních letech trend opačný (Syslová, 2009 str. 28). Míra účasti čes-

kých dětí v předškolním vzdělávání je vysoká, ale v roce 2011/2012 jich bylo z kapacit-

ních důvodu odmítnuto 49186 (www.csicr.cz in Syslová, 2009). Celkově se 

v současnosti potvrzuje, že obě edukační prostředí – rodina i mateřská škola, jsou dopl-

ňující se a ne protichůdná místa, důležitá pro správný vývoj dítěte (Průcha 1999), což se 

potvrzuje i v obou výzkumech na kladenských školách. 

Hloubka a stálost pozornosti, souvisí se stupněm vývoje centrální nervové sou-

stavy a v sedmi letech bývá 7 – 10 minut (Vágnerová, 2004). Děti jsou schopny pozor-

nost přesouvat, pozornost se stává selektivnější, snadno se rozptýlí. Kapacita paměti je 

vyšší díky biologickému zrání a díky nacházení logických souvislostí mezi informacemi. 

Na počátku školní docházky se zvyšuje emoční stabilita a s tím souvisí rozvoj emoční 

inteligence. Autoregulační mechanismy ovlivňují postoje k překonávání překážek, dítě 

je ochotné oddálit okamžité uspokojení, lépe se vyrovnává s neúspěchem. Vázne se-

bekontrola a zodpovědnost, proto je vhodné důsledné výchovné vedení.(Vágnerová, 

2004). Jednou z významných funkcí školy je socializace. 
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2.2.7 Socializace na počátku školní docházky 

Socializace jedince probíhá jako uvědomování si toho, co si myslíme, děláme a 

jak se naše činy a myšlenky vztahují k ostatním lidem. Je to tedy zvnitřnění toho, co se 

děje v naší interakci se sociálním prostředím. (Šimíčková - Čížková J., 2001). Primární 

socializace, zahajovaná v raném dětství, se uskutečňuje pěstováním určitého chování 

nutného k adaptaci na společnost. Heteronomní (určeno normami převzatými od jiných 

lidí) a autonomní (určeno vnitřními normami) prosociální chování se v tomto věku po-

prvé hlásí a děti procházejí razantním vývojem v oblasti sebeobrazu a sebepojetí. 

Sociální zralost věku nástupu školní docházky je velmi těžké definovat. McClle-

nand uvádí čtyři stádia zrání, první stadium sociální depedence je charakterizováno při-

jímáním péče věnované danému jedinci. Další je pak stadium autonomie a následuje 

sebeprosazování v sociální sféře. Poslední je pak vzájemnost, spolupráce a prosociální 

chování. Z toho lze soudit, že sociální zrání je celoživotní proces a u někoho nedosáhne 

čtvrté úrovně nikdy, jiný už v raně školním věku (Šimíčková - Čížková J., 2001). Erick-

son vidí vývojové stupně jako řešení psychosociálních konfliktů předškolního a raně 

školního věku by se týkal jeho druhý, třetí a čtvrtý stupeň. Druhý stupeň je charakteri-

zovaný pocity autonomie a studu, které vyplývají ze závislosti na okolních osobách a 

jejich požadavcích. Jestliže má dítě s počátečními pokusy o autonomii negativní zkuše-

nost, ztrácí sebedůvěru a lze předpokládat, že začne preferovat závislost. Třetí stupeň 

podle Ericksona nutí dítě vyřešit konflikt mezi vlastní iniciativou a pocity viny. Vyvíjí 

se lidské svědomí, je to období anticipace rolí. Čtvrtý stupeň pak pokrývá období rané-

ho školního věku a jeho úkolem je přisvojit si pocit vlastní snaživosti a ubránit se poci-

tům méněcennosti (Šimíčková - Čížková J., 2001). 

Z hlediska socializačních a dalších funkcí školy je počátek školní docházky vý-

znamným mezníkem v životě každého dítěte zejména proto, že škola začleňuje dítě do 

společnosti, poskytuje možnost trénovat intelektové schopnosti, učí respektovat ostatní 

jiným způsobem než rodina, odpoutává jej od rodiny. 
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2.2.8 Primární prevence ohrožených dětí 1.tříd ZŠ 

Základní škola v ulici Cyrila Boudy 1188 řeší situaci dětí přecházejících 

z mateřských škol do první třídy několika způsoby. Zajišťuje například kurzy pro bu-

doucí žáky prvních tříd. Přípravné kurzy Školkáček probíhají vždy jednou týdně od 

února do června školního roku, který předchází nástupu dítěte školní docházky. Cílem 

přípravných kurzů je seznámit děti s prostředím školy, s učitelkami, s budoucími spolu-

žáky a celkově s charakterem vyučování. Většinou navštěvují Školkáčka všechny děti 

z budoucích prvních tříd, ačkoliv je účast dobrovolná. Škola je také zapojena do projek-

tu Primární prevence ohrožených dětí 1. tříd ZŠ, který realizuje Centrum pro rodinu 

VEGA Kladno. Záměrem projektu je vytvořit a v praxi zjistit zda funguje systém pri-

mární prevence ohrožení a posílit spolupráci organizací v kladenském okrese, jež po-

skytují služby rodinám s dětmi. 

Hlavním cílem systému primární prevence ohrožení dítěte je včasná detekce po-

tenciálního ohrožení dítěte a to ve všech možných oblastech. Následně je pak plánována, 

realizace kroků vedoucích ke snížení či  eliminaci tohoto ohrožení. 

Autoři projektu chápou ohrožené dítě jako dítě, jehož prostředí nebo životní 

podmínky se odchýlily od normy v takové míře, že je bezprostředně ohrožen jeho vývoj 

a začlenění do společnosti. Včasná detekce dětí s takovými problémy, ať už výukovými, 

výchovnými či s obtížemi v kontaktu mezi vrstevníky, spolupráce s učiteli a rodiči ane-

bo zajištění odborné pomoci má vést k eliminaci vzniku i dopadů potenciálního ohrože-

ní dítěte. 

Nástup do první třídy, jak už bylo řečeno výše, je významným krokem v životě 

každého z nás. Protože se nástup povinné školní docházky týká každého dítěte, role 

školáka je obligatorní, může se tato pomoc týkat kteréhokoliv žáka první třídy v rámci 

celého okresu Kladno. Na základě spolupráce mezi školou, rodinou a pracovníky Centra 

pro rodinu VEGA se zde nabízí pomoc a náprava pro mnoho dětí. 

Na projektu spolupracuje škola, tedy třídní učitelé 1. tříd a koordinátor Centra 

pro rodinu VEGA Kladno. Práce ve školách je doplněna o osvětové aktivity pro rodiče a 

metodickou a odbornou podporou učitelů. Cílovou skupinou projektu jsou děti přestu-

pující z mateřských škol do prvních tříd základních škol v okrese Kladno, kteří zahajují 
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školní docházku v roce 2014 nebo 2015, jejich rodiny a učitelé prvních tříd základních 

škol zapojených do projektu (http://centrumvega.cz). 

2.2.9  Základní informace o projektu 

Oficiální název projektu je Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách 

základních škol v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči 

jejich rodinám. Projekt byl zahájen 1. 8. 2014  a je plánován na dvacet jedna měsíců. 

Realizace projektu je podpořena v rámci programu CZ03 – Fond pro nestátní 

neziskové organizace. Projekt je spolufinancován z prostředků Nadace Sirius a realizo-

ván ve spolupráci se Statutárním městem Kladno. 

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, který je financován z EHP 

fondů 2009–2014, je cílen na podporu neziskových nestátních organizací, které prosazu-

jí obecný zájem. Rozvoj občanské společnosti je hlavním cílem tohoto projektu, ale také 

jde o rozvoj demokracie a ve výsledku i udržitelného rozvoje. Konkrétně se projekt za-

bývá podporou demokracie, lidských práv a genderové rovnosti. Posilování kapacit ne-

ziskových nestátních organizací je cílem stejně tak jako zaměření na specifické potřeby 

minoritních skupin, včetně Romů. Program je cílen také na ochranu životního prostředí 

a klimatické změny. 

Projekt je postaven na následujících pilířích: 

• vyhledávání a rozpoznání ohrožení dětí v prvních třídách základních škol 

v okrese Kladno 

• nabídka a poskytnutí služeb Centra pro rodinu VEGA 

• osvětová činnost 

• výzkum možností a nástrojů aktivní detekce ve Středočeském kraji a ná-

vazná konference 

• tvorba metodických materiálů a metodická podpora 

• kroky vedoucí  k posílení spolupráce organizací v okrese Kladno 
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2.2.10    Průběh projektu 

V rámci projektu je vytvořena síť spolupracujících škol, tedy konkrétně třídních 

učitelů. Pro učitele prvních tříd je připraven metodický nástroj, v němž jsou proškoleni. 

S učiteli spolupracuje koordinátor Centra pro rodinu VEGA, který je provádí metodicky 

a spolupracuje formou pravidelných setkávání podle konkrétních potřeb učitele. 

V případě rozpoznání ohrožení dítěte naváže učitel za podpory koordinátora 

kontakt s rodiči či se zákonnými zástupci dítěte. Cílem je tuto rodinu upozornit na vzni-

kající problém a ukázat jí cestu k jeho řešení nebo jí v jeho řešení pomoci. V případě 

potřeby je rodina odkázána do Centra pro rodinu VEGA, kde jí bude nabídnuta odpoví-

dající odborná péče. 

V průběhu školního roku učitelé procházejí sérií školení a supervizí. V pololetí 

školního roku proběhlo společná reflexe výsledků projektu s učiteli a řediteli zapoje-

ných škol. Projektové aktivity jsou podpořeny realizací seminářů pro rodiče 

v prostorách škol, sestavením adresáře služeb pro rodiny v okrese Kladno a vznikem 

brožury poskytující informace o dostupných službách pro rodiny. 

V rámci spolupráce neziskových a státních organizací proběhne série kulatých stolů a 

kazuistických seminářů. Průzkum nástrojů aktivní detekce ve Středočeském kraji vyústí 

veřejně přístupnou konferencí a tvorbou sborníku z této konference 

(http://centrumvega.cz). 

  

2.2.11    Přínosy projektu pro školy 

Projekt je pro zapojené školy zdarma. Pro základní školy a učitele je tato aktivita 

dobrovolná a odvíjí se od komunikace mezi školou a hlavním koordinátorem. Zapoje-

ním do projektu školy získávají pro školní rok 2014/2015 například vyšší publicitu ško-

ly – články o projektu a škole do něj zapojené, zveřejněné v regionálním tisku, uvedení 

školy na webových stránkách Centra pro rodinu VEGA a na stránkách projektu. 

Ti učitelé, kteří jsou zapojení do projektu získávají možnost zúčastnit se celo-

denních odborných workshopů, jež se vztahují k dané problematice. Workshopy se mi-

mo jiné věnují tématu komunikace učitele s rodiči a dalším kompetencím učitele tohoto 

typu. Tyto kompetence a vědomosti, které zde vyučující mohou získat, mají odborný 
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přesah a učitelé je mohou uplatnit i v souvislosti s jinými aktivitami či situacemi. Učite-

lé též posílí své dovednosti prostřednictvím zmíněných pravidelných setkávání a analý-

zou situace s koordinátorem.  

Obtíže, které zmiňovaný projekt řeší, se mohou týkat kteréhokoliv dítěte, ale 

bezpochyby i intaktní dětská populace potřebuje péči rodičů, učitelů a vychovatelů. Po-

kud bychom se chtěli zamyslet, co vlastně rodiče očekávají od školy a co škola od rodi-

čů, pak velmi trefné shrnutí můžeme získat od Veselé (2014) 

Co by rodiče mohli udělat, aby se ve škole lépe učilo?  

• plnit si povinnosti  

• spolupracovat 

• trestat děti za problémy ve škole (přiměřenou formou) 

• mít respekt k názorům učitele  

• mít zájem o děti  

• nepodrývat autoritu učitele  

• omezit vulgarismy – děti je přenášejí do školy  

• vytýčit dětem hranice slušného chování  

• mít respekt k učiteli  

• učit zdravit, poděkovat, rozloučit se  

• aby se předškoláci naučili poslouchat na první slovo  

• méně mluvit, více naslouchat  

• zajímat se o své děti soustavně, nechodit jen tehdy, když je problém  

• povídat si s dětmi  

• kontrolovat děti  

• zajímat se o školu, o prospěch dětí  

 

Naopak rodiče od školy stručně řečeno chtějí, aby se s dětmi doma nemuseli učit 

základní učivo, aby se dětem ve škole líbilo, aby se tam cítily bezpečně a dařilo se jim 

v maximální možné míře (Veselá, 2014). Tyto zdánlivě jednoduché požadavky kladou 
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na učitele velké nároky ve své komplexnosti a rozsahu nároků na jeho odborné znalostí 

a dovedností. Každý učitel by si měl vytvořit praxí sadu nástrojů, kterými bude uvede-

ných cílů dosahovat a dle situace tyto nástroje pozměňovat a doplňovat. 

 

2.2.12      Přínosy projektu pro rodiče a děti 

Včasné rozpoznání potenciálních výukových či výchovných problémů a jejich 

rychlé a efektivní řešení má mnoho výhod pro samotné žáky, jejich rodiče a potažmo i 

vyučující. Systémová podpora školy na úrovních rodič–dítě a žák–učitel je dnes skuteč-

ně na místě, protože zdokonalenou diagnostikou a působením dalších faktorů se zvyšuje 

počet dětí s obtížemi, které lze s úspěchem vyřešit či alespoň omezit, pokud je nabídnu-

ta pomoc. 

Cílem nabídky osvětových aktivit pro rodiče žáků prvních tříd je zvyšování ro-

dičovských kompetencí, zejména u rodičů dětí ohrožených či jakkoliv znevýhodněných.  

(www.centrumvega.cz). 

  

2.2.13       Výstupy projektu 

Jedním z důsledků realizace projektu je rozšíření stávající služby Centra pro ro-

dinu VEGA. Tato aktivita nabízí rozšíření spolupráce mezi neziskovými organizacemi a 

státními organizacemi. Výsledkem je též tvorba metodik a jejich zveřejnění, tisk infor-

mačního sborníku určeného rodičům, informujícího o dostupných sociálních službách a 

možnostech pomoci. Setkávání a vzdělávání rodičů a učitelů. Uspořádáním konference 

zaměřené na téma projektu v oblasti Středočeského kraje se aktivita uzavře a evaluuje. 
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2.3 Determinanty školní úspěšnosti 

2.3.1 Rozdíly ve fluidní inteligenci a nerovnost ve vzdělávání 

 Téma dnes nadmíru diskutované je diskriminace ve vzdělávání. I v tomto vý-

zkumu je v závěru poukázáno na fakt, že pokud rodiče přisuzují vzdělávání důležitost a 

dítě už v rodině vzdělávali, pak má lepší předpoklady k úspěchu, než dítě z rodiny, kde 

toto není na prvním místě v hodnotovém žebříčku rodičů. Systém se tak de facto podílí 

na prohlubování sociální nerovnosti. Škola by měla rozvíjet všechny své žáky a studen-

ty harmonicky a maximálně z hlediska jejich vloh, které jsou determinovány mimojiné 

fluidní inteligencí. Dnes je známo hned několik definic tohoto typu inteligence, která na 

rozdíl od krystalické je vrozená a tudíž ji ve škole ani v rodině nemůžeme ovlivnit, ale 

její míra ovlivňuje výsledky dětí ve škole a koneckonců i v životě. Podle Gardnera je 

inteligence „soubor schopností, které umožňují řešit problémy nebo vytvářet produkty, 

které mají v jednom nebo více kulturních prostředích určitou hodnotu“ (Gardner 1999, s. 

90), podle Wechslera je to vnitřně členitá a zároveň globální schopnost individua účelně 

jednat, rozumně myslet a efektivně se vyrovnávat se svým okolím a dle Guiflorda je 

inteligence schopnost zpracovávat informace. Informacemi je třeba chápat všechny do-

jmy, které člověk vnímá (Ruisel, 2000).. 

    Inteligenci dělil Gardner na sedm nezávislých druhů (Gardner, 1999). O 

emoční inteligenci se začalo mluvit poměrně nedávno a čím dál tím více vědců jí přisu-

zuje nemalý podíl na školní úspěšnosti. D. Goleman (Goleman, 1995 in Ruisel, 2000) 

označil základní typy schopností emoční inteligence: 

• uvědomění si sebe 

• sebemotivace 

• vytrvalost 

• kontrola impulzů 

• regulace nálad 

• empatie 

• naděje nebo optimismus (I. Ruisel, 2000) 
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2.3.2 Dědičnost inteligence 

Stále diskutovaným tématem je otázka dědičnosti fluidní inteligence. Po-

kud bychom zjišťovali, jaké jsou výzkumy na téma etnických rozdílů v inteligenci, Prů-

cha uvádí výzkum českého pedagoga a psychologa V. Příhody z roku 1927. Co se týče 

zde uvedených skóre IQ testů, zadaných lidem ze čtyř různých evropských zemí. Stále 

je není možné průkazně určit, jestli se jednalo a jedná o vrozenou inteligenci, typickou 

pro ten který národ, nebo inteligenci, která souvisí se sociálním, ekonomickým a kultur-

ním prostředím. Výzkumem  I. Švandy z roku 1989 byla prokázána rozdílnost studijních 

předpokladů, jež jsou v souvislosti s  edukační procesy, ale také mají vztah ke sociokul-

turnímu zázemí rodin zkoumaných respondentů. 

Aktuálně se česká společnost stále sociálně diferencuje a diverzifikace je 

větší i ve studijních předpokladech žáků.  V práci kontroverzního amerického psycholo-

ga Jensena Teorie deficitu, zabývající se geneticky podmíněnými rozdíly v inteligenci u 

různých sociálních a rasových etnik obyvatelstva navrhuje Jensen přizpůsobit testy 

schopností a zpřístupnit tak vzdělávání dětem z méně podnětného prostředí. Touto otáz-

kou se nyní česká pedagogická veřejnost intenzivně zaobírá, vzhledem k novele škol-

ského zákona. Hans Eysenck podporoval Jensenovy názory, naopak Fontana přichází v r. 

1997 a názorem, že neexistují průkazná data, která by dokladovala různost IQ skóre 

mezi rasami na podkladu jejich genetické podmíněnosti. V Americe byla v té době za-

váděna tzv. pozitivní diskriminace, od níž se v současnosti ustupuje. Z Jensenovy-

Eysenckovy teorie vznikla interdisciplinární teorie kulturního a jazykového zaostávání a 

deprivace. 

 Ch. Jencks roku 1975 zveřejňuje práci, ve které tvrdí, že zavedení jednot-

né školy pro různě diferencované skupiny žáků neznamená rovnost šancí. Další psycho-

log v USA James Coleman zjistil na základě svých výzkumů ke zjištění, že prospěch 

žáků se řídí mimo jiné etnickou příslušnosti a řešení problému odvisí od integrace žáků 

z minoritních skupin mezi běžné děti. Důsledek dědičnosti na kognitivní dovednosti 

Průcha predikuje (na základě několika informací u několika zdrojů např. dle údajů M. 

Nakonečného) na 50 %, ale vliv dědičnosti a vliv prostředí nelze testováním přesně od-

dělit (Průcha, 2005). Bohužel současné české školství, podle rozsudku Evropského sou-

du pro lidská práva (stížnost č.57325/00) selektuje i nadále žáky tak, že intelektové roz-



  27 

 

 

díly mezi žáky ještě prohlubuje (http://www.oecd.org/edu/school/nomorefailuresten-

stepstoequityineducation.htm). Bohužel otázkou stále zůstává do jaké míry a zda vůbec 

může  školství odstraňovat nerovnosti ve vzdělávání mezi lidmi. 

2.3.3 Situace v ČR – rovné šance na vzdělání 

OECD vydala v roce 2012 dokument, kde pojednává o dílčích krocích posílení 

spravedlnosti ve vzdělávání a k vyrovnávání sociálních rozdílů mezi žáky školou v ně-

kolika kapitolách: 

1. Odstranit opakování ročníku 

2. Posunout volbu vzdělávací dráhy až na konec povinného vzdělávání 

3. Řídit výběr škol tak, aby se zamezilo segregaci a prohlubování nerovností 

4. Uplatňovat takové strategie financování, které budou odpovídat potřebám 

žáků a škol 

5. Koncipovat systém středního vzdělání tak, aby byl spravedlivý a aby mohli 

středního vzdělání dosáhnout i znevýhodnění žáci. 

6. Posílit a podporovat vedení škol 

7. Stimulovat příznivé školní klima a prostředí pro učení 

8.  Získat, podporovat a udržet si vysoce kvalitní učitele 

9. Zajistit efektivní strategie učení ve třídě 

10. Spolupracovat s rodiči a místní komunitou 

 

Determinanty jazykové a sociální jsou na základě šetření agentury PISA, prová-

děného roku 2012, zásadní pro školní úspěšnost žáků. Tyto výzkumy zjišťovaly vliv 

sociálního prostředí ve vztahu ke vzdělávání. „Průměrný výsledek zemí v šetření PI-

SA  roste s rostoucím indexem ESCS. ČR byla v roce 2012 zemí s  průměrným výsledkem 

v oblasti matematické gramotnosti a mírně podprůměrným indexem ESCS (v rámci zemí 

OECD), přičemž patří k pěti zemím s nejsilnějším vlivem socioekonomického zázemí na 

vzdělávací výsledky žáků (ČŠI,2013a). V období od roku 2003 do roku 2012 vzrostl v ČR 
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vliv socioekonomického zázemí na výsledky žáků v matematice o 13 bodů, což by mohlo 

vypovídat o určitém nárůstu nerovností v oblasti vzdělávacích příležitostí. Již předchozí 

analýzy PISA prokázaly, že velký podíl rozdílů v průměrných výsledcích žáků je způso-

ben rozdíly mezi samotnými školami, což svědčí o selektivitě vzdělávacího systému. V 

ČR jsou rozdíly uvnitř škol podprůměrné, zatímco rozdíly mezi školami jsou nadprů-

měrné. ČR se řadí k zemím, kde mají žáci s podobným zázemím tendence shromažďovat 

se ve stejných školách a kde vzdělávací systém funguje spíše selektivně“  (Rovný přístup 

ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení, ČŠI 2014). 

 

2.3.4 Vývoj názorů na determinanty školní úspěšnosti 

 Anglický psycholog Basil Bernstein v rámci teorie v oblasti determinant 

edukačních procesů razil termín jazykový kód, kterým objasňuje, že úspěšnost žáků ve 

vzdělávání je dána způsobem užívání jazyka, který si dítě osvojilo v rodině. V této sou-

vislosti není možné jeho výzkum nezmínit. Bernstein rozlišuje kód rozvinutý a kód 

omezený. Tato teroie byla prezentována v širším rámci jeho koncepce o sociálních 

strukturách. Jeho teorii podpořila řada zkoumání chování matek ze sociálně slabších, 

dělnických tříd ke svým dětem. Způsob komunikace, popsaný Bernsteinem jako ome-

zený jazykový kód,  ovlivňuje děti již ve věku předškolním a přináší zmiňovaný jazy-

kový deficit, v kontrastu s dětmi z rodin ze středních vrstev,  kde mají rodiče rozmani-

tější komunikační prostředky. Jsou to zejména matky s vyšší úrovní vzdělání, které 

ovlivňují přijímání a následnou reprodukci komunikátu dítětem. Nedostatečnost se pak 

projevuje zejména v schopnostech využívat jazykovou strukturu v různých situacích. 

 Sociolingvista W. Labov oponoval, že děti z afroamerických rodin žijící 

v USA mají bohatou slovní zásobu a dobré jazykové dovednosti, ale platné v jejich při-

rozeném prostředí. Ve vzdělávacích institucích se jim však komunikuje obtížně,  neúpl-

ně, s pauzami, čemuž Labov rozumí jako důsledku „obranného mechanismu“, který 

vyplývá ze sociální podřazenosti těchto žáků. Bohatou slovní zásobu ve formálním ja-

zyce (rozvinutém jazykovém kódu) označil Labov za výmluvnost, tedy mnoho slov s 

minimální informační hodnotou, ze které učitele dělá chybný úsudek o žákově intelektu 

a  hodnotí jej jako známku rozvinutého myšlení. V České republice se od v 60. letech 
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provádějí  výzkumy, které podle Průchy  prokazují úzký vztah úrovně vzdělanosti rodi-

čů a  vzdělanosti jejich dětí, tedy jistou míru vzdělanostní reprodukce. Dalšími faktory 

ovlivňující školní výsledky jsou místo bydliště (město/vesnice), počet dětí v rodině a 

majetkové poměry, velikost bytu rodiny a pracovní doba rodičů. Analýzy výsledků PI-

AAC prokazují zvyšování závislosti dosahovaného vzdělání na rodinném zázemí, tento 

vliv narostl v období mezi roky 1998–2012 více než dvojnásobně (Rovný přístup ke 

vzdělávání v České republice: situace a doporučení, ČŠI 2014). 
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3 Metodologická část 

3.1.1 Výzkum 

3.1.2  Volba metody a administrace dotazníků 

Pro zajištění dat do následujícího výzkumu jsem zvolila metodu kvalitativně ori-

entovaného výzkumu formou anonymního dotazníku. Původní výzkum z roku 2011 byl 

realizován v den zápisu do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 v ZŠ Kladno, C. Bou-

dy 1188. Po třech letech jsem stejný dotazník užila v této škole a v ZŠ Kladno, Vašatova 

1438 a  ZŠ Kladno, Vodárenská 2116. V roce 2011 se účastnilo 90 anonymních respon-

dentů a v aktuálnějším zjišťování již 160, ačkoliv ve škole ve Vodárenské ulici bylo 

užito pouze jednoho výtisku dotazníku, takže se dále touto školou nebudeme zabývat. 

Dvě zbylé školy zajistily návratnost okolo 90% dotazníků, což nám dává dobrou pově-

domost o názorech rodičů budoucích žáků prvních tříd z těchto dvou škol. Údaje škol 

jsem z důvodů úspory času sloučila, protože rozdíly v odpovědích byly procentuálně 

statisticky bezvýznamné. Výběr respondentů byl základní soubor (všechny osoby v si-

tuaci, kterou zkoumáme), tedy všichni rodiče, kteří přišli k zápisu do první třídy (Chrás-

tka, 2007). Ve vyhodnocení otázek číslo čtyři a devět bylo použito měření ordinální (po-

řadové), v ostatních otázkách byly odpovědi uspořádány do tabulek a graficky vyjádře-

ny pomocí koláčových grafů. V  grafech a komentářích k nim porovnáme výsledky 

z roku 2011 s výsledky z roku 2013. 

Dotazník jsem vytvářela s ohledem na cíle práce, tedy zjišťování položek: Při-

pravují rodiče své dítě na první třídu, nebo spoléhají na pedagogy v MŠ? Jaké doved-

nosti považují za důležité? Přisuzují nástupu školní docházky dostatečnou důležitost? 

Jakou formou  rozvíjejí děti ve volném čase a jakou povahu má obecně volný čas před-

školáků v našem vzorku? Dotazníky jsem distribuovala do tří základních škol na Kla-

densku a pedagogové spolupracující na zápisu do prvních tříd jej nabízeli při osobních 

pohovorech s rodiči při zápisu. Následující den jsem vybrané školy navštívila, dotazní-

ky vyzvedla a vyhodnotila. 
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3.2 Základní školy, ve kterých probíhal výzkum 

3.2.1 ZŚ Kladno, C. Boudy 1188 

Základní škola Kladno, C. Boudy 1188, škola s rozšířenou výukou jazyků se na-

chází v centru Kladna. Škola byla koncipována původně jako jazyková, výběrová 

s výukou od třetího ročníku. V současnosti se jedná o úplnou základní školu, kde je cel-

kem dvacet tříd. Škola vzdělává své žáky podle školního vzdělávacího programu Baby-

lon. Škola se profiluje rozšířenou výukou jazyků, od třetí třídy se zde vyučuje anglický 

jazyk třikrát týdně plus jedna hodina konverzace, od páté třídy druhý jazyk volitelný. 

Rodiče vybírají z nabídky jazyka německého, ruského a francouzského. V osmé třídě 

lze zapsat dítě na konverzaci nebo přibrat třetí jazyk. Jazyky se vyučují v malých skupi-

nách cca do 15 žáků. Škola vzdělává přes padesát žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, mimořádně nadané žáky škola nevykazuje. Nabídku školy doplňuje řada 

zájmových kroužků, zahraniční exkurse a další aktivity. Sdružení rodičů provozuje na 

půdě školy Dětský klub, školní jídelna je v budově. 

Personální obsazení je celkem stabilní, krom mateřských dovolených a odchodů 

do důchodu se složení učitelského sboru zásadně nemění. Škola je zapojena do několika 

projektů, např. Primární prevence ohrožených dětí 1. tříd ZŠ, ESF Peníze školám a kaž-

doročně se účastní charitativního projektu paní Běly Jensen Hnutí na vlastních nohou – 

Stonožka (Inspekční zpráva, 2011). 

. 

3.2.2   Základní škola Kladno, Vašatova 1438 

Základní škola Kladno, Vašatova 1438 sídlí v budově více než 100 let staré, opět 

v centru města Kladna. V 90. letech 20. století byla zrekonstruována a přistavěna spor-

tovní hala, škola má 14 učeben pro 13 tříd. Školní družina nemá vlastní prostory, její 

činnost je realizována v kmenových  učebnách, do jídelny je dovážena strava z jiné ZŠ, 

škola v letošním školním roce zavedla společné snídaně. Ředitelka školy nastoupila 

roku 2012 a provedla zásadní změny v technickém vybavení a personálním obsazení 

školy, vydala školní vzdělávací program, který je v souladu s RVP  ZV Škola – základ 

života. Pedagogický sbor není plně stabilizován, obměnil se v posledních letech cca 
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z jedné třetiny, je zde vhodně pojednána problematika uvádějícího učitele. Výborná 

úroveň dokumentů vydávaných ředitelkou a rodinné prostředí jsou silnými stránkami 

školy. Na škole funguje Rada rodičů, Školní parlament, škola je zapojena do několika 

projektů, např. ESF Peníze školám, Vzdělání pro konkurenceschopnost. Škola se věnuje 

charitativní činnosti ve spolupráci s Dětským domovem Unhošť (Inspekční zpráva, 

2014). 

3.2.3   Základní škola Kladno, Vodárenská 2116 

Základní škola Kladno, Vodárenská 2116 je úplnou základní školou s  ročníky 1. 

- 9. v 21 třídách, školní družinou se šesti odděleními a vlastní školní jídelnou. Od roku 

2005 vyučuje podle školního vzdělávacího programu Škola porozumění. Žáků se speci-

álními vzdělávacími potřebami je v současnosti okolo 7% a žáků se sociálním znevý-

hodněním je 9%. Z vyučovaných cizích jazyků je základem anglický jazyk, dále jsou 

vyučovány německý, francouzský a ruský jazyk formou zájmových útvarů. Učitelský 

sbor byl v posledních letech významně obměněn, škola je dobře vybavena materiálně, je 

zapojena do několika projektů, např. ESF Peníze školám (Inspekční zpráva, 2013).. 

 Z předchozí kapitoly vyplynulo zjištění, že školy, ve kterých probíhalo 

šetření v den zápisu do 1. tříd ZŠ se svou charakteristikou zásadně neliší. Kapacitně se 

liší škola ve Vašatově ulici, ale jinak jsou srovnatelné. Tak jako všechny školy, potýkají 

se i tyto se zázemím personálním, materiálním, se souladem ŠVP s RVZ VZ a dalšími 

problematickými oblastmi dnešního školství. 
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4  Praktická část 

4.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření – komparace s rokem 2011 

4.1.1 Posouzení školní zralosti 

Ve  školním roce 2014 dotázaní rodiče významně častěji posuzovali školní zra-

lost svého dítěte sami, než rodiče, kteří přišli k zápisu roku 2011. Jak vyplývá z grafu 

číslo 1, snížil se počet rodičů, kteří posuzovali na radu učitelek z MŠ, a počet rodičů, 

kteří se byli poradit v pedagogicko-psychologické poradně, zůstává neměnný. Mírně se 

snížil počet těch rodičů, kteří se radili s dětským lékařem, a naopak zvýšil těch, kteří se 

školní zralostí vůbec nezabývali. Nejzajímavější se z hlediska komparace výsledků jeví 

tedy plných 51% rodičů, kteří posuzují zralost u dítěte zcela sami. 

1. Školní zralost jsem u svého dítěte posuzoval/posuzovala: 160 
sám/sama  82 
ve spolupráci s mateřskou školou 40 
ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou   21 
ve spolupráci s dětským lékařem 12 
neposuzoval/neposuzovala   5 

 

 

51%

25%

13%

8%

3%

Graf č.1 2014 Školní zralost jsem u svého 
dítěte posuzoval/posuzovala:

sám/sama

ve spolupráci s mateřskou školou

ve spolupráci s pedagogicko-

psychologickou poradnou

ve spolupráci s dětským lékařem

neposuzoval/neposuzovala
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1. Školní zralost jsem u svého dítěte posuzoval/posuzovala: 73 
sám/sama  33 
ve spolupráci s mateřskou školou 18 
ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou   13 
ve spolupráci s dětským lékařem 7 
neposuzoval/neposuzovala   2 

 

 

4.1.2  Informace o školní zralosti 

I v otázce získávání informací o školní zralosti se nám oproti roku 2011 ukazuje 

nárůst počtu rodičů, kteří se obraceli spíše ke známým (zvýšení z 6% na 12%) anebo 

rozhodovali dle informací z internetu nebo odborné literatury. V počtu rodičů, kteří se 

radili s dětským lékařem či PPP, zaznamenáváme nárůst o 4%, ale je zde trend dbát mé-

ně na názor pedagoga preprimárního vzdělávání, protože na názor učitelky MŠ spoléha-

lo 45% oproti 51% z roku 2011. Můžeme dovozovat, že rozptyl názorů bude od před-

chozího výzkumu větší, protože jej absolvovalo více rodičů z různých spádových oblas-

tí a dvou různých škol. Pokud bychom brali v úvahu výsledky výzkumu Close, že cel-

kem 72,9% rodičů ze vzorku tohoto longitudinálního výzkumu je pro výběr školy bez 

ohledu na spádovost, (Greger D., Chvál M. , Simonová J., Straková J., 2014), pak právě 

tito rodiče si chtějí najít školu dle svého výběru, bez ohledu na adresu trvalého bydliště. 

45%

25%

18%

9%

3%

Graf č.1. 2011 Školní zralost jsem u svého 
dítěte posuzoval/posuzovala:

sám/sama

ve spolupráci s mateřskou

školou
ve spolupráci s pedagogicko-

psychologickou poradnou
ve spolupráci s dětským

lékařem
neposuzoval/neposuzovala
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Tito rodiče se chtějí i sami rozhodnout, zda je jejich dítě zralé a cítí se plně kompetentní 

k posouzení této zralosti, bez porady s odborníky v dané oblasti 

2. Informace o školní zralosti jsem zjišťoval/zjišťovala: 160 
od pedagogů v mateřské škole 72 
od dětského lékaře či v pedagogicko-psychologické poradně 38 
z literatury nebo internetu 24 
od známých, příbuzných  19 
nezjišťoval/nezjišťovala  7 

 

 

 

2. Informace o školní zralosti jsem zjišťoval/zjišťovala: 73 

od pedagogů v mateřské škole 20 
od dětského lékaře či v pedagogicko-psychologické poradně 13 
z literatury nebo internetu 17 
od známých, příbuzných  16 
nezjišťoval/nezjišťovala  3 
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Graf č.2 2014 Informace o školní zralosti 
jsem zjišťoval/zjišťovala:

od pedagogů v mateřské škole

od dětského lékaře či v

pedagogicko-psychologické

poradně

z literatury nebo internetu

od známých, příbuzných

nezjišťoval/nezjišťovala
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4.1.3 Odklad školní docházky 

Dle grafů z roku 2011 a 2014 vidíme, že počet rodičů, kteří neplánují žádat od-

klad školní docházky je v novějším vzorku nižší o 17% a vyšší je počet rodičů, kteří 

přišli k zápisu po odkladu. Hrát roli zde může i skutečnost, že na školách je běžnou pra-

xí, že děti jsou po odkladu zvány k zápisu pouze formálně, protože dítě je tak jako tak 

automaticky zapsáno již předešlého roku. Nicméně problematika odkladů je u nás dlou-

hodobě předmětem zkoumání. 

3. Odklad školní docházky: 160 
jsem žádal/žádala vloni 61 
budu žádat 11 
očekávám radu od pedagoga konajícího zápis 14 
nežádal/nežádala jsem ani to neplánuji 74 
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Graf č.2 2011 Informace o školní zralosti 
jsem zjišťoval/zjišťovala:

od pedagogů v mateřské škole

od dětského lékaře či v

pedagogicko-psychologické

poradně

z literatury nebo internetu

od známých, příbuzných

nezjišťoval/nezjišťovala
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3. Odklad školní docházky: 73 

jsem žádal/žádala vloni 26 
budu žádat 5 
očekávám radu od pedagoga konajícího zápis 6 
nežádal/nežádala jsem ani to neplánuji 36 
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4.1.4      Dovednosti školsky zralého dítěte 

V této otázce jsem se zabývala  tím, jaká je představa rodičů o poznávacích do-

vednostech a o stupni vývoje ve vybraných sociálních a emočních dovednostech, jež by 

dítě při nástupu do školy mělo mít. Jsou zde zastoupeny požadavky na školní připrave-

nost i školní zralost. V roce 2014 se na první místo dostává početní představa do 10 a 

také zopakování jednoduchého rytmu se posunulo o několik příček. Nicméně lze kon-

statovat, že rodiče, kteří se účastnili výzkumu v roce 2011 i v 2014, upřednostňují do-

vednosti definované jako znaky školní připravenosti. 

Lze říci, že většina rodičů si myslí, že tyto dovednosti jsou pro vstup do školy zá-

sadní. Jistě také usuzují na základě zkušeností se svými dětmi, kdy bez pochyby řada 

šestiletých výše uvedenými schopnostmi disponuje. Mezi těmito položkami je ukryta 

otázka, zda má dítě v 6 letech umět obsluhovat počítač, tedy alespoň zapnout, vypnout a 

pracovat s myší. Ve starším výzkumu se tako otázka ukazovala jako nejméně podstatnou, 

nicméně nezanedbatelnou položkou (30 rodičů ze 73). V aktuálním šetření je již třetí od 

konce a přeskočila ve své důležitosti schopnost překonání neúspěchu a podřízení autori-

tě. Výsledky těchto položek, které pokrývají spíše oblast sociální a emocionální zralosti, 

ukazují, že někteří rodiče dávají přednost obsluze počítače před zvládáním afektivního 

jednání. Pak se tedy potvrzuje trend ve společnosti, který sledují někteří sociologové, 

jenž je charakterizován upřednostňování individuálního výkonu a prospěchu před 

schopností spolupráce a akceptace pravidel. 

Otázka podřízení se autoritě byla méně podstatná již ve výzkumu z roku 2011, ale 

její propad může naznačovat pokračující směr vztahu dnešních rodičů, a možná nejen 

jich, k individualismu. Je tedy sociální dovednost tohoto druhu dnes rodiči podceňována? 

Vyučující a vychovatelé bývají kritizováni, že upřednostňují školní připravenost, ve 

smyslu způsobilosti k edukaci před školní zralostí, ale námi dotazovaní respondenti 

odpovídají tak, že se zdá, ža této chyby se dopouští i mnozí rodiče, a to po třech letech 

ve větší míře než před tím. 
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Graf č.4 2014 Zaškrtněte vše, co podle Vás 
patří do výbavy školsky zralého dítěte:

4. Zaškrtněte vše, co podle Vás patří do výbavy školsky zralého dítěte: 160 

početní představa do 10  132 
znalost základních geometrických tvarů 130 
rozpoznání barev  124 
rozpoznání stran – pravá, levá   115 
kresba postavy ve správných proporcích, s krkem, končetinami a det. obličeje 98 
schopnost práce ve skupině, podřízení se kolektivu                89 
orientace v prostoru (nad, pod, vedle, vpředu atd.) 82 
sebeobsluha při oblékání, stolování, při hygieně 80 
zopakování jednoduchého rytmu  79 
znalost vlastní adresy, data narození, jmen rodičů a sourozenců 79 
základní obsluha počítače (zapnout, vypnout, práce s myší) 65 
překonání neúspěchu, zvládnutí negativní reakce (vztek, pláč, agresivita) 65 
podřízení se autoritě 60 
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4. Zaškrtněte vše, co podle Vás patří do výbavy školsky zralého dítěte: 73 
kresba postavy ve správných proporcích, s krkem, končetinami a detaily obličeje 65 
orientace v prostoru (nad, pod, vedle, vpředu atd.) 64 
početní představa do 10  68 
podřízení se autoritě 49 
překonání neúspěchu, zvládnutí negativní reakce (vztek, pláč, agresivita) 51 
rozpoznání barev  73 
rozpoznání stran – pravá, levá   56 
sebeobsluha při oblékání, stolování, při hygieně 62 
schopnost práce ve skupině, podřízení se kolektivu                67 
základní obsluha počítače (zapnout, vypnout, práce s myší) 30 
znalost vlastní adresy, data narození, jmen rodičů a sourozenců 63 
znalost základních geometrických tvarů 69 
zopakování jednoduchého rytmu  45 
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4.1.5    Dovednosti, které děti při zápisu prokazují 

V otázce č. 5 rodiče odpovídali na otázku, kde dovednosti, které jsme podrobně 

rozepsali v předchozí položce, mají získávat. Stejně jako roku 2011 se naprostá většina 

(88% a 93%) se shodla na tom, že prostředí rodiny i mateřské školy se podílí na rozvoji 

dětí přibližně stejnou měrou a jen 11% procent v roce 2011 a 6% v roce 2014 si myslí, 

že rodiče jsou odpovědní za úroveň školní připravenosti ve větší, či dokonce plné míře 

oproti MŠ. Počet rodičů, kteří mají představu, že dovednosti nutné pro vstup do školy 

zajišťuje především MŠ, je stabilně malý. 

 

5. Dovednosti, které děti při zápisu prokazují, mají získávat: 160 
především v mateřské škole  3 
především doma, v rodině 9 
v mateřské škole i v rodině 148 

 

 

 

5. Dovednosti, které děti při zápisu prokazují, mají získávat: 73 

především v mateřské škole  3 
především doma, v rodině 7 
v mateřské škole i v rodině 63 

 

2% 6%

92%

Graf č.5 2014 Dovednosti, které děti při 
zápisu prokazují, mají získávat:

především v mateřské škole

především doma, v rodině

v mateřské škole i v rodině
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4.1.6     Volný čas předškoláků 

Z odpovědí vyplývá, že zájmové kroužky navštěvuje vícekrát týdně, nejvíce dětí z 

našeho vzorku. 36% dětí roku 2011 oproti 40% vloni, které mají kroužek vícekrát týdně 

než dvakrát, ukazuje na prohlubující se trend zajišťovat dětem organizované volnočaso-

vé aktivity již v předškolním věku. Nejméně dva zájmové útvary, či dvakrát týdně 24% 

v roce 2014 zaznamenává mírný propad oproti 30% z přechozího šetření, stejně tak mé-

ně předškoláků má pak jeden kroužek. 18% vloni pak nemá žádný kroužek, zatímco v 

roce 2011 bylo bez zájmového útvaru 12%. Celkem 82% dětí nově a 88% před třemi 

lety  je již v předškolním věku organizováno v nějakém zájmovém útvaru. 

 I v případě, že mnohé aktivity tohoto typu se odehrávají v rámci MŠ a ne odpo-

ledne, tak pouze málo dětí z našeho výzkumu předškolního věku není zapsáno v žád-

ném kroužku, nijak rozvíjeno, nijak stimulováno. Zajímavý je vztah mezi šestiprocent-

ním propadem z celkového počtu organizovaných dětí a čtyřprocentním nárůstem počtu 

těch, které musí zvládnout více než dva kroužky týdně. Obavy o příliš ranou stimulaci a 

přetěžování mohou být v tuto chvíli na místě, nicméně nebylo předmětem našeho 

zkoumání, jaké povahy jsou tyto zájmové útvary, ani zda jsou spíše výukové, umělecké 

či pohybové. 

4%
10%

86%

Graf č.5 2011 Dovednosti, které děti při 
zápisu prokazují, mají získávat:

především v mateřské

škole

především doma, v rodině

v mateřské škole i v rodině
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Předškolní věk má v tomto ohledui svoje specifika a to zejména tím, že kroužky 

vyhledávají předškolákům především rodiče, a tedy chybí určitý prvek dobrovolnosti 

(Pávková, 2008). Hledání zájmu či talentu je v pořádku, ale v tomto věku by měl být 

dostatek času věnován spontánní volné hře, aktivně strávenému času s blízkými, poví-

dáním, mazlením. Jak zaměstnaní rodiče dokáží toto vše skloubit s mnohahodino-

vým  pobytem v MŠ a následným trávením času v kroužcích několikrát týdně, můžeme 

pouze spekulovat. 

 

6. Má vaše dítě sportovní, umělecké, výukové či jiné kroužky? 160 

ne   28 
ano, jednou týdně  29 
ano, dvakrát týdně či dva kroužky 39 
ano, víckrát týdně či více kroužků  64 

 

 

 

6. Má vaše dítě sportovní, umělecké, výukové či jiné kroužky? 73 

ne   12 
ano, jednou týdně  15 
ano, dvakrát týdně či dva kroužky 20 
ano, víckrát týdně či více kroužků  26 

18%

18%

24%

40%

Graf č.7 2014 Má Vaše dítě sportovní, 
umělecké, výukové či jiné kroužky?

ne

ano, jednou týdně

ano, dvakrát týdně či dva kroužky

ano, víckrát týdně či více kroužků
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4.1.7     Hraní elektronických her 

 Z odpovědí respondentů našeho dotazníkového šetření vyplývá, že 90% a 89% 

dětí o tři roky později má v předškolním věku má aktivní zkušenost s hraním elektro-

nických her.  Nezjišťovali jsme, zda povaha her, kterým se zkoumaný vzorek předško-

láků věnuje, je spíše naučná, násilná, zábavná či jiná, nemůžeme se tedy vyjádřit ke 

konkrétním dopadům. 

 Je zřejmé, že střídání podnětů na obrazovce počítače má vliv na vlastní vývoj 

mozku. Je zde riziko, že dojde k „přestimulování“ a následně až k možnému rozvoji 

ADHD (Langmeier, Krejčířová, 2007, str. 303).  Mnohdy jsou televize a počítač jedi-

nými společníky dnešních dětí do pozdních odpoledních hodin. Krize tradiční rodiny a 

nárůst rozvodovosti až na 45% (Helus, 2012) je třeba vzít v úvahu v rámci zamyšlení 

nad funkčností dnešní rodiny, která má přímý vliv na zapojení dítěte do jejího chodu 

jako právoplatného člena prvotního společenství, kde se může dítě se seberealizovat a 

spolupracovat s ostatními členy. Způsob trávení volného času šestiletého dítěte u moni-

toru počítače je diskutabilní z hlediska vývoje mozku a CNS ani z hlediska naplnění 

potřeby sounáležitosti a spolučinnosti s ostatními členy rodiny. 

16%

21%

27%

36%

Graf č.7 2011 Má Vaše dítě sportovní, 
umělecké, výukové či jiné kroužky?

ne
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7. Má Vaše dítě aktivní zkušenost s elektronickými hrami (počítač, herní 
konzole atd.)? 

73 

ano  65 
ne   8 
nevím 0 

90%

10%

0%

Graf č.8 2014 Má Vaše dítě aktivní zkušenost
s elektronickými hrami (počítač, herní konzole 

atd.)?

ano ne

nevím

7. Má Vaše dítě aktivní zkušenost s elektronickými hrami (počítač, herní 
konzole atd.)? 

160 

ano  144 
ne   16 
nevím 0 
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4.1.8     Změny v rodině po nástupu školní docházky 

 V  otevřené otázce se v obou výzkumech objevují více méně stejné změny 

v chodu domácnosti, jež se pojí s nástupem dítěte do školy. Je to zejména v obecné ro-

vině více povinností, psaní domácích úkolů, změna rozvrhu dne, režimu atd. Že se zvýší 

objem povinností předpokládalo nejvíce rodičů jak v roce 2011, tak v následujícím šet-

ření. Naopak hned jako druhá nejčastější odpověď se ve starším výzkumu ukazuje vari-

anta, že se nezmění nic, kdežto v novém je tato položka až jako třetí co do četnosti. Mů-

žeme se domnívat, že větší procento rodičů si myslí, že nějaké významné změny nasta-

nou už dříve. Toto zjištění je pozoruhodné i vzhledem k tomu, že tyto dvě otázky 

s nejvyšším skóre jsou skoro na opačné straně názorového spektra. Je diskutabilní, zda 

rodiče, kteří predikovali, že se nic nezmění, mají starší dítě, které již školu navštěvuje, a 

proto si rodina zvykla na každodenní úkony, spojené s domácí přípravou na školu. Je ale 

také možné, že tito rodiče nevyhodnotili školní docházku povinnosti s ní spojené jako 

tak důležité, aby jim změnila životní styl či rytmus. 

 Rodičů, kteří naopak napsali, že budou mít více povinností, nebo budou mít pros-

tě méně času v období tří let, lehce ubylo a my se můžeme domnívat, že tito se staví 

89%

11%

0%

Graf č.8 2011 Má Vaše dítě aktivní zkušenost
s elektronickými hrami (počítač, herní konzole 

atd.)?

ano

ne
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zodpovědně k práci, kterou budou s dítětem dennodenně sdílet. Též je méně rodičů, 

kteří vidí jako změnu projevy samostatnosti u svého dítěte. Zajímavý názor projevili ti 

rodiče, jejichž předpoklad je takový, že se změní úplně vše, což můžeme chápat jako 

změnu jak pozitivní, tak negativní. Postoj rodiny ke vzdělávání ovlivňuje jeho školní 

úspěšnost, proto můžeme konstatovat, že jestliže se v našem průzkumu prokázalo, že 

velké procento rodičů změny odpovídající důležitosti počátku školní docházky předpo-

kládá a zodpovědně se na ně připravuje, pak postoje těchto rodičů jsou přiměřené situa-

ci. 
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Graf č.9 2014 Co očekáváte, že se v chodu 
Vaší rodiny nástupem dítěte do školy změní?

8. Co očekáváte, že se v chodu Vaší rodiny nástupem dítěte do školy 
změní? 

160 

více povinností 48 
psaní domácích úkolů 25 
nic 19 
změna rozvrhu dne 16 
režim 14 
více samostatnosti u dítěte 7 
všechno 4 
méně času 2 



  48 

 

 

8. Co očekáváte, že se v chodu Vaší rodiny nástupem dítěte do školy změ-
ní? 

73 

více povinností 24 
nic 13 
změna rozvrhu dne 12 
režim 6 
všechno 2 
psaní domácích úkolů 10 
méně času 2 
více samostatnosti u dítěte 4 
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Graf č.9 2011 Co očekáváte, že se v chodu Vaší 
rodiny nástupem dítěte do školy změní?
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4.2    Závěr ze srovnání dotazníkových šetření 

V otázce číslo jedna jsme se zabývali posuzováním školní zralosti. V novém vý-

zkumu 46% rodičů posuzuje školu ve spolupráci s jinými institucemi (MŠ, PPP, pediatr), 

oproti předchozímu výzkumu je to propad o 21%. Současní rodiče se tedy cítí být kom-

petentnější k tomuto posouzení a to i bez porady s pedagogy v mateřských školách (ze 

41% na 25%). 

Otázka číslo dva zkoumala podrobněji, kde si rodiče získávali informace o školní 

zralosti. Tady už jistou míru spolupráce s MŠ (zřejmě jen co se týče informací obecného 

charakteru) připouští nově 45%, ale stále je to méně než 52% v roce 2011. Více rodičů 

se zeptalo svého pediatra, o jeden procentní bod menší počet rodičů si zjišťovalo rele-

vantní informace na internetu nebo z literatury a dvojnásobně více se jich poptalo zná-

mých a příbuzných. 

 46% rodičů nežádalo v roce 2014 odklad oproti 63% z roku 2011, což je o 17% 

méně. Naopak vzorek rodičů z novějšího výzkumu žádalo vloni podílem 38% a v roce 

2011 jen 24%. 

 Za důležitou dovednost považuje více rodičů aktuálně početní představu do 10, 

zatímco před třemi lety řadili rodiče na první místo rozpoznání barev. Oblasti školní 

připravenosti však opět obsadily první příčky, oproti oblastem pokrývajícím spíše školní 

zralost ve smyslu emocionální stability a sociální adaptability. Schopnost základní ob-

sluhy PC považují nově rodiče na důležitější než zvládnutí negativních emocí a podří-

zení se autoritě. 

 93% rodičů oproti 88% si myslí, že výše zmíněné dovednosti mají děti získávat 

v mateřské škole i v rodině a nárůst zaznamenal též názor, že se děti učí především v 

MŠ. Naopak o 6% méně rodičů si myslí, že stěžejním místem učení předškoláků je ro-

dina. 

Méně předškoláků než dříve je organizováno v nějakém zájmovém útvaru, kon-

krétně 82% oproti 88% z roku 2011. Nicméně více dětí, (40% oproti 37%) má kroužků 

více než dva, či dvakrát týdně. 
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 Stabilní je počet dětí, které mají již v předškolním věku zkušenost s hraním elek-

tronických her a to 90%, respektive 89%. 

 V otevřené otázce co do očekávaných změn se rodiče vesměs vyjadřovali v obou 

výzkumech obdobně, tedy nejčastěji očekávají více povinností, psaní domácích úkolů, 

změnu režimu atd. Snížení zaznamenala odpověď, že se po nástupu školní docházky  

nezmění nic a to posunutím ze druhé příčky na třetí. 

4.3    Diskuze nad závěry ze srovnání dotazníků 

4.3.1   Školní zralost – posuzování v rodině 

Pokud bychom vzali v úvahu, že respondenti našeho nového výzkumu rozhodují 

ve větší míře sami o způsobilosti svého dítěte k povinnému vzdělávání než ti předchozí, 

můžeme z toho učinit několik závěrů: 

• rodiče jsou sebevědomější, informovanější a aktivnější než dřív 

• rodiče tráví se svými dětmi dostatek času, rozvíjí je a znají lépe po všech 

stránkách oproti předchozímu vzorku 

• rodiče nemají dostatek důvěry k poradenským schopnostem učitelů, 

pracovníků pedagogicko-psychologických poraden či pediatrů 

• rodiče nepociťují nástup školní docházky jako problém k řešení, ale jako 

nutný krok k vyššímu stupni vývoje, který je potřeba zvládnout bez ohledu 

na aktuální stav svého dítěte 

Již v první otázce se nám tedy objevuje jako zásadní vztah rodičů k dítěti, postoj 

ke vzdělávání a vzdělávacím institucím, autoritám. Všechny tyto oblasti jsou ovlivněny 

samozřejmě osobností rodiče, ale i jeho socioekonomickým zázemím. Základní jednot-

kou vztahů je jednoznačně rodina, která spoluurčuje vztah k mezoprostředí, jako je tře-

ba škola, zaměstnavatel, místní úřady atd. Ze sociologického hlediska je zajímavý vývoj 

vnímání rodiny jako takové. Ve starém Římě například byl do rodiny počítán každý, kdo 

žil v jednom společenství, pod jednou střechou. Do první poloviny 19. století se zacho-

valo toto vidění rodiny jako všech v domě, včetně zaměstnanců jako byly služky, čele-
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díni a podobně. Šlechta paralelně s tímto pojetím chápala rodinu téměř stejně jako rod. 

V dnešní rodině je rodina okleštěna na muže, ženu a jejich děti. 

 Ovšem takzvaná tradiční rodina, rozvětvená a pevně vázaná na dům, který byl 

obýván po generace stejným rodem zřejmě nikdy neexistovala. Tento mýtus vytvořil 

francouzský myslitel La Play r. 1864 a rozpad této domnělé velké rodiny přisuzoval 

rozvoji průmyslové společnosti. Až roku 1971 zpětný výzkum údajů z matrik ukázal, že 

rodiny měly v letech 1574 – 1821  mezi 4 - 6 členy a o širší rodiny žijící v jedné do-

mácnosti se tedy jednat nemohlo.  (Možný, 1990). 

 Rodina stále je, obecně řečeno, místem, které má pro společnost vysokou hodno-

tu. Tato hodnota spočívá v zajišťování přirozené reprodukce obyvatel. Současný počet 

lidí po celém světě, kteří v produktivním věku žijí v manželství a spolu s dětmi tvoří 

úplnou rodinu, nastiňuje jakousi krizi. Nemusí tomu tak ale být, pokud vezmeme v úva-

hu neformální vztahy, odklon lidí ve středním věku od oficiální instituce manželství či 

uzavírání sňatků mezi lidmi, kteří si do nového vztahu přivádí děti z předchozích man-

želství. V jednoznačném pojmenování dnešního stavu rodiny jako krizového, bychom 

tedy měli být zdrženliví, protože dnešní sekularizovaná společnost (celosvětově, ale 

obzvláště u nás) nedává sociologům postihnout pravý stav věcí v takové míře, jak tomu 

bylo před několika desítkami let. Důvodů k odklonu od formálních svazků může být 

více – třeba nazírání na kvality života, které manželství přináší. Dříve bylo sebeoběto-

vání rodině, dětem vnímáno jako veskrze pozitivní a ziskové pro osobnost. Dnes, jistě 

vlivem zmíněné sekularizace a snad i konzumním způsobem života, je jako přínos hod-

nocena především možnost realizace a sebeuplatnění jednotlivých partnerů. Manželství 

tedy zůstává pro moderního člověka zázemím a oporou, ale spíše ve smyslu odrazového 

můstku, pro jeho úsilí prosadit se v neosobním světě velkých organizací, korporací a 

dalších potencionálních zaměstnavatelů a činitelů ve společnosti. 

 Do aktuálního stavu české rodiny, který popisuje ve své publikaci Proměny sou-

časné české rodiny Hana Maříková, se promítají socioekonomické změny, které nastaly 

po roce 1989, již velmi intenzivně.  Z údajů z roku 1996 například vyplývá, že sice stále 

nejvíce občanů ČR žije v úplné rodině (51,3 %), ale co do rodinného stavu, tak v roce 

1999 je již svobodných plných 21,6 % (Maříková, 2000). Na tento trend má jistě vliv 

způsob trávení volného času mladé generace, rozšířené možnosti cestování, studia a 



  52 

 

 

další. Dále je možno vysledovat převahu rodin s pouze jedním dítětem, kde je otec ve 

věku mezi 21 – 30 lety,  druhé  dítě  přichází  (pokud vůbec)  až  ve  věku rodiče 31 – 40 

let. Takoví rodiče mají jistě ke vzdělávání zcela jiný vztah, než generace jejich rodičů, 

kteří měli kvalitativně i kvantitativně zcela jiný typ vztahů a vytvářeli pro své děti jiný 

typ rodinného zázemí. 

 

4.3.2    Informace o školní zralosti 

Obecné informace o školní zralosti získávali rodiče především od učitelek z MŠ. 

Srovnání s výzkumem z roku 2011 nám v této otázce mnoho informací nepřináší, snad 

jen nárůst rodičů, kteří vystačili s informacemi od známých a příbuzných z 6% na 12%. 

I z této změny můžeme vyvozovat teoretické závěry: 

• rodiče považují názory svých blízkých za relevantnější, než názory odborní-

ků v dané oblasti 

• rodiče nechtějí nebo nemohou věnovat čas vyhledávání informací v odborné 

literatuře či na internetu 

• rodiče nechtějí nebo nemohou věnovat čas poradě s odborníkem v dané ob-

lasti 

• rodiče nepovažují informace o školní zralosti za natolik důležité a pro svůj 

komplexní postoj k této problematice za tak zásadní, aby tomu věnovali více 

času, než doptáním se  osob ve svém okolí nebo učitelky v MŠ 

Pokud bychom měli shrnout výše uvedené závěry, opět se zde jeví postoj rodičů 

ke vzdělávání jako jeden z klíčových faktorů budoucí vzdělávací dráhy jejich dítěte. 

Jestliže jsou rodiče v otázce získávání informací aktivní, budou jistě na základě svých 

zjištění přistupovat ke svému dítěti informovaně a zodpovědně. Protože rodič nevidí 

dítě v kolektivu vrstevníků, nemůže srovnávat jeho výkon  tudíž nemá potřebný kontext 

k porovnání stupně vývoje svého potomka s ostatními. Pokud by v případě pochybností 

každý rodič vyhledal odborníka, nebo jen aktivně získával informace, nezřídka by se tak 

předcházelo školní neúspěšnosti dětí s poruchami učení, ADHD či ADD, jestliže by 

zákonný zástupce včas zachytil odchylky od normy v chování či výkonu svého dítěte. S 
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řadou nedostatků v intelektovém či osobnostním vývoji se lze vypořádat včasnou dia-

gnostikou a reedukací, ne tak ovšem s neodhalenými, zanedbanými či neřešenými nedo-

statky. 

 

4.3.3   Odklad školní docházky – zvýšení počtu žádostí 

 V porovnání s výzkumem z roku 2011 dochází k poklesu rodičů, kteří nežádali 

ve školním roce 2013/2014 odklad a nárůstu rodičů, kteří již žádali vloni, přicházejí 

tedy k zápisu po odkladu. Problematika odkladů zde již byla obšírně pojednána v teore-

tické části, komparace výzkumů nám nepřináší jinou informaci, než že počet odkladů v 

ČR je stále vysoký. Tedy téměř 22% oproti nejvyššímu počtu ze všech okolních států a 

to v Německu 7,5% z roku 2011 (Greger D., Chvál M. , Simonová J., Straková J., 2014). 

Možné důvody odkladu na straně rodičů: 

• relativně snadná realizovatelnost odkladu 

• větší informovanost v této oblasti, popularizace témat pedagogické diagnos-

tiky médii 

• odklad jako domnělá záruka toho, že jejich dítě bude mít později ve škole 

vynikající výsledky 

• rodiče prožívají úzkostně nástup svého dítěte do školy, očekávají potíže a v 

odkladu vidí možnost odložit své starosti na pozdější dobu (Klégrová, 

2003). 

 

4.3.4 Dovednosti předškoláka – upřednostňování připravenosti 

před zralostí 

Změnou v novějším šetření je pozice dovednosti početní představy do deseti, kte-

rou nově považuje nejvíce rodičů za nejdůležitější. Tato si vyměnila pozici s položkou 

rozpoznání barev. Oblasti školní připravenosti však opět obsadily první příčky, oproti 

oblastem pokrývajícím spíše školní zralost ve smyslu emocionální stability a sociálni 
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adaptability. Schopnost základní obsluhy PC považují nově rodiče na důležitější než 

zvládnutí negativních emocí a podřízení se autoritě. Závěry: 

• matematické představy u předškoláků jsou v současnosti nejlepší v historii 

výzkumů v této oblasti, rodiče tuto dovednost začínají považovat za 

samozřejmou 

• rodiče upřednostňují kognitivní složky školní připravenosti před školní 

zralostí psychosociální, pravděpodobně protože je v současnosti tlak na 

výkon a méně je akcentováno prosociální chování 

• rodiče si ve velké míře myslí, že již v předškolním věku je důležité ovládat 

technologie, protože se někteří sami velmi těžce orientují v informační 

společnosti, která dává bezpočet podnětů, ale minimum vodítek, jak si 

informace utřídit a jak je používat (Liessman, 2008) 

• schopnost zvládnutí afektivního jednání má pro mnoho rodičů nevalnou 

hodnotu (poslední příčky), protože je společnost ve velké míře 

individualistická a prosadit se i ne zcela vhodným způsobem je pro mnoho 

rodičů dnes přijatelné 

• slovní význam „podřízení se autoritě“ má pro značnou část rodičů dnes 

negativní konotaci 

Někteří rodiče, kteří se domnívají, že jestliže jejich dítě zvládne všech pět položek 

v našem výzkumu, zahrnujících oblast školní připravenosti (početní představa, znalost 

barev atd.), zajistí jim tato skutečnost školní úspěšnost. Pokud k tomu nádavkem umí v 

šesti letech obsluhovat PC, mají podle rodičů ještě lepší pozici. Bohužel, školní praxe 

jim za pravdu příliš nedává. Školní zdatnost, jak dokládá Hrabal a Pavelková, je multi-

kauzální, čím více negativních faktorů, tím se zvyšuje riziko i míra školní neúspěšnosti. 
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Faktory ovlivňující školní úspěšnost 

I. vnější 

a)  učivo 

b) učitel a jeho působení - vlastnosti; postoj učitele k žákům; vyučovací metody; 

způsob hodnocení 

c) vnější podmínky procesu učení: 

- ekonom. a kulturní podmínky dané oblasti 

- postoje ke vzdělání v rodině 

- osobní vztahy, emoční atmosféra 

- výchovně vzdělávací cíle společnosti, školy 

- materiální vybavení školy 

 

II. vnit řní 

a) motivace žáka 

b) vědomosti, dovednosti a návyky 

c) psychické procesy 

d) metoda učení 

e) aktuální zdravotní stav 

f) biolog. předpoklady ovlivňující činnost žáka 

g) žákův přítomný stav, únava, pozornost (Hrabal, Pavelková, 2010) 

Vidíme tedy, že vědomosti a dovednosti jsou pouze jedněmi z mnoha faktorů a 

podle autorů dokonce ani těmi prvními, které ovlivňují školní úspěšnost. Motivace je 

tou nejsilnější vnitřní hybnou silou a její utváření je proces, který počíná v nejútlejším 

věku, pokračuje ve věku doškolním (Helus, 2014) a dotváří se během mladšího školního 

věku (první stupeň ZŠ). Pokud začneme podněcovat motivaci v dítěti až po nástupu 

školní docházky, na leccos už může být skoro pozdě. Krom motivace jsou značné 
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rozdíly ve způsobu vnímání a zpracování informací mezi zralým a nezralým dítětem. 

Děti nejsou schopny systematické aktivní explorace, tedy systematického zkoumání 

jednoho segmentu informace po druhé, pozornost a pracovní paměť nejsou k tomuto 

úkonu dostatečně rozvinuté. A to je důvodem, proč je v tomto věku vhodné vybírat jen 

zjednodušené informace.  

Intuitivní (prelogické) uvažování pěti až šestiletých dětí je zřejmé i „implicitní, 

neuvědomělou selekcí informací, ale ve způsobu jejich zpracování“ (Vágnerová, 2001). 

V tomto věku děti mění kritéria klasifikace, většinou ve prospěch těch na první pohled 

zřejmých (tvar nebo barva namísto kategorie ovoce nebo zelenina). Využívají 

jednoduché analogie k mnohdy chybným úsudkům, protikladné logické typy již užijí 

s větším úspěchem. 

Složitější kritéria v posuzování informace jsou schopny uplatnit děti šestileté a to: 

• funkční rysy 

• specifické rysy 

• důvody souvislostí 

• úroveň vyjádření 

Větší důraz na funkční rysy je důležitým rozdílem mezi intuitivním uvažováním 

a stadiem konkrétních logických operací. Induktivní a deduktivní uvažování, tedy 

rozlišování mezi logicky nutným a empiricky pravděpodobným úsudkem se začíná 

projevovat v šesti letech tak, že dětem stačí k závěru logické odvození, nepotřebují 

zjevné potvrzení, například s vizuální oporou. Kauzální uvažování, jakožto pochopení 

podstaty jednotlivých tříd a druhů informací a jejich zapamatování pomáhá porozumění 

souvislostí. Piaget (in Vágnerová, 2001) nazývá spojení událostí v souvislosti s časem, 

typickou pro tento věk, trasdukcí.  

Potřeba řádu a jistoty pak nutí předškolní či raně školní děti odvozovat často 

nesprávná pravidla, která rigidně dodržují. Řešení problémů a jejich interpretace je další 

diskutabilní oblast Děti v mladším školním věku si pomáhají epizodami ze situací, které 

jim jsou již známé. Představu řešení situace je v předškolním či raně školním věku 

velmi obtížné pro dítě vůbec mít, protože optimistická sebehodnocení a mnohdy 
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nepochopení podstatných informací znemožňují realizovat řešení. „Plánování je tedy 

téměř výhradně aplikací již naučeného. Neschopnost plánovat tkví také na tendenci 

spoléhat na pomoc druhých.“ (Case, 1998, Siegler a kol. 2003 in Vágnerová, 2004). 

Užití fantazie znamená pro dítě v raně školním či předškolním věku možnost 

vyrovnat se s obtížnějšími informacemi, její využití umožňuje dítěti vypořádat se 

s složitými nebo nevyhovujícími okolnostmi. Oddělit skutečnost od výmyslu ve 

vypravování je u těchto dětí většinou nemožné. 

Obvyklá je v předškolním věku nekomplexnost pohledu na věci, útržkovitost. 

Vygotský (1978) používá termín „zóna proximálního vývoje“, jenž vymezuje dvě 

základní úrovně poznávacích funkcí a to: 

• jako výsledek interakce s ostatními lidmi, od kterých se dítě styl uvažování 

učí 

• následně pak jako zvnitřněná a naučená funkce 

   Dnešní škola bohužel většinou upřednostňuje konvergentní styl učení, který 

mívá jeden způsob řešení a nepřekračuje zadání řešení úlohy. Úkol bývá koncipován 

tak, že je obvykle jen jeden správný výsledek.(Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J., 

2008 str. 107). Děti mohou přistupovat k řešení několika způsoby: 

• jestliže dítě správné řešení nezná, využívá strategii pokus omyl 

• pokud je formulace úkolu obvyklá, pak dítě mechanicky aplikuje naučené 

pravidla  

• nejlepší způsob je, když dítě projeví schopnosti kombinovat pravidla a efek-

tivně je využívat, diferencovaně  používá pravidla  

V tomto věku se poprvé objevuje metakognice, tedy schopnost reflektovat své 

vlastní postupy, jež dítě používá a zdá se, že současní autoři tuto schopnost řadí mezi prvky 

emoční inteligence (Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J., 2008 str. 122). Nejmladší školáci 

ale ještě nedokáží odhadnout svoje schopnosti, odhadnout obtížnost úkolu, sebereflexe je 

na nízké úrovni. Je zřejmé, že školní úspěšnost je velmi složitá problematika a v raně 

školním věku do ní vstupují determinanty z oblasti psychiky dítěte, jeho fyzického stavu 
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okolí a ve vzájemné interakci spoluvytvářejí komplex, který můžeme nazvat školní 

zdatnost. 

 

4.3.5   Stěžejní místo učení – škola, rodina či obě? 

  93% rodičů v novém výzkumu a 88% v původním si myslí, že výše 

zmíněné dovednosti mají děti získávat v mateřské škole i v rodině. Došlo k mírnému 

poklesu počtu těch rodičů, kteří se domnívají, že se děti mají v předškolním věku učit 

věcem především doma, a drobnému nárůstu těch, kteří preferují jako místo k učení 

zmíněných dovedností mateřskou školu. Protože změny oproti předchozímu výzkumu 

jsou jen velmi malé, nelze z nich vyvodit relevantní závěr. 

 

4.3.6  Volný čas předškoláků a jejich organizovanost v 

zájmových útvarech 

Ukázalo se, že menší počet dětí předškolního věku než dříve je organizováno v 

nějakém zájmovém útvaru, konkrétně 82% oproti 88% z roku 2011. Zarážející je tudíž 

nárůst na 40% oproti 37% těch, kteří mají kroužků více než dva, či dvakrát týdně. Kolik 

zbývá těmto dětem, které  tři až pět odpolední během pracovního týdne jsou mimo do-

mov, na volnou  hru? Lze předpokládat, že ne dostatečně. 

Hra je předpokladem pro zdravé zrání organismu. Dítě není malý dospělý, ale 

autonomní bytost se svými specifickými potřebami a spontánní hra k nim rozhodně pat-

ří. Hra nám též ukazuje na stupeň psychického a fyzického vývoje dítěte, zajišťuje dítěti 

duševní hygienu, odreagovává jej od nezpracovaných životních situací, pomáhá orien-

tovat se v sociálních vztazích. Hra na role jej integruje do jeho prostředí (Opravilová, 

1988). 

Nemálo rodičů se mylně domnívá, že vysokým počtem zájmových kroužků za-

jistí dítěti kvalitní trávení volného času, zaručí jeho harmonický vývoj a podnítí vlohy. 

Skutečností zůstává, že množství zájmových útvarů bude jen těžko mít vliv na kvalitu 

života v dospělosti, pokud bylo dítě již v předškolním věku frustrováno nedostatkem 
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volného času, stráveného spontánní hrou samostatně, společnou aktivitou s rodiči, pra-

rodiči či sourozenci či pouhým „lelkováním“. Ani ta nejatraktivnější činnost, nicméně 

provozovaná za úplatu v cizím prostředí s cizími lidmi, nenahradí bezpečné a láskyplné 

prostředí domova, kde se mají v útlém dětském věku odehrávat nejintimnější detaily 

lidského štěstí i nezdaru, které tolik pomáhají získat pevnou půdu pod nohama pro ne-

bezpečné experimenty na nových územích. 

 

4.3.7   Zkušenost s hraním elektronických her 

Stálé je množství dětí, které mají již v předškolním věku zkušenost s hraním 

elektronických her a to 90%, respektive 89%. Tato skutečnost je jistě všeobecně známa 

a tolerována, není třeba lokálního výzkumu tohoto typu, abychom vyřkli něco zcela 

nového na tomto poli. Nicméně škola a společnost vůbec by měla zareagovat na 

vzniklou situaci, kdy vyrůstá generace děti, které jsou zvyklé od nejútlejšího věku ko-

existovat s technicky vyspělými hračkami a získávají tak kvalitativně a kvantitativně 

zcela jiné podněty, než všechny generace předchozí. Způsob trávení volného času se 

proměnil za posledních sto let radikálně, ale míra, jak se proměnil za posledních dvacet 

let, je naprosto nesouměřitelná s jakoukoliv dosavadní lidskou zkušeností. Dle mého 

názoru je nebezpečné, aby tento fakt organizace a komunity, které se jakýmkoliv způso-

bem podílejí na výchově a vzdělávání dětí nadále ignorovaly. Opomíjení těchto skuteč-

ností má již teď za následek vzdalování se generací sobě navzájem (dětí a jejich praro-

dičů, mnohdy už rodičů), opovrhování formálním vzděláváním a relativizaci hodnot 

lidské společnosti. Ve virtuálním světě, kde se těchto 90% dětí nějakou dobu svého vol-

ného času pohybuje, platí pravidla, která dospělí odmítají vnímat, nemají čas s dítětem 

sdílet informace herního charakteru a elektronickou hračku používají jako „odkládací 

stanici“ pro své ratolesti.  

Zatím nevíme, jaký je výhled této generace dlouhodobě do budoucna. Zda zvý-

šenou schopností kombinatoriky, schopností rychle reagovat a vnímat současně více 

zrakových informací na monitoru počítače zvýší svoje šance na spokojený život, nebo 

jej naopak sníží například řidším sociálním kontaktem, sedavým způsobem života, pod-

porujícím obezitu a další civilizační choroby. Jisté je, že se chtějí bavit a cokoliv „nezá-
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bavné“ je těmto dětem zatěžko dělat. V této otázce nám možná mohou být nápomocny 

myšlenky Gregory Batesona, biologa, sociologa, antropologa, ekologa a kybernetika, 

který se intenzivně zabýval problémem učení ve svém stěžejním díle Mysl a příroda. 

Proces myšlení se řídí podle Batesona šesti kritérii – mysl je složena z částí, kte-

ré jsou přítomna v určitých druzích uspořádání, důležité jsou čas a změna (rozdíl) pokud 

my k nim zaujmeme vztah (odtud velké zaujetí současné generace dětí a dospívajících 

elektronickými hrami), stimul (energie) pochází z vnitřku, příčiny a důsledky mohou 

vytvářet kruhové řetězce, zprávy jsou kódované, dochází k rozčlenění na logické typy. 

Bateson vysvětluje, jak v mysli dochází k získávání hierarchie logických typů a zdá se, 

že právě toto je podstata učení. Pokud máme možnost vnímat rozdíl, spustí se mecha-

nismy, které konstruují systém. Procesy učení a poznání jsou dále stimulovány klasifi-

kací těchto rozdílů (změn). Zahrnuje se zde i prvek náhody. Když zasáhne do určitého 

sledu událostí, nazveme tento sled událostí stochastickým. 

Bateson nazývá dnešek dobou vymknutou z kloubů, a zmiňuje se o dvou extré-

mech v  oblasti   ekonomiky   (kapitalismus  a  komunismus) a  v  oblasti  myšlení o  

vědeckém (s absencí citu) a antiintelektuálním fanatismu. Naznačuje, že už od dob Ne-

wtonových a Lockových teorií, je uprázdněné místo Boha v lidské mysli nezaplněno. 

Zastaralost, kterou je protknutý systém vzdělávání, která je jednou z příčin odci-

zení se vzdělávání dětem a mladým lidem, je podle Batesona příčinou hlubokého nepo-

řádku v dnešní době. Možná by mu oponoval Konrád Liessmann, který ve svém díle 

naopak hájí tradiční formu vzdělávání a vzdělanosti a inovace ve vzdělávání relativizuje 

(Liessman, 2008). V časech, kdy Bateson psal svůj svazek, možná nebyla ještě známa 

myšlenka udržitelného rozvoje, jak ji známe dnes. Ale právě její filozofii nám překládá 

jako řešení současného stavu věcí. Chování a především návyky vidí autor jako výsle-

dek přírodního výběru, ale pokud si dlouhodobě osvojuje lidstvo špatné návyky, vytváří 

podle Batesona zhoubné genetické vlohy pro budoucí generace. 

Bohužel, zdá se, že dnes neexistuje nic a nikdo, kdo by donutil celé národy a 

kontinenty zaobírat se něčím nezábavným. Lidé se touží bavit a pokud již šestileté děti 

tráví své volné chvíle raději před monitory počítačů než volnou hrou, je tento stav jed-

noznačně třeba definovat jako touhu být pasivně baven, nebo alespoň nezávazně, nikoli 

tváří v tvář s jiným člověkem. Tento jev v historii lidstva není ničím novým, v minulosti  
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již byl tento stav zaznamenám, pouze bez přítomnosti elektronických hraček. Ovšem s 

tím rozdílem, že dnes není snadné najít autoritu, která by realizaci věčného „snu“ učini-

la přítrž. Uprázdněné místo Boha ve své mysli nemá člověk v západním světě čím zapl-

nit. 

Bateson apeluje na učitele. Učitele a školu jako instituci můžeme skutečně chá-

pat jako východisko. Lidé jsou dnes běžně pod vlivem vzdělávacích institucí 13 až 19 

let svého života, což rozhodně poskytuje dostatek prostoru pro působení na změny po-

stojů. 

 

4.3.8     Změny v rodině nástupem dítěte do školy 

Co do očekávaných změn v chodu domácnosti rodiče zmiňovali  v obou výzku-

mech podobné názory, tedy nejčastěji očekávají více povinností, psaní domácích úkolů, 

změnu režimu atd. Snížení zaznamenala odpověď, že se po nástupu školní docházky se 

nezmění nic a to posunutím ze druhé příčky na třetí. Lze tedy konstatovat: 

• rodiče z novějšího výzkumu se staví zodpovědně k práci, kterou budou se 

svým prvňáčkem dennodenně sdílet 

• rodiče ve valné míře předpokládají, že se rytmus rodiny přizpůsobí škole a 

ne naopak 

• méně rodičů než v předchozím výzkumu neočekává žádné změny, tudíž je 

více těch, kteří se na novou situaci připravují a očekávají ji 

Rodiče dnes mají možnost vybrat si škole nikoliv spádovou, ale dle svého uvá-

žení a pokud je to kapacitně možné, škola by měla dítě přijmout. 
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5 Shrnutí 

V odpovědi na úvodní otázky, tedy zda: 

•  připravují rodiče své dítě na první třídu? 

•  jaké dovednosti považují za důležité? 

•  přisuzují nástupu školní docházky dostatečnou důležitost? 

•  jakou formou je rozvíjejí ve volném čase?  

•  jakou povahu má obecně volný čas předškoláků v našem vzorku? 

 můžeme říci, že současní rodiče se tedy cítí být kompetentnější k posouzení 

školní zralosti bez porady s odborníky více než před třemi lety, současně se zvýšil počet 

rodičů, kteří potřebné informace shánějí pouze od známých a příbuzných.  

Zvýšil se počet rodičů, kteří žádají odklad školní docházky. Za důležitou doved-

nost považuje více rodičů aktuálně početní představu do deseti, než rodiče, kteří před 

třemi lety řadili na první místo rozpoznání barev. Více rodičů též považuje za důležitou 

dovednost ovládat počítač již v šesti letech než v předchozím vzorku. Oblasti školní 

připravenosti opět obsadily první příčky, oproti oblastem pokrývajícím spíše školní zra-

lost. 93% rodičů si myslí, že dovednosti prokazující u zápisu do první třídy získávají 

děti jak v rodině tak v MŠ a méně předškoláků než dříve je organizováno v nějakém 

zájmovém útvaru. Nicméně větší množství dětí má kroužků více než dva, či dvakrát 

týdně. 90% předškolních dětí tráví své volné chvíle i hraním elektronických her. 

Rodiče očekávají změny v chodu domácnosti po nástupu dítěte do školy, nejčas-

těji čekají více povinností, psaní domácích úkolů, změnu režimu atd. Snížení zazname-

nala nově odpověď, že se po nástupu školní docházky se nic nezmění. 
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7 Příloha č. 1 -  vzor dotazníku: 
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