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Abstrakt:  

Diplomová práce se zabývá tématem využití počítače v mateřské škole. 

Teoretická část popisuje hru v předškolním věku dítěte, představuje vybrané 

počítačové programy, popisuje pozitiva i negativa používání počítače, také 

pravidla, časové rozpětí, technické, organizační a psychosociální podmínky pro 

využívání počítače dětmi.  Opírá se také o rámcově vzdělávací program jako 

východisko pro plánování činností na počítači. V praktické části se práce 

zabývá výzkumným šetřením názoru rodičů na výchovně vzdělávací proces 

prostřednictvím počítače v mateřské škole. 

 

Abstract:  

The diploma thesis focuses on utilisation of PC in nurseries. The theoretical part 

describes children's games in pre-school age, presents a variety of PC games, 

and describes positives and negatives of PC usage, as well as the rules, time 

span, technical, organisational and psychosocial conditions of PC using by 

children. It also mentions the framework education programme being the base 

for PC activities planning. The content of the practical part is a survey amongst 

children's parents of their opinion about educational process including PC as 

educational tool. 
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1 Teoretická část 

1.1 Úvod 

Ve své diplomové práci se budu zabývat otázkou využití počítače 

v mateřské škole. Mým cílem není popisovat využití ve speciálních třídách nebo 

mateřských školách, ale zaměřím na jednu mateřskou školu, kde působím 

šestým rokem jako učitelka.  

Konkrétně v naší mateřské škole děti nemají přístup k počítači ani k jiným 

interaktivním technologiím. Počítače škola vlastní dva. Jeden slouží vedoucí 

učitelce a notebook slouží potřebám všech učitelek na škole. 

Postupem času, kdy stále mladší a mladší děti vyprávěly ve školce o 

různých chytrých hračkách, o tom, co hrály za hru se sourozencem nebo 

s kamarádem, jsem si říkala, že je škoda, aby takhle malé děti trávily svůj volný 

čas u obrazovky. Byla jsem v tomto směru skeptická a rezolutně proti 

počítačovému monitoru ve školce.  

Do rozhovoru s dětmi o tomto tématu, jsem se nemohla zapojit, protože 

jsem samozřejmě neznala postavičky z počítačových her a programů. Co se 

týče televize, tam jsem tolik negativní nebyla. Když nebylo hezké počasí a 

nemohly jsme jít s dětmi ven, byla televize jednou za čas příjemným 

zpestřením. Většinou jsme s kolegyní volily naučné pořady pro děti, jako jsou 

seriály Kostičky, Byl jednou jeden život nebo zábavné pořady, jako je Kouzelná 

školka. 

Všechno změnil můj odchod na mateřskou dovolenou. Z mého syna rostlo 

počítačové dítě. Aniž bych sama chtěla nebo o to usilovala, syna obrazovka 

přitahovala jako magnet. Dnes je můj šestiletý syn zdatný v základní obsluze 

počítače, rád hraje logické hry, překonává překážky her a nevnímá počítač jako 

něco výjimečného. A to je dle mého názoru, jak se říká, kamenem úrazu.  
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Pokud dítě má běžný styk s počítačem, tak to bere jako součást svého 

života, stejně tak, jako se musí chodit do školky, na kroužky, musí se umýt, 

najíst, spát a jiné běžné každodenní věci. Hra na počítači se stává součástí 

volby jak strávit svůj volný čas a není to nic výjimečného.  Nezasahuje do jiných 

aktivit, nebrání trávit svůj volný čas venku, nenutí dítě myslet jen na počítač. Je 

to pouze doplňková možnost zábavy.       

 Jsem toho názoru, že pokud by tomu bylo jinak, a počítač by byl zcela 

výjimečnou záležitostí, touha trávit u počítače by byla několikanásobně větší. 

Dalším impulsem pro psaní této diplomové práce jsou absolvované 

semináře v prvním a v druhém ročníku studia IT v edukaci a IT v řízení.  Oba 

studijní předměty mi pomohly k poznání efektivního využití informačních 

technologií v mateřské škole, ale také k IT podpory prezentace školy.  

 Po ukončení mateřské dovolené a návratu zpět do zaměstnání jsem 

přestala být tolik skeptická k hrám dětí na počítači. Rozhodla jsem se tomuto 

tématu věnovat v diplomové práci a zmapovat názory rodičů, zda by vůbec měli 

zájem o výchovu a vzdělávání dětí na počítači v naší mateřské škole.  

Stojí o to rodiče vůbec? Slučuje se práce s počítačem se vzděláváním 

předškolního dítěte? To jsou otázky, kterými se diplomová práce zabývá. 

Tato diplomová práce slouží jako prostředek k zamyšlení těm pedagogům, 

kteří se rozhodnou počítače ve své třídě používat. Nestačí jen koupit počítač. 

Je dobré se zamyslet nad tím, co všechno je potřebné, co musím znát, na co si 

dát pozor a co dodržovat při výchovně vzdělávací práci s dětmi. Samozřejmě 

vše je podmíněno zájmem a souhlasem rodičů.  

Určitě se však není čeho bát, strach je náš největší nepřítel. 
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1.2 Dítě předškolního věku  

1.2.1 Charakteristické období v oblasti duševního vývoje 

Za předškolní období je v některých odborných pracích považováno celé 

období od narození až po nástup do školy. Ve většině vývojově 

psychologických publikací je však tato etapa chápána jako věk mezi třetím až 

šestým rokem dítěte. 

Toto období je jedno z nejzajímavějších vývojových období člověka. 

Doba neutuchající aktivity tělesné i duševní, velkého zájmu o okolní jevy, 

období nazývané obdobím hry, protože je to právě herní činnost, ve které se 

aktivita dítěte projevuje především. 

Představy předškoláka jsou velmi bohaté a barvité. Mezery mezi 

vnímanými jevy či jednotlivými detaily jsou často spojovány s tzv. dětskou 

konfabulací. Jsou to smyšlenky, o kterých jsou děti přesvědčeny, že jsou 

pravdivé. Dospělý sehrává roli jakéhosi korektora či průvodce směrem 

k pochopení a přijetí reálného světa a jeho odlišení od světa fantazie. Představy 

jsou pro předškoláka nutné, je nutná „činnost v představách“, ve kterých si dítě 

přizpůsobuje někdy obtížně přijatelnou nebo těžko pochopitelnou realitu.  

V předškolním období dochází k významnému procesu decentrace, při 

kterém se dítě učí, že existence prostorového, časového a příčinného světa 

jevů nezávisí na něm. K tomu ovšem potřebuje opakované zkušenosti ze 

sociálních interakcí, ve kterých je jeho vlastní, dosud egocentrické hledisko 

opravováno. Jeho hra, imitace, identifikace s druhými, stále kvalitnější 

používání řeči jako nástroje komunikace působí jako klíčový vývojový činitel. 

Mezi další významné potřeby patří potřeba citového vztahu, potřeba 

sociálního kontaktu, společenského uznání, emancipace, identity, 

seberealizace. 

Předškolní dítě nejvíce frustruje nemožnost projevovat aktivitu, být 

v kontaktu s vrstevníky, odtržení od pravidelného a dostatečného kontaktu 

s rodiči. Velmi výrazně roste význam vrstevníků pro dítě.  
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S vrstevníky si dítě rozvíjí schopnost spolupracovat, mít pochopení pro 

druhé. Ovlivňuje to jednak rozvoj kognitivních struktur, především řeči a 

myšlení, rozvoj motoriky, ale také interiorizaci sociálních norem. Dítě potřebuje 

vrstevníky ke svým hrám, kdy si zkouší nové role, různé formy chování a 

všechno to, co v rodině odpozorovalo. Učí se je modifikovat. 

Nejvýznamnějším prostředkem k tomu je hra.  

(Šulová, 2004) 

1.2.2 Hra dětí předškolního věku 

Hra je úzkou lávkou mezi realitou a fantazií, po které lze volně přecházet. 

Pocit ze hry a její průběh zůstává v mysli jako vzpomínka a lze ji opakovat nebo 

v různých variantách znovu obohacovat a rozvíjet. Právě volné propojení reality 

a fantazie je velice důležitým znakem hry předškolního období. Jedná se totiž o 

dobu, kdy dítě postupně začíná chápat, co je reálné a co smyšlené.  

Každá hra má svoje podstatné znaky a rysy, které určují její strukturu. 

Hra je provázána pocitem svobody a to jí právě činí tak lákavou a vyhledávanou 

aktivitou až do dospělosti a stáří. Hra je natolik zajímavým fenoménem života 

člověka, že se jím zabývají různé vědní disciplíny (pedagogika, psychologie, 

etologie, kulturní antropologie a jiné). 

Hra souvisí s rozvojem motoriky, s rozvojem kognitivních struktur, 

s motivačně-volními vývojovými faktory, s rozvojem a naplňováním sociálních 

vztahů. Dítě by mělo mít možnost hrát si spontánně, aby dobrý pozorovatel 

zjistil, co ho baví a jaké má předpoklady a ty pak nadále rozvíjet.  

(Mertin, Gillernová) 

1.2.3 Volná spontánní hra 

„Volnou spontánní hru chápeme jako takovou činnost, při které si dítě samo 

volí námět, záměr a chce spontánně cosi prozkoumávat, zkoušet, ověřovat, 

vytvářet. Volí si podle vlastního uvážení nebo podle dohody s dětským 

partnerem hračky, zástupné nebo doplňkové předměty, místo ke hře a jeho 
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úpravu, role a způsob jejich ztvárnění, možnosti a podmínky pro souhru 

s druhými.“ 

(Koťátková 2005, str. 17) 

 Možnost, jak prozkoumávat všechno, s čím se postupně setkává 

 Činnost, ve které může uplatňovat svoji aktivitu a přeměňovat ji 

z vnitřního popudu do reálně ovlivňované a vytvářené skutečnosti 

 Možnost využívat svého myšlení, dovedností, zkušeností a přitom mít 

možnost dělat chyby a hledat jejich nápravu 

 Prostorem k relaxaci, radosti, uvolnění od únavy a stresu, nabývat 

nových sil a očistit se od obav a nejistot 

 Prostorem pro zkoušení kontaktů a vztahů, pro nápady a sdělování, 

vysvětlování a obhajobu 

 Seberealizaci podle svých možností a svobodné volby  

1.2.4 Jak přispět ke kvalitní hře 

 Dovolit dítěti využívat prostor a kombinování hraček (využívat ke hře 

různé materiály – voda, písek, přírodniny, hmoty) 

 Být k hrajícímu dítěti vstřícně naladěni (nesnižovat hru jako 

méněcennou) 

 Nechat dítě volit si námět (pomůcky, spoluhráče, postupy) 

 Zasahovat při projevech nesnášenlivosti, naschválů, destrukci 

hraček 

 U dětí do čtyř let přistupovat na jejich náměty a pravidla, i když nám 

jejich hra jako hra vůbec nepřipadá (obsahuje stálé vyndávání a 

zandávání předmětů, ježdění s kočárkem, opakování jednoduchých 

symbolů) 

 U starších dětí nabízet hry s pravidly, dodržovat je bez konfliktů a 

pochopením. Při hrách s dětskou skupinou nezasahovat a stále 

průběh neomezovat, být v nadhledu, s humorem a projevovat radost 
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 Snažit se dítě hrou provázet (facilitovat je) nebo je následně provést 

jejím procesem, jak jsme ho vnímali. Chápat emoční projevy, zajímat 

se o jednání postav ve hře, o průběhu hry s překonáváním různých 

překážek a zvládání nejistot a nedorozumění. Můžeme to v průběhu 

hry dávat najevo pohledem, výrazem úst a mimikou či gestem. 

 Mluvit o pozitivech, která z pozorování hry vyjmeme a následně je 

dětem sdělujeme. Pro dítě to znamená: můj dospělák mi rozumí, 

dává mi svobodný postoj, ale přesto je se mnou, i když si zrovna se 

mnou nehraje 

Hra je životní půdou pro rozvíjení dítěte. Umožňuje mu aktivně se 

vyrovnávat s podněty z okolí, užívat je tak, aby je mohlo pochopit a přijmout, 

vracet se k nim, aby si již prozkoumaného mohlo dostatek užít a z toho všeho 

se radovat a těšit.  

(Koťátková 2008, str.146) 

Takto se popisuje hra v odborné literatuře. 

Samozřejmě jsou různé druhy her, které se dělí podle různých 

charakteristik nebo také podle potřeb věkové skupiny dětí jako např. dle 

Koťátkové: 

Potřeba konstruovat 

Konstruktivní hry směřují k vyhotovení nějakého konkrétního úkolu. 

Jejich vznik úzce souvisí s úrovní schopnosti dítěte vnímat výsledek své 

činnosti. Patří sem nejen trojrozměrné výtvory, ale i konstrukce plošné, např. 

kresba a jiné aktivity, označované jako výtvarné. Konstruktivní hry přinášejí 

z pohledu vychovatele rozvoj strukturovaného myšlení. 

Potřeba zvládat svoje tělo a prostor 

Potřeba pohybu náleží mezi základní biologické potřeby dítěte a člověka 

obecně. Základem motorických dovedností je raná, postupně prohlubovaná 

pohybová experimentace. Ta je zprvu náhodná, posléze vyhledávaná. 
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Potřeba vyrovnat se s okolním světem – vytvářet a naplňovat reálný 

příběh 

Jedná se hlavně o potřebu přejímat běžné situace a podněty ze života do 

hrového ztvárnění. Jedná se o takovou reprodukci, hry na „někoho“ nebo na 

„něco“, jsou to hry nejčastěji označované jako námětové hry. Ty se postupně 

zkvalitňují prostřednictvím rozvíjející se představivosti a fantazie, ale i 

schopnosti komunikovat s druhými. Důležité místo zastávají spoluhráči, kteří 

společně přijali námět a začínají ve prospěch fungující hry spolupracovat. 

 

Potřeba ztvárnit náměty z dětské literatury a z médií 

Naslouchání příběhu z literatury přináší dítěti návraty do již známého 

prostředí, kdy se vrací ke své postavě a může s ní plnohodnotně prožívat 

situace a nechat na sebe působit celý fabulačně vystavěný kontext příběhu. 

Naslouchání příběhu má pro dítě přínos v soustředění na mluvené slovo, 

v aktivním naslouchání, analyzování, přemýšlení, zapamatování a vybavování. 

Soustřeďuje se na mluvené slovo bez opory jiného konkrétního vjemu. 

Média (televize, počítačové programy) oslovují dítě odlišným způsobem. 

Snaží se nabídnout maximum všech stimulů ve snaze udržet a upoutat 

pozornost, která je celá aktivována např. barevnost obrazu, zvukové efekty, 

stálá proměnlivost a akce. Příběh má sice základní verbální rámec, ale ten 

často není dominantní, je přehlušen obrazovým vjemem někoho jiného (autora 

animace, režiséra, autory dalších uměleckých profesí) a pro dětského diváka již 

zbývá málo, co by si dotvořil. 

Potřeba měnit skutečnost – vytvářet a naplňovat fiktivní příběh  

Po třetím roce se u většiny dětí začíná silně uplatňovat fantazie. Mají 

načerpanou takovou zásobu informací, že přichází potřeba s nimi volně podle 

svého nakládat. Děti dokážou bohatě fabulovat, to znamená, děti nechávají 

volně proudit myšlenky a představy, vyslovují je bez autocenzury založené ve 

srovnání s realitou. Zajímá je přenos již zažitých a zpracovaných zkušeností do 

fiktivních situací.  
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Tento typ her bývá označován jako fiktivní nebo dramatické hry. 

Potřeba hrového partnera 

Potřeba hrového partnera se s věkem dítěte mění. Před třetím rokem si 

dítě hraje samostatně. 

Později se realizuje tzv. paralelní hra, kdy si děti hrají samostatně, ale 

vedle sebe a občas pozorují hru druhého. 

Před čtvrtým rokem se objevuje sdružující hra, kdy se více dětí domluví 

na jednom pro všechny přitažlivém námětu, ale vlastní realizace má ryze 

individuální charakter. 

Vrchol potřeby je obsažen v kooperativní hře, kdy vzrůstá schopnost 

spolupracovat (vést i spolupracovat) v zájmu námětové hry. 

Potřeba soupeřit a spolupracovat 

Soupeření má významnější zastoupení ve hrách s pravidly, protože více 

než pro radost ze hry samé hrají pro dosažení vítězství a poražení druhého. 

Soupeření ve hře pomáhá k odžívání tenzí, neklidu, případně agresivních 

sklonů a je lépe, když se to děje ve hře než v běžném soužití. 

Ve spolupráci dítě prožívá a uplatňuje pozici dominantní i podřízenou. 

Sděluje svoje názory, naslouchá druhému, argumentuje a to jsou významné 

komponenty sociálního učení. 

(Koťátková 2005) 

Hra na sociální role 

 Velmi významnou hrou patří právě hry na „něco“. Děti, zde mají možnost 

prožít si svoje zkušenosti, zážitky, pocity, představy, cokoliv co viděly na 

obrazovce u televize nebo počítače. Tato potřeba sociální role vzrůstá okolo 

třetího roku. Dítě si chce hrát na své oblíbené postavičky z pohádek, 

večerníčků, které mu byly čteny nebo je vidělo na obrazovce. Skrze ně si chce 

prožívat fantastické příběhy, neuvěřitelná dobrodružství a dokáže se do postavy 

natolik vcítit, že si mnohdy ani nechce připustit své opravdové já. Hry na 

sociální role (jsou to i různá povolání, napodobování někoho, př. hry na 

maminku, jak se stará o miminko, vaří apod.) rovněž umožňují dítěti vyrovnat se 

s různým zklamáním, omezením, ponížením či různými obavami a úzkostmi. 
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Hry na hrdinu, který má sílu, je obratný, nebojí se a vše umí, umožňuje 

překonání vlastních omezení. Dítě si v takové hře může zkoušet různá jednání, 

chování a prožívání.         

  Ovšem největší význam pro vývoj dítěte mají sociální hry tím, že 

napomáhají uvolnění tvůrčí fantazie. 

(Langmeier, Krejčířová 2006) 

 

1.2.5 Počítačové hry 

Staly se běžnou součástí života milionů lidí a z ekonomického hlediska 

jsou počítačové hry jedním z nejrychleji expandujících odvětví kulturního 

průmyslu (Buckingham, 2006). Počítačové hry sklízejí od odborníků i běžné 

veřejnosti ohlasy jak pozitivní, tak negativní. Bezesporu nejčastějším tématem 

kritiky počítačových her je právě to, že popouzejí k agresivnímu, násilnému, 

antisociálnímu chování.  

Dostál (2009, s. 26) definuje počítačovou hru s důrazem na její cíle: 

„Počítačová hra je software, který není primárně určen na dosahování vnějších 

cílů a dle svého zaměření uživateli poskytuje zábavu, odreagování, relaxaci či 

rozvoj osobnosti“. 

Jinou definici vytvořila Celia Pearce (2002, cit. podle Buckingham, 2006, s. 

5), která počítačovou hru vymezuje jako systém sestávající z: 

 Cíle (a různých dílčích cílů) 

 Překážek (které zamezují hráči v dosažení cíle) 

 Zdrojů (které pomáhají hráči v dosažení cíle) 

 Odměn (pro vývoj ve hře, často jsou ve formě zdrojů) 

 Trestů (za neúspěšné překonání překážek, obvykle jsou ve formě dalších 

překážek) 

 Informací (které jsou známé všem hráčům) 
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Počítačové hry je možné klasifikovat z různých hledisek: podle připojení, 

podle počtu hráčů a podle žánrů a podle věkových kategorií, pro které jsou hry 

vhodné.  

Podle připojení – hry hrané online a offline.  

Podle počtu hráčů – singleplayer a multiplayer 

Podle žánrů: 

 Adventury 

 Akční (střílečky, bojové hry) 

 Dungeony, RPG 

 Logické 

 Simulátory 

 Sportovní 

 Strategické 

 Tradiční (např. karetní apod.) 

 Závodní 

 Výukové, didaktické 

 

1.2.6 Didaktické počítačové hry 

 Dostál (2009, s. 27) definuje tento druh počítačových her: „Didaktická 

počítačová hra je software umožňující zábavnou formou navozovat činnosti 

zaměřené na rozvoj osobnosti jedince“.  

Výukové počítačové hry mohou být určeny dětem předškolního věku, 

které se pomocí něj učí barvy, písmena, číslice, pojmenovat zvířata a přiřadit k 

nim typické zvuky apod. Mohou být ale určeny i pro žáky základních a středních 

škol, kdy hry slouží například k osvojení či procvičování si učební látky. Násilí 

se v těchto hrách nevyskytuje. 

Počítačové hry spadají do tzv. strukturovaných her. Struktura v těchto 

hrách spočívá v uceleném schématu naplněném sledem jednotlivých kroků, kdy 

se dítě samo rozhoduje buď v náhodném postupu pokus x omyl nebo vhledem 

do problematiky hry.  
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Počítačové výukové hry přiměřené věku, které mají určitý dobře 

zpracovaný didaktický záměr, mohou být za určitých podmínek pro dítě 

rozvíjející. Musíme si však uvědomit, že čas strávený u počítače jakoby rychleji 

běží, snad proto, že dítě nemusí být „nikdy“ hotovo při prozkoumávání variant 

kroků ve hře a nevnímá tak dění okolo.  

Pokud hovoříme o didaktických počítačových hrách, předpokládáme, že 

nese hrové aspekty, které běžná hra obsahuje – jako je zábava, zaujetí, 

uspokojení, vnitřní pohnutka, opakování, ale některé znaky her v počítačových 

hrách chybí např. spontánní mnohostrannou tvořivost, vzájemnou dětskou 

souhru, nacházení vlastního, nikým předem nenabídnutého řešení apod. 

Počítačové hry tedy musíme chápat jako jednu z možných nabídek 

počítačových programů, a ty mohou mít i jiné než zábavné zaměření.  

Učitelka by měla umět rozhodnout, jaké hry pro děti vybírat, aby 

odpovídaly věku dítěte a obsahovaly didaktický záměr. Měla by hrou dítě 

verbálně provázet a zajímat se, jak si dítě v hrovém postupu vede. 

Chceme-li dětem v mateřské škole vybrat výukové počítačové programy 

ve formě hry, pak je důležité si uvědomit, které oblasti můžeme jejím 

prostřednictvím rozvíjet, za jakým účelem a co je jejich cílem. Vhodně vybrané 

a podle určitých pravidel provozované počítačové programy mohou přinášet 

dětem uvolnění, radost a mít i svou pozitivní stránku v podpoře kognitivních 

funkcí. Zvláštní pomoc může mít schopnost správného ovládání počítačových 

programů při počáteční adaptaci dětí. Úspěch při ovládání počítačového 

programu může zvýšit a podpořit sebedůvěru a sebevědomí dítěte. (Koťátková, 

2005) 

Než se učitelka rozhodne vybrat a zakoupit některý z počítačových 

didaktických programů do mateřské školy, měla by si zjistit o programu co 

nejvíce. Přečíst si recenze, kontaktovat třeba autory programu nebo poreferovat 

s někým, kdo již takový program vlastní a má s ním svoji osobní zkušenost. 

V neposlední řadě se musí zjistit, zda vybraný program bude spustitelný na 

počítačovém zařízení, které vlastní školka. 
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 Nutnost je si vyzkoušet vybraný program sama a odhadnout, zda budou 

děti, které osobně zná, program umět ovládat, zda je to dostatečně 

srozumitelné a přiměřené věku dětí. 

Úkoly by si učitelka měla sama vyzkoušet a zhodnotit jejich grafickou 

stránku, náročnost, srozumitelnost zadání, časový interval, zvukový doprovod, 

zpětnou vazbu, a zda také úkol vybízí k aktivní účasti řešitele. 

Je důležité si uvědomit, že některé počítačové programy mají i své 

nedostatky např. tím, že jsou obsahově chudé, mají nevhodný zvukový 

doprovod, který svádí děti k nesprávné modulaci a práci s hlasem, obsah 

sdělení předškolák nechápe (nevhodné vtipy), jednotvárné opakování vět při 

pochvale nebo upozornění na nesprávnou odpověď či reakci, nekvalitní grafika, 

barevné provedení, nepřehlednost v úvodní nabídce. 

Informace o nových programech a hrách přinášejí časopisy CD Romek, 

Internet, Chip, ale také na internetu, výstavách (např. Vědma), ve 

specializovaných prodejnách. Významným ukazatelem kvality výukového 

programu či hry vypovídá složení autorského týmu. Zde by měl být zastoupen 

kromě programátora také psycholog, pedagog, popř. neurolog, pediatr. 

V případě nápravy či prevenci specifických poruch učení i speciální pedagog. 

Po vybrání vhodného programu následuje zakoupení licence. 
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1.2.7 Příklady didaktických počítačových programů 

Protože jsem se tomuto problému věnovala, vybrala jsem vhodné didaktické 

výukové programy pro nasazení do mateřské školy. 

 

LÍSKULKA, TY + POČÍTAČ 

Věkové doporučení od 3 let neomezeně 

Avant-garde 2000 

Počítačový program lze doporučit rodičům, kteří chtějí umožnit svým 

dětem první zkušenost s počítačem a „dospěláckou“ práci s počítačem. 

Výhodou je atraktivita tématu z večerníčkového seriálu o holčičce z lískového 

oříšku, který vznikl podle publikace Ireny Gálové a poutavé výtvarné zpracování 

úkolů spolu s písničkami. 

Program obsahuje šest částí, které umožní dětem strávit příjemné a 

tvořivé chvilky na počítači, současně podporují další rozvoj malých školáků. CD-

ROM obsahuje:  

 Tajný deník – dětský elektronický diář 

 Psaní – textový editor, který navíc umí mluvit 

 Kinoautomat- obsahuje 40 video ukázek z televizních večerníčků 

 Obrázkové příběhy- inspirace pro malé spisovatele 

 Hry a hudební hříčky – pexeso. Puzzle, hudební sekvence 

 Písničky 

 Ovládací čudlíky- hlasitost, zvuky apod 

 

Technické podmínky: 

Minimální SW a HW požadavky: Windows 95 a vyšší, Pentium 150MHz a 

vyšší, 32MB RAM (min. 64MB pro Windows NT a Windows2000), 12x CD-

ROM, rozlišení 800x600, 16-bit hloubka barev, zvuková karta, repro/sluchátka, 

myš. 
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Obr. 1: ukázka programu Lískulka, Ty + počítač         

 

 

Více informací o programu lze zjistit na http://www.liskulka.cz/obsah.htm 

 

 

SOVÍ BLUDIŠTĚ 

Věkové doporučení od 5 let neomezeně 

DysEdice 

 Program je zaměřen na rozvíjení prostorové orientace, zejména pak na 

pravolevou orientaci, a to jak z pohledu dítěte, tak z pohledu druhé osoby.  

 První část programu je tzv. trénink, kde děti nejprve plní zadané úkoly. 

V úkolech děti řeší řazení zprava, zleva, rozlišují barvy, směr obrázků, postav (i 

zrcadlově obrácených), pojmy. Procvičují vnímání detailů. 

 To, co se děti naučily v jednotlivých úkolech, využijí při řešení 

závěrečných labyrintů – hry Bludiště, která je pro předškoláky náročná, ale 

zvládnutelná. 

 Program je celkem citlivý na zacházení s myší a může se stát, že dítě při 

řešení zažije pocit neúspěchu a další nezájem o další řešení těchto úkolů. 

Dalším úskalím může být to, že program nereaguje přesně a okamžitě 

v souladu s písemnými instrukcemi pro řešitele. Ve prospěch programu hovoří 

však to, že vznikal za účelem nápravy specifických poruch učení ve školním 

věku. Zabývá se některými projevy dysgrafie a rozvíjí zrakovou percepci. 
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Program tréninkem odstraňuje nebo alespoň snižuje projevy jednotlivých 

poruch, pomáhá také v orientaci na číselné ose. 

Technické podmínky:  

 operační systém Windows - podrobnosti níže 

 české fonty 

 mechanika CD-ROM pro instalaci 

 8MB video adaptér VGA a lepší (kresby rozlišení 256 barev, foto 

HiColor) 

 procesor 486 a lepší 

 4MB vnitřní paměť a více 

 zvuková karta doporučena, někde nutná 

 

Obr. 2: ukázka programu Soví bludiště 

Více informací na http://www.gemis.cz/sovi_bludiste.htm 
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SOVÍ KOSTKY 

Věkové doporučení 3-7 let  

DysEdice 

 Program procvičuje zrakové vnímání a rozlišování geometrických tvarů, 

vzájemnou polohu tvarů a jejich orientaci, rozlišování velikosti i barev. 

 Program obsahuje dvakrát sedm rozdílných úloh ve více než padesáti 

variantách a je zaměřen na rozvíjení zrakové analýzy, zrakové syntézy, zrakové 

paměti, na jemnou a hrubou motoriku (hlavně práce s myší), rozvíjení 

předčíselných představ. 

Obsahuje např. tyto úkoly: 

1. Poznej tvar i barvu 

2. Poznej lichého: na obrazovce jsou předkládány geometrické tvary 

různých velikostí ve dvojicích, dítě má za úkol najít tvar, který dvojici 

nemá 

3. Poznej velikost: dítě vyhledává stejně veliké tvary 

4. Skládačka: dítě musí přetahováním tvarů ve čtvercové síti dosáhnout 

stejného rozložení tvarů jako ve vzorové síti  

5. Vyhledej všechny: úkolem je označit shodné tvary bez ohledu na polohu 

tvaru 

6. Pexeso 

7. Řada: děti doplňují posloupnost tvarů s určitým rytmem řazení 

v okamžiku, kdy jeden tvar chybí 

Všechny tyto programy mohou doplňovat úkoly jednotlivých složek výchovy, 

zapadají do témat a projektů a korespondují i s požadavky Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Je znatelné, že tyto 

programy vznikaly pod dohledem kantorů, kteří znají problematiku vývoje 

dítěte a vědí, jak děti motivovat a upoutat jejich pozornost. 

Technické podmínky: 

 operační systém Windows - podrobnosti níže 

 české fonty 

 mechanika CD-ROM pro instalaci 
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 8MB video adaptér VGA a lepší (kresby rozlišení 256 barev, foto 

HiColor) 

 procesor 486 a lepší 

 4MB vnitřní paměť a více 

 zvuková karta doporučena, někde nutná 

 

Obr. 4: ukázka programu Soví kostky 

Více na http://www.gemis.cz/sovi_kostky.htm 

 

TĚŠÍME SE DO ŠKOLY 

Věkové doporučení 4-7 let 

Grada 

Nakladatelství Grada Publishing připravilo pro děti multimediální výukový 

program, který si klade za cíl podpořit některé psychické funkce potřebné při 

nástupu do školy. CD-ROM „Těšíme se do školy“ vznikl na základě vzájemné 

spolupráce učitelek MŠ, pracovníků PPP s nakladatelstvím Grada Publishing 

s.r.o. 

Pro děti je program přitažlivý pěknou grafikou, hravostí úkolů a snadným 

ovládáním pomocí myší. Programem děti provází kašpárek, který seznamuje 

s úkolem a hodnotí také jejich úspěšnost (děti tedy nemusejí nic číst). 
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Program obsahuje celkem 16 úkolů, vztahujících se k hlavním 

dovednostem před nástupem dítěte do školy.  

Rozvíjí tyto oblasti: 

 předčíselné a číselné představy 

 zrakové a sluchové vnímání 

 řeč a jazyk (slovní zásoba, hledání rýmů) 

 vědomosti (lidské tělo, zvířata, dopravní značky) a myšlení 

(hledání rozdílů, třídění) 

 morální oblasti (co se smí a nesmí dělat) 

Dítě si kliknutím myší vybere úkol. Kašpárek mu sdělí, co přesně má 

dělat a poté již plní zadaný úkol. Za odměnu říká Kašpárek čas od času nějaký 

vtip. Během plnění jednotlivých úkolů dítě získává body do hry, kterou si může 

spustit, ale jen tehdy pokud má dostatečné množství bodů. 

 

Technické podmínky: 

 Windows 3.1, 95 a vyšší, rozlišení 800x600, zvuková karta, CD. Program 

je možno spouštět buď z CD nebo se může nainstalovat na pevný disk 

(60 MB). 

 

 

Obr. 5: ukázka programu Těšíme se do školy 
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Obr. 6: ukázka programu Těšíme se do školy 

 

Více na http://www.softer.cz/tesimese.htm 

 

VŠEZNÁLEK TO VÍ 

Věkové doporučení 3-7 let 

Silcom Multimedia 

Podstatou tohoto programu je zábavnou formou připravit dítě na vstup do 

základní školy. Obsah je rozdělen do 9 samostatných částí, kde dítě hravou 

formou získává všeobecné znalosti: 

 Slabikář - děti se seznamují s jednotlivými písmeny české abecedy. 

Jednotlivá písmena jsou prezentována ve všech čtyřech podobách – 

velké a malé tiskací, velké a malé psací. Jednotlivá písmena jsou 

doprovázena videosekvencí, která znázorňuje jednotlivé kroky při psaní 

daného písmene. Obsahuje také animaci slov, ve kterých se dané 

písmeno vyskytuje.  

 Matematika - jejímž základním cílem je naučit děti poznávat čísla a 

základní početní operace. Čísla jsou zde zobrazena arabskou číslicí, na 

prstech a množinou prvků. 
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 Kalendář -  seznámí s charakteristikami jednotlivých ročních období a se 

sledem měsíců v roce. Následuje představení jednotlivých dnů v týdnu, 

částí dne a převodních vztahů mezi všemi časovými jednotkami. 

 Hodiny - je soubor cvičení, které dítěti jasně a srozumitelně vysvětlí 

princip pohybu ručiček po ciferníku 

 Barvy - zde jsou znázorněny základní barvy, které by dítě mělo znát 

 Tvary - představují výuku základních tvarů a těles 

 Lidské tělo - děti se seznamují se všemi částmi lidského těla, je zde 

podrobný popis obličeje, nohy, paže a prstů na ruce  

 Omalovánky- nabízejí dětem obrázky k vymalování podle vlastní fantazie 

a obrázky se mohou nechat vytisknout 

 Hry – děti si zde mohou vyzkoušet své nabyté vědomosti, obsahují hry 

na procvičení všeho, s čím se dosud setkaly ve výukových částech  

 

Technické podmínky: 

 Operační systém: Windows XP/Vista/7 32 i 64bit 

 

Obr. 7: ukázka programu Všeználek to ví 
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Obr. 8: ukázka programu Všeználek to ví 

Více na http://silcom-multimedia.cz/tituly/vtv/index.htm 

  

http://silcom-multimedia.cz/tituly/vtv/index.htm
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1.3 Počítačové děti 

1.3.1 Zákaz počítače? 

 Počítače se staly nedílnou součástí života mnohých z nás. Prudký 

technický pokrok a tím i zlevnění některých počítačů, umožnilo dostupnost pro 

většinu domácností. Počítače se staly všudypřítomnými. Starší generace vrtí 

hlavou nad neuvěřitelnými technickými zázraky, střední generace se učí s nimi 

zacházet a ti nejmenší se do elektronického a interaktivního světa rovnou rodí. 

 A zatímco se tatínek raduje, jak jeho dítko umí zacházet s jeho „chytrým 

telefonem“, babička se dušuje a viděla by své vnouče raději venku běhat 

s kamarády. Každá věc má své dvě strany a můžeme je použít ku prospěchu 

svému nebo naopak ke své škodě. 

Čeho se vlastně bojíme? Určitě máme největší strach právě o ty 

nejmenší. O jejich správný vývoj, o to, aby média neohrožovaly výchovu dětí a 

mladistvých, aby nepropadly internetové kriminalitě, nestaly se závislými na 

počítačích, aby si nevytvořily tzv. náhradní svět, ze kterého nechtějí odejít a 

svůj život tak nepromarnily ve virtuálním světě.  

Běžné české dítě tráví před monitorem počítače, tabletu a televize více 

času než kdy dříve. Není se také čemu divit, tvůrci takových médií tráví 

nespočet času nad tím, aby vymysleli ten monitor či obrazovku tím 

nepřitažlivějším. A to hlavně proto, aby se dítě nebo kdokoliv jiný stal spolu 

s těmi informacemi, podněty a počítačovými hrami také pasivním konzumentem 

reklamy na nejrůznější zboží. 

Nemůžeme však dítěti zakázat a zcela se vyhnout médiím. 

„Uvažovat o výchově a vynechat problém monitor/obrazovka není dobře 

možné.“                                                                                                     

(Říčan) 
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1.3.2 Pozitiva a negativa užívání počítače v mateřské škole 

 Využívání počítačů má svoje příznivce i odpůrce. Je to celkem 

kontroverzní téma. Někteří by takové vymoženosti nejraději vůbec neviděli, a 

v mateřských školách už vůbec ne, jiní se tomu nebrání nebo vůbec tuto otázku 

neřeší. Jistou roli v tom, zda rodiče preferují ranou zkušenost dětí s počítačem, 

hraje roli také vzdělání a lokalita, kde školka sídlí. Menší školky na vesnicích 

jsou spíše konzervativnější než školky ve velkých městech 

Schopnost pracovat na uživatelské úrovni s počítači se již poměrně 

dlouho označuje jako počítačová, nebo tzv. druhá gramotnost. Pokud pohlížíme 

na budoucnost dítěte, můžeme hovořit o tom, že se děti neobejdou bez 

dovednosti obsluhovat výpočetní i digitální techniku. Ač tomu chceme nebo ne, 

společnost a okolí nás k tomu nutí sama. Stačí se podívat již na první stupeň 

základní školy. Žákovské knížky pomalu mizí z lavic a na prospěch studenta je 

rodič nucen pohlížet elektronickou formou. Mnohé školy používají počítače 

běžně při výuce a nabízejí počítačové kurzy nebo předměty vyučování.  

Začneme těmi pozitivními možnostmi užívání moderních médií 

s ohledem na předškolní věk. 

 

Pozitiva:  

- Postupné zvykání na počítač jako na součást prostředí: prevence 

eventuální závislosti v pozdějším věku 

- Zajištění přístupu k počítači všem dětem i ze sociálně 

znevýhodněného prostředí: takové děti mají pak stejné podmínky pro 

pokračování využívání počítačů ve škole a omezí se tak riziko 

vyčleňování ze skupiny dětí či dokonce šikany 

- Výukové počítačové programy mohou pomoci lépe zvládnout přechod 

z MŠ na ZŠ 

- Rozvoj jemné motoriky: počátečním krokem bývá manipulace s myší, 

koordinace oka a ruky, manipulace s klávesnicí 
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- Stimulace soustředění a postřehu: při manipulaci s programy a hrami 

se dítě musí umět soustředit na danou věc a rychle reagovat při 

různých hrách 

- Rozvoj prostorové orientace 

- Rozvíjení a trénování paměti 

- Rozumový vývoj a myšlení: některé hry jsou zaměřeny na strategické 

myšlení, logické myšlení, na procvičování barev, počtů, písmen, 

dovednost správně pochopit úkol a následně získat okamžitou 

zpětnou vazbu o správnosti či nezdařilém pokusu o úkol 

- Rozvoj smyslových vjemů a to hlavně sluchových, hmatových a 

očních: poslouchat úkol a následně ho splnit, obrazová diferenciace 

(obrazová analýza a syntéza, př. puzzle), zdokonalování v užívání 

myši (síla kliku, dvojklik apod.) 

- Budování sebevědomí: nebát se zkoušet možnosti řešení úkolu 

metodou pokusu a omylu, kdy dítě nemusí mít strach z nezdařilého 

splněného úkolu a úkol může plnit opakovaně. Při kolektivních hrách 

ve skupině mohou vyniknout některé vlastnosti, které jsou normálně u 

dítěte skryty a posílit tak roli ve skupině dětí jako např. schopnost 

logického myšlení, kdy dítě při plnění úkolu na počítači nemá problém 

úkol vyřešit, za to v míčových hrách třeba není tolik úspěšný jako 

ostatní děti. V některých hrách si děti také mohou vyzkoušet roli 

někoho jiného a prožít si své fantazie v roli prince, rytíře, závodníka 

aut apod.  

- počítač jako pomocník u některých handicapovaných dětí a to hlavně 

s postižením tělesným, sluchovým, řečovým, zrakovým, poruchy 

autistického spektra, ale i jako logopedická prevence, pro děti 

s odkladem školní docházky, pro děti s odlišným způsobem 

komunikace ( Aspergerův syndrom, elektivní mutismus, autismus) 

- vhodně vybrané a s určitými pravidly vedené počítačové programy 

mohou dětem přinášet uvolnění, radost a podporu v pozitivním rozvoji 

kognitivních funkcí 
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- pomoc při počáteční adaptaci dětem, které se více bojí navazovat 

interaktivní vztahy v kolektivu 

- budování samostatnosti při rozhodování a nesení důsledků svých 

rozhodnutí, které je možné i opravit. 

 

Negativa: 

- omezení tělesného vývoje: děti si při častém sedavém způsobu u 

obrazovky deformují páteř, namáhají zrak a pohybový vývoj je 

omezený (obratnost, rychlost pohybu, síla a větší hrozba obezity) 

- omezení v sociálních vztazích: děti mohou být více samotářské, 

nevyhledávají kolektiv vrstevníků, počítač je vždy dostupný kamarád, 

který není náladový, nemá žádné emoční projevy ani lidské vlastnosti, 

čemuž se ve hře s kamarády nedá vyhnout a tak hrozí nebezpečí 

omezeného sociálního učení a komunikace vůbec 

- únik do virtuálního světa: děti mohou ztrácet dovednost řešit náročné 

životní situace, stresy, deprese a řešení problémů v kamarádských 

vztazích a místo hledání řešení unikají do umělého světa, který skýtá 

bezpečí a kontrolu. Počítač nabízí krátkodobou ochranu před 

strachem a nejistotou, s níž se v reálném životě neumí dítě vyrovnat 

- úbytek aktivního sportu, rekreace a styk s vrstevníky 

- nekvalitní programy mohou zafixovat chybná řešení jako správné 

- při omezené nabídce a častým opakováním některého programu 

můžeme podporovat schematické myšlení (dítě již bez přemýšlení ví 

kam kliknout, aby byl úspěšný – volí automatickou správnou 

odpověď) a může také podporovat jednostranné řešení úkolu, kdy 

děti již znají správnou odpověď, ale pokud si neví rady, hledají 

odpověď metodou pokusu a omylu bez přemýšlení 

Můžeme všeobecně říci, že média a počítače mohou ohrožovat výchovu 

a vzdělání dětí a to hlavně zobrazováním násilí. Některé počítačové hry pro děti 

zbytečně „ukazují“ násilné chování jako např. střílení kachen, mlácení kladivem, 
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rvačky, střelba, agresivní chování, krev, zbraně a hrozí riziko, že některé děti 

budou mít touhu si to zkusit v reálu. Zobrazované násilí tak především láká 

k napodobení a oslabuje jejich schopnost soucitu a empatie. 

Také se dítě často stává konzumentem kýče a nevkusu. A to především 

vyobrazením některých hrůzných postaviček s deformovanými těly, 

v nereálných situacích postavička zdolává překážky a setkávají se s určitým 

druhem lží, kdy se něco jako pohádka tváří jako skutečnost, neukazuje pravdu 

o světě a před touto pravdou se schovávají do laciné iluze.  

Stimuluje nadměrné emoční prožívání v prostorovém zobrazení, 

ozvučení, animaci a filmovém provedení, které velmi silně působí na dětské 

diváky. Jde o signály, které patří do uměleckého díla, ale na rozdíl od dospělých 

je dětská psychika ještě neumí filtrovat a ovládat. Děti pak prožívají svoje pocity 

emočně silněji než je v reálném životě běžné, mají potřebu si viděné pak prožít i 

třeba v jiné hře s hračkami a neovládat svoje emoční prožitky. 

Abychom se těmto neduhům vyhnuli a snažili se spíše o pozitivní přínos 

využívání počítačů, musíme dětem určit pravidla a dohlédnout na jejich 

dodržování při užívání počítače jako prostředek výchovy a vzdělávání. 
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1.4 Využití počítače v mateřské škole 

1.4.1 Pravidla užívání počítače v předškolním věku 

Jestliže se mateřská škola rozhodne využívat ve svém vzdělávacím 

školním programu počítačové hry a počítačové programy, musí si uvědomit, že 

s tím souvisí celá řada jiných opatření. 

V první řadě by učitelka měla mít přehled o nabízených vzdělávacích 

programech a vědět, jak tyto činnosti zapadají do rámcově vzdělávacího plánu 

pro předškolní pedagogiku a posléze rozpracovat do třídních vzdělávacích 

programů tak, aby to bylo přínosné pro děti. 

Využívání počítačů musí být zakotveno ve školním vzdělávacím 

programu a následně tedy do třídních vzdělávacích programů. 

Metodu využívání počítače je třeba chápat jako doplňkovou, prohlubující 

pro podporu rozvoje určité kompetence. Tato metoda najde uplatnění pro svoji 

komplexnost, kdy je zapojen větší počet smyslů, rozvíjí několik poznávacích 

schopností současně a má edukační efekt. Pokud vnímáme počítač a programy 

jako herní prostředek, jsou podmínky tvorby dobrého programu téměř identické 

s podmínkami tvorby dobré hračky.  

Při výběru hry dbát na to, aby se hra obešla bez násilných motivů, byla 

poučná a záměrná. Vědět, co tím sleduji. Mít stanovený omezený čas, který 

bude jasně daný a nepoužívat počítač v době, kdy se děti mohou realizovat 

spíše v sociálně přínosných hrových aktivitách a podněcovat děti ke komunikaci 

o tom, jak si v programu vedl, co se mu podařilo, co naopak méně a umět i 

slovně zhodnotit svoje počiny.  

Učitelka by měla zajistit kontrolu a vedení hry, zařadit hru dle konkrétního 

programu, dostatečně promyslet a zvážit téma hry, kvalitu a věk dětí. Dále také 

je nutné brát ohled na další podmínky. 
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1.4.2  Technické vybavení a psychohygienické podmínky 

Základní podmínkou zařazení počítače do práce s dětmi je technické 

vybavení a psychohygienické podmínky. Výška stolu, ale také židle, by měla 

odpovídat výšce dítěte. Všechny části zařízení by měly být na pevné stabilní 

ploše. Klávesnice by měla svírat s paží pravý úhel, stejně tak jako výška židle, 

aby umožňovala ohnutí kolene v pravém úhlu. Chodidla by měla dosáhnout na 

zem a měla by se dotýkat celou plochou podlahy. Myš by měla odpovídat 

velikosti ruky dítěte. 

Monitor by měl být umístěn tak, aby na monitor nesvítilo slunce a 

neodrážely se odlesky z umělého osvětlení. Vhodné umělé osvětlení by mělo 

odpovídat hygienickým normám 300-700 luxů. Ideální vzdálenost monitoru a 

úrovně očí činí 50 cm. Výška horního okraje monitoru by měla korespondovat 

s výškou očí dítěte, nikdy ne výše (předcházíme tak namáhání šíjových a 

krčních svalů). Je třeba nastavit na monitoru přiměřeně velké znaky, jas a 

kontrast vzhledem k osvětlení třídy.  

 

Obr. 9: Jak správně sedět u počítače 

ʺCorrectʺ working at the computer. In: Posture in Style: Ergonomic Childrenʹs Furniture that 

Grows with You [online]. 2010 [cit. 2015‐03‐25]. Dostupné z: 

http://www.postureinstyle.com/ergonomics101‐sitting _properly.html  
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Pro snížení elektrostatického pole je vhodné vybavit místnost zvlhčovači 

a květinami. Místnost by se měla pravidelně větrat a prokládat práci na počítači 

přestávkami zaměřenými na pohybové hry a činnosti.  

1.4.3 Časové rozpětí a organice činnosti na počítači 

Pokud se rozhodneme využívat počítač v mateřské škole, měli bychom 

zvážit, jak ho zařadíme do činnosti dne, na jak dlouho a jak bude probíhat 

organizace dětí při plnění úkolu.   

Časový prostor se doporučuje stejný jako při sledování televizních 

pořadů a to činí cca 2 hodiny týdne, což je asi 15-20 minut denně. Samozřejmě 

časové rozpětí se zohledňuje k věku a také délce soustředění dítěte tak, jak je 

známe z vývojové psychologie. Není však jednoznačné určit, co je a co už není 

zdravá doba, kterou by mohl předškolák strávit u počítače. Měli bychom 

zohlednit míru rozpracovaného řešeného úkolu. Dítě by mělo mít možnost úkol 

nebo činnost na počítači dokončit nebo mu s řešením pomoci. 

Jako rodiče, ale i učitelé bychom měli mít dítě stále pod kontrolou, co se 

týče obsahu činnosti na počítači. Neznamená to, že budeme dítěti stát za zády 

a sledovat ho, ale je třeba zajistit, aby se dítě nedostalo na weby s nevhodným 

obsahem. Co se týče organizace, není vůbec nutné vytvářet v prostorách školky 

počítačovou učebnu, kde děti mohou mít pocit osamění a mohou nastat 

problémy technického charakteru, které pak odvádějí pozornost učitele od dětí. 

Pro potřeby mateřské školy určitě postačí jeden počítač na třídu, kdy nedochází 

odtržení dítěte od kolektivu a naopak učí dítě svoji činnost dokončit a vystřídat 

se s kamarádem. To následně vede k rozvíjení sociálního cítění a schopnost 

umět se podělit s ostatními.  

Počet dětí u jednoho počítače závisí na daném úkolu a na organizaci, 

kterou učitelka zvolí. Můžeme zvolit organizaci spontánní nebo řízenou.  

Při řízené činnosti může učitelka počítač obsluhovat sama a vyzývat děti 

k odpovědím. Tento postup se doporučuje i k seznamování s novým 

programem nebo hrou, kdy se s pravidly seznámí všechny děti. Při řízené 
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činnosti programy nebo jejich části zařazujeme do projektu či programu, který 

aktuálně probíhá v mateřské škole a je tedy v souladu s RVP PV.  

Při spontánní činnosti se u dítěte předpokládá samostatnost při zvládání 

základní obsluhy počítače, manipulace s myší a klávesnicí a znalost programu. 

Pro spontánní činnost jsou vhodné hry typu pexesa, Člověče, nezlob se, puzzle 

nebo grafický editor a simulace různých tipů řízení vozidel, letadla apod. Tento 

způsob organizace je pro učitelku náročnější ve smyslu sledování času a 

střídání dětí.  

Některé děti by u počítače chtěly být pořád a jiné děti tuto aktivitu 

nevyhledávají, v tomto případě děti nenutíme a necháme je pouze v roli 

pozorovatele. Práce na počítači se dá zařadit také individuálně a to hlavně jako 

příprava na vstup do ZŠ nebo jako plnění individuálního plánu při odkladu 

školní docházky. 

Po skončení činnosti na počítači bychom měli sedavé zaměstnání 

kompenzovat pohybem, nejlépe pohybovou hrou, rozcvičkou, protažením těla 

nebo vycházkou. 

„…všechny děti bez rozdílu mají právo seznámit se s ICT v souladu se 

specifickými zvláštnostmi danými věkem. Současná situace v Čechách je 

taková, že ne všechny rodiny mají dostatek prostředků, aby umožnily svým 

dětem přístup k počítači a k prostředkům ICT. Proto by v závislosti na 

možnostech mohla umožnit první kontakt s počítačem právě mateřská škola…“1 

 

 

 

 

  

                                                           
1 MORAVCOVÁ, D. Jsou počítače pro děti? [online]. 2005. Dostupné z www: 

http://www.rodina.cz/clanek4289.htm 

http://www.rodina.cz/clanek4289.htm
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1.4.4 Pedagogičtí pracovníci a počítač 

V první řadě se s počítačem setká ředitel/ka školy. Není možné, aby 

svoji profesi vykonával/a bez využití počítače. Počítač usnadňuje práci při 

komunikaci se zřizovatelem školy, se zaměstnanci, s úřady, poradnami, při 

tvorbě školního vzdělávacího programu, k vyhledávání směrnic, zákonů, dalších 

vzdělávacích kurzů pro pedagogy, k administrativě a dalších činností, které jsou 

v kompetenci ředitele/ky. 

Ředitel/ka se tedy neobejde bez základní uživatelské úrovně a bez tzv. 

počítačové gramotnosti, která usnadní práci vedení školy. 

Ani učitelka se úplně nevyhne tomu, aby svoji profesi zvládala bez této 

znalosti. Již snad každá škola vlastní svoje webové stránky, kam vkládá svoje 

aktivity třídy, školní akce, výlety, fotografie, aktuální informace o dění ve školce, 

aktuální jídelní lístek a v neposlední řadě kontakt a provozní doba školy. 

Je zde k nahlédnutí školní vzdělávací program, školní řád, informace pro 

veřejnost, které pomáhají při rozhodování o mateřské škole, možnost stažení 

potřebných formulářů k přihlášení dítěte a jiné.  

Znalost práce na počítači, využívání internetu a alespoň některých 

počítačových programů (např. Microsoft office Word, Excel a jiné) je velkým 

přínosem pro vlastní práci učitelky.  

Ale učitelka musí být informačně gramotná tj. umět vyhledat vhodné 

informace a umět je hodnotit, využívat zkušenosti jiných učitelek na webu, 

sbírat inspiraci pro vlastní práci, při tvorbě třídního vzdělávacího plánu, při 

evaluační činnosti.  

Jako učitelka počítač také sama používám. Při pololetní a roční 

pedagogické poradě zpracováváme hodnocení třídy, které také píšeme na 

počítači a zakládáme je do třídních plánů. Dále takto hodnotíme absolvované 

vzdělávací semináře, komunikujeme s rodiči, ale také s vedením školy. Naše 

školka vlastní dva počítače, kdy jeden slouží vedoucí učitelce a druhý 

(notebook) je pro nás učitelky, abychom si tam mohly vyhledávat zajímavá 
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témata, říkanky, básničky nebo písničky, které potřebujeme. Při práci s dětmi 

počítač nepoužíváme. Vnímám to jako malou slabinu školy a výzvu něco změnit 

a posouvat se dále.  

Počítač také hodně využívám k samotnému plánování vzdělávací 

činnosti a beru ho jako důležitý informační zdroj zajímavých nápadů a námětů. 

Učitelka by měla vědět a znát některé webové stránky, kde hledat nápady pro 

svoji práci. 

1.4.5 Zajímavé webové zdroje 

Zdrojem pro učitelky (ale i pro doporučení rodičům) především pracovních 

listů a jiných námětů pro děti jsou vhodné především tyto portály a weby: 

 www.hrajeme-si.cz – zde najdeme programy pro činnosti dětí na 

počítači, interaktivních tabulí všech výrobců nebo projektorů se záměrem 

obohatit vzdělávací proces dětí mateřské školy a prvních ročníků 

základní školy. Jedná se o „Barevné kamínky s.r.o.“ jak k zakoupení 

publikací, tak k online stahování a tisku 

 www.i-creative.cz – stránka kreativních nápadů a inspirací k tvoření, 

omalování a pracovních listů, stránka obsahuje opravdu rozmanité 

rubriky 

 www.predskolaci.cz – magazín pro učitelky a rodiče pro předškolní a 

mimoškolní vzdělávání 

 www.jablko.cz – o škole, vzdělání a efektivním učení,  tato stránka nabízí 

výukový program „Chytré dítě“, který je moderní pomůckou při 

uplatňování nových, efektivních vyučovacích metod. CD-ROM úspěšně 

prošel evaluací a je registrován MŠMT v seznamu výukového softwaru. 

 www.detsky-web.cz – v nabídce jsou omalovánky, online pohádky, audio 

pohádky a písničky 

 www.detske.napady.net – omalovánky, pracovní listy 

 

http://www.hrajeme-si.cz/
http://www.i-creative.cz/
http://www.predskolaci.cz/
http://www.jablko.cz/
http://www.detsky-web.cz/
http://www.detske.napady.net/
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Také přímo pro děti předškolního věku (opět pro doporučení rodičům) jsou 

vhodné tyto weby pro děti: 

 http://www.rozhlas.cz/webik/portal/ - dětský web Rádia Junior obdržel 

ocenění za nejlepší online obsah pro děti European Award For Best 

Content For Kids a získalo první místo v kategorii profesionálů. Tato 

soutěž chce upozornit na kvalitní stránky pro děti ve věku 4-12 let, 

kde si mohou děti nejen hrát, ale i se vzdělávat a motivovat tak další 

autory k tvorbě. Dětský web je krásně ilustrován, je přehledný a 

nabízí spoustu zábavných rubrik ke hře i k učení. 

 

 

Obr. 10: titulní stránka webu Webík 

                                                   

http://www.rozhlas.cz/informace/press/_zprava/1314843 

 

 http://decko.ceskatelevize.cz/ - web „déčko“ je nástupcem webové 

stránky „TýJó“ a jedná se o internetový portál České televize 

věnovaný dětem od 4-14 let. Web je dvojčetem televizního programu 

a nabízí rozšíření a doplnění televizního vysílání formou on-line her, 

interaktiv a soutěží. Webové stránky jsou zcela bez reklam a jiných 

odkazů a jsou tak zabezpečené proti rizikové komunikaci dětí 

s neznámými lidmi. 

http://www.rozhlas.cz/informace/press/_zprava/1314843
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Obr. 11: titulní stránka webu Déčko 

http://decko.ceskatelevize.cz/ 

 

 www.alik.idnes.cz – webová stránka pro děti, kde si mohou děti nejen 

hrát (pexeso, omalovánky, hádanky, pohádky), ale i se učit (barvy, 

zvířátka, první slova, písmenka, čísla, říkadla, písničky). Ačkoliv bych 

ráda napsala, že je tato stránka též bez reklam, musím tomu vytknout 

právě reklamu na hračky. Reklama je sice nenásilná, ale přítomná je. 

 

 

Obr. 12: titulní stránka webu Alík 

 

                                                                         http://alik.idnes.cz/herna.asp 

 

http://decko.ceskatelevize.cz/
http://www.alik.idnes.cz/
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Informační webové zdroje vhodné pro všechny pracovníky ve školce či 

škole jsou např.: 

 www.msmt.cz – stránky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

pro všechny pedagogiky i rodiče 

 www.rvp.cz – metodický portál pro učitele, nalezneme zde články 

zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, diskuze a blogy o aktuálních 

tématech, průvodce a dokumenty RVP a také sekci sebevzdělávání a 

e-lerning kurzů 

 www.raabe.cz – odborné pedagogické nakladatelství, pracovních 

sešitů pro děti od 3-10 let, edice pro učitele MŠ, ZŠ, edice pro učitele 

a ředitele, nabízí odborné semináře a konference 

 www.atre.cz – společnost „aTre, v.o.s.“ vytváří počítačové programy 

pro mateřské, základní a střední školy, vydává odborné publikace a 

poskytuje svým zákazníkům informační servis právních norem, 

vnitřních předpisů a novinek v oblasti školství, při zakoupení 

programu zákazník dostává e-mailem informace a aktualizace 

ohledně zákonů, vyhlášek a nařízení, společnost také poskytuje on-

line poradnu a e-obchod 

 www.edu.cz – jedná se o rozcestník webových aplikací resortu 

školství, nalezneme zde zákony, vyhlášky, poradenské služby, linky 

důvěry, přehled středisek výchovné péče a jiné 

 www.kvkskoly.cz – školský portál Karlovarského kraje, kde najdeme 

rejstřík škol a školských zařízení, stránka je též určená pro rodiče a 

žáky, pro učitele, pro ředitele i širokou veřejnost 

 www.ucitelskenoviny.cz – informační portál o aktuálních změnách a 

dění ve školství 

  

http://www.msmt.cz/
http://www.rvp.cz/
http://www.raabe.cz/
http://www.atre.cz/
http://www.edu.cz/
http://www.kvkskoly.cz/
http://www.ucitelskenoviny.cz/
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1.4.6 Rámcový vzdělávací program jako východisko pro 

plánování činnosti na počítači 

Vzhledem k tomu, že se učitelka při své práci musí opírat o závazný 

dokument tzv. Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP 

PV), je vhodné se o tom zmínit i v souvislosti s využíváním počítačů v MŠ. 

RVP PV vymezuje požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální 

vzdělávání dětí předškolního věku a představuje základní východisko pro tvorbu 

školních vzdělávacích programů i  jejich uskutečňování. Vzdělávací okruhy 

obsahují pět základních oblastí: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a 

ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. Všechny tyto oblasti by ve svém 

propojení měly obsáhnout vyvážený individuální vývoj dítěte.  

 

 Dítě a jeho tělo 

Tato oblast se zaměřuje na biologický a fyziologický rozvoj dětského 

organismu s potřebou pohybu a aktivit, které vedou ke správnému rozvoji 

tělesných a pohybových funkcí, zdatnosti, motorických dovedností a 

koordinace. A to prostřednictvím manipulačních, konstruktivních a grafických 

činností, prováděním jednoduchých sebeobslužných činností v oblasti hygieny, 

stolování, oblékání, úklidu. V neposlední řadě prostřednictvím pohybových 

jednotlivých disciplín. 

 Činnostmi na počítači prostřednictvím didaktických her se dítě může učit 

poznávat svoje tělo. Ať už skrze hry, kdy plní úkoly (viz. Obr. 7 Všeználek to ví) 

nebo právě při samotném ovládání počítače, kdy dítě procvičuje jemnou 

motoriku vedením myši, klikáním a jinými úkony. Dítě je nuceno používat zrak, 

sluch, hmat a rozvíjí se senzomotorické vnímání. 

Musíme však dbát na psychohygienické podmínky při práci na počítači a 

nepřekračovat doporučenou denní dobu strávenou u obrazovky, aby naopak 

nedocházelo k přetížení výše uvedených smyslů. 
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 Dítě a jeho psychika 

Tento vzdělávací okruh se zaměřuje na psychologickou oblast a to 

hlavně na podporu rozvoje všech psychických funkcí (vnímání, myšlení, 

soustředění, paměť, city, učení, tvořivost a vůle). A to prostřednictvím 

artikulačních, řečových, sluchových a rytmických her, slovními hrátkami, 

hádankami, jazykolamy, zpěvem či recitací, grafickým napodobováním 

symbolů, tvarů, čísel, písmen a jejich vyhledáváním a porovnáváním. 

I při činnostech na počítači podporujeme právě tyto výše uvedené 

psychické funkce. Dítě se na daný úkol musí soustředit, pamatovat si úkony pro 

ovládání počítače, učit se formou hry, ovládat svoje pocity při prožívání 

úspěchu či naopak zklamání při nezdařilém pokusu o splnění úkolu.  

Podporuje pozitivní vztah k učení a poznávání nového. Při plnění úkolů je 

třeba porozumět zadání, ať už ve sluchové formě pro děti, které ještě neumějí 

číst nebo při čtení zadaní úkolu na obrazovce u starších žáků. Dítě též získává 

sebevědomí a samostatnost při rozhodování. 

 Dítě a ten druhý 

Tento okruh se zaměřuje na utváření vztahů mezi vrstevníky i mezi 

dospělými. Snaží se hlavně o zkvalitnění komunikace a kultivace projevu, o 

navazování přátelských vztahů a to prostřednictvím aktivit podporující 

sbližování dětí, činnosti zaměřené na ochotu, ohleduplnost k druhému, sociální 

a interaktivní hry, kooperativní činnosti ve dvojicích a skupinách, poznávání 

prostředí, ve kterém dítě žije – rodina, členové, vztahy v rodině, mezi kamarády, 

vztahy mezi mužem a ženou, úcta ke stáří. 

U počítače doporučuji pracovat ve dvojici nebo se skupinou dětí. 

Posilujeme tak prosociální chování, komunikaci, kooperaci, domluvu ve 

skupině, střídat se při ovládání počítače, ovládat svoje touhy být u počítače 

jenom já a umět se podělit s ostatními. 
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 Dítě a společnost 

Jedná se o oblast sociálně kulturní s poznáváním života ve společnosti 

s určitými pravidly soužití a hodnotami, které společnost má. Spadá sem 

osvojování si sociokulturních návyků a orientace v tradicích společnosti. Dítě by 

se také mělo snažit nacházet způsoby, jak se aktivně podílet na vytváření 

pohody ve svém sociálním prostředí, ve kterém se právě nachází. 

Prostřednictvím konkrétních programů se dítě skrze počítač seznamuje 

se světem lidí, s kulturou i uměním. Poznává i multikulturní společnosti, 

menšiny a rozdíly různých kultur a národností. 

 Dítě a svět 

Tento okruh se zaměřuje na environmentální oblast a elementární 

povědomí o světě a jeho základním fungování, o vlivu člověka na životní 

prostředí a vytváření vztahu k nejbližšímu okolí a přírodě. 

Prostřednictvím počítačových programů se dítě seznamuje s živou i 

neživou přírodou, vesmírem, planetou Země a získává znalosti v oblasti 

technologie. 

 

Je tedy zřejmé, že všechny uvedené oblasti RVP PV korespondují a 

umožňují využití informačních a komunikačních technologií. 
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2 Praktická část 

2.1 Počítače v mateřských školách 

Praktická část diplomové práce se zabývá výzkumným šetřením a 

konkrétním šetřením tj. problémem, jaký mají rodiče názor na přítomnost 

počítačů v předškolním zařízení v mateřské škole Sluníčko v Karlových Varech. 

Praktickou část jsem prováděla v mateřské škole, kde působím čtvrtým 

rokem; tato školka má 4 homogenní třídy podle věku dětí, a ani v jedné z nich 

není k dispozici počítač. V rámci předchozího i nynějšího studia na pedagogické 

fakultě jsem se setkala, že některé školy v Praze běžně používají počítač nebo 

Kidsmart2.   

 

Obr. 12 Ukázka Kidsmart počítače 

„Na základě získaných informací o vybavení škol v Maďarsku a Polsku, 

ale i na základě vlastní zkušenosti z návštěvy mateřských škol v Maďarsku a na 

Slovensku se domnívám, že ve srovnání s těmito zeměmi jsme na tom ve 

                                                           
2
 Program Kidsmart, v jehož rámci se dostaly počítače do českých mateřinek, běží v 57 zemích 

po celém světě. Je k dispozici v devíti jazycích včetně češtiny a využívá jej více jak 2,5 miliónů 

dětí. Software Information Industry Association udělila programu cenu 2005 Codie Award za 

nejlépe distribuované počítačové řešení. V české Republice je v současné době dětem a 

učitelům k dispozici 263 počítačů. 

 http://www.novinky.cz/internet-a-pc/hardware/117288-ceske-materske-skolky-dostaly-

padesatku-detskych-pocitacu.html 
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vybavení mateřských škol technickými prostředky v Čechách asi nejlépe i 

vzhledem k již pokračující realizaci projektu IBM vybavování školek počítači s 

programem Kidsmart. Vybavení mateřských škol v Čechách není všude stejné. 

Specifické postavení ve vztahu k menším městům a venkovu má Praha, ale i 

zde jsou rozdíly mezi jednotlivými obvody.“3 

 

Zajímalo mě tedy, jaký ohlas u rodičů by mělo využití počítače konkrétně 

ve školce Sluníčko v Karlových Varech.  

Výzkumné šetření je tedy určeno hlavně pro stávající pedagogy a pro 

školku jako takovou v rámci dalšího vzdělávání dětí. Výsledek výzkumného 

šetření pomůže k snadnějšímu rozhodování mezi pedagogy, zda počítač 

zařazovat do výchovně vzdělávacího plánu.  

Hlavním motivem výzkumu je další růst naší školky, pružně reagovat na 

potřeby společnosti, na potřeby rodičů, ale i dětí samotných. Doba i děti se 

mění a je potřeba na to reagovat dalším vzděláváním učitelek, nejen v této 

„počítačové oblasti“, ale ve všech oblastech vzdělávání. 

Výsledky bych také chtěla nabídnout dalším učitelkám mateřských škol, 

které třeba mají již nějaká léta praxe za sebou, od maturitní zkoušky jim 

uplynulo několik let, a s možností počítačů pro předškolní vzdělávání se v té 

době vůbec nesetkaly.  

  

                                                           
3 MORAVCOVÁ, D. Jsou počítače pro děti? [online]. 2005.  Dostupné z www: 

<http://www.rodina.cz/clanek4289.htm> 



46 
 

2.2 Cíl výzkumného šetření 

Cílem výzkumného šetření je zjistit, jaký mají rodiče názor na používání 

počítače dětmi v předškolním věku, a zda mají zájem o to, aby se 

prostřednictvím počítače a počítačových her děti vzdělávaly v mateřské škole.  

Povaha výzkumného problému má kvantitativní charakter, kdy je 

výzkumným plánem výběrové šetření4.  Kvantitativní výzkum je označení pro 

přístup, jehož zdrojem má být pouze objektivní a co možná nejpřesnější 

zkoumání edukační reality. Jedním z hlavních rysů je numerické měření 

specifických aspektů sledovaného jevu. Jedná se o záměrnou a systematickou 

činnost, která se opírá o hypotézy, které jsou východiskem pro řešení 

výzkumného problému. Výzkumník tak definuje pracovní hypotézu, kterou pak 

při svém vlastním empirickém výzkumu ověřuje, potvrzuje nebo vyvrací.  

(Skutil a kol. 2011) 

Hypotéza5:  

Předpokládám, že rodiče nebudou mít kladný vztah k počítačům v mateřské 

škole. 

 

2.3 Výzkumný vzorek 

Vybraná skupina jedinců se nazývá výběrovým souborem nebo 

výzkumným vzorkem a musí nést reprezentativní charakteristické znaky pro 

větší počet jedinců.  

Existuje několik způsobů, jak vybírat jedince, skupiny, zařízení či situace, 

ale vždy musí být zaručeno to, že se při výběru výzkumného vzorku neuplatní 

jakékoliv subjektivní hledisko, byť dobře míněné.                    (Skutil a kol. 2011) 

                                                           
4
 Sběr informací ve standardizované podobě od skupiny lidí. 

5
 Hypotézou se vyjadřují rozdíly, vztahy nebo následky mezi proměnnými. (Gavora 2000) 
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V rámci realizovaného výzkumu bylo osloveno 112 rodičů z mateřské 

školy Sluníčko - Východní 6, Karlovy Vary a to prostřednictvím e-mailových 

adres, které byly poskytnuty pro potřeby školy.  

Rodič byl prostřednictvím e-mailu požádán o krátké vyplnění dotazníku, 

který bude využit výhradně pro potřeby této diplomové práce. Zpět se mi vrátilo 

celkem 61 odpovědí, takže dotazník vyplnila zhruba polovina rodičů.  

 

2.4 Výzkumná metoda 

Výzkumnou metodu lze charakterizovat jako systematický postup 

získávání a zpracování dat se záměrem objasnit sledovanou problematiku.  

 (Skutil a kol.2011) 

Pro potřeby výzkumu byla využita nejpoužívanější a nejrozšířenější 

pedagogická výzkumná technika vůbec, a tím je dotazník 

Dotazník byl vytvořen pomocí bezplatného online nástroje Google 

Formuláře, který je součástí aplikací Google Dokumenty. Zvolila jsem tento typ 

dotazníku, protože se domnívám, že pro rodiče je pohodlnější vyplnit dotazník u 

počítače, kde stačí klikat myší, a dotazník je rychleji vyplněn a odeslán na 

příslušná místa (a tak se rodič již nemusí starat o osobní navrácení dotazníku 

žadateli), než vypisovat dotazník ručně.   

 

Struktura dotazníku 

Dotazník se skládá z úvodní části, kde je rodič seznámen s obsahem 

dotazníku, s uvedeným důvodem proč rodič dotazník vyplňuje a k čemu budou 

výsledky dotazníku sloužit. Rodič je také obeznámen s tím, že jeho vyplnění je 

zcela anonymní a informace z něj nebudou poskytovány nikomu dalšímu. 

Nechybí poděkování za vyplnění. 
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Další část dotazníku se věnuje tzv. identifikačním otázkám, které slouží 

ke zjištění základních informací o respondentovi a jsou stejně tak důležité pro 

výzkum jako další otázky dotazníku. Identifikační otázky jsou celkem 4 a 

zahrnují pohlaví, věk, dosažené vzdělání a aktuální bydliště respondenta. 

Ačkoliv se může zdát, že jsou tyto otázky nedůležité pro samotný výzkum 

a závěr této práce, myslím si, že právě tyto osobní údaje rozhodují o aktuální 

odpovědi respondenta.  

Například věk rodiče:  To, co se respondentovi může ve dvaceti letech 

zdát jako vhodná odpověď se může během deseti let změnit na zcela 

nepřijatelnou možnost nebo nebude v této odpovědi zcela rozhodnutý. 

S přibývajícími léty se naše myšlení a pohled na věc mění podle vlastních 

zkušeností. Obdobně může ovlivňovat aktuální bydliště respondenta a 

dosažené vzdělání. 

V další a hlavní části dotazníku jsou otázky zaměřené na danou 

problematiku. Celý dotazník dohromady obsahuje 16 otázek, z toho čtyři otázky 

jsou identifikační, devět otázek je uzavřených6, dvě otázky jsou otevřené7 a 

jedna otázka je nepovinná. Ta slouží k případnému vyjádření respondentů na 

toto téma. 

2.5 Postup výzkumu, sběr a zpracování dat 

Po uvážlivém zpracování výzkumných otázek proběhl tzv. předvýzkum. 

Ten je důležitý hlavně proto, aby se dosáhla zpětná vazba a zjistilo se, zda jsou 

otázky pro respondenta srozumitelné a zda odpovědi přinášejí opravdu to, co 

se výzkum snaží zjistit. Předvýzkum také odhalí, zda nejsou otázky příliš 

náročné a vyplnění nezabírá velké množství času.     

 Bylo vytisknuto deset dotazníků, které jsem rozdala svým kolegyním 

                                                           
6
 Uzavřené (dichotomické) otázky nabízejí respondentovi varianty odpovědí bez možnosti 

vyjádření vlastního názoru. 
7
 Otevřené otázky neomezují respondenta v jeho vyjádření. 
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z jiných mateřských škol. Po připomínkách jsem otázky upravila tak, aby lépe 

vyhovovaly potřebám výzkumu. Pak jsem rozeslala dotazník mezi rodiče školy. 

Rodičům byl zaslán elektronickou poštou odkaz na dotazník, který byl 

umístěn čtyři týdny na webovém disku Google Drive. Návratnost dotazníků 

činilo 61 odpovědí ze zaslaných 112 e-mailů. Odpovědi získané prostřednictvím 

nástroje Google Formuláře byly automaticky ukládány do tabulek, z nichž se 

dále vyhodnocovaly odpovědi a tvořily vhodné grafy pro přehledné zobrazení 

výsledků. Nepovinné vyjádření respondentů k tématu, které byly součástí 

poslední otázky, jsou uvedeny v originální podobě.  

 

2.6 Výsledky výzkumu 

Výsledky výzkumu jsou přehledně znázorněny v odpovídajících grafech a 

každá položka je také doplněna komentářem. Výjimku tvoří data získaná 

z otevřených otázek, která jsou zpracována zejména slovně. 

Odkaz na celé znění dotazníku:  

https://docs.google.com/forms/d/1BalytbWEqKSvJjF_2kQCD5EHk2mKi-

il1FbY8eOUCkY/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1BalytbWEqKSvJjF_2kQCD5EHk2mKi-il1FbY8eOUCkY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1BalytbWEqKSvJjF_2kQCD5EHk2mKi-il1FbY8eOUCkY/viewform
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I. Vstupní část 

 

1. Otázka: „Jste“: 

První otázkou výzkumu bylo zjistit, jaké pohlaví na dotazník odpovídá. 

 

 

Graf č. 1: Pohlaví respondentů 

Výzkumu se zúčastnilo 13 mužů (21,3%) a 48 žen (78,7%).  

Správně jsem předpokládala, že větší procento budou tvořit ženy. Cílem 

výzkumu není porovnávat a hodnotit rozdíly v odpovědích žen a mužů, ale je 

zajímavé z odpovědí na poslední nepovinnou otázku, kde mají respondenti 

prostor vyjádřit svůj názor na počítače v mateřských školách, pozorovat 

odlišnosti a možná i větší benevolenci mužů na téma dítě a počítač. 
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Druhá otázka zjišťovala věk respondentů.  

2. Otázka: „Kolik Vám je let?“ 

 

Graf č. 2: Věk respondentů 

 

Z grafu je patrné, že nejvíce rodičů odpovídalo ve věku od 31 do 40-ti let. 

Konkrétně tedy: 

 

Věk respondentů Četnost odpovědí Procentuální rozdělení 

Do 20 let 1 1,6% 

21-30 let 16 25,8% 

31-40 let 35 56,5% 

41-50 let 6 9,7% 

51- a více 4 6,5% 
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3. Otázka: „Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?“ 

Třetí otázka ve vstupní části dotazníku zjišťovala nejvyšší dosažené 

vzdělání respondentů. Pro výzkum tato otázka není významná, přesto byla 

zařazena pro širší přehled o základních údajích o respondentech. 

 

 

Graf č. 3: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání Četnost odpovědí Procentuální rozdělení 

Základní 1 1,6% 

Středoškolské 21 34,4% 

Vyšší odborné 4 6,6% 

Vysokoškolské 35 57,4% 
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Nejvíce odpovědělo rodičů s vysokoškolským vzděláním 57,4%, poté se 

středoškolským vzděláním 34,4%, s vyšším odborným vzděláním 6,6% a 1,6% 

se základním vzděláním. 

4. Otázka: „Žijete aktuálně:“ 

Poslední otázka ve vstupní části se týkala místa aktuálního bydliště 

rodičů. Některé rodiče vozí svoje děti z okrajových částí Karlových Varů nebo 

z blízkých vesnic.  

Na vesnici žije 9 respondentů. 

Ve městě 52 respondentů. 

 Ačkoliv cílem výzkumu není srovnávat rozdíly v odpovědích dle pohlaví, 

věku, nejvyššího dosaženého vzdělání nebo místa bydliště, je zajímavé si 

vytvořit představu o reprezentativním vzorku respondentů. 

 

II. Hlavní část 

5. Otázka: „Vlastníte doma počítač?(ať už notebook nebo stolní počítač)“ 

Další otázka sleduje, kolik rodin vlastní počítač a tudíž je možný 

předpoklad, že se s počítačem předškolní dítě již setkalo. Na otázku „Vlastníte 

doma počítač?“, odpověděli respondenti takto: 
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Graf č. 4: Počet rodin vlastnící počítač 

  

Počítač v domácnosti Četnost odpovědí Procentuální rozdělení 

Ano 51 83,6% 

Ne 10 83,6% 

 

Je viditelné, že jednoznačně převládají rodiny, které vlastní 

v domácnosti počítač a to bez rozdílu, jestli se jedná o notebook nebo stolní 

počítač.  

Je překvapivé porovnat odpovědi respondentů na tuto otázku s věkem, 

vzděláním a místem bydliště. Převládají odpovědi respondentů ve věku 31-40 

let, žijící ve městě s vysokoškolským vzděláním, kteří nevlastní v domácnosti 

počítač. 
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6. Otázka: „Pokud ano, zajímá se Vaše dítě o počítač?“ 

Na tuto otázku překvapivě odpověděli všichni respondenti ano. Všech 61 

dotázaných rodičů odpovědělo, že se jejich dítě zajímá o počítač a to bez 

rozdílu, jestli v domácnosti počítač mají nebo nemají.    

 Lze tedy předpokládat, že dítě mělo možnost vidět rodiče při práci na 

počítači a ti, kteří nevlastní doma počítač, se s ním setkaly někde jinde.  

Počítače se stávají všudypřítomnými. V ordinaci dětského lékaře, na úřadech, 

při vstupech volnočasových aktivit jako jsou bazénová centra, zábavné parky, 

v knihovnách atd. Není se tedy čemu divit, že dítě má o tuto techniku zájem již 

od útlého věku.        

 Počítač spolu s televizí,  chytrými telefony a tablety definitivně patří 

k naší době. Dana Moravcová také hovoří o zájmu dětí o počítač a to již 

v článku z roku 2003: 

„Do MŠ přicházejí děti, které doma počítač k dispozici buď mají, nebo 

nemají. Pokud je jim počítač k dispozici, většinou k němu mají neomezený 

přístup (dle vlastního průzkumu mezi rodiči). Tyto děti vyžadují pro činnosti 

výhradně počítač nebo naopak tím, že mají potřebu PC uspokojenou, dají 

přednost klasické hře nebo činnostem, které jim rodinné prostředí neposkytuje.

  Děti, které nemají počítač k dispozici, se dělí podobně. Pokud není 

jejich potřeba uspokojena, volí výhradně počítač. Zde je třeba děti usměrňovat 

stejně jako v prvním případě8.“ 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Dana Moravcová. Využíváme počítače v předškolním vzdělávání. Informatorium 3-8. 2003, 

roč. 10, č. 10, s. 8-9 
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7. Otázka: „Má Vaše dítě/děti přístup na počítač?“ 

 

Graf č. 5: možnost přístupu dětí na počítač 

 

Možný přístup na počítač Četnost odpovědí Procentuální rozdělení 

Ano 42 68,9% 

Ne 19 31,1% 

 

Přístup na počítač umožňuje 68,9% rodičů. Z obou grafů (graf č. 4 a 5) je 

vidět, že i když vlastní rodiče v domácnosti počítač, neznamená to automaticky, 

že stejný počet rodičů vlastnící počítač zároveň umožňuje i přístup dítěte na 

počítač. Z 86,6% odpovědí vlastnící v domácnosti počítač jen 68,9% umožňuje 

dítěti přístup na něj. 
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8. Otázka: „Jakou orientační dobu strávenou na počítači, za jeden den u 

předškolního dítěte, považujete za vhodnou?“ 

 

Graf č. 6: Vhodný čas trávení dětí u počítače 

  

Vhodná doba u počítače Četnost odpovědí Procentuální rozdělení 

Žádná doba 5 8,2% 

0-1 hod 43 70,5% 

2-3 hod 7 11,5% 

3-4 hod 0 0% 

4 a více hod 0 0% 

Neomezená doba 6 9,8% 

 

 Z grafu je jasně patrné, že nejvíce respondenti považují za vhodnou 

dobu dítěte u počítače 0-1 hod (70,5%), poté následuje 1-2 hod (11,5%), 

neomezenou dobu preferuje 9,8% respondentů a těsně za tím s 8,2% jsou 

rodiče preferující žádnou dobu trávenou u počítače dětmi předškolního věku. 
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Každé dítě je individuální a nemůžeme říci stejnou míru pozornosti u 

všech dětí předškolního věku, avšak z psychologie již víme, že úmyslná 

pozornost dítěte je krátkodobá. Myslím si, že i maximální délku trávenou u 

počítače, kterou zde ve výzkumu rodiče hodnotili jako nejčastější tedy 0-1 hod, 

je až příliš na udržení pozornosti takto malého dítěte. Záleží také samozřejmě 

na typu činnosti na počítači. Pokud dítě jen pasivně sleduje obrazovku bez své 

záměrné aktivity, vydrží jistě dlouhé hodiny. Mělo by však aktivně plnit nějaké 

úkoly a soustředit se na nějakou činnost, je pozornost samozřejmě velmi 

krátkodobá. Mohu to hodnotit i u svého šestiletého syna, který by dokázal 

pasivně sledovat obrazovku celý den, a pokud má plnit zadání úkolu, již po 

deseti minutách je schopný úkol vzdát, že ho to nebaví. 

„Pozornost je v předškolním věku ještě nezralá, krátkodobá a povrchní. 

Převládá především neúmyslná forma pozornosti, dítě je velmi snadno 

upoutáváno zejména nápadnými, neobvyklými a atraktivními podněty. 

V předškolním věku lze pozorovat i počátky úmyslné pozornosti, např. ve hře.“9  

  

9. Otázka: „Myslíte si, že se Vaše dítě v životě obejde bez počítačové 

gramotnosti?“ 

 

Graf č. 7: Počítačová gramotnost u dětí 

                                                           
9
 Vágnerová, Valentová. Psychický vývoj dítěte a jeho variabilita, Praha 1992, s. 62 
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Odpověď respondentů Četnost odpovědí Procentuální rozdělení 

Ano, spíše obejde 1 1,6% 

Ne, spíše neobejde 59 96,7% 

Nevím 1 1,6% 

 

 Většina respondentů si myslí, že se jejich dítě v životě neobejde bez 

tzv. počítačové gramotnosti10, a to přesně 96,7%. 

„Počítačově gramotný jedinec umí využívat technologie pro jeho profesní i 

osobní život takovým způsobem, že se necítí počítačově handicapovaný, není 

za digitální přehradou a jeho osobní i profesní rozvoj prostřednictvím počítače 

je otázkou jeho volby.“ 11  

 

10. Otázka: „Souhlasíte, aby se děti v mateřské škole vzdělávaly 

prostřednictvím výchovně-vzdělávacích her na počítači?“  

 

Graf č. 8: Počítače v mateřské škole 

                                                           
10

 Počítačová gramotnost je soubor znalostí, schopností a dovedností zaměřených na ovládání 

a využívání počítače v životě 
11

 SAK, Petr; SAKOVÁ, Karolína. Počítačová gramotnost a způsoby jejího 

získávání. Lupa.cz [online].  
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Odpověď respondentů Četnost odpovědí Procentuální rozdělení 

Ano, souhlasím 38 62,3% 

Ne, nesouhlasím 21 34,4% 

Nevím 2 3,3% 

 

Zavádění počítačů do předškolního zařízení provázejí stejné peripetie, 

jako před lety tomu bylo s využíváním televizorů. Mateřská škole bez televizorů 

je dnes asi spíše výjimkou. Stejně jako počítačové programy, tak i programy 

televizní nemají vždy požadovanou úroveň a kvalitu, ale zodpovědná učitelka si 

s výběrem jistě poradí. S porovnáním s televizí nejsou děti na počítači pasivní 

(pokud nesledují nějakou pohádku), ale dobrý výukový program (výuková 

počítačová hra) umožňuje interakci, tedy děj ovlivňují děti vlastní reakcí.  

Jak je možné vidět i na tomto grafu, převládá skupina rodičů, kteří 

počítače chtějí. Se vzděláváním prostřednictvím výchovně-vzdělávacích her 

souhlasí 62,3% rodičů. S tímto názorem nesouhlasí 34,4% a neví 3,3% 

respondentů. Tendence a mírný „tlak“ společnosti tomu tak opravdu směřuje a 

je vidět, že i zájem rodičů o počítač roste.  

Již v roce 1998 se jako součást doktorandské práce realizoval výzkum 

názorů rodičů na využití počítače v MŠ. Výzkum realizovala Mgr. Dana 

Moravcová, který pak zveřejnila v Informatoriu 3-8 : 

„Z vyhodnocení vyplynulo, že 73,5% rodičů souhlasí s tím, aby byly 

mateřské školy vybaveny počítači pro potřebu dětí. S tímto názorem nesouhlasí 

17,6% dotázaných a 5,8% neví……. 

…..Z hodnocení výsledků dotazníku podle životní úrovně vyplývá, že pro 

využití počítače v MŠ jsou zejména rodiče s nízkou, nižší střední a vysokou 

životní úrovní. Rodiče s nízkou a nižší střední životní úrovní mohou tento názor 

zastávat z toho důvodu, že sami nemají dostatek prostředků k tomu, aby dětem 

tuto příležitost poskytli nebo v souvislosti s představami o budoucnosti svého 

dítěte jsou přesvědčeni o nutnosti zvládat práci na počítači co nejlépe. Rodiny 
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s vysokou životní úrovní jsou pravděpodobně počítači vybaveny a rodiče 

považují za samozřejmost, že si u nich děti hrají.“12 

 I když z obou vyhodnocení vyplývá, že rodiče mají zájem o počítač 

v mateřské škole, stále však u některých rodičů vyvolává počítač obavy a 

nedůvěru a to myslím hlavně u starších rodičů, kteří mají starost, aby se dítě 

nestalo na počítači závislé, aby se naučilo komunikovat s lidmi a nedomlouvalo 

se pouze přes počítač nebo mobil, aby nemělo kamarády výlučně 

v počítačových hrách, aby četlo knížky, chodilo ven a další běžné volnočasové 

aktivity. Dokážou si rovněž představit nebezpečí po zdravotní stránce a správně 

také cítí, že se některé následky mohou projevit až za delší dobu. 

 

11. Otázka: „Pokud souhlasíte, od jakého věku dítěte?“ 

 

Graf č. 9: Vhodný věk dítěte pro PC 

 

                                                           
12

 Dana Moravcová. Rodiče počítače chtějí. Informatorium 3-8. 2001, roč. 8, č. 4, s. 5 
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Odpověď respondentů Četnost odpovědí Procentuální rozdělení 

Od 3 let 12 30% 

Od 4 let 6 15% 

Od 5 let 12 30% 

Od 6 let a více 10 25% 

 

 Tato otázka byla směrována spíše na rodiče, kteří souhlasí, aby se děti 

vzdělávaly prostřednictvím výchovně-vzdělávacích her, ale možnost odpovědět 

měli samozřejmě všichni respondenti. Celkem odpovědělo 40 rodičů.  

30% rodičů je toho názoru, že vhodným věkem pro počítač je od 3 let věku 

dítěte, od 4 let věku si to myslí 15% rodičů, od 5 let 30% a od 6 let a více 25%. 

  Z odpovědí vyplývá, že se názor na vhodný věk dítěte na počítač liší. 

Předpokládám, že rodiče usuzují dle svých zkušeností a individualit dítěte. 

Některé děti projevují o techniku zájem více, některé méně anebo taky vůbec. 

Nejde zcela jasně určit hranici vhodného věku dítěte pro používání počítače, ale 

měly bychom mít na mysli, že počítač potřebuje jakousi základní obsluhu, 

kterou by dítě mělo zvládnout. Dítě se může s počítačem seznamovat v zásadě 

postupně, jak se o něj začne zajímat. 

 „Spodní hranici věku dítěte, kdy bychom mu měli dovolit usednout 

k počítači, nelze stanovit přesně. Asi bychom mu neměli bránit, jakmile projeví 

zájem, ochotu vytrvat chvíli v klidu a když současně ovládne několik 

jednoduchých pravidel ovládání. Možná je nejprve vezmeme na klín a sami mu 

ukážeme nějakou hodně jednoduchou hru. Nemusíme mít velké obavy, jestliže 

počítač dítěti něco nepřináší, nebude u něj sedět dlouho. Vzhledem k tomu, že 

nepředpokládám, že by někdo posazoval předškolní dítě k počítači proti jeho 

vůli, skoro bych neřešil, kdy s počítačem začít.“13 

 

 

                                                           
13

 Václav Mertin. Předškoláci a počítače. Děti a my.2/2006, s. 29 
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12. Otázka: „Znáte některé výchovně vzdělávací hry nebo programy na 

počítači pro děti předškolního věku?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 10: Znalost počítačových her a programů 

 

Odpověď respondentů Četnost odpovědí Procentuální rozdělení 

Ano 32 52,5% 

Ne 29 47,5% 

Nevím 0 0% 

 

52,5% respondentů uvádí, že zná některé výchovně vzdělávací 

programy na počítači a 47,5% nezná žádné. Z tohoto grafu můžeme soudit, že 

rodiče mají spíše průměrný přehled o programech pro děti.  

Ze své praxe v mateřské škole mohu říci, že většina děti tráví nějaký ten 

čas na počítači. Ať už se starším sourozencem nebo samostatně. A pokud to 

není počítač tak jiné technické „hračky“ jako je tablet, ipod, playstation, chytrý 
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telefon apod. Dle mého názoru by rodiče měli mít zájem o to, jakou hrou či 

programem se ve volné chvíli zabývá jejich potomek, popř. činnost sdílet spolu. 

Je potěšující vědět, že pořád převládá procento rodičů, kteří znají některé 

výchovně-vzdělávací hry a pro zbytek netušících rodičů nezbývá nic jiného než 

jim pomoci vytvořením nějakého krátkého přehledu her a programů. K tomu 

ostatně může sloužit i právě tato diplomová práce. 

 

13. Otázka: „Vypište prosím, jaká jsou podle Vás pozitiva používání PC 

dětmi.“ 

Tato otázka patří k otevřeným otázkám v dotazníku, budu tedy citovat 

některé vybrané odpovědi respondentů: 

Muž, 31-40 let, vysokoškolské vzdělání: „Kdo si hraje, nezlobí.“ 

Žena, 51-60 let, středoškolské vzdělání: „Doba si to přímo vyžaduje, ve všech 

sférách. Téměř ve všech zaměstnáních. Pozitiva PC a děti - musí se naučit s 

PC pracovat pro další studium, zaměstnání ....“ 

Žena, 41-50 let, vysokoškolské vzdělání: „Získávání informací, zajímavostí…“ 

Žena, 41-50 let, středoškolské vzdělání: „Rozvoj přirozené zvídavosti dětí.“ 

Žena, 21-30 let, vysokoškolské vzdělání: „Zkvalitnění a rozšíření možností v 

procesu výuky a vzdělávání, přispívá k rozvoji myšlení, může u dítěte snižovat 

strach z neúspěchu nebo z vlastních nedostatků, podporuje individualizaci a 

samostatnost při učení.“ 

Muž, 31-40 let, vysokoškolské vzdělání: „Budou to v životě nutně potřebovat 

rozvoj určitých dovedností, kreativity.“ 

Žena, 31-40 let, vysokoškolské vzdělání: „Počítače jsou nedílnou součástí 

dnešního života. Děti se tím začleňují do fungující společnosti.“ 

Muž, 31-40 let, středoškolské vzdělání: „Pokud jsem dotazník správně pochopil, 

týká se dětí předškolního věku a zde žádná pozitiva nevidím.“ 
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Žena, 21-30 let, vyšší odborné vzdělání: „Myslím si, že v předškolním věku 

žádná pozitiva nejsou, ale v dnešní době se bez toho bohužel neobejdou.“ 

Žena, 31-40 let, vysokoškolské vzdělání: „Mladší děti - hry, které podporují 

postřeh, jemnou motoriku, koordinaci rukou, ruky a oka, dobrá orientace 

v prostoru, plánování postupu, vymýšlení strategií. Starší děti – vyhledávání 

informací (vzdělávání), počítačová gramotnost.“   

Žena, 31-40 let, vysokoškolské vzdělání: „Moj syn sa naucil nove slova, nazvy 

farieb a zvierat. Taktiez sa naucil ovladat techniku co je velmi dolezite pre jeho 

buducnost.“ 

Žena, 31-40 let, vysokoškolské vzdělání: „Pokud jde o předškolní děti, 

nemyslím si, že by využívání PC mělo nějaká pozitiva.“ 

Muž, 31-40 let, středoškolské vzdělání: „Získané zkušenosti, znalosti.“ 

Žena, 31-40 let, vysokoškolské vzdělání: „Zpestření vzdělávání, didaktické hry 

Zvykání si na pc jako součást života (škola, práce).“ 

Žena, 31-40 let, vysokoškolské vzdělání: „Děti trénují pozornost, leckdy postřeh. 

Je možná výuka – cizí jazyk, logopedie apod.“  

 

 V uvedených odpovědích jsem následně vyhledala společné prvky, 

které se týkají výhod používání počítače dětmi v edukačním procesu.  

Mezi nejčastěji zmiňovaná pozitiva pro používání počítače v MŠ patřily faktory: 

 přístup k informacím/získané znalosti 

 schopnost ovládání současné techniky 

 rozvoj 

o myšlení 

o paměti 

o jemné motoriky 

 zkvalitnění procesu výuky. 
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         14. Otázka: „Vypište prosím, jaká jsou podle Vás negativa používání PC 

dětmi.“ 

Muž, 21-30 let, vysokoškolské vzdělání: „Negativní vliv na vývoj dítěte po 

stránce sociání, komunikační i fyzické.“  

Žena, 21-30 let, vysokoškolské vzdělání: „Děti jsou jako v tranzu, nevnímají, 

kazí si oči, ztrácí přehled o realitě. Některé hry mohou u dětí způsobovat 

agresivní chování. Vypěstování si závislosti." 

Žena, 21-30 let, vysokoškolské vzdělání: „Vytrácí se spontaneita, ohrožuje 

aktivity, které rozvíjí hrubou motoriku, pohybové schopnosti, opožďuje vývoj 

řeči, chybí přímá interakce mezi dětmi a vrstevníky a dospělými, nevhodný 

posed u pc narušuje správné držení těla, pc může způsobit dítěti únik z reality.“ 

Muž, 31-40 let, Vysokoškolské vzdělání: „Úbytek sociálního kontaktu, odklon o 

d sportu.“ 

Žena, 31-40 let, vysokoškolské vzdělání: „Vyhledávání nevhodných informací, 

závislosti na hrách, nereálný svět her, sdělování osobních informací 

nevhodným lidem - Facebook, ICQ  ...“ 

Žena, 21-30 let, vyšší odborné vzdělání: „Mají málo pohybu, jsou málo 

komunikativní, vytváří si zkreslené představy o životě v bojových a jiných hrách, 

stávají se závislí na PC.“      

Muž, 31-40 let, vysokoškolské vzdělání: „Negativům se snažíme předejít, proto 

nepodporujeme žádný čas strávený u PC.“ 

Žena, 31-40 let, středoškolské vzdělání: „Hraní her (bojové zvyšují agresivitu, 

některé i rozvíjejí), lenost a otupělost, špatný fyzický vývoj dítěte – potřebuje 

pohyb a ne sedět u pc, kvalitě očí asi obrazovka taky neprospívá, ztráta 

běžných sociálních vztahů a života, vše řeší virtuálně, rizika internetu – 

poskytování osobních údajů - zneužití.“ 
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Žena, 31-40 let, vyšší odborné vzdělání: „Při delším používání špatné usínání a 

soustředění. V každém veku se to liší, ale pokrok jde dopředu a my se tomu 

stejně neubráníme - prostě se rodí internetové děti.“ 

Žena, 31-40 let, vysokoškolské vzdělání: „Vsimla som si ze ked Remy pouziva 

tablet/telefon/pc velmi dlho alebo nema casovy limit tak je agresivnejsi. Ako 

rodicia sme sa dohodli presne kedy a ako dlho sa bude moct hrat a pomohlo 

to.“ 

Muž, 31-40 let, středoškolské vzdělání: „Možnost narušení verbální 

komunikace.“ 

Žena, 21-30 let, vysokoškolské vzdělání: „Málo pohybu, málo času na 

vzduchu/v přírodě, křivá záda z hrbení se u počítače, nedostatečný kontakt s 

ostatními dětmi, závislost na hrách na PC, omezená slovní zásoba....jsou přeci 

hezčí činnosti, než koukat na obrazovku ...“ 

Žena, 31-40 let, vysokoškolské vzdělání: „Místo aby si děti hrály a byly 

kreativní, sedí u pc a koukají na již vytvořené hry. Místo aby spolupracovaly 

předškolní děti s ostatními ze školky, koukají na pc sami (vede to k asociálnímu 

chování). Používání pc ukrajuje dětem dobu, kdy mohou běhat a být fyzicky 

aktivní. PC se užívá uvnitř budovy, takže dobu, kdy je dítě na pc, nemůže trávit 

venku. Negativní vliv na organismus (zrak, špatný posez u pc). Děti, které 

používají pc se ho pak domáhají čím dál tím víc a ztrácí zájem o běžné hry 

s ostatními vrstevníky.“ 

Žena, 41-50 let, vysokoškolské vzdělání: „Nedostatek pohybu.“ 

Žena, 31-40 let, vysokoškolské vzdělání: „Pokud je PC používáno ke 

vzdělávání a ve výrazně omezené míře, tak negativa nevidím.“ 

 

 Z uvedených odpovědí na negativa používání počítačů dětmi jsem 

vybrala nejčastěji opakované faktory, které byly zmiňovány v dotazníku.  
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Jako nejčastější negativum respondenti označovali: 

 nedostatek pohybu 

 chybějící sociální kontakt s vrstevníky 

 horší komunikační schopnosti 

 závislost na počítači 

 únik do nereálného světa 

 újma na zdraví jedince 

 hrozba ohrožování osobních údajů. 

 

15. Otázka: „Je Váš postoj k používání počítačů a jiné ICT dětmi spíše:“ 

 

Graf č. 11: Postoj používání počítači dětmi 

Odpověď respondentů Četnost odpovědí Procentuální rozdělení 

Pozitivní 33 51,4% 

Negativní 21 34,4% 

Nevím 7 11,5% 
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 Z grafu vyplývá, že většina rodičů má pozitivní vztah k používání 

počítače dětmi a to 51,4%. Negativní postoj zastává 34,4% rodičů a nemá 

názor na tuto problematiku 11,5% respondentů.  

  

III.   Závěrečná část 

 Závěrečná část výzkumného dotazníku byla nepovinná a nechávala 

prostor pro vyjádření rodičů na toto téma. Vybrala jsem pouze některé 

komentáře.  

Žena, 41-50 let: „Myslím si, že by je děti měly používat až ve školním věku, ale 

pro některé výchovné hry, pro počítačovou gramotnost a při celkové vyzrálosti 

jedince, připouštím možnost využití - např. interaktivní tabule, kdy se do hry 

může zapojit a hlavně komunikovat více dětí.“ 

Žena, 31-40 let: „Nemyslím si, že jsou ve třídách nutné, potřebné. 

Ale ani je nepovažuji za negativum.“ 

Žena, 31-40 let: „Dítě dle mého názoru vyhledává vše zajímavé, což blikající, 

barevný a věčně se měnící počítač/tablet/moderní mobil je, nebylo by asi 

vhodné jim tyto věci, dnes už každodenní potřeby, odpírat nebo zakazovat, ale 

určitě jejich využití korigovat a naučit je smysluplně využívat a pokud možno 

děti nejprve přivést k nějakým koníčkům, než je posadíme před pc. na zš pc 

beru jako vhodný a přínosný, do mš dle mne nepatří, raději ať si hrají s dětmi, 

vytvářejí soc. vazby, čtou s paní učitelkou pohádku z knížky a chodí ven... pc 

jim neuteče ...nejsem proti pc zaujatá, naopak, ale jako matka bych své děti 

raději umístila do lesní školky, než do školky vybavené počítači.“ 

Muž, 21-30 let: „Nejsem žádný odborník, ale můj názor je, že děti v předškolním 

věku mají rozvíjet úplně jiné schopnosti a dovednosti, než je počítačová 

gramotnost. Počítače podle mně u takhle malých dětí můžou zhoršit vývoj dítěte 

po stránce sociální, komunikační i fyzické.“ 
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Žena, do 20 let: „Myslím, že v dnešní době se děti s počítačem učí v příliš 

nízkém věku. Nevidím důvod, proč by s ním měli pracovat ve školce. Tam se to 

naučí a nebudou chtít dělat nic jiného. Stačí, že doma spousta rodičů nechává 

děti na počítačích, aby měli klid.“ 

Žena, 21-30 let: „Mám 2 děti, obě ve školkách. Už teď mě děsí představa, jak si 

jednou řeknou o tablet nebo notebook. S manželem používáme PC v práci, 

doma minimálně, max. když jsou děti nemocné k puštění pohádky (jedné). 

Jsem radši, když děti běhají venku, hrají si na písku, mluví s dětmi, jedeme k 

babičce, jdeme na houby atd.. Počítač u malých dětí odmítám.“ 

Žena, 21-30 let: „Myslím, že dnešním trendem výchovy je zabavit dítě 

posazením před počítač či mu dát tablet, mě to ale spíš přijde jako zbavení se 

dítěte.  

V mateřských školách by měl být prostor pro skutečné zážitky a prožitky, které 

IT technologie nemůžou dle mého názoru nahradit.“ 

Muž, 31-40 let: „V MŠ bych zachoval dětský svět plný "obyčejných" hraček, v 

dalších letech, počínaje ZŠ, se už s PC začnou setkávat mnohem častěji... 

Velkou roli zde ale samozřejmě hrají především rodiče a jejich výchova, tzn. 

(NE)podpora mobilů, tabletů a PC.“ 

Žena, 31-40 let: „Výukové programy na PC a práci s PC dětí, bych v MŠ 

zařadila do nadstandardních aktivit v MŠ, mimo běžný vzdělávací program. 

Souhlasím s vyhledáváním informací na internetu učitelkou, pokud o něco děti 

mají zájem a učitelka jim tím objasní jejich zvídavost. Př. vyhledání obrázků 

zvířat, mapy, počasí ....“ 

Muž, 31-40 let: „Základy k přístupu k počítačům by mohly být již v předškolním 

věku, ale velmi omezené. Se zaměřením na praktičnost.“ 

Muž, 31-40 let: „Jako součást jiných aktivit bych tomu nebránil. Nesmí však 

nahrazovat reálné vzdělávání“.  

Žena, 21-30 let: „Počítače jsou nedílnou součástí dnešního života, proto by je 

děti měli umět používat. V mateřské školce by děti používaly počítač pod 
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dozorem a tak i jen rozumnou dobu. Zároveň by je mohli používat v přítomnosti 

ostatních dětí a to by vedlo k přímému srovnání hra na PC versus hra s 

kamarády.“ 

Žena, 21-30 let: „Co se týče počítačů v MŠ, tak já jsem proti. Děti toho mají 

hodně doma. Když je jeden počítač na třídu, tak se děti akorát u toho hádají. 

Neumějí si pořádně hrát. Celý život budou v blízkosti počítače, proč jim brát 

dětství. Děti si potřebují hrát, zapojovat fantazii, tvořivost atd.“ 

Žena, 31-40 let: „Myslím, že v předškolním věku je používání PC naprosto 

zbytečné. Dítě ještě není ve věku, kdy by PC k něčemu potřebovalo, tak proč 

mu tuto dovednost zacházení s PC zbytečně nabízet.“ 

Žena, 31-40 let: „Myslim si, ze to ze to bude casovo omedzene a iba iste 

hry/aplikacie vymedzene pre deti tak by to malo mat pozitivny dopad.“ 

Žena, 31-40 let: „Obecně nejsem proti používání PC v mateřských školách, ale 

jen ve velmi omezeném množství a jen ke vzdělávacím účelům.“ 

Žena, 31-40 let: „Nemyslím si, že jsou ve třídách nutné, potřebné. 

Ale ani je nepovažuji za negativum.“ 

Žena, 41-50 let: „Formou hry nejsem proti.“ 
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3 Závěr 

 Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jak rodiče pohlížejí na 

problematiku dítě a počítač a zda chtějí, aby se dítě v mateřské škole 

vzdělávalo prostřednictvím výchovně vzdělávacích her. 

 Práce je směřována na rodiče z mateřské školy Sluníčko v Karlových 

Varech, kde zároveň působím jako učitelka. Zajímal mě názor konkrétně rodičů, 

kteří školu navštěvují a dle vyhodnocení zvážit spolu s kolegyněmi i tuto 

doplňkovou možnost výchovy a vzdělávání. Práce také slouží jako základní 

přehled o této problematice, o zajímavých internetových odkazech a vhodných 

počítačových programech pro děti v naší školce.  

Potvrzení/vyvrácení stanovené hypotézy: 

 Z výsledků mého výzkumu se nepotvrdila hypotéza; domnívala jsem se, 

že rodiče spíše budou zastávat negativní vztah k počítačům v mateřské škole.  

 Výsledky ale ukázaly (viz graf č. 8), že celkem 62% dotazovaných 

respondentů má zájem o to, aby děti byly vzdělávány prostřednictvím 

výchovně-vzdělávacích programů na počítači v mateřské škole a 54% rodičů 

(viz graf č. 11) má spíše pozitivní vztah k užívání počítačů dětmi. 

 Důležité je také zjištění, že většina respondentů (97%) si myslí, že se 

jejich dítě v životě neobejde bez tzv. počítačové gramotnosti. 

 Rozporuplné je zjištění, že výše uvedené údaje však nekorespondují 

s komentáři v poslední nepovinné části dotazníku. Mnoho rodičů se vyjádřilo, že 

sice souhlasí s výchovou a vzděláváním prostřednictvím počítače, ale na závěr 

dotazníku vyjadřují spíše zbytečnost těchto moderních technologií 

v předškolním věku. Mnoho rodičů spíše preferuje přirozený pohyb dítěte 

venku, hry s vrstevníky, získávání jiných schopností a dovedností než je 

vzdělávání skrze počítač.  
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 Myslím si, že tyto názory mohou vyplývat i z domácího prostředí dítěte 

u počítače. Je zřejmé, že velmi záleží na vzoru rodičů. Neříká se nadarmo, že 

dítě je kopie svých rodičů. Krom toho, že rodič je prvním vzorem dítěte, od 

kterého se učí, přejímá vzorce chování, prožívání a jednání, ale také 

samozřejmě zájmy. A pokud oba rodiče hojně využívají počítač ke své práci 

nebo i ve volném čase, nemůžeme se divit, že i dítě to k takovým technologiím 

táhne; rodiče si pak uvědomí negativa. 

 Z výsledků výzkumu mohu říci ano, rodiče počítače chtějí, ale za určitých 

podmínek, v určitém omezení a na základě vhodně vybraného počítačového 

programu.  

 Je logické, že počítač v mateřské škole v žádném případě nevylučuje 

stěžejní další rozvíjení dovedností a schopností, o kterých se zmiňovali rodiče 

v dotazníku. Nejde o to, nahradit činnosti, hry a hračky pro rozvoj dítěte 

počítačem, ale chápat počítač jako doplněk vzdělávání a výchovy.  

 Počítač by měl sloužit jako učební pomůcka, doplňující prostředek 

k dosáhnutí cíle vzdělávání.   

 Nedomnívám se, že je nutné zařazovat seznamování dětí předškolního 

věku s informačními a digitálními technologiemi přímo do cílů mateřské školy. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání poskytuje prostor pro 

zařazení počítače jako alternativní, doplňkovou metodu a záleží na vedení 

školy, zda rozhodne tuto metodu využít nebo ne. 

 Je však také důležité vzít v úvahu také finanční náročnost pořizování 

takového počítače, na organizační podmínky školy a personální způsobilost 

pedagogů počítač ovládat tj. být informačně gramotný. Domnívám se, že pokud 

pedagog přistoupí k této činnosti odborně, i po stránce didaktické, k výuce 

využije osvědčené počítačové programy a bude dostatečně kvalifikován 

v oblasti informační technologie, shledávám používání počítače při výchovně 

vzdělávacím působení na dítě za přínosné. 

Počítač může být dobrý sluha, ale zlý pán. 
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