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Abstrakt 

Bakalářská práce „Komenského Svět v obrazech a předškolní dítě“ poukazuje na jedinečnost 

J. A. Komenského jako tvůrce „vstupní brány“ do světa věcí i do světa knih. 

Teoretická část vyzdvihuje úlohu J. A. Komenského jako reformátora výchovně vzdělávacího 

systému pro nejmenší. Zdůrazňuje nejen význam rodiny, ale i důležitost hry i hračky ve 

výchově a vzdělávání předškolních dětí.  

Cílem teoretické části je seznámit s Komenského pedagogickými zásadami, které měl učitel 

dodržet při výchově a vzdělávání a posoudit, nakolik se tyto zásady změnily. Orbis  pictus J. 

A. Komenského ukazuje svět z pohledu doby. 

Praktická část je realizována formou projektu.  Pomocí autentických obrázků ve „Světě 

v obrazech“ děti porovnají naplnění témat v 17. století a dnes. 

 Cílem projektu je seznámit předškolní děti s osobností J. A. Komenského a pochopit, nakolik 

se vybraná témata v Orbis pictus (Lékařství, Hry dětské, Hračky, Škola) změnila. 

Projekt „Svět v obrazech očima předškolního dítěte,“ jehož výstupem je vlastní kniha, byl 

představen žákům IV. třídy ZŠ.  

Metoda projektu dokumentuje seznámení dětí s J. A. Komenským i porovnávání minulosti se 

současností. 

 

Klíčová slova: 

 Komenského „Svět v obrazech“ 

 Principy 

 Porovnání témat 

 Minulost a současnost 

 Předškolní dítě 

 

 



Abstract 

My bachelor thesis „Comenius World in Pictures and Preschool Child“ refers to the 

uniqueness of personality of Comenius as the creator of "gateway" into the world of things 

and into the world of books. 

The theoretical part emphasizes the role of Comenius as a reformer of the educational system 

for children. It stresses the importance of families as well as the importance of games and toys 

in the education of preschool children. 

The objective is to familiarize with the Comenius pedagogical principles that teachers should 

follow for education and training, and to consider the extent to which these principles have 

changed. Orbis Pictus by J. A. Comenius shows the world from the perspective of time. 

The practical part is realized in the form of the project. Using the authentic pictures in „The 

World in Pictures“ children compared fulfillment of the themes in the 17th century and today. 

 The aim of the project is to introduce preschoolers to the personality of Comenius and 

understand how the selected themes in Orbis pictus (Medicine, Children's Games, Toys, 

School) has changed. 

The project „The World in Photos Through the Eyes of Preschool Child,“ whose output is 

precisely that book, was presented to pupils of the fourth grade of primary school. 

The method of project documents familiarizing children with J. A. Comenius and comparing 

the past with the present. 

 

Key words 

 The Visible World in Picture of J. A. Comenius 

 Principles 

 Compared topics 

 Past and present 

 Preschool child 
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ÚVOD 

 

„Komenský viděl učitelství jako poslání a jako povolání stejně samostatné a stejně posvátné, 

jako bylo tehdy povolání kněžské. Patřilo tedy na nejpřednější místo. Učitelskou činnost 

chápal jako rozhodující nejen pro zlepšení práce škol, ale i pro úroveň obce, církve, státu, celé 

společnosti. Kladl nároky na osobnost vychovatele, učitele, ale také požadoval zvýšení 

prestiže učitelů společensky a v důsledku toho, aby jeho práce byla adekvátně odměňována a 

respektována, aby učitelé, pokud jsou zbožní, čestní, pracovití, dobří a moudří, byli chráněni 

před příkořím a nadějní adepti aby byli sliby i platem lákáni“ (Čapková, 1992, s. 3). 

Autorka pro svou bakalářskou práci zvolila téma „Komenského Svět v obrazech a předškolní 

dítě.“ Chová velkou úctu k myšlenkám J. A. Komenského, které jsou aktuální dodnes a jsou 

pro ni inspirativním podnětem při práci s dětmi. Pochází z rodiny, která zasvětila několik 

generací učitelskému povolání. Pokládá za důležité, aby i pro příští generace byly myšlenky J. 

A. Komenského zachovány. Domnívá se, že snaha o dokonalejší výchovu, o nové metody, 

nápravu škol i lidské společnosti neztrácí na své aktuálnosti ani ve 21. století. 

Cílem bakalářské práce je seznámit děti stručně s osobností J. A. Komenského a na čtyřech 

vybraných tématech „Lékařství,“ „Hry dětské,“ „Hračka“, „Škola“ přiblížit Komenského 

dobu a porovnat obsah vybraných témat v minulosti se současností očima předškolních dětí. 

 Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část v krátkosti seznamuje s 

významným posláním rodiny při výchově dětí předškolního věku i se vzdělávacími zásadami 

J. A. Komenského. Podstatná část je věnována Komenského spisu Orbis sensualium pictus. 

Praktickou část bakalářské práce tvoří projekt „Svět očima předškolního dítěte,“ který je 

výběrem čtyř témat z knihy Orbis sensualium pictus a jeho analýzy. Tato témata si děti 

vybraly samy a jejich výběr koresponduje s RVP PV.  

Cílem praktické části je dětské porovnání obsahu vybraných témat vyobrazených v Orbis 

pictus s tím, jak obsah těchto témat koresponduje se současností. Projekt je realizací cíle.  

Závěrečným výstupem projektu je knížka zpracovaná dětmi, která bude představena žákům 

čtvrté třídy ZŠ. Děti budou mít příležitost poznat jak školní prostředí, tak svoji budoucí paní 

učitelku. Při besedě si budou vzájemně předávat poznatky o J. A. Komenském i o životě dětí 

v minulosti. 
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METODY PRÁCE 

 

V  bakalářské práci byly využity metody: historicko-srovnávací, komparativní analýza, 

metoda projektu, rozhovor, pozorování, pretest a posttest, obsahová analýza textu.  

Historicko – srovnávací metoda 

„Metoda spojuje v sobě dva základní aspekty – historický a srovnávací. Historie poskytuje 

komplexní obraz o vývoji výchovy. Srovnávání znamená stanovení shod a rozdílů mezi 

zkoumanými pedagogickými jevy. Okruhem zkoumání je výchova jako celek, názory na 

výchovu, dílčí pedagogické problémy. Opírá se o prameny primární a sekundární“ (J. Maňák, 

1994, s. 67). 

Této metody bylo využito v teoretické části (kap. 2, 3, 4). Primární prameny: monografie o J. 

A. Komenském, sekundární prameny: autentické práce J. A. Komenského.  

Komparativní analýza 

 „Podstatou komparativní analýzy je rozbor a srovnávání vzájemných vztahů a souvislostí, 

nalézání shody, podobnosti a různosti“ (J. Maňák, 2005, s. 53). 

Projekt byl zaměřen na ujasnění vztahu komparace k času. Vybraná témata byla sledována 

v komparaci dynamické, která vedla k poznání procesu a změn.  Témata „Lékařství,“ „Hry 

dětské,“, „Hračky,“ „Škola“ sledovala autorka v jejich chronologickém vývoji.  

Této metody bylo využito v praktické části (kap. 7). 

Projekt 

Obecně bývá termín projekt vnímán jako dlouhodobější plánovaná činnost, která přináší 

očekávané změny. Jednoznačné vymezení pojmu projekt v pedagogické literatuře nenajdeme. 

Pedagogický slovník (Průcha, 1995) uvádí pouze pojem projektová metoda, vymezena jako 

vyučující metoda, kterou jsou žáci vedeni k řešení komplexních problémů a získávají 

zkušenosti s praktickou činností a experimentováním. 

Pedagogický projekt má dle Kubínové (2002) dva základní významy: 

 jde o proces plánování učiva – výsledkem je plán činnosti (např. v písemné podobě), 

s typickými znaky projektu 
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 jde o činnost, tj. vlastní proces realizace projektu. Jeho významnou součástí je 

průběžné vyhodnocování projektu i jeho výsledků. Hodnocení mohou provádět děti, 

pedagog, rodiče či další účastníci 

(http:// clanky. rvp.cz/ clanek/c/Z/334/projekty-ve-vyucovani.html/). 

„Projekt výzkumu je vstupním plánem realizace empirického výzkumu“ (Maňák, 2005, s. 79). 

Projekt „Svět v obrazech očima předškolního dítěte“ vedl k vytváření poznatků a dovedností i 

postojů, vytvářel prostor pro samostatnost a aktivitu. Byl založen na aktivní účasti dítěte, 

sledoval konkrétní poznatky, řešení problému. Důležitá byla jeho zpětná vazba, jejímž 

výsledkem bylo vytvoření vlastní knihy „Svět v obrazech očima předškolního dítěte.“ 

 Projekt je praktickou částí bakalářské práce. 

Rozhovor (interview) 

„Rozhovor (interview) je výzkumnou metodou, která umožňuje zachytit nejen fakta, ale i 

hlouběji proniknout do motivů a postojů respondenta. Předpokladem k úspěchu je přátelský 

vztah a vytvoření otevřené atmosféry mezi výzkumníkem a respondentem. Obsahem jsou 

otázky a odpovědi, které musí být seřazeny do obsahových celků. Obsah i průběh musí být 

dobře promyšlený“ (Gavora, 2000, s. 110). 

Autorka dala přednost polostrukturovanému rozhovoru. Na připravené otázky k daným 

tématům děti volně odpovídaly dle svých možností. 

Této metody bylo plně využito průběhu celého projektu (kap. 7, 8). 

Pozorování 

„Pozorování znamená sledování činnosti lidí, záznam (registrace nebo popis) této činnosti, její 

analýzu a vyhodnocení“ (Gavora, 2000, s. 76).  

Předpokladem úspěšné práce v průběhu celého projektu bylo vzbudit zájem dětí předškolního 

věku o zobrazená témata v knize Orbis pictus, bystřit jejich pozorovací schopnosti i 

pozornost. Této metody bylo využito v průběhu celého projektu (kap. 7). 

Pretest 

 „Znamená zjištění vlastností subjektů před započetím experimentálního působení. Jde o 

vlastnosti subjektů, které se mají v průběhu experimentu měnit“ (Gavora, 2000, s. 130). 

Pretestu bylo využito v kap. 7.1.1, 8.2 při počátečním seznamování předškolních dětí i žáků 

IV. třídy ZŠ s osobností J. A. Komenského a dílem Orbis pictus.  
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Postest 

„Znamená zjištění vlastností subjektů na konci experimentu. Důležité je závěrečné posouzení 

rozdílu mezi výkonem v pretestu a posttestu u každé skupiny“ (Gavora, 2000, s. 136) . 

V projektu šlo o formy práce s celým kolektivem 27 dětí. Rozdíl mezi pretestem a posttestem 

je ukazatelem, jak děti předškolního věku i žáci IV. třídy pochopili osobnost J. A. 

Komenského. Této metody bylo využito v závěru projektu, v kap. 8.1, 8.2. 

Obsahová analýza textu 

 „Analýza verbálních projevů se uskutečňuje u každé výzkumné metody, která pracuje se 

slovem. Tak je to např. u protokolů z pozorování, u záznamu z interview, dotazníku, u metody 

verbálních výpovědí, u slovních asociací, u metody dokončování vět apod.“ (Gavora, 2000, s. 

117). 

Této metody bylo využito v  praktické části v kap. 7, 8. 
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I  TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA V DÍLE J. A. KOMENSKÉHO 

J. A. Komenský byl prvním teoretikem předškolní výchovy, zdůrazňoval její význam i funkci. 

Stal se iniciátorem nového útvaru vzdělávací a výchovné soustavy mateřské školy.  Školu 

mateřskou zařadil jako první stupeň výchovně vzdělávací soustavy. Předškolní výchovu 

chápal jako výchovu v rodině. 

Rodinnou výchovu pokládal za velmi důležitou. Ve svých dílech čerpal z osobních 

zkušeností, protože pocházel a byl vychováván v rodině Jednoty bratrské. V čele bratrské 

rodiny stál otec, který odpovídal sboru za znalosti Písma i jeho dodržování i za znalost trivia 

celé své rodiny.  

J. A. Komenský kladl důraz na výchovu i způsob, jakým je vedena. Cílem výchovy byl 

harmonický rozvoj osobnosti, tj. pochopení celkového obrazu života a světa. V dítěti viděl 

bytost, která má právo na lásku, bezpečí i na úctu. Vyzdvihoval příklad obou rodičů a jejich 

společný výchovný vliv. Rodiče přijímali zodpovědnost za dítě již při jeho početí. Závaznost 

odpovědnosti rodičů za děti byla potvrzena ve smlouvě při jeho křtu. Pozice dítěte byla pevně 

zakotvena v rodině. Výchova měla být harmonická, bez násilí, ale také důsledná. „Každý člen 

rodiny plnil své úkoly a povinnosti, stejně tak i malé děti. Nikdo nesměl zahálet, v domě měl 

vládnout pořádek a činnost“ (Uhlířová, 1992, s. 34).  

Svobodný rozvoj dítěte musí být veden nenásilně a moudře. Rodina má být místem radosti a 

potěšení i místem, kde se učí pracovat, podřizovat se i ukázňovat. Zdůraznil požadavek 

stálého sebevzdělávání pro rodiče i vychovatele. 

Rodiče musí vědět proč, v čem a jak vychovávat. Doporučuje laskavost, přesvědčování, 

nejdůležitější je být dobrým vzorem pro své děti. Zdůraznil význam dospělého jako strážce i 

ochranitele dítěte předškolního věku.   

V Informatoriu školy mateřské (Komenský, 2007, s. 90) se Komenský podrobně zabývá 

výchovou předškolního dítěte a ukazuje rodičům a všem, kteří s dětmi pracují, jak úspěšně 

připravit děti pro vstup do školy i pro život. Dílo bylo částí zamýšleného vzdělávacího celku, 

jehož cílem byla reformace českého školství. Mělo být i metodickou příručkou pro 

vychovatele. Informatorium mělo posloužit jako elementární učebnice.  
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„Předškolní údobí je pevně zařazeno do celkové soustavy výchovné: škola mateřská, to jest 

klín mateřský, od narození až do léta věku šestého; první škola bude v každém domě“ 

(Čapková, 1968, s. 58).  

Komenský nedoporučoval předat  „preceptorům“  děti mladší šesti let. Zdůvodňoval to tím, že 

v této době děti potřebují více péče než by jim preceptor mohl dát, protože měl na starosti 

velký počet dětí. Další důvod byl zdravotní – v tomto období se dítěti uzavírá „teménko“ 

(Komenský, 2007, s. 87). 

Nástup do školy v pozdějším věku nedoporučoval, protože přílišné zahálení dítěti neprospívá. 

Pro zralost dítěte a jeho připravenost pro vstup do obecné školy mělo rozhodnout: zvládnutí 

toho, čemu se mělo v mateřské škole naučit, udržení pozornosti a umět důmyslně odpovídat 

na dotazy. Komenský uznával, že všechny děti nejsou stejně vyzrálé pro vstup do školy. 

Poukázal na rozdílnosti vývoje v přírodě: „Nebo strom některý hned zjara ovoce nese, jiný 

v létě, jiný ku podzimku“ (Komenský, 2007, s. 87). 

Komenský podrobně rozpracoval výchovně vzdělávací program. Výchovně vzdělávací obsah 

odpovídal přirozenému vývoji dítěte v tomto období. Zdůrazňoval, aby všechny požadavky 

kladené na dítě byly přiměřené jeho věku, schopnostem i jeho vnímání i jeho reakci na okolí. 

Přihlížel i ke specifickým zvláštnostem dětí jak ve vývoji fyzickém, tak psychickém a 

morálním.  

Za nejpodstatnější oblasti pokládal Komenský přírodu, život lidí a oblast Boží. Kladl důraz na 

stálou aktivitu, kterou je třeba v dětech podchytit. Přihlížel jak k jejich věku, tak k 

individuálním potřebám, a vždy zdůrazňoval jednotu všech výchovných složek. 

V  Informatoriu školy mateřské předkládá co, kdy, jak – vysvětlit, poučit. Zdůrazňuje, že je 

nutno včas vytvářet dobré návyky. První dojmy by se měly stát pravými normami moudrosti a 

první zvyky ideami ctnosti. Metoda výchovy a vzdělání musí vždy směřovat k tomu, aby byl 

brán zřetel k přirozenému vývoji dětí. Podílí se na něm nejen volba vhodného pokrmu, ale i 

dostatku tělesného pohybu ať samostatného nebo řízeného se zřetelem k jednotě těla a 

duševního vývinu. 

V jednotlivých kapitolách Informatoria se Komenský zabývá podstatou a významem všech 

oblastí výchovně vzdělávacího procesu: mravní výchovou, rozumovou výchovou, estetickou, 

tělesnou, pracovní. Pro vyvození i osvojení představ dítěte má velký význam napodobování, 

opakování, utvrzování i praktické činnosti. Upozornil na zvláštnosti dětského vnímání pro 
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nedostatek zkušenosti. „Všiml si, že děti lépe vnímají celek než podrobnosti a radil, aby se od 

celku vycházelo“ (Čapková, 1968, s. 120). 

Komenský viděl těžiště vzdělání a výchovy ve výchově smyslové, která by měla vycházet od 

dětské reakce na skutečnost, vjemy smyslové spojovat s pohybem. Komenský klade důraz na 

představivost i jazykové schopnosti dětí. Harmonickou jednotu by měl tvořit vlastní názor 

dětí i poučení dospělých.  

Velký význam má hra pro sjednocení vnímání praktické činnosti a řeči. Je stejně potřebná 

jako výživa a spánek. Pohybovými hrami děti napodobují práci dospělých a připravují se na 

školu, protože ve škole pokračuje vyučování formou hry. Důležitá je hra se zpěvem nebo 

s říkadly. Vhodná hračka i pohybová hra má velký význam nejen pro rozumový vývoj dítěte, 

ale i pro rozvoj řeči i pro výchovu povahovou. 

Komenský věnoval pozornost i jazykové výchově, kladl důraz na správnou výslovnost, děti se 

učily rozlišovat verše od prózy. Do oblasti rozumové výchovy zařadil i úvod do optiky a 

geografie, promýšlel metodiku mravní výchovy, sledoval souvislosti logické, psychologické i 

sociální. 

Mravní výchova podle Komenského je vedena v duchu humanistických idejí. Vzdělávací 

látka má rozvíjet i rysy charakterové, připravuje děti k vytvoření názoru na život a na svět. 

Výchovnými prostředky jsou: mysl, řeč, ruka, vzdělávání srdce a vůle. Mravní výchova 

podtrhuje, že významnými složkami rozvoje vzdělání a mravních ctností jsou moudrost a 

pracovitost. 

Výchovně vzdělávací soustava učí děti odpovědnému jednání, citovým i volním reakcím. 

Důležité je dodržení zásady Komenského o harmonii těla a duševního zdraví. V Informatoriu 

ukládá pobožným a křesťanským rodičům, poručníkům, pěstounům a všem, kteří pracují 

s dětmi tři povinnosti: „Pamatovat, že Bůh jim svěřil nejdražší klenoty – děti k opatrování. 

Pamatovat, proč jim je svěřil a k čemu je mají vést. Děti nemohou být bez vedení a cvičení“ 

(Komenský, 2007, s. 21). 

 Zdůrazňoval vliv radostného prostředí na harmonický vývoj dítěte, sledoval i sociální aspekt 

– dítěti je prospěšné hrát si s dětmi a navázat s nimi kontakt. Chápe pojetí rodiny jako 

společenství, které není spojeno jen rodovými a majetkovými vztahy, ale především 

porozuměním a láskou. Pokládá za důležité, aby rodiče poučovali své děti včas a rozvážně. 

Rodiče mají své děti připravit na školu tak, aby chápaly, že ve škole je čeká radostné 



14 
 

poznávání všeho, co k životu potřebují. Doporučuje jim vychválit preceptora (učitele), jaký je 

milý, laskavý, trestá jen ty, kteří jsou vzpurní. Je dobré, když svého „učitele“ dříve poznají.  

Úkolem rodinné výchovy bylo seznámit dítě se základními poznatky o přírodě živé i neživé, o 

člověku a jeho vztahu k přírodě, s hudebními i  manuálními činnostmi – skládat, rozkládat, 

strouhat, krájet, lepit…Rovnoměrnému vývinu dítěte prospívají hry, tělesná cvičení, rozvíjení 

tělesných schopností. 

Komenský se zamýšlel i nad školou poloveřejnou, kde by pod dozorem počestných žen si děti 

hrály a hrou se připravovaly na školu. Pro dítě je důležitá orientace v domě a okolí, určit dny 

v týdnu, znát výroční svátky, seznámit se s hospodářstvím, s řemeslnou činností. Zdůraznil 

potřebu spojení a sjednocení vývoje s pojetím formováním člověka ve všech jeho projevech a 

vztazích. 

Rodinná výchova zaujala pevné místo ve vývoji dítěte. Rodiče si musí být vědomi výsostnosti 

své rodičovské funkce i jejich nerozlučného svazku s dětmi. 

 „Komenského myšlenky i po třech stech letech budí obdiv dětských psychologů, kteří se 

zabývají dotazníkovými a zkouškovými metodami. Dobře postřehl etapy vývoje dětské 

mluvy, její souvislosti s počátky chůze i hudebního projevu, kresby atd.“ (Patočka, 1997, s. 

345).   

Shrnutí: 

J. A. Komenský vidí v dětech nejdražší poklad, o který je třeba pečovat jako o obraz boží 

ještě nezašpiněný. Odsuzoval donucování i kruté tělesné tresty. Výchova předškolních dětí má 

být založena především na moudrosti, pravdivosti a přímosti. Varuje před extrémně 

shovívavými a naopak nepřiměřeně trestajícími rodiči.  

Děti předškolního věku mají mít vypěstován smysl pro ukázněné mluvení i jednání. Rodiče i 

vychovatelé dětí by jim měli být příkladem. Komenský zdůrazňoval, že vztah rodičů k dětem 

je dán nejen výchovou, ale i vzájemným porozuměním. Rodiče by měli pečovat o to, aby děti 

byly veselé, radostné, a to nejen při hrách, ale i při různých činnostech: při poslechu hudby i 

při pozorování něčeho pěkného. Za nejzávažnější pokládá správně pochopit poměr volnosti a 

kázně dětí a vést je k tomu. 

D. Čapková (1980) poukazuje na promyšlenou metodiku mravní výchovy J. A. Komenského, 

zaměřenou jak na děti, tak na jejich vychovatele. Jde především o to, aby se rozvíjela celá 
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osobnost dítěte, aby byly včas utvářeny dobré návyky, protože první dojmy se mají stát 

normami moudrosti a první zvyky ideami ctnosti. 

 

2  DIDAKTICKÉ ZÁSADY J. A. KOMENSKÉHO 

Všeobecné požadavky vyučování a učení 

Didaktické zásady, které autorka uvádí, platí obecně pro všechny školské stupně. J. A. 

Komenský požaduje, aby byly uplatňovány při veškerých pedagogických postupech, protože 

chce, aby se práce s dětmi zefektivnila. J. A. Komenský vyzdvihuje tyto základní požadavky: 

„Vzdělavatel mládeže musí znát předně účel, za druhé látku a za třetí způsob kázně, aby 

věděl, proč, kdy a jak má odborně užívat přísnosti“ (Komenský, 1958, s. 229). Touto 

myšlenkou oslovuje všechny vzdělávací instituce a učitele, rovněž tak platí i pro předškolní 

období, kdy se dítě rozvíjí v MŠ a vzdělavatelem jsou rodiče.  

Ve Velké didaktice se zabývá J. A. Komenský zásadami správného vyučování, které vedou ke 

zdárnému výsledku (Komenský, J. A., Velká didaktika, 1958, s. 125). Všechny zásady 

vyvozuje z obecných dějů v přírodě a jednotlivé zásady pak popisuje: 

1. Na obecném dění v přírodě. 

2. Na životě rostliny či zvířete (nejčastěji ptactva, hmyzu). 

3. Problém převádí do roviny lidské činnosti (nejčastěji zahradník, stavitel, sadař, 

malíř). 

4. Ukazuje, jak školy, učitelé a vzdělávací instituce řeší oblast vzdělávání. 

Upozorňuje, jak učitelé, kteří neznají zásady, chybují.  

5. Navrhuje, jak chyby ve vzdělávacím procesu odstranit. 

 

Zásada I. – Zásada přírody: nic se nepodniká v nevhodný čas. 

„Příroda dbá vhodného času“ (Komenský, 1958, s. 125). 

U nemluvněte nemůžeme ještě hovořit o procesu vzdělávání, protože jeho kognitivní 

schopnosti nejsou ještě plně vyvinuté. Vzdělávat člověka ve stáří je příliš pozdě, protože 

ubývá rozumu a paměti. Uprostřed věku je vzdělávání také nesnadné, protože síla rozumu je 

rozptýlená a těžko se soustředí. J. A. Komenský proto doporučuje začít se vzděláváním včas, 

v mladém věku, kdy je „svěžest života a rozumu na vzestupu“ (Komenský, 1958, s. 125). 
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Komenský upozorňuje na dvě chyby, kterých se dopouštějí učitelé: nedodržují vhodný čas 

k výchově a vzdělávání, nerozdělují učení přesně tak, aby probíhalo po svých stupních. Radí 

učitelům, jak se těmto chybám vyvarovat: výchova a vzdělávání mají začínat v dětském věku, 

výuka má probíhat především v ranních hodinách, kdy je pozornost největší. Učení se má 

předkládat v pravý čas, dle věku dětí tak, aby výuce porozuměly. 

Zásada II. – Látka před formou. 

„Příroda si hotoví látku, dříve než ji začíná formovat“ (Komenský, 1958, s. 127). 

Dle Komenského je pro učitele nezbytná příprava na vyučování. Musí si ujasnit: čemu bude 

žáky učit i jakých forem práce využije. Musí připravit dostatečné množství vhodných 

pomůcek. Úspěšnost žáků tedy závisí na promyšlené přípravě učitele. 

Hlavní nedostatky vidí Komenský v tom, že učitelé nemají připraveny pomůcky – knihy, 

tabule, modely, obrazy, apod. V knihách nedodržují přirozený pořádek, aby látka předcházela 

formě. Nedostatky vidí i v tom, že škola učí nejdříve řeč a potom až poznání věcí, nezačíná od 

spisovatele, jazykového učení či upraveného slovníku, ale mluvnicí. V encyklopediích je 

nejprve zdůrazněno umění, potom až vědy a dovednosti. Upřednostňují abstraktní pojmy, 

potom objasňují příklady. 

Podle J. A. Komenského se má vzdělávat nejprve poznání, potom jazyk. Žádnému jazyku se 

nemá učit z mluvnice, ale z vhodných spisovatelů. Věcné nauky mají předcházet před 

organickými. Nejprve se mají uvádět příklady, potom následují pravidla. 

Zásada III. – Látka se činí způsobilou k přijetí formy. 

„Příroda bere ke své práci vhodný předmět nebo si jej aspoň napřed přiměřeně upraví, aby byl 

učiněn vhodným“ (Komenský, 1958, s. 128). 

Každý učitel musí mít dobře promyšlený postup své práce. Jeho cílem je podnítit touhu po 

vzdělání u všech dětí. Nesmí se zaměřit jen na schopné žáky. Musí věnovat pozornost i méně 

nadaným, aby předešel jejich předčasnému odcházení ze škol dříve, než je ukončeno jejich 

základní vzdělání. Je nutné se vyvarovat tomu, aby vědění, mravnosti a zbožnosti se učilo 

dříve, než jsou děti schopny pochopit.  Podmínkou úspěšnosti je i vhodné vedení ke kázni a 

pořádku. Všechny překážky ve výuce mají být odstraněny. 

Zásada IV. – Vše se děje roztříděně, ne zmateně. 

„Příroda se nemate ve svých dílech, nýbrž roztřiďuje a dělá každou věc zvlášť“ (Komenský, 

1958, s. 130). 
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Hlavní chybu vidí Komenský v tom, že se žáci učí mnoho věcí najednou: mluvnici latinské, 

řecké, poetice i rétorice. Žáci nejsou schopni pochopit mnoho věcí najednou. Důležité je 

naplánování učiva tak, aby se žáci ve školách učili jednomu předmětu v jednu dobu. Nemají 

se učit věcem najednou, ale postupně. Často se stává, že jsou žáci v jedné hodině zavaleni 

množstvím informací. Komenský nedoporučoval takový způsob výuky: „ Pramálo pochopí 

duch, jenž zabrán je kolika věcmi“ (Komenský, 1958, s. 131). 

Zásada V. – Napřed vnitřek. 

Všechna dění začínají působit od vnitřku. Učitele musí největší pozornost věnovat základům 

vědění, tj. rozumem. Rozum tříbí paměť, teprve potom následuje využívání a praktické užití 

všech znalostí. „Stejně tedy, když se pěstitel mládeže bude nejvíce obírat kořenem vědění, tj. 

rozumem, svěžest bude přecházet do paměti, a konečně se objeví květy a ovoce, totiž hbité 

užívání jazyka i praktická znalost.“ (Komenský, 1958, s. 131). 

Komenský upozorňuje na chyby učitelů, kteří bez vysvětlení látku pouze diktují a nutí děti, 

aby ji odříkávaly nazpaměť. Někteří učitelé by látku chtěli žákům blíže vysvětlit, ale nevědí 

jakým způsobem. Na základě porozumění učivu cvičíme nejprve paměť, pak jazyk a ruku.   

Zásada VI. – Napřed všeobecně.  

„Příroda začíná všechno své tvoření od nejširšího celku a končí nejmenšími podrobnostmi“ 

(Komenský, 1958, s. 132). 

Postupuje se tedy od celku k jednotlivostem. 

Učitelé se podle Komenského dopouštějí největších chyb v tom, že nejprve neseznámí žáky 

s učivem v hrubém a všeobecném nárysu. Nepředchází jednoduché základy a první začátky ve 

výuce umění, vědy i jazyka (zasypávají žáky rozsáhlými pravidly i s komentáři a výklady). 

Komenský doporučuje, aby žákům od začátku vštěpovali základy univerzálního vzdělávání, 

tj. předkládat soubor věcí, který se bude postupně podrobněji rozvíjet. Každý jazyk, vědění i 

umění se musí podávat na zcela jednoduchých základech.  

Zásada VII. – Vše postupně, nic skokem. 

„Příroda nedělá skoky, nýbrž kráčí kupředu postupně“ (Komenský, 1958, s. 134). 

Základních chyb se dopouštějí učitelé, kteří nerozdělují učení tak, aby následovalo neustále 

jedno po druhém a bylo ukončeno v určité době. Pro učitele je tedy nezbytné stanovit si cíl, 

prostředky k jeho dosažení. Jejich počet i pořadí je velmi důležité, aby se na nic nezapomnělo 

a nedošlo k nepřesnému výkladu. Souhrn všeho učení má být rozdělen na třídy, aby to, co je 



18 
 

napřed, razilo cestu tomu, co bude následovat. Pro úspěšnost výuky doporučuje Komenský 

naplánovat učivo na jednotlivé roky, měsíce, dne i hodiny. Toto rozvržení času i práce musí 

být přesně zachováno. 

Zásada VIII. – Přestat se nesmí, leč až je dílo hotovo. 

„Když příroda začne, nepřestane, dokud nedokoná dílo. Neboť jakmile pták začne přirozeným 

pudem sedět na vejcích, nepřestane, až se z nich vylíhnou mláďata. Neboť kdyby přestal, 

třeba jen na několik hodin, zárodek by vystydl a zahynul“ (Komenský, 1958, s. 135). 

Komenský zdůrazňuje, že každý žák má být ve škole tak dlouho, dokud se z něho nestane 

vzdělaný, mravný a zbožný člověk. Vzdělávání musí probíhat v přiměřeném věku dětí. 

 Začne-li příliš brzy, výuka nesplní svůj cíl. Chyb se dopouští i učitel, který nemá přesně 

rozvržené učivo pro každou hodinu, tak ztrácí nejen on, ale i žáci přehled o tom, zda přibylo 

něco nového. Dle Komenského se má učitel snažit o výuku pestrou, ne monotónní a opakující 

se, aby žáci neztráceli zájem.  

Doporučuje, aby škola byla postavena na klidném místě, vzdáleném od hluku. Započatá práce 

nemá být přerušována, aby byla zdárně dovedena ke konci. Žáci musí do školy docházet 

pravidelně, nikdo se nesmí potulovat pod jakoukoli záminkou. Důležitá je i role rodičů. 

Nemají posílat své děti do škol pouze na určitý rok či období v roce a potom je ze školy brát 

za účelem jiné práce. 

Zásada IX. – Protikladům se máme vyhýbat. 

„Příroda se bedlivě vyhýbá protikladům a škodlivinám“ (Komenský, 1958, s. 136). 

Dle Komenského je nezbytné chránit mládež před špatnou společností, nevhodnými knihami 

a jinými nepříznivými vlivy. Nerozumné je předkládat žákům od počátku výuky sporné 

otázky, a v žácích vyvolat pochybnosti o učivu, které je jim předkládáno. Stejně tak je 

nerozumné předkládat jim knihy nevhodné, které nejsou určeny pro jejich třídu.  

Pro nápravu chyb ve vzdělávání doporučuje učitelům předkládat žákům pouze takové knihy, 

které budou sloužit k rozvoji jejich mravnosti, moudrosti i zbožnosti. Děti také musíme 

chránit před nevhodnou společností. Škola musí být v souladu s myšlenkou J. A. 

Komenského: „Nepřipouštět nevázané druhy (nevhodnou společnost) ve školách i mimo 

školu“ (Komenský, 1958, s. 137). 
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Základy snadnosti při vyučování a učení 

 J. A. Komenský vytyčuje i základy, které jsou podmínkou snadnosti při vyučování a učení 

(Komenský, J. A., Velká didaktika, 1958, s. 137). 

Ukazuje, že vyučování mládeže půjde snadno a příjemně, bude-li přizpůsobeno duševním 

schopnostem dětí. Pro plnění tohoto úkolu stanoví deset zásad: 

I. Zásada: Bere se čistá látka. 

Komenský zdůrazňuje příznivý čas pro vzdělávání mládeže – se vzděláváním se musí začít 

brzy. Doporučuje, aby žáka stejnému předmětu učil jeden učitel. Klade důraz na mravy, které 

musí být v souladu s pokyny vychovatele. 

II. Zásada: Látka se činí dychtivou formy. 

J. A. Komenský zdůrazňuje, že příroda vždy upravuje látku tak, aby toužila po formě. Učení 

musí být pro žáka zajímavé, vyučovací metoda má zmenšovat námahu s učením. Škola musí 

být příjemným místem, záleží nejen na vztahu žáka k dětem, ale i na vztahu k učiteli. Má být 

upraveným místem, vyzdobeným obrazy, mapami, u školy by měl být prostor k procházkám i 

k hrám. Při vyučování musí být užito metody přirozené, která vábí mysl i pozornost žáka.  

III. Zásada: Vše z patřičných začátků. 

Každé pravidlo se musí vyjádřit co nejstručněji. Pravidla musí být co nejkratší a nejpřesnější. 

K jejich užití musí být předloženo více příkladů. 

IV. Zásada: Snadnější napřed. 

Vyzdvihuje podstatu postupu od snazšího k nesnadnějšímu. Předpokladem k úspěšnosti: 

učitel i žák budou stejného jazyka, v tomto jazyce budou provedeny všechny výklady a 

stejným způsobem budou vysvětlena mluvnická pravidla i slovník. Studium nového jazyka 

bude postupovat od porozumění k psaní a nakonec k mluvení. Postupovat se má od věcí 

nejbližších po nejvzdálenější. Komenský klade důraz na smyslové poznání, které vede 

k paměti, porozumění a soudnosti. 

V. Zásada: Žádné přetěžování. 

Komenský doporučuje nepředkládat žákům různé věci v téže podobě, aby nedošlo 

k rozptýlené  pozornosti žáků. 
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VI. Zásada: Nic ukvapeně. 

Tak jako v přírodě se děje vše postupně, stejně tak musí vyučující látku předkládat pozvolna, 

ne unáhleně. Nevhodné je zasypávat žáky množstvím diktátů a úloh, učením zpaměti. Tímto 

způsobem je v žácích aktivita potlačována. Je nutné věnovat pozornost základním věcem, 

abychom neunavovali paměť i pozornost žáků. Vše je zaměřováno k míře chápavosti v daném 

věku. Vyučování má probíhat ve čtyřech hodinách přímé práce, stejný počet hodin náleží 

učitelově přípravě na další den.  

VII. Zásada: Nic proti vůli. 

Vztah mezi učitelem a žákem musí být založen na porozumění i na schopnosti učit ho tomu, 

co odpovídá daným schopnostem, předpokladům i věku žáka. Úspěšnost žáka závisí i na 

předložení dobrého vzoru a možnosti jeho napodobování. 

VIII. Zásada: Všechno jasně a přístupně. 

Na základě této zásady chce Komenský odstranit „rasování mládeže i bití pro učení“  

(Komenský, 1958, s. 146). Doporučuje, aby se využívalo pouček i pravidel, které jsou 

zobrazeny na stěnách v každé třídě. Pro lepší zapamatování učiva radí, aby si žáci zapisovali 

do svých deníků všeobecné poznatky. 

IX. Zásada: Všechno hlavně k praktickému upotřebení 

Učitel musí umět žáku vysvětlit, proč a čemu se učí a ukázat mu, jak toho bude užívat 

v denním životě. 

X. Zásada: Všechno neměnným způsobem. 

 J. A. Komenský doporučuje, aby při vyučování všem vědám i umění i při všech jazycích bylo 

využito jedné a téže metody. Tím bude zajištěn pořádek a stejný obsah učiva pro všechny 

žáky. 

Základy důkladnosti při vyučování a učení se 

J. A. Komenský stanovil základy, které by vzdělání učinily důkladným, nikoliv povrchním 

(Komenský, J. A., Velká didaktika, 1958, s. 148). 

 Ke splnění tohoto úkolu je třeba věnovat pozornost pouze věcem, které budou skutečně 

prospívat. Zásady staví na pevných a hlubokých základech, na ně potom bude navazovat vše, 

co s nimi souvisí. Stálým cvičením bude pak všechno uspořádáno podle míry rozumu, paměti 

i jazyka.  
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I. Zásada:  Nezačínat nic nepříslušného. 

Komenský zdůrazňuje, že žákům musíme vštěpovat co nejspolehlivěji takové věci, které by 

přinášely opravdový užitek. Povinností škol je tedy učit vážným věcem, které vedou 

k vážnému výsledku. 

II.  Zásada: Nic se nesmí opominout, co patří k věci. 

Důležité je zaměřit se ve školách zaměřili nejen na vědění, ale i mravnosti i zbožnosti. Touto 

cestou bude splněna myšlenka Komenského, aby vzdělání tříbilo člověku rozum, jazyk i ruku. 

III. Zásada: Pevné třeba zakládat pevně. 

Učitelé musí přistupovat k učení tak, aby žáci přesně věděli, čemu a proč se budou učit. 

K tomu je zapotřebí získat jejich pozornost, porozumění i chuť do učení. Hlavní chybou podle 

Komenského je nepředložit žákům povšechný obraz učení. Učitelé tedy musí vzbudit u žáků 

lásku ke každému učení, proto jejich výklad musí být kvalitní, užitečný i příjemný. 

IV. Zásada: Hluboké kořeny. 

Dodržení této zásady je velmi důležité, protože podnícením aktivity žáků budou jejich 

vědomosti pevně zakořeněné tak, aby je v životě mohli upotřebit. V žácích je nutné podchytit 

touhu po vědění a postupovat krůček po krůčku, než bude jisté, že představa celku je dobře 

zakořeněna.  

V. Zásada: Všecko z vlastních kořenů. 

J. A. Komenský zdůrazňuje, že vzdělávat mládež neznamená cpát jim do hlavy slova, fráze, 

myšlenky různých spisovatelů, ale vést je k porozumění a chápání souvislostí všech jevů, 

naučit se zkoumat věci, nespoléhat na pozorování ostatních. Vyučovací proces nebude veden 

pouhou autoritou, ale za všestranné pomoci smyslů a rozumu, a to především metodou 

syntetickou. 

VI.  Zásada: Vše rozčlánkovaně 

Dle J. A. Komenského vzdělávání mládeže musí být co nejutříděnější, aby vedlo 

k snadnějšímu pochopení toho, kde je a co dělá. Povrchní výklad učitele by mohl vyvolat u 

žáků zmatek.  Komenský zdůrazňuje, že velmi záleží na tom, jaké knihy jsou ve školách 

žákům předkládány. 

VII.  Zásada: Všechno v ustavičném pokroku. 
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Na základě této přirozené metody žák snadněji pochopí a uloží do paměti, co se mu 

předkládá. Důležitá je návaznost učiva tak, aby pozdější učení bylo v návaznosti na 

předchozí. Touto cestou bude splněno, aby všechno dřívější bylo utvrzeno pozdějším.  

VIII.  Zásada: Všechno v ustavičném spojení. 

Důležitost této zásady Komenský vidí v tom, že „Učení celého života musí být uspořádáno, 

aby bylo jedinou encyklopedií, v které by nebylo nic, co by nepovstalo ze společného kořene, 

nic, co by nestálo na svém místě“ (Komenský, 1958, s. 157). 

Všechno, čemu se ve škole vyučuje, musí být upevněno rozumovými důvody. Je třeba 

ukazovat na příčinné souvislosti. Žáci se musí naučit poznávat původ všech slov, důvody 

všech frází a základy všech pravidel v uměních. Tento způsob výuky vede k rychlejšímu 

pochopení a pevnějšímu vzdělání. 

 IX. Zásada: Všechno ve stálém poměru vnitřních částí ke vnějším. 

„Vzdělání musí být počínáno, pěstováno a posilováno nejprve ve vnitřním kořeni chápavosti. 

Cokoli kdo pochopí, ať hned o tom přemýšlí, jaký to ponese užitek, aby se neučil nadarmo“ 

(Komenský, 1958, s. 158). Vede k tomu, že cokoli kdo pochopí, přemýšlí, jaký to ponese 

užitek, aby se neučil nadarmo. Je důležité, aby se získané vědomosti předávaly dál, aby 

vědění nepřicházelo nazmar. 

 X. Zásada: Všechno stálým cvikem. 

J. A. Komenského zdůrazňuje, že vzdělání nebude pevné bez častého opakování a vhodných 

cvičení. Tímto způsobem učitel zjistí, jak si žáci učivo zapamatovali i do jaké hloubky mu 

porozuměli. Nemáme se spoléhat jen na paměť, proto Komenský doporučil pořizovat si pro 

větší jistotu zápisky. Při jejich pročítání si žák snadněji vybaví dané učivo. Pomalejší žáci 

procvičováním lépe učivo pochopí, nadanější se budou těšit, že učivo snadno zvládli. 

Zásady úsporné rychlosti při vyučování 

Komenský se zabývá příčinami, které zdržují školskou práci a zabraňují úspěšnosti 

(Komenský, J. A., Velká didaktika, 1958, s. 161). 

Příčinu neúspěchu vidí v tom, že nejsou vytyčeny žádné cíle, není přesně stanoveno, čemu 

mají být žáci vedeni každého roku, měsíce i dne. Nejsou vytyčeny žádné cesty, které povedou 

ke splnění cílů. Učivo musí být vhodně propojováno. Komenský také odsuzuje direktivní 

způsob výuky. Doporučuje, aby u začátečníků nebylo odkládáno psaní od čtení. Výklad 
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zaměřený na umění a vědu není většinou podáván encyklopedicky, žáci potom nechápou 

vnitřní souvislosti. Takové vzdělání nemůže být důkladné a zcela univerzální.  

Komenský vidí velký nedostatek v užívání mnohonásobných a rozmanitých metod. Žáci jsou 

potom nejistí, k učení přistupují s nechutí. Komenský doporučuje, aby byli všichni žáci ve 

třídě stejným způsobem a najednou vyučováni. Větší počet učitelů ve třídě způsobuje zmatek, 

protože každý z nich má jiný způsob výuky. Dostat se z těchto labyrintů se daří jen 

nadanějším žákům. Dodržování pořádku je dle Komenského velmi důležité: „Jaký dnes, 

takový zítra, jaký letos, takový napřesrok“ (Komenský, 1958, s. 164). 

Komenský shledává podmínky pro správný chod školy i v tom, že jeden učitel bude řídit 

jednu školu nebo třídu, pro jeden předmět bude vždy volen jeden autor. Do práce se musí 

zapojit celá třída, všechny jazyky a předměty budou probírány podle jedné metody. Důležitost 

vidí i ve stručnosti a srozumitelnosti při vytváření pevného základu i v návaznosti učiva a 

objasňování jen podstatných věcí.  

J. A. Komenský řeší i otázku, proč jedna škola má mít jen jednoho učitele. Zdůrazňuje, že čím 

větší dav učitel uvidí před sebou, tím aktivnější bude nejen on, ale i všichni žáci. Ti se budou 

vzájemně motivovat k soutěživosti. Opakování učiva se tím stává společným prožitkem 

všech. 

Komenský doporučuje rozdělit třídu na oddělení, třeba na desítky, každá má mít svého 

dozorce (desátníka). Nedoporučuje, aby učitel vyučoval jednoho žáka, a to ani soukromě 

mimo školu.  Důležité je učit všechny žáky pohromadě a najednou. Učitel má stát za 

katedrou, odkud ho všichni vidí a slyší a mohou sledovat, co jim maluje nebo ukazuje. 

Všichni žáci musí tiše sedět a být pozorní, jinak učitel přeruší svůj výklad. Desátníci sledují, 

jestli učení žákům prospívá a je zábavné, aby vzbudilo jejich pozornost. Komenský 

nedoporučuje, aby učitel opakoval otázky k učivu, tím je nutí, aby všichni pozorně 

poslouchali. Ke konci výkladu se žáci mohou ptát prostřednictvím svého desátníka nebo i 

učitele, na co chtějí.  Denní procvičování žákům prospěje, naučí se být pozorní a nebudou 

čekat na pobídnutí.  

Komenský předpokládá námitky ke svým doporučením při velkém počtu žáků ve třídě. 

Nevidí důležitost práce učitele v tom, aby učitel dohlížel na čistotu knihy, nebo aby 

kontroloval sešity všech. Na tuto práci dohlížejí desátníci. V učiteli vidí nejvyššího dozorce, 

který dohlíží střídavě na jednotlivé žáky, zejména ty, kteří pracují méně spolehlivě. 

Doporučuje, aby při psaní diktátů žáci zřetelně přečetli, co napsali a opravovali případné 
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chyby. Jen někdy učitel opravuje jejich písemné práce. Podobný postup se týká cvičení 

slohových, řečnických, logických, atd. Komenský doporučuje připravit na výuku všechny 

potřeby: učebnice, tabule, slovníky, atd., aby zbylo v hodině více času na praktické cvičení. 

Připomíná i důležitost formy dialogu pro upevňování vědění. Rozmluvy nejen vzbuzují, 

oživují a podporují pozornost, mohou vést i k obveselení žáků.  

Prospěšnost vidí i v zobrazení výtahu ze všech knih na stěnách školy se stručným doplněním 

textu. Komenský nevidí problém v tom, aby ve stejnou dobu všichni ve škole dělali totéž. 

Doporučuje zabývat se v téže třídě pouze jednou látkou, tím se předejde obtížím i nezdaru. Při 

společné práci jeden žák podporuje druhého, myšlenky se zabývají jednou věcí, vše společně 

srovnávají a opravují. Komenský vidí dokonalost v metodě přirozené. Její zachování bude pro 

žáky výhodou, protože to, co je všeobecné a společné jim zůstane v paměti natrvalo. Oceňuje 

zejména stručný výklad, který vede k porozumění věcí. Je tedy třeba předvádět věci souhrnně 

a málo slovy, vybírat nejsrozumitelnější poučky a pravidla.  

Komenský se zabývá i způsobem, jak je možné, aby se najednou dělaly dvě nebo tři věci. 

Poukazuje na dění  v přírodě, vidí shodnosti v životě lidí: „ Tak i dobrý řečník a básník touž 

prací poučuje, dojímá i baví, třebaže ty tři věci jsou od sebe rozdílné“ (Komenský, 1958, s. 

174). 

Všeobecné pravidlo platí i pro práci učitele. I on musí vidět vzájemný vztah při spojování slov 

a věcí, čtení a psaní, cvičení slohu i rozumu, učení a vyučování při hře i vážnosti. Pro úsporné 

vzdělávání doporučuje jednotu řeči s věcmi a věcí s řečí. Cvičení ve čtení a v psaní musí být 

vždy spojena, protože jsou nejdůležitější pro začátečníky v abecedě. I při výběru látky pro 

slohová cvičení je dobré využít poznatků z vědy nebo umění tak, aby byl cvičen sloh i rozum, 

při odříkávání i jazyk.  

Komenský vidí ve hrách možnost k zotavení, kdy žáci živě předvádějí vážné životní úkoly. 

Napodobují řemesla, zemědělské práce, stavitelství, atd. Je-li mládež ve škole zaměstnána 

vážnými studiemi, je připravena i na život. Na vícetřídních školách doporučuje přizpůsobit 

knihy požadovaným pravidlům, učitelé k nim mohou připojovat důležité připomínky. Pro 

zdárnou výuku Komenský doporučuje vynechat ze školy věci nepotřebné, nepříslušné a příliš 

podrobné. Škola má připravit žáky pro život, nemá ho hnát k ničemu proti své vůli, a tím 

otupovat jeho duševní síla. Přílišná podrobnost vede ke zmatení mysli. Komenský zdůrazňuje 

myšlenku: pochopit rozumem hlavní věci, vedlejší přijdou samy od sebe. 
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Zásada názornosti vyučování 

„Podle Komenského každé dítě od přirozenosti touží po poznání nových věcí a škola je mu 

milá, protože mu ty nové věci přináší“ (Uher, 1990, s. 44). 

Nejdůležitější je poznávání věcí prostřednictvím smyslů. Názornost vyučování je tedy jednou 

z nejdůležitějších metod, která povede k tomu, aby žák uměl každou věc přesně pojmenovat a 

popsat. Komenský proto doporučuje vybavit školní kabinety dostatkem pomůcek pro 

smyslové poznávání věcí: tekutiny, minerály, mapy, vycpaniny zvířat, atd. Knihovny mají být 

vybaveny množstvím zajímavých knih. Na základě metody názornosti žák každou věc 

důkladně pozná a pochopí, k jakému užitku slouží. Nová metoda učení povede k tomu, že děti 

ve škole neslyší pouhá slova, ale pochopí je pomocí smyslů. Mohou je vidět, ohmatat, 

ochutnat, očichat, atd. Smyslové poznávání má tak svou nezastupitelnou úlohu nejen ve škole, 

ale i při vycházkách, výletech a exkurzích.  

Komenský chtěl učinit školu co nejzajímavější. Byl odpůrcem toho, aby metla byla 

nejpohodlnějším nástrojem. Důležitou roli viděl v  učiteli, který měl být nejen vzdělaný a 

uměl si vážit své učitelské práce, ale měl by mít i laskavý přístup k dětem. 

Metoda názornosti, jak již bylo poznamenáno, se opírá o smyslové poznání. Vyplývá z toho, 

že čím více smyslů žáka či dítěte bude osloveno, tím více se dá předpokládat, že si 

předloženou reálii ozřejmí a hlouběji zapamatuje. 

Proto J. A. Komenský doporučuje: 

1. Používat reálie, tzv. skutečniny (například jablko) 

2. Modely (vycpaniny) 

3. Obrazy  

4. Nákresy 

Shrnutí 

Myšlenky J. A Komenského jsou základem i dnešnímu školství.  

J. A. Komenský promýšlel takové vyučovací metody a dodržování zásad, které by vedly 

k rozvíjení vloh a schopností od nejútlejšího věku dítěte. Základ viděl ve smyslovém poznání. 

Prostřednictvím získaných poznatků a zkušeností se děti měly učit hledat souvislosti mezi 

jevy.  

Při studiu Komenského díla si můžeme položit otázku, jestli vyučovací metody a zásady 

pozbyly na významu, nebo zůstaly v platnosti dodnes. I s odstupem času oceníme promyšleně 
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organizovaný způsob výuky. Výchova a vzdělání musí i dnes postupovat přirozenou a 

nenásilnou cestou, která povede k všestrannému rozvoji osobnosti. 

I dnes klademe důraz na to, abychom při rozumové výchově nejen rozvíjely poznatky dětí, ale 

učili je využít i v praktickém životě.  

J. A. Komenský věnoval velkou pozornost dění v přírodě, stejně tak dnes vedeme děti 

k pozitivnímu vztahu k prostředí, které je obklopuje. Přímé pozorování přírodních, kulturních 

objektů i jevů je v současnosti rozšířeno o pozorování technických vymožeností. V platnosti 

zůstává pozorování, experimentování, práce s materiálem. Učíme děti postupu od celku k jeho 

částem, od konkrétního k abstraktnímu, od jednoduchého k složitějšímu, od známého k 

neznámému. Vedeme je k třídění, přiřazování, uspořádání, porovnávání, odhadu, apod. 

Vyučování má být názorné, srozumitelné. Veškerá činnost musí odpovídat věku i 

schopnostem dítěte. Důraz je kladen nejen na výklad učitele i výběr vhodných pomůcek, ale i 

propojení teorie s praxí. Smyslovým vnímáním rozvíjíme postřeh, pozornost, zrakovou i 

sluchovou paměť. Komenský kladl důraz na tvořivost, představivost i fantazii dětí. 

V současné době je tato činnost podporována nejen ve škole, ale i mimoškolními zájmovými 

aktivitami dětí.  

Komenský předstihl dobu i v tom, že usiloval o vzdělání všech dětí, tj. i mentálně zaostalých. 

Předpokládal, že významnou pomocí pro tyto děti bude zavedení „pomocníků hlavního 

učitele.“ Tato myšlenka je platná i dnes, integrovaným dětem pomáhají asistenti pedagoga. 

Činnost předškolního pedagoga musí být cílevědomá i plánovaná. Musí využívat všech 

metodik a didaktických prvků, odpovídajících věku a individualitě dětí. Musí pro ně zajistit 

podnětné i radostné prostředí, ve kterém bude posilovat jejich sebevědomí a důvěru ve vlastní 

schopnosti. I v současnosti plní škola odkaz J. A. Komenského – nachází ve vyhledávání 

témata, činnosti a situace, které jsou dětem blízké a srozumitelné a na jejich základě získávají 

poznatky, dovednosti, hodnoty i postoje tak, aby je dokázaly prakticky využít. Umění 

pedagoga spočívá v tom, do jaké míry dítě zaujme a podpoří jeho aktivitu.  

Autorka shledává, že veškerá pedagogická činnost spočívá v dodržení i využití zásad, které 

doporučil J. A. Komenský pro úspěšnost výuky.  Navíc se domnívá, že je potřeba plně využít 

i všech technických vymožeností doby. Předpokladem úspěšné práce je v platnosti myšlenka 

J. A. Komenského:  

„Omnes, omnia, omnino“ (Všichni, všechno, veskrze – všemi způsoby). 
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Vztah učitele a žáka byl založen na celoživotním vzdělávání a sebevzdělávání k lidskosti. 

„Dílnami lidskosti“ bylo dle Komenského prostředí tvořivé práce a kultury celku osobnosti. 

„Všichni ve všem podstatném se zdokonalují (kulturou těla, smyslů, rozumu, řeči, vůle, citu a 

svědomí), a to veskrze“ (Čapková, 1992, s. 4). 

 

3 ORBIS SENSUALIUM PICTUS 

J. A. Komenský: „Nechť všechno volně plyne, budiž násilí vzdáleno věcem.“(Omnia sponte 

fluant, absit violentia rebus). 

Toto heslo se objevuje na úvodní straně „Světa v obrazech“. J. A. Komenský jím zdůrazňuje 

základní respekt a úctu ke všemu, co člověka činí skutečným člověkem. Znamená to 

neznásilňovat jeho vývoj, umožnit, aby výchova nekomplikovala žákovský i lidský vývoj. 

Komenský klade důraz na život ve světě bez násilí, bez válek, jedině v takovém světě viděl 

základy pro harmonický, tělesný a duševní vývoj člověka. 

Orbis sensualium pictus představuje jedno z nejznámějších děl Jana Amose Komenského. 

Vznikalo v době, kdy Komenský působil v Blatném Potoce, dokončeno bylo roku 1654.   

J. A. Komenský, jak uvádí Uher (1999), byl pozván do služeb mocného rodu Rákocziů 

v Uhrách. V Blatném Potoce měl vytvořit podmínky pro školu „vševědnou“. Podmínky zde 

byly velmi nepříznivé, zdejší škola mu připadala jako vězení, žáci i učitelé byli neschopní. 

Hlavní chyby viděl Komenský v učitelích, kteří nedovedli podpořit zájem žáků o učivo. Proto 

doplnil „Bránu“ o obrázky, tím bylo učení pro žáky zajímavější a poučnější. K nové knize 

patřila i „tabulka živé abecedy“, podle které se malé děti mohly snáze naučit číst. Novou 

učebnici nazval „Svět v obrazech – Orbis pictus.“ Osobně ji doplnil vlastními obrázky. Zdejší 

učitelé nepochopili snahy Komenského, tělesně trestali žáky, protože doufali, že 

Komenskému dojde trpělivost a vrátí se do Polska. 

 J. A. Komenský se dílem Orbis pictus představil jako geniální tvůrce encyklopedie. Tato 

elementární učebnice o světě je dokladem humánnosti Komenského didaktiky i jeho 

světového názoru. V této encyklopedii nejsou obrázky řazeny abecedně, ale podle významu a 

obsahových souvislostí. Komenský byl přesvědčen, že touto cestou jsou předávány 

vědomosti, které jsou základem uceleného vzdělání. Ve své encyklopedické tvorbě se snažil o 

popis dosud neznámých věcí, které odhalí podstatu toho, co dosud nebylo popsané ani známé.  
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Podle Komenského není výchova a vzdělávání pouhou přípravou na budoucí život člověka, 

ale je přípravou k pochopení smyslu života, jehož podstatou je láska k přírodě, člověku i jeho 

činnostem. 

 Předmluva pro čtenáře zdůrazňuje myšlenku Komenského, že se má vyučovat věcem 

potřebným: „Vybrousíme-li mysl k moudrosti, jazyk k výmluvnosti, ruku k výkonům 

v životě, které má podnikati důmyslně, to bude onou solí života, moudrým býti, konati, 

mluviti“ (Komenský, 2001, s. 7). Vyučování a učení má být jasné, srozumitelné a členité jako 

prsty u rukou. Základem celé moudrosti je smyslové poznání. Encyklopedie měla sloužit jako 

pomoc učitelům při vyučování, k podnícení dětské zvídavosti i pozornosti. V knize nalezneme 

celkový soubor věcí světa, obecné názvy věcí i popisky s čísly, které objasňují jednotlivé části 

obrázku.  Dle Komenského tato encyklopedie poskytuje tři výhody: 

1) Děti se snadněji naučí číst písmena. V symbolické (živé) abecedě jsou u znaků 

jednotlivých písmen přimalovaná zvířata, jejichž hlas písmeno napodobuje.  Touto 

metodou si dítě snadněji vzpomene na výslovnost každého znaku, tím snadněji si 

vzpomene na dané písmeno. 

2)  Napomůže při výuce mateřského jazyka. Při popisech jsou užívána veškerá 

základní slova. 

3) Překlad mateřského jazyka do latiny napomáhá rychlejší a snadnější výuce cizího 

jazyka. 

Průvodcem knihy Orbis sensualium pictus je učitel a dítě. Učitel podává dítěti pomocnou ruku 

a nabízí mu cestu za poznáním, které by mu umožnilo znát vše potřebné k tomu, aby získalo 

dobré základní znalosti, dobře konalo i dobře vyslovovalo. Provede ho všude po světě, vše mu 

ukáže a pojmenuje. Nejprve se však musí dítě naučit pouhým zvukům, ze kterých je složena 

lidská řeč i které umějí zvířata vytvořit a lidé je napodobují a ruka namaluje. Teprve potom 

bude následovat společná cesta do světa za poznáním věcí známých i neznámých. Dítě je 

zvídavé, ptá se, kdo ho všemu naučí a jakým způsobem. Učitel odpovídá: „Já s pomocí Boží. 

Tu máš živou a hlasitou abecedu“ (Komenský, 2001, s. 13). 

 V Předmluvě pro čtenáře navrhuje J. A. Komenský způsob, jak s knihou systematicky 

pracovat: 

1.  Prohlížení obrázků podle libosti: knihu si mají chlapci prohlížet, kochat se nad 

obrázky a zapamatovat si je co nejdokonaleji, než půjdou do školy. 
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2.  Kladení otázek: rodiče si mají s dětmi o knize povídat: co na obrázku vidí, k čemu 

slouží, kde je viděly, co neznají a neumí pojmenovat či ukázat. 

3. Ukazování zakreslených věcí v realitě: s přírodou živou i neživou, se světem i 

s různými věcmi se mají děti seznámit nejen pomocí obrázkové knihy, ale i ve 

skutečnosti. Mají poznávat údy na těle, oblečení, knihy, domy, náčiní, zvířata domácí 

apod.  

4. Kresba předmětů, věcí: děti se mají nabádat k malbám, které jsou prospěšné v mnoha 

věcech. Prostřednictvím vlastní kresby děti zachytí jednotlivé části obrázku. Učí se 

vnímat poměry jednotlivých částí předmětů i cvičí ruku v „ hbitosti“. Kresbou si děti 

zostří pozornost na věci. 

5. Smyslové vnímání věcí: J. A. Komenský doporučuje poznávat věci všemi 

smysly:vnímat barvu, chuť, vůni i tvar. V každé škole by se měly předkládat skutečné 

věci k pozorování, aby: „V každé slavné škole chovaly se věci vzácné a doma se 

nenamítající, by kolikrátkoli žákům o nich bývá mluviti, spolu jim mohly býti 

ukázány. Tak teprve byla by škola tato právě školou věci smyslových, předehrou škole 

rozumové“ (Komenský, 2001, s. 10 - 11). 

Postup látky v Orbisu 

V díle vychází J. A. Komenský z biblického pojetí Starého zákona o „Stvoření světa“. 

V knize Genesis je Bůh nejvyšší jsoucno, je hybatelem světa, který stvořil světlo, vodu, 

vzduch (některé živly), přírodu, rostliny, živočichy. Potom následuje zabydlení světa. Začíná 

od přírody neživé, živé, nakonec stvořil člověka, jehož úkolem je dokončit Boží dílo na zemi. 

„Komenský uvádí v „Orbisu“ vědy přírodní i společenské. Řadí je takto: filologie, hudba, 

filosofie (fyzika, metafyzika, aritmetika); geometrie, astronomie, geografie, etika; ekonomika, 

právnictví, lékařství, politika a vojenství.“ (Čapková, 1968, s. 138). 

Orbis sensualium pictus je rozdělen do 150 kapitol. Uvádí jimi dítě do neživé přírody (9 

kapitol), do říše rostlinstva (6 kapitol), do říše zvířectva (16 kapitol). Další kapitoly patří 

člověku a jeho práci. Posledních pět kapitol věnuje Komenský věcem náboženským.  

Orbis pictus podle zvyklostí středověké společnosti začíná poučením o Bohu. Postupuje od 

nejobecnějších pojmů až k základním. Nejprve seznámí děti s ptáky domácími, protože je děti 

dobře znají. Zrakem i sluchem poznávají ptáky zpěvavé, nakonec se seznámí i s dalšími 

druhy. U živočichů zachovává stejný postup: od domácích zvířat až po cizokrajná.  
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Člověku věnuje Komenský velkou pozornost, přistupuje k němu nejen s poznáním 

fyziologické stránky, ale ukazuje nám na jeho postavení ve společnosti i v jeho vztahu 

s přírodou. Obrázky nám představují člověka při jeho manuálních činnostech, kdy je 

v přímém kontaktu s přírodou, až po řemeslné činnosti. Podle obrázků se dítě naučí lépe 

chápat význam manuální činnosti člověka, pochopit rozdíl práce – nezbytné pro jeho obživu i 

s prací potřebnou pro uspokojování osobních potřeb. Komenský obrací pozornost dítěte 

k využívání důmyslných strojů – pomocníků člověka. Přechází k zobrazení domu, ve kterém 

člověk žije, všímá si i jeho okolí. Člověka zobrazuje nejen jako součást přírody, ale i tvora 

společenského, který dbá o svůj zevnějšek. Kromě manuálních činností má i různé záliby 

(člověk jako lodník x člověk jako plavec). 

Některé obrázky podávají výklad o záměrné lidské činnosti duševní, o studiu, četbě, atd.  

„Po seznámení s lidskými pracemi manuálními podávají obrázky i text výklad o záměrné 

lidské činnosti duševní, o studiu, četbě a složitějších pracích uměleckých i vědeckých“ 

(Čapková, 1968, s. 37). 

Nakonec si Komenský všímá oblasti morální – kladných i záporných vlastností (opatrnosti, 

pilnosti, statečnosti, štědrosti). Vyzvedl pracovitost mezi nejdůležitější činitele, ovlivňující 

naši budoucnost. Aktivita je nesmírně důležitou hnací silou ve vyučování. 

Další obrázky jsou zaměřeny ke vztahům ve společnosti – všímá si podstaty manželství, 

rodiny, uspořádání společnosti na venkově i ve městě.  

Komenský věnuje pozornost oblasti správní, soudní, politické i vojenské. V závěru 

encyklopedie se Komenský věnuje otázce náboženské. V duchu své doby a v souladu se 

svými náboženskými idejemi končí obrazem Posledního soudu. 

Celkový soubor věcí a světa byl uspořádán s přihlédnutím k věku dítěte tak, aby se na něj dalo 

navázat na dalších stupních. „Orbis sensualium pictus“ je promyšleně organizovaným 

výběrem z rozsáhlé vševědy, kterým žák získá zásobu slov, aby mohl pojmenovávat i 

nejpodstatnější skutečnosti v životě. 

Orbis pictus jako významná pomůcka pro výuku 

Cílem encyklopedie bylo nejen vedení dětí k důkladnému a všestrannému poznávání, ale 

především k poznávání podstatných věcí. Podle nich se měly učit své poznání sdělovat, 

pronikat důkladně k jádru skutečnosti, pochopit obecnou harmonii, postavení člověka ve světě 
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přírody i ve společnosti lidí. Prostřednictvím smyslového vnímání byly děti vedeny ke 

správnému pohledu na skutečnost.  

 „Orbis sensualium pictus“ měl vzbudit zájem dětí předškolního věku o zobrazené předměty a 

jevy, bystřit jejich pozorovací schopnosti i pozornost. Komenský chtěl rozvíjet poznání dětí 

kvantitativně i kvalitativně. Je třeba vybírat věci pro život užitečné, zaujmout jejich pozornost 

i pozorovací schopnosti vhodnými a dostupnými předměty a jevy. 

Zdůraznil, že tím, jak děti vnímají obrázek zrakem a slyší mluvené slovo učitele, snadněji se 

seznámí se zobrazeným předmětem. Smyslové poznávání tedy urychluje proces poznávací. 

Komenský doporučuje využít knihy „Orbis sensualium pictus“ jako pomůcky i v rámci školy 

mateřské - v posledním roce předškolní výchovy, kdy se mohou děti seznámit s počátky psaní 

a počítání.  Kniha jim nezevšední, bude-li se jim předkládat pouze v určité hodiny – před 

polednem a po poledni. 

Hlavní myšlenkou J. A. Komenského je rozvíjení poznání nejen co do množství, jedná se mu i 

o získávání elementárních poznatků o přírodě, o člověku a jeho vztahu k tomu, co ho 

obklopuje. V „Orbisu“ Komenský zachovává přirozený stupňovitý postup v poznávání na 

základě rozvíjení smyslového poznání. Vyzdvihl zásadu nalézt souvislosti mezi smyslovým a 

rozumovým přístupem ke skutečnosti. Názornost výuky umožňuje přecházet od konkrétního 

k abstraktnímu, od jednoduchého k složitému.  

Kniha je plná obrázků, nad každým je nadpis neboli titul, který vyjadřuje celý obsah 

souborným slovem. Ke každé části obrázku náleží číslice, ke které ve vedlejší části nalezneme 

slovní poučení. Zobrazené věci dítěti vždy připomenou, jaký je název malby. Vpředu knihy 

najdeme „symbolickou abecedu“ v podobě obrázků. Dle Čapkové (1968) si celou hodinu žáci 

procvičují dané písmeno a vyslovují hlásku, která k obrázku patří. Všímají si nejprve celku, 

pak jeho jednotlivých částí. Užívají přitom slov k textu, kterými je obrázek doplněn. Učitel 

klade k obrázkům otázky, vybízí děti, aby se co nejvíce ptaly. Zobrazené věci demonstruje 

před dětmi, poznávají je všemi smysly. Komenský doporučuje školám zakládání sbírek 

předmětů, tekutin a jiných věcí. Vhodné jsou vycházky do přírody a dílen, aby poznaly 

popisované věci a činnosti z vlastní zkušenosti. Získané vědomosti žáci uplatní při různých 

činnostech: opisování, malování apod.  

 „Orbis sensualium pictus byl poprvé zaveden jako učebnice v Německu v Magdeburku, pak 

v Polsku, Uhrách, Skandinavii, ba dokonce i v Rusku. Vyšel v mnoha světových jazycích. 
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Roku 1658 vychází české vydání v Levoči. Orbis sensualium pictus je tedy i významnou 

kulturní památkou našeho společného vývoje“ (Čapková, 1968, s. 130). 

Čtyři vybraná témata z knihy Orbis sensualium pictus 

V praktické části je vypracován projekt čtyř témat zvolených dětmi ke komparaci reality 17. 

století a současnosti. Je jistě nezbytné, aby zájemci o tento projekt získali podrobnější 

informace k vybraným tématům („Lékařství, „Hry dětské,“ „Hračky,“ „Škola“), které jsou 

představeny v doprovodném kontextu.  

„Lékařství“  

Obrázek „Lékařství“ (Komenský, 2001, kap. CXXVII., s. 275) nám podává představu o léčbě 

pacienta v 17. století. K nemocnému přichází lékař. Nejprve mu sahá na tepnu a prohlíží moč. 

Podle těchto dvou ukazatelů určuje stav pacienta a předepíše mu na cedulku patřičný lék. Ten 

připravuje lékárník v lékárně. Mohou to být pilulky nebo prášky, koláčky nebo šťávy. 

Uchovávají se v přihrádkách, krabicích nebo lahvičkách. Lékař také doporučuje pacientovi 

střídmou stravu i modlitbu za uzdravení. Na obrázku vidíme i ranhojiče, který hojí vředy a 

rány různými mastmi. Základní poznatky můžeme doplnit i poučením o domácím způsobu 

léčby.  

Autorka se pokusila vyhledat pramen, který by podával podrobnější informace o léčení.  

Podle Všeobecné encyklopedie (1997) je lékařství medicína, vědní obor, jehož cílem je 

ochrana a zlepšování zdraví, předcházení vzniku a šíření nemoci, léčba nemocných a 

působení zdravotního uvědomění obyvatel. Začátky lékařství byly součástí náboženských 

kultů a magie. Ve středověku bylo lékařství v Evropě pod vedením katolické církve.  

R. Porter (2013) uvádí, že ranhojiči byli předchůdci chirurgů. Napravovali zlomeniny, léčili 

spáleniny, bodné i střelné rány, nádory, otoky, kožní choroby atd. Pomáhali raněným na 

bitevním poli, nebo na palubách lodi. Prováděli i amputace končetin. Masarykův slovník 

naučný (1932 ) vysvětluje, že ranhojič je dřívější pojmenování vojenských lékařů, vyšlých ze 

stavu lazebníků.  Léčitelství v minulosti bylo plné magie. Nemocný venkovský člověk si 

obvykle stanovil sám diagnózu. Raději se obrátil o pomoc k léčiteli, než k lékaři. Objevili se i 

potulní mastičkáři, kteří prodávali „všeléky.“ „Od středověku se lidé praktikující medicínu 

sdružovali do organizací uspořádaných do pyramidy: na vrcholu byli lékaři, pod nimi 

chirurgové a lékárníci a na samotné základně pyramidy pak ostatní léčitelé, znevažovaní nebo 

odsuzovaní jako mastičkáři“ (Dějiny medicíny, 1997, s. 27). 
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Slovník spisovného jazyka českého (1989) objasňuje, kdo byl lékárník. Byl to zaměstnanec 

lékárny, oprávněný na základě odborného vzdělání k dělání a vydávání léků. Ottův slovník 

naučný (1997) uvádí, že lékař je osoba, která je oprávněná k léčení na základě odborného 

vzdělání. Léčitel prokazoval umění schopnost léčit, vyznat se v lécích. Někteří dosáhli 

léčebných výsledků i tam, kde klasická medicína selhala.  

G. Sulzenbacherová (2003) nás seznamuje se způsoby léčby v 17. století. Vyhledat pomoc 

v této době bylo dost nákladnou záležitostí. Lékaři a lékárníci dříve působili pouze ve větších 

městech. Pokud onemocněli lidé na vesnici, museli si obvykle poradit sami. Na zahradě 

pěstovali bylinky na kašel a rýmu, silnější léky obstarával venkovský lékař spolu s lazebníky, 

ranhojiči, mastičkáři, bylinkářkami. Rodičkám pomáhaly porodní báby. Léky se prodávaly na 

trzích v lahvičkách: kapky na žaludek, užívání proti kašli, vodičky pro výplachy očí. Měřilo 

se na náprstky, sklenky, lžičky a špetky.  

M. Janotka a K. Linhart (1987) popisují způsob léčby nemocných zubů. Na venkově tyto 

starosti vyřešil kovář. Vytržené zuby si lidé schovávali na „onen svět“. Lidé věřili mnohým 

pověrám, např. kovářská voda prý pomáhala proti bolení zubů. 

Hry dětské  

J. A. Komenský věnuje velkou pozornost dětským hrám. V „Orbisu“ (Komenský, 2001, kap. 

CXXVI., s. 290) jsou vyobrazeny pohybové hry: chůze na chůdách, hod koulí do kuželek, 

cvrnkání hliněnými kuličkami, houpání na houpačce, roztáčení káči bičem, strefování kuličky 

pálkou do kroužku, střílení z kuše, vyfukování z rourky, šplhání po laně. „Všechny 

vyobrazené hry jsou pohybového charakteru, odehrávají se v přírodě a co je zajímavé, hry 

typicky chlapecké, jako by bylo naznačováno, že pro děvčata byly hry venku nevhodné“ 

(Uhlířová, 2011, s. 29).  

Uhlířová (2011) uvádí rozdělení her J. A. Komenského na pohybové (běh, skok, závodění, 

hru s míčem, koulí nebo kuželem, hru na slepou bábu a také vycházku ve skupině), hry stolní 

(sloužící k rozvoji myšlení – šachy), tvořivé, úlohové (na někoho nebo na něco), didaktické i 

slovní. Některé hry Komenský dokonce zakazuje (plavání, šerm, zápas), pokládá je za 

nebezpečné. Odsuzuje hry v kostky i karty, protože jsou neužitečné a vítězí v nich štěstí. Za 

nejdůvtipnější hru pokládá šachy. 

Běhání o závod   

V 17. století byly oblíbené závodivé hry. Obrázek v „Orbisu“ (Komenský, 2001, kap. 

CXXXV., s. 288) nám představuje chlapce, kteří pořádají závody v běhu.  „Před časy běhávali 
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závodníci v ohradě k cíli a který první doběhl, dostal odměnu od závodního“ (Komenský, 

2001, str. 289). Někteří napodobují turnaje, strefují se kopím do kroužku. V zimě chlapci 

cvičí v běhu po ledě, na bruslích i na sáňkách. Při všech soutěžích se musela dodržovat 

pravidla. Kdo chtěl vyhrát, musel doběhnout první a nesměl přeběhnout vyznačenou čáru. 

Organizace i dodržování pravidel byly tedy podmínkou pro správně vedenou hru.  

Hra s míčem  

Hry s míčem probíhaly venku  nebo v míčovně (Komenský, 2001, kap. CXXXIII., s. 284). 

 V míčovně se hrálo s míčem, kdy jeden chlapec míčem házel, druhý ho chytal a zpět ho 

odrážel raketou (pletenkou). Tuto hru označil Komenský jako šlechtickou, vedla k ohýbání 

těla. Míčové hry se také hrály pod širým nebem. Hrálo se balonem nafouklým vzduchem 

skrze ventil. Balon se odrážel pěstí ke spoluhráči.  

Stolní hry 

 Na obrázku (Komenský, 2001, kap. CXXXIV., s. 287) jsou znázorněny stolní hry určené pro 

hernu: v kostky, kameny (vrhcáby), šachy, kulečník, karty. Komenský tyto hry nedoporučuje, 

protože v nich vítězí náhoda, nikoli rozum. Výjimkou jsou šachy, které považuje za hru 

královskou. „Dvě vojska v bitvě se potkávají“ (Komenský, 2001, s. 287). 

Komenský podtrhuje společenský význam hry. Soutěživost upevňuje kolektiv tím, že každý 

soutěžící musí dodržovat pravidla hry. Důležitá je i dobrovolnost, nikdo nehraje z donucení.  

Radostná hra podle Komenského musí vést k duševnímu odpočinku, relaxaci i uvolnění. 

Osvěžuje tedy tělo i ducha. Tím, že si děti si samy zvolí ve hře vedoucího, zvykají si reagovat 

na vedoucí i podřízenou sociální roli. 

Hračka  

 J. A. Komenský v Orbis pictus nezobrazuje typické hračky pro děti, ale nezbytné pomůcky, 

které děti používaly při pohybových hrách: chůdy, kuličky, kuželky, pálky, bič, kroužky, 

foukačky, koule, hole, míče, kuše i houpačky (Komenský, 2001, kap. CXXVI., s. 290). 

 

V Informatoriu (kap. 7) doporučuje rodičům, aby zhotovili dětem „titěrky“ – napodobeniny 

skutečných předmětů. „Rozlišuje jednak: 1) hračky samoúčelně vyrobené pro potěšení dítěte 

– miniaturní napodobeniny figurek zvířat (např. koně, krávy, ovečky), dále: 2) minatury 

nástrojů a předmětů denní potřeby (např. vozíčky, lopatky, vidle, stolky a stolečky, džbánky a 

misky), které mají dětem sloužit nejen pro hru a kratochvíli, protože je třeba děti zaměstnávat, 
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ale i pro potřebu rozumnosti. Hračky mají rozvíjet znalosti okolního světa, získat vlastní 

zkušenosti a tím i rozvinout myšlení, ale i umožnit napodobování činnosti dospělých a tím se i 

nepřímo podílet na práci a učit se odpovědnosti“ (Uhlířová, 2011, s. 18). 

Při používání skutečných předmětů hrozilo dětem nebezpečí úrazu – například při sekání 

sekerou, krájení nožem, používání skleněného nádobí, proto doporučil volit vhodný materiál 

pro zhotovení titěrek: dřevo, olovo, které je tvárné, měkké a bez ostrých hran. 

Hry a hračky mají velmi dlouhou historii.  Pecháčkovi (2013) nás seznamují s vývojem dětské 

hračky. Od 16. století se hračky začínají vyrábět ve velkém, jsou určeny především dětem 

šlechticů a dětem bohatých měšťanů. 17. století je obdobím domečků pro panenky. V té době 

vznikaly cechy na výrobu panenek z papíroviny, z pryskyřice i klovatiny. Řemeslníci vyráběli 

přesné a funkční miniatury skutečných předmětů. Hračky se vyráběly v malých sériích.  

Od r. 1730 se začínají vyrábět i známí cínoví vojáčci. Hračka je ale drahou záležitostí. 

V chudých rodinách byly hračky vyráběny „podomácku“ především v zimním období, kdy si 

lidé mohli odpočinout od tvrdé práce na poli. Někteří si podomácku vyrobenými hračkami 

přivydělávali na živobytí. Vyrobené hračky naložili  do  proutěných krosen a nabízeli je dům 

od domu, nebo je prodávali na trhu. Mezi oblíbené hračky patřil koníček. Chudé děti si 

vyráběly hračky samy z barevných kamínků, větviček, šišek, kaštanů. Dívky si dělaly 

prasátka, slepičky, chlapci zase čerty a strašidla. Různé figurky zdobily peřím, šípky, trnkami 

i žaludy. Pomocí hračky se děti připravovaly na život plný povinností a odpovědností. Bohaté 

děti ke svým hrám dostávaly miniatury hradů, napodobeniny mečů i štítů, dívky zase 

pokojíčky se vším vybavením.  

Steiger (2013) zdůrazňuje, že si děti vymýšlejí fantastické hry s čímkoliv, co se jim dostane 

do rukou, fantazie je vše, co ke hře potřebují. Válečné konflikty tohoto období měly vliv i na 

hry dětí. Obdivovaly sílu a statečnost, proto si hrály na rytíře, loupežníky i na vojáky. K boji 

jim postačil klacek, prak, luk nebo kámen. Pro rytířská klání potřebovaly papírovou čepici, 

dřevěný meč, štít z lepenky. V rukou chlapců byla zbraň, v rukou dívek panenka. Dětské hry 

mimo vlastní zábavu splňovaly důležitý výchovný cíl a téměř vždy směřovaly ke „hře na 

dospělé a jejich velký skutečný svět.“ Prostřednictvím hry se dívky připravovaly na budoucí 

roli matky. Napodobovaly různé domácí činnosti.  

Škola  

Tento obrázek (Komenský, 2001, kap. XCVII., s. 208) vystihuje prostředí dřívější třídy, její 

jednoduché vybavení. Učitel sedí na učitelské stolici, která je na vyvýšeném místě, aby ho 
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žáci v lavicích dobře viděli.  Na boční stěně obrázku je zobrazena velká tabule, na které je 

křídou předepsané učivo. Ve třídě jsou žáci účelně rozmístěni. Někteří žáci sedí u stolu a píší, 

vyvolaní žáci stojí před učitelem, který kontroluje, jak si učivo zapamatovali. Jiní žáci sedí a 

pozorně poslouchají, učí se z knih. Ve třídě jsou i takoví chlapci, kteří si povídají a nedávají 

pozor, ruší při práci. Takoví jsou potom potrestáni prutem a metlou. 

Pro konkrétnější představu o školství v 17. století autorka uvádí několik poznatků z odborné 

literatury. 

Čapková (1980) vádí, že v 17. a 18. století se objevily instituce, které měly doplnit rodinnou 

péči. Byly to nalezince i sirotčince. Byly pojmenovány jako hravé školy, dětská hřiště apod. 

V pozdější době plnily úlohu nejen pečovatelských útulků, ale i úlohu výchovnou. Teorie o 

výchově nejmenších byly koncipovány ideologií osvícenství.  

Po třicetileté válce nastal velký úpadek školství, byla zrušena většina škol na venkově. Začala 

převládat negramotnost, protože školní docházka nebyla povinná. Na venkově se většinou 

učilo v bytě učitele, v obecním domě nebo na faře. Tehdejší kantor (učitel) byl kdokoli, kdo 

uměl aspoň trochu číst, psát, počítat. Ve městech vyučování probíhalo ve zvláštních domech 

(školách) a zde vyučovali většinou vzdělaní lidé. Pouze dívky z bohatých rodin mohly získat 

vzdělání.  

Všeobecná encyklopedie (1999) uvádí, že v 16. a 17. století existovaly vandrovní školy. 

Taková škola se i s učitelem stěhovala ode dvora ke dvoru. Na těchto školách se učilo hlavně 

v zimě, v této době nebyly polní práce. Žádný systém výuky neexistoval, každý učil podle 

svého. Děti se učily (biflovaly) zpaměti. 

Po Bílé hoře byly zakázány bratrské školy, jejich činnost pokračovala v exilu. Významné 

postavení měly církevní školy (jezuitské), které měly velký ohlas. Vyučoval kněz, výuka 

probíhala v českém jazyce. Školy měly dva stupně – chlapci i dívky se učili odděleně. Učení 

vyšší bylo pouze pro chlapce. Vyučoval se hlavně katechismus, mravní výchova. 

Shrnutí 

Hlavním cílem knihy Orbis sensualium pictus je rozvíjení přirozené zvídavosti dětí na základě 

zobrazených předmětů a jevů. Škola podle Komenského by měla být místem radosti i 

poznání. Výuka má být zábavou, hrou. J. A. Komenský klade velký důraz na to, aby se děti co 

nejvíce ptaly. Učitel má klást kontrolní otázky, aby se přesvědčil, jak látku děti chápou. 

Dle J. A. Komenského má výuka přecházet od konkrétního k abstraktnímu, od jednoduchého 

k složitému. Doporučuje před dětmi demonstrovat zobrazené věci, poznávat je všemi smysly 
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– zrakem, sluchem, hmatem, čichem i chutí. Školy si mají, dle možností, opatřit sbírky 

předmětů, tekutin i jiných věcí. Děti mají být co nejvíce zaváděny do přírody, aby popisované 

věci viděly a chápaly prostřednictvím smyslů.  

Poznávají tak přírodu organickou i anorganickou, postupují od nejobecnějších pojmů až 

k základním druhovým předmětům. Zrakem i sluchem poznají ptáky zpěvavé, nakonec i další 

druhy. U živočichů zachovává stejný postup – od domácích po cizokrajné. Člověka se naučí 

vnímat jako součást přírody i jako tvora společenského, který dbá o svůj zevnějšek. Kromě 

manuálních činností má i různé záliby. Mezi obrázky lze nalézt těsný vztah: lnářství – 

tkalcovství – plátno – krejčí. J. A. Komenský sleduje vzájemný vztah věcí a jevů. Obrázky 

mají i svůj historický význam, protože zachycují rukodělnou výrobu, která patří v současné 

době k minulosti. Podle nich se dovídáme, jak se vlastně žilo.  

J. A. Komenský zdůrazňuje smyslové poznání, význam činnosti a praxe, které jsou základním 

prostředkem k porozumění. Orbis pictus je encyklopedií, která nás pomocí obrázků seznamuje 

se světem. Témata gradují, jsou určená jak pro předškolní děti, tak pro děti po šestém roce. 

Obrázky zachycují realitu, která se má v určité podobě přenášet do určitého prostředí. Dílo 

Orbis sensualium pictus plně odpovídá možnostem i schopnostem předškolních dětí, proto si 

jej autorka zvolila k bakalářské práci. 

4 CHARAKTERISTIKA PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE DNES 

„V širokém slova smyslu se jako předškolní věk označuje celé období od narození (někdy i 

včetně vývoje prenatálního) až po vstup do školy. Předškolní období v užším slova smyslu je 

„věkem mateřské školy,“ ale nebylo by správné chápat je pouze z tohoto hlediska; mnoho dětí 

do školky nechodí, rodinná výchova stále zůstává základem, na kterém mateřská škola dále 

účelně staví a napomáhá dalšímu rozvoji dítěte“ (Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 86). 

Podle Vágnerové (2012) je pro předškolní věk charakteristická stabilizace vlastní pozice ve 

světě a diferenciace vztahu ke světu. Poznání dítěti pomáhá představivost, fantazijní 

zpracování informací a intuitivní uvažování, které ještě není regulováno logikou. Předškolní 

věk je označován i jako období iniciativy, dítě má potřebu něco zvládnout, vytvořit a potvrdit 

svoje kvality. Toto období chápeme jako fázi přípravy na život ve společnosti. Dítě musí 

přijmout řád, který chování k různým lidem v různých situacích upravuje. Musí se naučit 

prosadit i spolupracovat.  

Autorka uvádí pro potřeby své práce vývoj myšlení, řeči i kresby dětí předškolního věku. 
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Vývoj myšlení dětí předškolního věku 

Vágnerová (2012) shrnuje typické znaky uvažování předškolního dítěte do několika bodů: 

1. Způsob, jakým dítě pohlíží na svět a jaké informace si vybírá:  

 Centrace -  znamená ulpívání na jednom nápadném znaku, který je považován za 

podstatný. S egocentrismem dochází ke zkreslení úsudku na základě vlastního postoje 

a preferencí. 

 Fenomenismus – pro dítě je svět takový, jak vypadá, jeho podstatu ztotožňuje 

s viditelnými znaky. 

 Prezentismus – v rámci kognitivního vývoje se rozšiřuje porozumění času ve směru do 

minulosti i do vzdálenější budoucnosti. Zlepšuje se schopnost odhadnout, co se bude 

dít, co je potřeba udělat. 

2. Způsob, jakým tyto informace zpracovává a jak svá zjištění interpretuje: 

 Magičnost – při interpretaci dění v reálném světě mají děti tendenci pomáhat si 

fantazií, tím své poznání zkreslují. Předškolní děti příliš nerozlišují skutečnost od 

fantazie. 

 Animismus – dítě přisuzuje vlastnosti živých, resp. lidských bytostí i neživým 

objektům. 

 Arteficialismus – dítě si svým způsobem vykládá vznik okolního světa (někdo dal 

měsíc a hvězdy na oblohu…). 

 Absolutismus – je jedním z projevů dětské potřeby jistoty – souvisí s reakcí na 

reklamu, která doporučuje jedinečnost výrobku (dítě odmítá jinou značku výrobku). 

Vývoj myšlení je dlouhodobý proces. S vývojem poznání lidské mysli souvisí rozvoj 

porozumění psychickým projevům: schopnost vnímat lidi jako bytosti, která mají nějaká přání 

a úmysly, mají nějakou představu o sobě, o jiných i o jejich vzájemných vztazích.  Předškolní 

děti ignorují informace, které by jim komplikovaly pohled na svět. Ještě nechápou dynamiku 

proměn okolního světa.  

Aby děti mohly správně analogicky uvažovat, musí mít potřebné znalosti a musí chápat 

podstatu věci. Analogické uvažování je prostředkem kognitivního vývoje, napomáhá rozvoji 

znalostí, umožňuje porozumět souvislostem a získané poznatky účelně uspořádat. Určitý řád i 

pravidla usnadňují kognitivní orientaci. Předškolní děti ulpívají na vnější podobnosti, mají 

potřebu všechno si pokusně (empiricky) ověřit. Jestliže se jim realita jeví jako 

nesrozumitelná, vysvětlí si ji tak, jak se jim to hodí. 
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Předškolní děti interpretují realitu tak, aby pro ně byla srozumitelná a akceptovatelná, 

kombinují vzpomínky s fantazijními představami, jsou o jejich pravdivosti přesvědčeny. 

Fantazie je v tomto věku nezbytná pro citovou a rozumovou rovnováhu. Typickým znakem 

myšlení je útržkovitost, nekoordinovanost a nepropojenost. Předškolní děti mají tendenci 

složitější situace a informace zjednodušovat. 

Z. Matějček (1998) označuje předškolní věk jako „kouzelným věkem dětství,“ protože 

v celém předškolním období neplatí zákony logiky a myšlení dospělých. „V uvažování 

předškolního dítěte se ještě směšuje příčina s účelem“ (Z. Matějček, 1998, s. 16).  Věci, které 

se hýbou, jsou živé, mrtví lidé mohou obživnout. Všechno, co se děje, má nějaký vztah 

k dítěti samotnému nebo k světu lidí obecně. Dochází k rozvoji fantazie. Předškolní dítě 

fantazíruje na základě svého vnímání, poznávání, prožívání i pozorování. 

V předškolním věku je převládající spontánní činností hra, kterou už dokáže dramaticky 

rozvíjet. Do hry vstupují motivy z pohádek, hrají si na lékaře, na školu, vymýšlejí si 

pomyslného kamaráda. Pro rozvoj dětské fantazie mají velký význam pohádky.  

V období kolem čtyř let se dítě dostává z úrovně předpojmové (symbolické) na vyšší úroveň 

názorového (intuitivního) myšlení. Uvažuje již v celostních pojmech, které vznikají na 

základě vystižení podstatných podobností. Myšlení dítěte je v tomto smyslu, dle Langmeiera a 

Krejčířové (1998), egocentrické, antropomorfické (všechno polidšťuje), magické (mění fakta 

podle svého přání) a artificialistické (všechno se „dělá“). 

„Děti mají dravou touhu poznávat svět, jaký je, přijít věcem na kloub, rozumět skutečnosti“ 

(Matějček, 1998, s. 20). Rády naslouchají vyprávění o tom, když jejich maminka, tatínek, 

babička a dědeček „byli ještě malí“. Této zkušenosti využila autorka bakalářské práce k tomu, 

aby se děti prostřednictvím Orbis pictus mohly vrátit do minulosti a porovnat ji se 

současností. 

Vývoj řeči předškolních dětí 

Langmeier, Krejčířová (1998) uvádějí, že v předškolním období se řeč značně zdokonaluje, 

před začátkem školní docházky mizí „dětská patlavost“, nebo se během prvního roku školní 

docházky logopedickou pomocí upraví.  

Zdokonaluje se větná stavba, tříleté dítě umí nějaké říkanky, jejich počet stoupá. Dítě si rádo 

povídá i samo se sebou, roste zájem o mluvenou řeč. Dítě tříleté i čtyřleté vydrží delší dobu 

naslouchat krátkým povídkám, a to i v malých skupinkách. Mnohé děti už zazpívají písničku. 
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Vývoj řeči umožňuje i růst poznatků o sobě a okolním světě. Tříleté dítě zná zpravidla své 

jméno, umí odpovědět na otázku, rychle rostou jeho znalosti o světě věcí a lidí. Správně 

označují základní barvy, kolem pěti let dokáže popsat známé věci.  

V předškolním období dochází u dětí k pokroku, začíná užívat řeči k regulaci svého chování. 

Konec předškolního období představuje pro dítě přechod do další vývojové etapy. Dítě 

vyrůstá z rámce rodiny, nachází nové vztahy k dějům, které se odehrávají mimo rodinné 

prostředí. 

Dalším pokrokem je potřeba dítěte pomoci v drobných a krátkých domácích pracích. 

Vývoj kresby předškolních dětí 

Při příchodu do mateřské školy, jak uvádí Hazuková, (2011) mívají děti za sebou období 

senzomotorické: většinou již překonaly předvýtvarnou ničivou fázi a projevy mimo určenou 

plochu. Vstupují do první fáze období předoperačního myšlení, kdy dochází k rozvoji 

představivosti a symbolického označování.“ 

Ve výtvarném projevu končí stadium bezobsažných čáranic. Výsledkem je zdokonalení 

motoriky, začíná se rozvíjet představivost. Nastává období stadia prvotního obrazu, spojení 

kresby s představou a k jejímu pojmenování. Dítě je schopno vyjádřit se ke kresbě větou o 

několika slovech. 

Pronikání představ do výtvarného projevu ovlivňují rodiče, vychovatelé i učitelky. Představy 

zrakové, sluchové, chuťové, čichové, hmatové a pohybové splývají. První výtvarná zobrazení 

se málo podobají skutečným vzorům. 

Po čtvrtém roce dítě vstupuje do druhé fáze období předoperačního myšlení. Dochází 

k rozvoji názorného myšlení. Tato fáze doznívá po nástupu dítěte do1.třídy. Tato fáze je 

polosymbolická, rozvoj představ pokračuje, řeč je egocentrická. Ve výtvarném projevu 

dochází k rozvoji kreslířského zobrazování. Vytváří se ustálené grafické typy jako osobitá 

zobrazení „nejdůležitějších“ osob a věcí z okolí dítěte (člověk, strom, zvíře, dům…)  

Pro kresbu jsou typické charakteristické grafické znaky, které odrážejí dosaženou úroveň 

vývoje dítěte. 

Kolem čtvrtého roku je dítě schopno výstižněji zachytit figuru i objektu pomocí důležitých 

detailů. Zobrazující děj dítě slovně popíše. 
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V období 5 – 6 let je dítě schopno ve výtvarném sdělení svých zážitků, zkušeností a představ 

zachytit: 

 lidskou postavu v detailech: hlava s vlasy a detaily obličeje, trup, končetiny, někdy i 

krk, oblečení, obutí 

 dějovou situaci s vyjádřením vztahů mezi dvěma osobami nebo člověkem a zvířetem 

v pohybu 

 vyjádření postavy z profilu 

 zachytí zobrazené objekty s naznačením činnosti nebo umístěním do určitého prostředí 

 zachytí i více dějových situací volbou více dějových pásem nad sebou 

Na konci předškolního období dítě obvykle dokáže: 

 vnímat a pozorovat jevy ve svém blízkém i vzdálenějším okolí přírodním i umělém i 

ve výtvarné tvorbě 

 na základě zkušeností z pozorování skutečnosti vytvářet představy reálné i fantazijní 

V předškolním období dítě uplatňuje: 

 kresbu obrysovou s využitím materiálu: tužka, progreso, pastel, tužkový fix 

 pro kresbu kolorovanou využívá tuš a řídké průsvitné barvy 

Pro rozvoj dětské kresby je důležité respektovat vývojové zákonitosti a zvláštnosti dětského 

výtvarného projevu jako východiska pro jeho záměrné rozvíjení v rámci předškolního 

vzdělávání. 

5 RVP PV 

V projektu „Svět v obrazech očima předškolního dítětě“ byly rozvíjeny všechny vzdělávací 

oblasti, které jsou náplní RVP PV: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, 

Dítě a společnost, Dítě a svět. 

V tématu „Hry dětské“ a „Hračky“ byla rozvíjena oblast „Dítě a jeho tělo“, která 

podporovala tělesnou zdatnost, rozvíjela pohybové, manipulační i grafické činnosti. 

Všechna témata projektu rozvíjela oblast psychologickou „Dítě a jeho psychika,“ která 

rozvíjela intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy, rozvíjela city, sebevyjádření, povzbuzovala 

děti k poznávání minulosti a jejím porovnáním se současností. 
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Témata projektu rozvíjela řečové schopnosti a jazykové dovednosti. Děti komentovaly 

obrázky v Orbis pictus, vyprávěly, co slyšely, prohlížely si encyklopedie a porovnávaly je s 

„Orbisem,“ vyjadřovaly své nápady, pocity, vedly rozhovor. 

Podoblast Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: 

projekt vytvářel pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, vytvářel základy pro 

práci s informacemi, rozvíjel smyslové vnímání, paměť i pozornost. 

Projekt umožnil dětem rozvíjet spontánní hru, námětové hry a činnosti i hry podporující 

tvořivost, představivost a fantazii. Děti se seznámily s písní „Spi, mé milé poupě,“ naučily se 

říkadlu „Panca, lanca,“ kterého využily při hře jako rozpočítadla. 

Projekt rozvíjel činnosti „zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů, souvisejícím s denním 

řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické 

posloupnosti dějů, příběhů a událostí“ (RVP PV, 2004, s. 18). 

Podoblast Sebepojetí, city a vůle. 

Do projektu byly zařazeny hry na lékaře, rodinu, školu, které upevňovaly přátelství i citové 

vazby v dětském kolektivu. 

Oblast interpersonální „Dítě a ten druhý“. 

Projekt podporoval vytváření vztahu dítěte ke kolektivu, obohacoval jejich vzájemnou 

komunikaci, posiloval prosociální chování, rozvíjel interaktivní a komunikativní dovednosti 

verbální i neverbální, rozvíjel kooperativní dovednosti. 

Oblast sociálně-kulturní „Dítě a společnost“. 

Projekt umožnil předškolním dětem, aby se seznamovaly se světem lidí, kultury, získaly 

základní poznatky o prostředí, ve kterém  děti žijí. Díky Orbis pictus se seznámily s osobností 

J. A. Komenského i s dobou, ve které žil. 

Oblast environmentální „Dítě a svět“. 

Projekt podporoval vytváření elementárního povědomí dětí o širším přírodním, kulturním i 

technickém prostředí, o jeho rozmanitostech, vývoji a proměnách. Měly možnost porovnávat 

obrázky z knihy Orbis pictus s prostředím, ve kterém žijí a na základě získaných zkušeností 

lépe pochopit dobu minulou se současností. 

Nejvíce rozvíjel oblast interpersonální i environmentální. Děti porovnávaly kulturu a svět lidí, 

které samy nezažily, setkaly se s minulostí a probíháním historického času. Umožnil: „Osvojit 
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si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a 

přínosné, zajímavé a jim pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi“ (RVP PV, 

2004, s. 27). 

Autorka se domnívá, že projekt přispěl k tomu, aby předškolní děti pochopily, že svět je 

rozmanitý a pozoruhodný, ale má svůj řád. Obrázky v „Orbisu“ podpořily kognitivní činnosti, 

vedly děti k přemýšlení, kladení otázek, rozvíjely diskusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

II  PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Projekt „Svět v obrazech očima předškolního dítěte“ 

6 CÍL PROJEKTU 

1. Stručně seznámit děti s osobností J. A. Komenského 

2. Na čtyřech vybraných tématech přiblížit dětem Komenského dobu 

3. Porovnat obsah vybraných témat v minulosti se současností očima předškolních dětí 

6.1 Dílčí cíle projektu 

1. Výstupem projektu je kniha zpracovaná dětmi 

2. Představení této knihy v ZŠ 

6.2 Předpokládaná dosažitelnost kompetencí 

Projekt zahrnuje pestré a mnohostranné činnosti, které odpovídají věkové hranici dětí, je 

zaměřen na propojení vzdělávání v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, 

sociálně-kulturní i environmentální. Probíhá v souladu s RVP PV, ŠVP i TVP. V závěru 

projektu by měla výchova a vzdělávání předškolních dětí dosáhnout úrovně těchto 

kompetencí: 

Kompetence k učení: děti získají elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i 

techniky, o jeho rozmanitosti a proměnách. Vhodná motivace povede k soustředěnému 

pozorování a zkoumání obrázků. Děti se naučí lépe chápat věci, jevy a děje, které je obklopují 

a měly by pocítit uspokojení nad tím, co všechno dokázaly. Osobnost J. A. Komenského už 

jim nebude cizí. 

Komunikativní kompetence: děti se naučí vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady 

různými prostředky (výtvarnými, řečovými, apod.). Projekt přispěje ke zlepšení komunikace 

mezi dětmi i dospělými tím, že budou využity vhodné komunikativní a informativní 

prostředky (Orbis pictus, encyklopedie).  

Sociální a personální komunikace: projekt vede děti k vytváření a vyjádření svého názoru. 

Měl by vést ke zlepšení vztahů v kolektivu, k citlivosti a ohleduplnosti k druhým i pochopení, 

že je dobré se nejen prosadit, ale i podřídit se druhým. 

Kompetence k řešení problému: děti budou nacházet nová řešení problémů a situací, které 

uplatní při výrobě hraček ze dřeva i při poznávání her z doby J. A. Komenského (tlučení 

špačka, běh za obručí, hra v kostky). 
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7 HYPOTÉZY 

1. Předpokládám, že si děti prostřednictvím obrázků z „Orbisu“ uvědomí rozdíly mezi 

 dobou minulou a dneškem.   

2. Předpokládám, že po ukončení projektu získají předškolní děti základní  povědomí o 

 tom, kdo byl Jan Amos Komenský a žáci ZŠ při besedě uplatní své znalosti. 

3. Předpokládám, že díky práci s „Orbisem“ porozumí vývoji i proměně her i hraček, 

 pochopí, že  některé z nich mají své uplatnění i v dnešní době. 

 

8 REALIZACE PROJEKTU „SVĚT V OBRAZECH A PŘEDŠKOLNÍ 

DÍTĚ“ 

Projekt byl zahájen dne 11. 11. 2014 v MŠ na Praze 9. Akce se zúčastnila celá třída v počtu 

27 předškolních dětí. Činnosti probíhaly jak v rámci ranních i odpoledních her, tak při 

řízených činnostech i při pobytu na zahradě. Děti si samy zvolily z knihy Orbis sensualium 

pictus čtyři témata: „Lékařství“, „Hry dětské,“ „Hračka,“ „Škola.“ Projektu bylo celkem 

věnováno 20 hodin v průběhu 27 dnů. Výstupem projektu byla obrázková kniha, kterou děti 

představily dne 24. 3. 2015 v ZŠ. Projekt byl propojen s RVP, TVP i ŠVP následovně:  

Téma „Lékařství“ se stalo součástí podzimního integrovaného bloku „Podzim, malíř bez 

štětce a barev“ a tematického celku „Moje tělo, moje zdraví.“ 

Téma „Hry dětské“ probíhalo v rámci podzimního tematického celku „Hry a sporty.“ 

Téma „Hračky“ bylo zařazeno do zimního integrovaného bloku „Zima, zima, dlouhá noc“ a 

tematického celku „Jak to chodí o Vánocích.“ 

Téma „Škola“ probíhalo v lednu, v rámci zimního integrovaného bloku „Paní Zima kraluje“ a 

tematického celku „Půjdu k zápisu.“ 

Dětská obrázková kniha, která byla výstupem celého projektu, byla představena ve IV. třídě 

v místní ZŠ dne 24. 3. 2015. Došlo tak ke vzájemnému poznávání, jak si přál J. A. Komenský.  

Autorka předkládá čtyři zpracovaná témata projektu („Lékařství,“ „Hry dětské“, „Hry“, 

„Škola“) a úvod do projektu.  Součástí všech je tabulka s podrobným časovým 

harmonogramem činností, ukázková hodina s vyhodnocením, hodnocení jednotlivých témat, 

tabulky se záznamem dětských odpovědí a jejich následné vyhodnocení. 
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 Odpovědi předškolních dětí i žáků IV. třídy ZŠ rozdělila autorka na chlapce a dívky úmyslně. 

Chtěla vědět, zda se jejich odpovědi liší. Každá odpověď byla zajímavá, proto je zaznamenala 

všechny. Došla k závěru, že se odpovědi od sebe příliš neodlišovaly, proto je vyhodnotila 

celkově. V příloze č. 2 je doložena vlastní dětská obrázková kniha, která vznikala v průběhu 

celého projektu. Děti kresebně porovnaly minulost se současností u vybraných témat z knihy 

Orbis pictus: „Lékařství,“ „Hry dětské,“ „Hračky,“ „Škola.“ Obrázky jsou očíslovány, pod 

nimi jsou uvedena jména, věk i dětské výpovědi.  

8.1 Zahájení projektu „Svět v obrazech očima předškolního dítěte“ 

Projekt byl zahájen dne 11. 11. 2014 v rámci dopolední činnosti.  

Cíl úvodní části projektu: 

 Zahájení – hledání pokladu 

 Pretest dětí 

 Seznámit děti přiměřeným způsobem s osobností J. A. Komenského 

 Získat zájem dětí o knihu „Svět v obrazech“ 

Tabulka 1: Časové rozvržení 

datum činnost čas Průběh činnosti 

11. 11. 014 ŘČ 40 min. HLEDÁNÍ POKLADU -  zahájení, úvod do projektu 

Přivítání návštěvy s „pátracím“ psem Rexem 

Pre-test: Poznáváte tohoto pána na obrázku? 

Seznámení dětí s osobností J. A. Komenského i 

knihou Orbis sensualium pictus 

Rozhovor: Proč se kniha jmenuje „Svět v obrazech?“ 

Kresba zážitků z hledání pokladu, prohlížení knihy 

Úkol: Zeptejte se rodičů, kdo byl J. A. Komenský 

12. 11. 014 OČ 30 min. Rozhovor: Věděl někdo z rodičů, kdo byl J. A. 

Komenský? 

Prohlížení „Orbisu“, rozhovory nad obrázky – Co je 

dnes jiné? Kresba obrázků, které děti zaujmou 

v knize. 
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Úkol: Přineste si z domova další encyklopedie 

13. 11. 014 RH 30 min. Prohlížení encyklopedií i „Orbisu“, prozkoumávání, 

co je dnes jiné, co se změnilo? 

 ŘČ 30 min. Zvolení čtyř obrázků (témat) z „Orbisu“ 

Vysvětlivky k tabulce:  

RH = ranní hry, ŘČ = řízená činnost (zaměstnání), OČ = odpolední činnost, PV = pobyt 

venku (zahrada)  

8.1.1 Hledání pokladu 

Ukázka úvodu do projektu, který se uskutečnil dne 11. 11. 2014 v rámci řízené činnosti. 

Počet dětí: 25 (13 dívek, 12 chlapců) 

Cíl:  

 Seznámit děti přiměřeným způsobem s osobností J. A. Komenského a jeho dílem  

 Získat zájem dětí o knihu „Svět v obrazech“ 

 Pre-test dětí  

Metody: polostrukturovaný rozhovor, pretest 

Postup: 

1. Motivace 

Děti, dnes vás čeká velké překvapení. Dostali jsme tajemný dopis (ukážu dětem). Nevíme, 

kdo ho napsal, ale píše se v něm o pokladu. Představte si, že je schovaný někde v naší třídě 

nebo v okolí. Co myslíte, podaří se nám ho vypátrat? Nejdříve máme hledat červené papírky. 

Když je složíme, budeme mít mapu a ta nás dovede k pokladu. Bude to těžký úkol. My ho ale 

určitě splníme. Víte, kdo nám slíbil pomoc při pátrání? Za chvíli se to dozvíte! Právě přichází 

paní cvičitelka se svým Rexem. Není to obyčejný pes, umí vypátrat nejen ukryté věci, ale také 

pozná, jestli ta schovaná věc není nebezpečná. 

2. Výprava za pokladem 

Děti pod vedením Rexe hledají 10 papírků, jejich složením poznávají místo, kde se nachází 

poklad (obrázek švédské bedny, která se nachází v herně). Rex poklad očichá a souhlasí s jeho 

otevřením. Uvnitř bedny se nachází v proutěném koši zapečetěný dopis, kniha, portrét J. A. 

Komenského a dětské lupy. Tajemný dopis děti přesvědčí, že pokladem nemusí být jen zlato a 
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drahé kamení, ale může to být i vzácná kniha. Připomíná dětem, aby si dobře prohlédly 

obrázek toho, kdo knihu napsal.  

3.  Beseda na bližší seznámení s osobností J. A. Komenského. Děti si společně 

prohlédnou zvětšený portrét, jednotlivě odpovídají na dotazy.  

Tabulka 2: Otázka č. 1: Poznává někdo z vás tohoto pána na obrázku? (pretest)  

Odpovědi dívek Odpovědi chlapců 

Viděla jsem ho někde na obrázku. Nevím, jak se ten pán jmenuje, ale už jsem 

ho někde viděl. 

Můj děda má taky fousy, ale vypadá líp. Já taky, asi v obchodě. Bylo tam hodně knih. 

Není to Krakonoš? Ty pohádky mám ráda. Ten pán má fousy, vypadá jako ten, co je na 

penězích. 

Z celkového počtu 25 dětí odpovědělo 6 dětí, z toho 3 dívky, 3 chlapci. Jméno osobnosti 

neznaly, ale obrázek jim byl povědomý. U jednoho chlapce lze hodnotit velmi dobrou 

vizuální paměť. Portrét J. A. Komenského si spojil s bankovkou. Zbývající děti neznaly na 

tuto otázku odpověď. 

4. Jan Amos Komenský 

Prozradím vám, kdo je tedy namalován na obrázku. 

Tento pán se jmenuje Jan Amos Komenský. Byl velmi hodný a moudrý pan učitel, který žil 

před mnoha a mnoha lety.  Učil ve školách, kde byli jen samí chlapci. Dívky byly doma se 

svými maminkami a pomáhaly jim. J. A. Komenský si přál, aby do školy chodily všechny 

děti, a to nejen z bohatých, ale i z chudých rodin. Myslel tedy i na dívky, aby se naučily číst, 

psát i počítat a mnoha jiným věcem. Představte si, že v té dávné době nebyly žádné školky. 

Maminky vůbec nechodily do práce, staraly se o děti a celou domácnost. Nebyly žádné paní 

doktorky, učitelky, prodavačky, atd.  

J. A. Komenský si proto přál, aby se všechno změnilo a všechny děti, tedy i dívky na celém 

světě, chodily do školy. Tento pan učitel měl děti moc rád, a proto napsal knihy, ve kterých je 

plno obrázků, aby se podle nich rády učily. 

Při pátrání po pokladu jsme našli tuto vzácnou knihu – Svět v obrazech. Už víme, že ji napsal 

J. A. Komenský.  
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Tabulka 3: Otázka č. 2: Proč se kniha jmenuje „Svět v obrazech?“ 

Odpovědi dívek Odpovědi chlapců 

Protože tam jsou obrázky. Asi ji znají na „celým“ světě. 

Jsou tam obrázky ze světa. Je tam asi „nakreslenej“ svět. (3 chlapci) 

Doma máme knihu o světě, kde jsou zvířata. Máme doma taky knihu o světě, ale tam jsou 

mapy. 

Tu my máme taky a čteme ji. Je tam plno obrázků, protože je svět 

„velikej.“ 

My zase máme knihu o hradech. Můj děda má zase knihu o starých autech. 

Asi jsou tam nakreslené všechny země, jako 

svět. Máme doma knihu s „mapama“ zemí i 

s „vlajkama.“ 

Mám taky vzácnou knihu. Jsou tam 

dinosauři. 

Třeba tam jsou obrázky, jako pohledy. Když 

jedeme třeba k moři, taky posíláme pohledy. 

Tu mám doma taky. 

 Taky jsem dostala pohled od babičky. Bylo 

tam moře a hotel a taky velbloudi. 

Já jsem byl s tátou a mámou v Rakousku a 

taky jsme poslali pohled babičce a dědovi. 

Z celkového počtu 25 dětí odpovědělo 18 dětí (10 chlapců, 8 dívek), 7 dětí neodpovědělo. 

Odpovědi dětí: obrázky ze světa, obrázky (7), země a vlajky (1), jako pohledy ze světa (3), 7 

dětí zařadilo knihu mezi encyklopedie. 

Tabulka 4: Otázka č. 3: Proč nejsou obrázky v knize Orbis pictus barevné? 

Odpovědi dívek Odpovědi chlapců 

Asi ten pán neměl pastelky. Do knihy se přece nemaluje. 

Třeba to nechtěl vybarvit. Kdyby ta kniha byla barevná, byla by hezčí. 

To jsou asi omalovánky, tak si je můžeme 

vybarvit. 

Asi nebyly obchody s barvami a ten pán si je 

prostě neuměl vyrobit. 

To nevadí, mně se ta kniha líbí. Třeba to tak chtěl, aby byla bez barev. 

Asi neměl na ty barvy peníze. (2) No, prostě neměl barvy. 

Z celkového počtu 25 odpovědělo 11 dětí, 14 dětí neodpovědělo. 



50 
 

Odpovědi dětí: neměl pastelky a barvy (2), neměl peníze (2), nechtěl ji vybarvit (2) nebyly 

obchody s barvami (1), omalovánka (1), do knihy se nekreslí (1), třeba to tak chtěl (1), byla 

by hezčí barevná (1). Většina třídy odpověď neznala, nebo nechtěla odpovídat.  

5. Následuje krátké poučení o knize Orbis pictus 

Vzácnou knihu, kterou jsme objevili, napsal J. A. Komenský a jmenuje se Svět v obrazech. 

Kdysi dávno se obrázky nevybarvovaly, pouze ve výjimečných případech. Barvy používali 

malíři, vyráběli si je sami podle tajných receptů například z různých květin, rostlin a olejů. 

 Tehdy neexistovala auta ani letadla, děti nikam s rodiči necestovaly, proto nevěděly, jak 

vypadá moře, zvířata z dalekých krajin, cizokrajné ovoce apod. Přáním pana Komenského 

tedy bylo, aby se jim kniha nejen líbila, ale aby pomocí obrázků „procestovaly“ celý svět. 

Knihu si nemohly dovolit chudé děti, byla velmi drahá, proto si ji s rodiči chodili prohlížet 

k panu faráři. A o tom, jak se tehdy žilo, se dozvíte právě z této knihy.  

6.  Práce ve dvou skupinách: volné prohlížení knihy, kresba zážitků při hledání pokladu 

Děti jsou rozděleny do dvou skupin. V první skupině je každému dítěti přidělena lupa, aby 

zvětšila obrázek v knize. Úkolem je první seznámení s knihou. Druhá skupina dětí přejde 

k velkému pracovnímu stolu a pokusí se kresbou vyjádřit zážitky z hledání pokladu. Obě 

skupiny se vystřídají v činnosti. 

7.  Závěr – hodnocení dětí 

Závěrem se děti rozloučily s návštěvou, pejskovi sdělovaly své dojmy. Nejvíce je zaujalo 

pátrání po pokladu, velký zážitek měly z prohlížení „Orbisu“ pomocí zvětšovacích lup. Divily 

se, že nenašly nikde současné běžné dopravní prostředky, nacházely rozdíly v oblékání, 

bydlení, při dětských hrách. Zaujal je obrázek člověka a školy.  

Reflexe učitelky: 

 Zahájení projektu se účastnilo 25 přítomných dětí. Hlavním cílem bylo seznámení 

s osobností J. A. Komenského a jeho dílem Orbis pictus.  

Děti se aktivně zapojily do pátrání po pokladu. Pochopily, že pokladem může být i kniha, 

která podává svědectví o době dávno minulé. Osobnost J. A. Komenského jim byla dosud 

neznámá. Díky úvodní části projektu se přiměřeným způsobem dozvěděly, že učitel J. A. 

Komenský se zasloužil o to, aby všechny děti mohly chodit do školy. Nalezený poklad – 

Orbis pictus, je encyklopedie, která ukáže i malým dětem vše, co je kolem nich i věci 

vzdálené, které mohou poznat právě jen prostřednictvím obrázků. Děti pochopily, že současná 
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doba jim umožňuje poznávat svět prostřednictvím televize, filmů, knih, návštěvou v ZOO, 

cestováním do zahraničí. V minulosti tyto možnosti děti neměly, proto pro ně byl Orbis pictus 

opravdovým pokladem. 

Na aktivitě dětí se podílela promyšlená počáteční i průběžná motivace s Rexem a cvičitelkou. 

Bylo využito vhodných funkčních a materiálních prostředků (koš s pokladem, mapa). 

Byly rozvíjeny lokomoční i manipulační činnosti, prostorová orientace. Z hlediska 

bezpečnosti dětí byly pro činnosti vybrány vhodné prostory.  Byly střídány formy sdělení 

verbální i neverbální. Formou rozhovoru i společné diskuse byla rozvíjena individuální i 

skupinová konverzace. Při prohlížení a „čtení“knížky byly rozvíjeny řečové schopnosti i 

jazykové dovednosti. Veškerá činnost byla přizpůsobena aktuálním schopnostem dětí. Došlo 

k rozvíjení myšlenkových operací, k posilování zvídavosti i radosti z objevování. Pozornost 

byla zaměřena na odpovědi na otázky, na rozvoj cvičení postřehu a vnímání. Děti měly 

možnost vyjádřit verbálně i kresebně získané dojmy a prožitky. 

Děti se mohly svobodně rozhodnout, jestli chtějí odpovědět na otázky. Při odpovědích měly 

originální nápady, využívaly dosavadních zkušeností i fantazie. Většina z nich neuměla 

vysvětlit, proč nejsou obrázky v Orbis pictus barevné. Pro lepší pochopení jsme navštívili 

v rámci vycházky místní knihovnu. Při prohlížení „starých knih“ děti zjistily, že málokterá 

měla barevné obrázky. 

Vyhodnocení úvodu projektu od 11. 11. 014 – 13. 11. 014 

Stanovené cíle byly splněny. Kniha byla kladně přijata, jejím prostřednictvím plníme 

vzdělávací cíle RVP PV. Prohlížením obrázků si děti rozšiřují poznatky o životě. 

Tabulka 5: Odpovědi rodičů na dotaz dětí, kdo byl J. A. Komenský?  

Počet rodičů Odpověď rodičů 

10 Byl to pan učitel. 

2 Říkalo se mu „Učitel národů.“ 

4 Chtěl, aby do školy chodily i „holky.“ 

3 Jsme už dlouho ze školy a už si to nepamatujeme. 

6 Bez odpovědi – děti se nedotázaly. 

Vyhodnocení odpovědí rodičů probíhalo dne 12. 11. 014 v rámci odpolední činnosti. 
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Z celkového počtu přítomných 25 dětí vyřídilo vzkaz 19 dětí. Správně odpovědělo 16 rodičů, 

3 rodiče nevěděli, 6 rodičů nebylo dotázáno. 

Podle výpovědí jsou rodiče rádi, že se jejich děti dozvídají o životě v tak dávné době. Dohodli 

jsme se, že si děti budou s rodiči povídat o nových poznatcích z doby J. A. Komenského. 

O výběru témat na základě obrázků z Orbis pictus  rozhodovaly děti. Střídaly se u stolečků ve 

skupině po 6 dětech, zvolený obrázek si mohly nakreslit. Většinový počet dětí rozhodl o 

výběru obrázků k tématům:Lékařství, Hry dětské, Hračky, Škola. Děti byly ovlivněny nejen 

donesenými encyklopediemi o lidském těle, ale i probíraným tématem v rámci ŠVP „Moje 

tělo, moje zdraví.“ Velmi je zajímalo, jak se děti léčily, jak si hrály, jaké měly hračky. 

Předškoláky (kteří půjdou k zápisu) zajímalo, jak vypadala škola a jak se děti dříve učily. 

 

8.2  „Lékařství“ 

Téma „Lékařství“ bylo zařazeno do  podzimního integrovaného bloku„Moje tělo, moje 

zdraví.“ Došlo k propojení školního programu s projektem. Toto téma děti zajímalo. Chtěly 

vědět, jak se „v dávných dobách“ léčilo. Překvapilo je, že mnohé, o čem si povídáme ve 

školce, najdeme i v knize Orbis sensualium pictus. Obrázek „Lékařství“ jim dával možnost 

porovnávat dobu minulou a současnou, hledat rozdíly mezi nimi. Námětu jsme využili ve hře 

na lékaře a lékárníky. Poznávali jsme různé bylinky, míchali léky a chystali „vitamínové 

pochoutky“ pro pacienty.  

Cíl tématu lékařství: 

 Na základě pozorování obrázku „Lékařství“ z knihy Orbis pictus si uvědomit rozdíly 

v léčbě nemocných dříve a dnes 

 Uvědomit si, že díky rozvoji vědy a techniky se mění i lékařství 

Tabulka 6: Časové rozvržení 

datum činnost čas Průběh činnosti 

18. 11. 014 ŘČ 30 min. Vyprávění o léčbě lidí a dětí v minulosti, prohlížení 

obrázku „Lékařství“, rozhovory – zkoumání 

rozdílnosti v léčení dříve a dnes, kresba obrázků 

Úkol: přineste si sušené bylinky, šípky, ovoce či 

zeleninu, dívky si mohou přinést dlouhé sukně. 
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19. 11. 014 RH 40 min. Volná hra na lékárníky – poznávání bylinek, míchání 

a příprava „lektvarů“, hra na lékaře a pacienty, 

domácí léčba – využití vlastních zkušeností dětí 

 ŘČ 30 min. Pokračování ve hře na lékaře a lékárníky, hry ve 

skupinkách. 

20. 11. 014 OČ 30. min. Poznávání ovoce a zeleniny prostřednictvím smyslů, 

příprava zdravé stravy pro pacienta, ochutnávka salátu 

 

 

Ukázka první hodiny z tématu „Lékařství“  

Uskutečněno dne 18. 11. 2014 v rámci řízené činnosti. 

Počet přítomných dětí: 20 (8 chlapců, 12 dívek) 

Cíl: Na základě pozorování obrázku „Lékařství“ z knihy  Orbis pictus si uvědomit rozdíly 

 v léčbě nemocných v minulosti a současnosti.  

Metody: polostrukturovaný rozhovor, přímé pozorování 

pomůcky: zvětšený obrázek Lékařství (CXXVIII) na formát A3, obrazová příloha z knihy 

Zapomenutá řemesla a život na venkově (G. Sulzenbacherová, 2003), kreslící potřeby 

Postup hodiny: 

1. Motivace – vyprávění o léčbě lidí a dětí v minulosti 

V dávných dobách byli lékaři a lékárníci jen ve větších městech. Na vesnicích si lidé většinou 

museli poradit sami. Na zahradě pěstovali bylinky na kašel a rýmu, silnější léky připravoval 

venkovský lékař: z olejů a rostlin vyráběl masti, mýdla, pilulky, různé tinktury na kloktání i 

k dezinfekci různých poranění, ale také náplasti. Léky se prodávaly v lahvičkách. Prodávaly 

se na trzích. Když někoho bolely zuby, zašel ke kováři, který uměl zuby trhat kleštěmi. Věřilo 

se také, že kovářská voda uzdravuje zuby. V této vodě, která stála u kovadliny, ochlazoval 

kovář velmi horké železo. Před dávnými časy neexistovaly porodnice, děti se narodily doma. 

Zavolala se paní, která se o maminku i děťátko postarala. Lidé si pro pomoc chodili často 

k bylinkářkám. 

2. Prohlížení obrázku „Lékařství“, rozhovor s dětmi: 
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Tabulka 7: Otázka č. 1: Dobře si prohlédněte obrázek a povězte, co na něm vidíte. 

Odpovědi dívek Odpovědi chlapců 

K nemocnému asi přijela návštěva, ještě se 

nepřevlékla, protože má na hlavě klobouk. 

Někdo leží v posteli a přijela návštěva. 

Na stolečku vedle postele je plno věcí, nějaké 

lahvičky. Asi je někdo nemocný. 

Když čekáme návštěvu, přece neležíme 

v posteli. Asi je někdo nemocný. 

Dole je plno skříněk a mají šuplíčky. Nevím, 

co je to za místnost, ale tolik šuplíků mají u 

nás v lékárně. 

Ten nemocný leží asi v kuchyni. Vidím tam  

maminku, jak něco vaří. 

Já si myslím, že je to lékárna a něco tam paní 

vaří. 

Asi někdo usnul a ten pán ho budí. 

No, to bude lékárna. Už jsem tam s mámou 

byla a mají tam taky plno šuplíků. 

U té postele je doktor? Proč teda nemá bílý 

plášť? 

Vypadá to jako lékárna, vidím tam i váhy.  Aby se tam neumazal, ne? 

Ty lidi přece nosili jiné oblečení. To je doktor, ale má teda „divný“ oblečení. 

Ten nemocný není dítě, protože by tam jinak 

byly hračky. 

Já si teda myslím, že tam leží nemocný pán, 

protože má fousy. 

Já tam nevidím okno, byla tam asi pěkná 

tma. 

 

Z celkového počtu 20 dětí odpovědělo 17 dětí, 3 neodpověděly. 

Odpovědi dětí: někdo spí a přijela návštěva (3), nemocný leží v posteli (3), lékař v „divném“ 

oblečení (2), jiné oblečení lidí (2), lékárna (4), v místnosti je tma, nevidím okno (1), nemocný 

není dítě, protože tam nejsou hračky (1), nemocný je pán, protože má fousy (1). 

Vysvětlení obrázku: 

Děti, správně jste se všimly, že v posteli leží nemocný. Nepřijela návštěva, ale pan doktor. 

V té době nebyly žádné nemocnice ani sanity a vrtulníky. Lékař většinou jezdil k nemocnému 

v kočáře, ve voze, málokdy pěšky.  Tento pan doktor nevypadá tak, jak ho znáte vy a léčí také 

docela jinak.  Nejdříve se nemocného ptá, co ho bolí, potom zjišťuje, jestli nemá teplotu a 

prohlíží si jeho moč v nádobce. Nakonec předepisuje na cedulku lék. Ten pro něj připraví 
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lékárník v lékárně. Vidíte ji v dolní části obrázku. Správně jste ji poznali podle zásuvek a 

váhy. 

 V té době bylo těžké zavolat lékaře, protože nebyl ani telefon. Proto mnoho dospělých i dětí 

zemřelo. Víte proč? 

Tabulka 8: Odpovědi dětí 

Odpovědi dívek Odpovědi chlapců 

Protože doktor přijel tím kočárem pozdě. (3) Protože se léčili jenom doma, to se nedalo 

operovat. 

Protože neměli telefon ani mobil. (4) Neměli sanitky, vrtulníky, aby doktor rychle 

přijel. (3) 

Neměli léky, léčili se jenom doma. (2) Neměli přístroje na léčení. (4) 

Protože nebyly nemocnice a sanitky. (3)  

Odpovědi 20 dětí (12 dívek, 8 chlapců): 

Lékař přijel kočárem pozdě (3), neměly telefony, mobily (4), neměli léky (2), nebyly 

nemocnice, sanitky, vrtulníky (6). Neměli přístroje na léčení (4), doma se nedalo operovat (1). 

Děti si uvědomily, že v době minulé neexistovaly technické vymoženosti pro záchranu lidí, 

jako máme dnes. 

Pohybová chvilka: zahrajeme si na pana doktora, jak pospíchá k nemocnému: střídá běh a 

chůzi, přeskakuje přes kaluže, podlézá pod spadlým stromem, překračuje překážky…. 

3. Kresba obrázků: nakreslete, jak se léčilo dříve a jak se léčí dnes. 

4. Úkol: příště si zahrajeme na lékárníky i lékaře z doby minulé a současné. Budeme 

připravovat různé medikamenty z bylinek, ovoce či zeleniny. Pokud můžete, něco 

z toho si přineste. 

Vyhodnocení hodiny: 

Podle obrázku z Orbis pictus zjistily rozdíly v léčení: v minulosti nebyly sanitky, vrtulníky, 

nemocnice, – omezené možnosti lékaře: chyběly přístroje k odbornému vyšetření pacienta, i 

pomůcky (teploměr, injekce, zdravotní materiál). Chybělo telefonní spojení, které je potřebné 

pro rychlou lékařskou pomoc. Citově je zasáhlo, že v minulosti plno malých dětí umíralo. 

Uvědomily si, že pro záchranu životů jsou nezbytné jak moderní přístroje, tak způsob léčení.  
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Vyhodnocení celého tématu „Lékařství“ 

Tématu jsme se věnovali po dobu 3 dnů při dopoledních i odpoledních činnostech. 

1. den byl úvodem k tématu – viz ukázka, pretest (viz kap. 8, tabulka 2) 

2. den práce skupin: při ranních hrách si ve skupinách prohlížely encyklopedie a 

porovnávaly je s „Orbisem,“ nacházely shodnosti i rozdílnosti. Pro upevnění představ 

bylo důležité smyslové poznávání. Při hře se střídaly v roli pacienta, rodiče, doktora i 

lékárníka.  

Při řízené činnosti si děti zahrály na lékaře a pacienty. Rozdělily se do tří skupin. 

Skupina 10 dětí vytvořila v herně z  molitanových kostek velkou nemocni a předvedla 

nemocniční prostředí v současnosti. Další skupina 5 dětí si hrála na léčbu pacienta 

v době minulé. Ke hře využila kuchyňského koutku. Třetí skupina s počtem 10 dětí si 

hrála ve třídě na lékárníky a z přinesených bylinek připravila léky pro všechny 

skupiny.  

Hra na lékaře a lékárníky rozvíjela radostné a spontánní hraní dětí ve skupinkách. 

Rozvíjela komunikaci mezi dětmi, učila je domluvit se ve skupině, podřídit se. 

Upevňovala stanovená pravidla: pozdravit, požádat, poděkovat. Rozvíjela schopnost 

dětí projevovat se samostatně, přispěla k rozvoji sebevědomí i získání zdravé 

sebedůvěry. Rozvíjela tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii i zájmy. Řešením dané 

situace rozvíjela tvořivou improvizaci dětí. Byla podpořena dětská zvídavost a potřebu 

objevovat. 

3. den v rámci odpolední činnosti děti chystaly vitamínové pochoutky pro pacienty. 

Třídily ovoce i zeleninu, poznávaly je všemi smysly. Při praktických činnostech 

prohloubily své elementární poznatky o zdravé stravě a jejím významu pro zdraví.  

 

8.3  „Hry dětské“  

Součástí podzimního bloku bylo téma „Hry a sporty“, které děti ovlivnilo při výběru obrázku 

z „Orbisu.“ Zajímalo je, jak si děti dříve hrály, jaké měly hračky, jestli také hrály fotbal, 

bruslily nebo lyžovaly. Obrázek „Hry dětské“ pro ně byl podnětem, aby si vyzkoušely 

pohybové hry z doby J. A. Komenského – kuželky, pouštění obručí, chůzi na chůdách, 

pálkovou hru „špačka“, běh o závod, ale také stolní hru v kostky. Seznámily se s říkadlem 

„Panca, lanca“, kterým kdysi moravské chůvy tišily děti, které při běhu upadly. Využili jsme 

ho jako rozpočítadla při pohybových hrách. 
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Cíl: 

 Podle obrázků v Orbis pictus si uvědomit, že některé hry se dochovaly dodnes, některé 

pozměnily svá pravidla 

 Srovnat minulost se současností a pochopit, že se doba změnila 

Tabulka 9: Časové rozvržení 

datum činnost čas Průběh činnosti 

24. 11. 014 ŘČ 30 min. Prohlížení obrázku „Hry dětské“, vyprávění o tom, jak si 

děti dříve hrály, rozhovor s dětmi, kresba obrázků 

 PV 60 min. Vyzkoušení pohybových her z doby J. A. Komenského na 

zahradě: kuželky, pouštění obručí, chůze na chůdách 

25. 11. 014 RH 30min. Prohlížení obrázku z „Orbisu“: – „Závody v běhu,“ 

vyprávění, jak se dříve závodilo, význam dodržení 

pravidel, kresba obrázku na téma dnešní sporty 

 ŘČ 30min. Seznámení s říkadlem Panca, lanca, využití říkadla jako 

rozpočítadla při pohybové hře na peška 

 PV 30 min. Závody v běhu ve skupině i ve dvojicích 

26. 11. 014 RH  30 min. Prohlížení „Orbisu“ – „Míčovna,“ pálkové hry 

Rozhovory k obrázkům 

 PV 60 min. Vyzkoušení pálkové hry z doby J. A. Komenského – 

tlučení špačka, míčové hry - přihrávky 

27. 11. 014 RH 30min. Prohlížení „Orbisu“ – stolní hry, vyzkoušení staré stolní 

hry „v kostky“ – počítání hodů, zápis do tabulky 

28. 11. 014 OČ 30 min. Průzkum: Které hry z „Orbisu“ se vám líbily? 

 Jakou hru si přejete uchovat pro další děti? 

Kresba obrázků. 
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Ukázka z úvodní hodiny k tématu „Hry dětské“  

Uskutečněno dne 24. 11. 2014 v rámci řízené činnosti 

Počet přítomných dětí: 23 (12 chlapců, 11 dívek) ve věku 4,5 – 6 let 

Cíl:  

 Prohlédnout si obrázek „Hry dětské“, popisovat, co na něm vidí 

 Podle obrázku v „Orbisu“ porovnat hry v minulosti a současnosti 

Metody: pozorování, polostrukturovaný rozhovor 

Pomůcky: zvětšený obrazový materiál formátu A3, šátek 

Motivace: 

Děti, dnes si budeme povídat o tom, jak se hrálo a sportovalo v době J. A. Komenského. 

Dříve si děti hrály většinou v přírodě. Také rády závodily, stejně tak, jako vy. I v dávných 

dobách musely při hrách dodržovat pravidla, aby nedošlo ke zranění. Představte si, že J. A. 

Komenský zakázal některé hry, jako třeba plavání a šerm. Při těchto hrách hrozilo dětem 

nebezpečí utopení a zranění. Za nejdůvtipnější hru pokládal šachy. Umí někdo tuto hru? 

Přihlásil se 1 chlapec. Už v době J. A. Komenského se hrály hry v „míčovně,“ dnes se této 

místnosti říká sportovní hala. Dva hráči si v této hale přehazovali míček přes lano pomocí 

vypletené rakety. Připomíná vám tato hra nějaký dnešní sport? Pěti dětem připomínala tenis, 

který také hrají. Míčové hry hrály děti rády i v dřívější době. Některé hry se hrály u stolu, 

třeba karty, kostky i kulečník. J. A. Komenský doporučoval, aby si děti hrály s kamarády, 

protože při závodech je potřeba více účastníků. Maminky a chůvy dohlížely, aby se jim při 

hrách nic nestalo. 

Přinesla jsem vám ukázat obrázek dětských her. Pozorně si ho prohlédněte. Jestlipak poznáte, 

jak si děti v dávných dobách hrály? 

Tabulka 10: Otázka:  Kterou hru z obrázku poznáte?  

Odpovědi dívek Počet 

odpovědí 

Odpovědi chlapců Počet 

odpovědí 

Hrají kuželky 12 x Kuželky 11 x 

Kluk se houpe na houpačce 12 x To je houpání na houpačce 11 x 
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Cvrnkání kuliček 12 x Cvrnkání kuliček 11 x 

Ten kluk chodí na chůdách, 

ale jsou nějaké divné. 

12 x No, to jsou chůdy. 11 x 

To je florbal? 1 x Asi střílení z luku. 6 x 

Jeden kluk má v ruce bič jako 

na koně. Nevím, na co ho 

potřebuje. 

1 x Ten kluk střílí z pistole. 1 x 

Z přítomných 23 (12 dívek, 11 chlapců) dětí všechny poznaly hru s kuželkami, houpání na 

houpačce i cvrnkání kuliček i chození na chůdách. Kuš zaměnilo za luk 6 chlapců. Nikdo 

z přítomných dětí již nezná hru roztáčení vlka bičem, ani odrážení kuličky skrz kroužek. 

1. Otázka: Poznáte, kdo na obrázku chybí? 

18 dětí poznalo, že si hrají jenom chlapci. Divily se a chtěly to vysvětlit. 

Odpověď se jim nelíbila. Zdálo se jim nespravedlivé, že si mohli hrát jen chlapci, pro dívky 

byly hry venku nepřípustné. 

2. Pohybová chvilka: hra na slepou bábu 

Tato hra byla oblíbená již v době J. A. Komenského. Nevíme ale, jaké říkadlo pro ni platilo. 

 Závěrečný úkol:  Nakreslete svoji oblíbenou hru.  

V příští hodině si některou hru z doby J. A. Komenského na školní zahradě vyzkoušíme. Jaké 

hře byste daly přednost?  

Odpovědi: 10 dětí by chtělo hrát kuželky, 6 dětí by rádo vyzkoušelo chůdy, 7 dětí si chtělo 

vyzkoušet neznámou hru s pálkou. 

Vyhodnocení ukázkové hodiny: 

 Děti porovnávaly hry v době minulé i v současnosti. Uvědomily si, jak je dobré, že si dnes 

mohou hrát všechny děti. Prostřednictvím obrázku pochopily, že se plno her dochovalo 

dodnes, některé již ale patří minulosti. 

Celkové hodnocení tématu „Hry dětské“ 

Téma hry bylo pro děti zajímavé a obsahově bohaté. Veškeré aktivity podněcovaly v dětech 

soutěživost a zájem poznávat hry z doby minulé. Hrou děti rozvíjely své schopnosti 

rozhodovat se i přizpůsobovat. Školní zahrady bylo využito pro pohybové hry: tlučení špačka, 
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pouštění obručí, kuželky, běh o závod, chození na chůdách. Radostným prožitkem pro ně byla 

hra na slepou bábu. V rámci ranních her skupina 6 chlapců úspěšně zvládla stolní hru 

v kostky. Bavilo je i zapisování do tabulky, kde museli zapsat do příslušného řádku svoje 

jméno a označit čárkou počet hodů. Naučily se novému říkadlu z doby J. A. Komenského 

„Panca, lanca,“ kterého využíváme jako rozpočítadla při různých hrách. Bylo využito 

pohybových aktivit, které vedly k motorickému rozvoji dítěte i k celkové obratnosti a 

zručnosti dítěte. Aktivity rozvíjely lokomoční i nelokomoční dovednosti i manipulační 

dovednosti.  Pozornost byla zaměřena na rozvoj řečových schopností jazykových dovedností 

(vnímání, naslouchání, porozumění). 

28. 11. 2015 byl veden průzkum: Které hry hrajete nejraději a přejete si, aby se na ně 

nezapomnělo? Z předložených otázek vyplynulo, že dívky upřednostňují hry námětové (na 

maminku) a stolní, zatímco chlapci hry pohybové (fotbal, hokej). 7 dětí dalo přednost 

společenské stolní hře, 1 chlapec má v oblibě šachy. Tento chlapec zvládá základy čtení i 

počítání (viz kap. 9, tabulka 15). 

 

8.4 „Hračky“ 

Téma „Hračky“ bylo zařazeno do zimního integrovaného bloku Zima, zima, dlouhá noc, 

jehož tématem bylo „Jak to chodí o Vánocích.“  

V knize Orbis pictus jsou zobrazeny hračky, které spíše sloužily jako pomůcky k pohybovým 

i stolním hrám, proto pro doplnění představ autorka bakalářské práce předložila dětem 

encyklopedii M. a J. Pecháčkových „Svět hraček“. Děti si prohlédly dřevěné domečky, 

koníky, vozíčky, vojáčky i panenky. Dozvěděly se, že tyto hračky byly drahé, proto byly 

v chudých rodinách vyráběny „podomácku“. Výroba vlastní hračky děti velmi zaujala, 

projevily přání vyrobit si také vlastní hračku. Dívky vyrobily panenku ze špalíčků, chlapci 

pušku z klacíků. Panenkám jsme zazpívali ukolébavku „Spi, mé milé poupě“, kterou J. A. 

Komenský zanechal i s notovým zápisem v knize Informatorium školy mateřské. Dívky si 

hrály v kostýmech na maminky, vyzkoušely si i vyšívání.  

Cíl: 

 Na základě prohlížení obrázků z knihy Orbis sensualium pictus i encyklopedií 

porovnat hračky dříve a dnes. Pochopit, že některé hračky se vyrábějí dodnes, změnila 

se však výroba i materiál. 
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 Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a 

prožitky vyjádřit 

 Rozvoj kooperativních dovedností 

Tabulka 11: Časové rozvržení 

datum činnost čas Průběh činnosti 

9. 12. 014 RH 30 min. Prohlížení encyklopedií Svět hraček i Orbis ve 

skupinkách, poznávání rozdílů: hračky dříve a dnes 

 ŘČ 30min. Seznámení s hračkami v době J. A. Komenského - 

vyprávění, rozhovory, kresba svojí oblíbené hračky 

10. 12. 014 OČ 30min. Hra na maminky v dávných dobách – převlékání 

do dlouhých šatů, vyšívání, vaření 

11. 12. 014 RH 30min. Výroba panenek ze špalíčků, ovčí vlny i látek, výroba 

pušek z klacíků – malování barvou 

 ŘČ 30min. Volná hra na rodinu s dřevěnou panenkou, hry ve 

skupinách v prostoru celé třídy 

12. 12. 014 OČ 30min. Volná hra na maminky s dřevěnými panenkami 

17. 12. 014 ŘČ 30 min. Zpíváme panenkám ukolébavku „Spi, mé milé poupě“ 

18. 12. 014 OČ 30min. Průzkum: Jakou hračku si přejete uchovat třeba pro 

vaše děti? (až z vás budou tátové a maminky) 

 

Ukázka hodiny na téma „Hračky z doby J. A. Komenského“ 

Uskutečněno dne 11. 12. 2014 v rámci ranní hry i řízené činnosti 

Počet přítomných dětí: 20 (12 dívek, 8 chlapců) ve věku od 4,5 – 6 let 

Vyučující: autorka bakalářské práce 

Cíl:  

 Seznámit děti s hračkami v době J. A. Komenského 

 Vyrobit si hračku ze špalíčků a klacíků, jako děti z doby J. A. Komenského 

 Volná hra se zhotovenou hračkou 



62 
 

Metoda: přímé pozorování 

Pomůcky: špalíčky z břízy, odstřižky látek, klacíky, ovčí vlna, kukuřičné šustí, lepidlo, fixy, 

barvy, encyklopedie Svět hraček, Zapomenutá řemesla 

1. Motivace 

Děti, už víte, s jakými hračkami si hrály děti v době J. A. Komenského. Žádné hračkářství 

neexistovalo. Nejeden šikovný tatínek nebo děda vyřezal ze dřeva koníčka, panáčka, panenku, 

vozíček nebo různá domácí zvířátka. Oblíbenou hračkou chlapců byl koníček ze dřeva nebo 

z hlíny, pro holčičky se na trhu prodávalo malé nádobíčko pro panenky, dřevěné domečky 

s malým nábytkem. Chudé děti si uměly vyrobit jednoduchou hračku z větviček, šišek, 

polínek, z kůry. Dívky si vyráběly ze špalíčků panenky, chlapci zase koníky i jiné hračky. 

2. Vlastní tvorba  

Přály jste si vyrobit také vlastní hračku. Dnes se o to tedy pokusíme. Na pracovním stole máte 

potřebné věci: špalíčky z břízy, klacíky, hadříky, šustí z kukuřice, ovčí vlnu, lepidla, nůžky, 

fixy, štětce, temperové barvy. Vlastní výroba proběhne ve skupinách u dvou pracovních 

stolků. Následuje činnost dle fantazie dětí. 

3. Využití vyrobených hraček v námětové hře na maminky, na rodinu 

Děti, můžete si s vaší hračkou pohrát. 

4. Výstava hraček, zhodnocení 

Hodnocení dětí:  

Všechny děti odpověděly shodně: „Nejvíc se nám líbilo, jak jsme si vyráběly hračku a potom 

si s ní hrály. 

Hodnocení učitelky: 

Děti zajímalo povídání o hračkách a všechny si chtěly svoji hračku vyrobit. Do jejich tvorby 

jsem nezasahovala. Dívky si vyráběly panenku ze špalíčku, chlapci přemýšleli nad klacíky, co 

si z nich vytvoří. Nabídla jsem jim, že si mohou vyrobit třeba koníka, to ale odmítli. Nakonec 

si každý chlapec vyrobil pušku, klacíky si různě pomalovali temperou. Velmi mile mne 

překvapil jeden chlapec, který za mnou přišel s prosbou: „Paní učitelko, já jsem sice kluk, ale 

taky si chci vyrobit tu panenku, co mají holky. Můžu?“ Řekla jsem mu, že si může vyrobit 

třeba panáčka. „To ne, já radši panenku. Nechci ji totiž pro sebe, ale pro moji sestru. Chci, 
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aby tu panenku taky měla a hrála si s ní doma.“ Do výroby panenky se přidali ještě dva 

chlapci, taky prý dají hračku sestrám. 

Dívky odmítly vystavit panenky, prý by jim byla zima a večer by se ve školce bály. Chtěly si 

svoje „děti“ hned odnést domů. Souhlasily, že si panenky přinesou zítra, protože jim 

zazpíváme ukolébavku z doby J. A. Komenského. S dřevěnými hračkami si děti chtěly hned 

pohrát. Samy se rozdělily do dvou skupin a hrály si na domov. 10 dětí si postavilo dům na 

koberci z molitanových kostek, 3 chlapci „hlídkovali“ před domem, aby se prý nikomu nic 

nestalo. 7 dětí si hrálo v kuchyňském koutku také na rodinu. 

Pokládám hodinu za vydařenou, děti byly šťastné, protože si mohly celé dopoledne hrát. 

Motivace a výroba hračky byla zahájena již při ranních hrách. Vynechala jsem ranní cvičení, 

protože pohybu si mohly dostatečně užít na školní zahradě.  

Vyhodnocení tématu „Hračky“ 

Celému tématu bylo věnováno 6 dní. Na závěr dne 18. 12. 2014 autorka zjišťovala, kterou 

hračku by si děti přály uchovat do budoucna. Vyhodnocení je uvedeno v průzkumné části 

bakalářské práce (viz kap. 9, tabulka 16). 

Téma „Hračky“ umožnilo dětem vyjadřovat svoji představivost, rozvíjet fantazii, tvořivé 

schopnosti a dovednosti. Podněcovalo v dětech prosociální cítění, ohleduplnost, spolupráci, 

podřídit se, domluvit se ve skupině, společně se ponořit do hry. Děti vyjadřovaly své dojmy, 

pocity a přání, získaly elementární poznatky o hrách dětí v minulosti, porovnávaly hračky i 

způsob výroby dříve a dnes. Poznaly, že některé hračky přetrvávají do dnešní doby, materiály 

na jejich výrobu jsou jiné. Byla rozvíjena vzájemná komunikace mezi dětmi. 

 

8.5 „Škola“ 

Toto téma bylo plněno v rámci integrovaného bloku  „Paní Zima kraluje,“ bylo propojeno 

s tématem „Půjdu k zápisu.“ 

V lednu se připravovalo 8 předškolních dětí k zápisu do ZŠ. Zajímalo je, jak to vypadalo ve 

škole před mnoha lety, jak se děti učily, jestli byly také mateřské školy. Vybraly si obrázek 

„Škola“. Prostřednictvím obrázků z knihy Orbis pictus porovnávaly školu dříve a dnes, 

seznámily se s živou abecedou, kreslily brkem a inkoustem, hrály si na školu. Připravovaly se 

na besedu se žáky IV. třídy ZŠ. Chtěly se jim pochlubit vlastní obrázkovou knihou i svými 

znalostmi o J. A. Komenském a knize „Svět v obrazech.“ Beseda byla uskutečněna dne 24. 3. 
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2015. Měla být pro žáky připomínkou výročí narození J. A. Komenského a byla využita i v 

rámci projektu MŠ „Kniha je můj kamarád.“ Projekt „Svět v obrazech očima předškolního 

dítěte“ byl ukončen dne 25. 3. 2015. 

Cíl: 

 Prostřednictvím obrázků z knihy Orbis sensualium pictus porovnat školu dříve a dnes 

 Vytvoření dětské obrázkové knihy  

 Příprava na prezentaci v ZŠ 

 Beseda se žáky IV. B v místní ZŠ, prezentace dětské knihy 

 Posttest dětí, žáků, rodičů 

 Ukončení projektu 

Tabulka 12: Časové rozvržení  

datum činnost čas Průběh činnosti 

12. 1. 015 ŘČ 30min. Prohlížení obrázku „Škola“ z „Orbisu“ 

 vyprávění a seznámení dětí se školou v minulosti 

 Hra na školu v minulosti 

13. 1. 015 OČ 30 min. Hra na dnešní školu  

19. 1. 015 RH 30 min. Prohlížení „živé abecedy“ z „Orbisu“, kresba vybraných 

písmen brkem a inkoustem 

21. 1. 015 RH 30 min. Volná hra na školu z doby J. A. Komenského 

26. 1. 015 OČ 30 min. Školáci vzpomínají na zápis do 1. třídy, porovnávají 

rozdíly školy dříve a dnes  

27. 1. 015 ŘČ 30 min. Příprava na besedu v ZŠ – seznámení dětí s jejich vlastní 

obrázkovou  knihou, opakování: „Co jste si 

zapamatovaly z pátrání po době minulé?“ Posttest 

28. 1. 015 OČ 30 min. Práce 4 skupin – děti si rozhodnou, co povědí žákům 

k jednotlivým obrázkům: Lékařství, Hry dětské, Hračky, 

Škola 

23. 3. 015 ŘČ 30 min. Příprava na besedu v ZŠ, povídání ke 4 obrázkům ze 

„Světa v obrazech“ 



65 
 

24. 3. 015 

 

 

 

 

25. 3. 015 

ZŠ 

 

 

 

 

OČ 

 

 

45 min. 

 

 

 

 

30 min. 

Prezentace vlastní obrázkové knihy, vystoupení dětí – 

povídání o obrázcích i o době J. A. Komenského;  

Pretest i posttest žáků  - význam J. A. Komenského, 

zjištění, kterou hru i hračku doporučují uchovat do 

budoucna 

Závěr projektu: kresba zážitků ze ZŠ, vyhodnocení 

projektu 

 

 

 

Ukázková hodina k tématu „Škola“ 

Uskutečněno dne 12. 1. 2015 v rámci řízené činnosti 

Počet přítomných dětí: 20 (10 dívek, 10 chlapců) 

Cíl: 

 Seznámit se prostřednictvím knihy Orbis sensualium pictus se školou z doby J. A. 

Komenského 

Metody: polostrukturovaný rozhovor 

Pomůcky: Orbis sensualium pictus, zvětšený obrázek „Školy“na formát A3, Malý katalog 

      expozice o dějinách školství (2009) 

1. Motivace 

Představte si, děti, že v době J. A. Komenského žádné mateřské školy nebyly. Děti zůstávaly 

doma u svých rodičů. Čemu se doma učily? Různým říkadlům, písním, vyráběly z hlíny či 

kamínků různé stavby. Hrály si se zmenšenými hračkami, které byly malé, proto jim J. A. 

Komenský říkal „titěrky“. Tyto titěrky vypadaly jako opravdové nože, sekery, pilky, ale byly 

z jiného materiálu, aby se děti neporanily. Jejich pomocí se učily řezat, krájet, strouhat, 

skládat, smotávat. 

Než šly děti do školy, uměly také trochu počítat, věděly, kde bydlí, poznaly některá zvířata i 

rostliny. Nejdůležitější ale bylo, aby se naučily poslouchat, neodmlouvaly, neskákaly 
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dospělým do řeči, uměly pozdravit, poprosit. Byly vedeny ke zbožnosti. Víte, co to znamená? 

V ranní modlitbě děkovaly Bohu za to, že je bude ochraňovat po celý den. Modlily se před 

každým jídlem, večer před spaním. Možná, že se někdo z vás také umí pomodlit. Přihlásilo se 

šest dětí, které chodí do kostela a modlitby znají. S jednou nás seznámily. 

 Víte, že už v době J. A. Komenského chodily děti k „zápisu?“ Bylo to podobné, jako je tomu 

dnes. Rodiče přišli se svými dětmi do školy za panem učitelem. Tenkrát se říkalo učiteli 

preceptor. Děti mu něco zazpívaly, mohly nakreslit i obrázek. Za odměnu dostaly různé 

drobnosti, například cukr, ovoce a jiné drobnosti.  

Kdo půjde z naší třídy k zápisu? Přihlásilo se 8 dětí. Potěší nás, až nám povíte, jaké to bylo u 

zápisu. 

2. Ukázka obrázku z Orbis pictus „Škola“ 

Přinesla jsem vám ukázat obrázek, na kterém je škola z doby minulé. Děti, dobře si obrázek 

prohlédněte a zkuste povědět, co na něm vidíte. 

Tabulka 13: Odpovědi 20 dětí (10 dívek, 10 chlapců) 

Odpovědi dívek Odpovědi chlapců 

Děti sedí na lavičkách, co na nich cvičíme. 

Asi něco čtou z knížky. 

Já tam nevidím stolky na psaní. Kde teda děti 

psaly? 

Třeba psaly úkoly až doma. No a ten pan učitel taky nemá stůl, jenom 

nějaké držátko na velkou knihu. 

Proč nemají děti židle a sedí na lavičkách? U okna je stůl s ubrusem. Takový má 

babička v kuchyni. Dva kluci u stolu asi jedí. 

Já tam vidím židli jako trůn a na něm sedí 

pán v klobouku. 

To je asi učitel, ale proč má tak „dlouhej“ 

kabát a klobouk? 

No, asi tam byla zima, nevidím nakreslený 

kamna. 

Ty děti mají divné oblečení. 

Na obrázku je tabule a na ní nakreslené 

vlnky. 

Třeba se ty děti učí o moři. 

V té třídě neměli nábytek – třeba police a 

skříň? 

To je divná třída, kde jsou obrázky? 
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Kam si teda dávaly ty děti věci? A kde mají děti tašku do školy? 

Ta třída je asi celá ze dřeva. Ty děti u okna sedí nebo stojí? 

U toho učitele stojí asi holka, protože má 

dlouhé vlasy a nemá kalhoty. 

Třeba to jsou větší děti. 

Děti zjistily, že ve třídě nejsou židle, ale lavice (2);  u velkého stolu může sedět jenom několik 

dětí, protože ve třídě nejsou stolky pro každého – pouze jeden (3); nosilo se jiné oblečení (2), 

děti nemají tašku do školy (1), ve třídě je tabule s nakresleným obrázkem (1), učí se o moři – 

vlnky na tabuli (1), nemají topení – není na obrázku vidět (1), jiný pan učitel (2), úkoly psaly 

děti asi doma (1), ve třídě není skříň ani police (1), třída je celá ze dřeva (1), na stěnách nevisí 

obrázky (1), ve třídě jsou větší a menší děti pohromadě (2), u učitele stojí dívka – má šaty a 

dlouhé vlasy (1).  

 Musím vás pochválit. Poznaly jste, že to ve třídě kdysi dávno vypadalo opravdu jinak. Děti 

seděly na lavicích, aby se jich do třídy vešlo co nejvíce. Z knížek četly potichu, nebo všechny 

nahlas. Pan učitel seděl na učitelské stolici na vyvýšeném místě, aby na všechny děti dobře 

viděl a děti v zadních lavicích zase viděly na pana učitele. U stolu se nejedlo, ale plnily se 

úkoly. Tehdy se psalo olůvkem na tabulky, nebo husím brkem a inkoustem na papír. Na tabuli 

psal pan učitel. Všimly jste si, že se dříve nosilo trochu jiné oblečení. Přinesla jsem vám 

ukázat jinou knížku (Malý katalog expozice o dějinách školství, 2009), kde učitelé děti 

trestají, protože vyrušovaly a nedávaly pozor. J. A. Komenský byl ale hodný pan učitel. Jeho 

přáním bylo, aby se učitelé „polepšili“ a děti chodily do školy rády. Přál si, aby u školy bylo 

hřiště, kde by si děti hrály, ve školách měly být přestávky, aby si děti od učení chvilku 

odpočinuly. Dnes si na takovou školu můžete zahrát, chcete? 

3. Pohybová chvilka:  Nejprve půjdeme do školy 

Následuje volná improvizace v prostoru herny: na znamení trianglu děti naznačují chůzi, běh, 

poskoky, cval… 

4. Hra na školu:  

Děti, rozdělíme se do tří skupin, každá bude plnit jiný úkol.  

 První skupina si u pracovního stolku vyzkouší psaní husím brkem a inkoustem. 

 Druhá skupinka si může prohlížet encyklopedie. Uvidíte, jak to dříve vypadalo ve 

škole a jak byly potrestány děti, které neposlouchaly. Zkuste nakreslit, jak to vypadalo 

ve škole dříve.  
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 Třetí skupina si zahraje na školu. Dohodněte se, kdo z vás bude učitelem a bude 

vyučovat žáky. 

Děti se ve skupinách střídaly. 

5. Závěr, zhodnocení dětí: 

Nejvíc se mi líbilo psaní brkem (10 dětí). Mně se zase líbilo, jak v té knížce dostávají děti na 

zadek. (5 dětí). Ostatním dětem se líbila hra na pana učitele. 

Reflexe učitelky: 

Děti pozorně vyslechly vyprávění o škole v minulosti, velmi je zajímal „Malý katalog 

expozice o dějinách školství,“ kde si pozorně prohlížely tělesné trestání neposlušných žáků. 

Dozvěděly se, že J. A. Komenský děti netrestal a chtěl, aby se všem dětem ve škole líbilo. 

Byly rády, že nic takového je v dnešní škole nečeká. Popisovaly obrázek „Škola“ a nacházely 

rozdíly mezi školou v dávných dobách a v současnosti.  

Při hře na školu byla rozvíjena verbální i neverbální komunikace mezi dětmi, snažily se 

formulovat otázky v roli učitele, „žáci“ se snažili odpovídat na dotazy. Dále byla podpořena 

kooperace ve skupinách. Měly radost, že si mohly vyzkoušet kresbu brkem, která jim 

umožnila experimentovat a rozvíjet grafomotoriku. Prostřednictvím projektu děti získaly 

elementární poznatky o škole a pochopily, že škola v době J. A. Komenského byla jiná, než je 

ta dnešní.  

Vyhodnocení celého tématu „Škola“ 

Tématu bylo věnováno 10 dní v počtu 5,5 hodin.  

Při činnostech bylo vycházeno z dětské zvídavosti. Děti měly dostatek prostoru k vyjádření 

spontánních nápadů i spontánní aktivity. Projevovaly se, bavily i zaměstnávaly přirozeným 

dětským způsobem. Měly radost z poznávání nového, ze získávání zkušeností.  

Hrou na školu byla rozvíjena tvořivá improvizace, jazykové dovednosti i schopnosti. Děti se 

přiměřeným způsobem dozvěděly o škole z doby J. A. Komenského.  

24. 3. Metodou rozhovoru autorka zjišťovala, které téma děti nejvíce zaujalo (viz kap. 9, 

tabulka 17).  

Díky besedě ve IV. třídě získaly i nejmladší děti představu o tom, jak vypadá současná  ZŠ a 

mohly tak lépe porovnat školu minulou a současnou. Byly velmi pyšné na to, že dokázaly 

poučit starší kamarády nejen o J. A. Komenském, ale také o lékařství, hrách, hračkách i škole 
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z doby dávno minulé. Představily svoji obrázkovou knihu, zazpívaly velmi starou ukolébavku 

i přednesly říkadlo „Panca, lanca.“ Paní učitelce i žákům se beseda velmi líbila, odměnili 

malé děti potleskem a drobným dárkem. Součástí besedy byl rozhovor s žáky, při kterém 

autorka zjistila, zda mají desetileté děti povědomí o osobnosti J. A. Komenského, kterou hru i 

hračku si přejí uchovat i co se jim nejvíce líbilo z vystoupení malých kamarádů. Odpovědi 

jsou uvedeny ve výzkumné části. Na závěr besedy jsme si všichni společně zazpívali při 

klavírním doprovodu třídní učitelky. Potěšilo nás, že ve spolupráci budeme pokračovat. Paní 

učitelka navrhla, že v měsíci červnu bude jedenkrát týdně v naší třídě předčítat pohádky „na 

dobré usínání.“ Návrh jsme s radostí přijali. 

Závěr:  

Pro předškolní období je důležité vytvářet základy pro zdravé sebevědomí i schopnosti 

přizpůsobit se ostatním. Dětská hra dává dítěti příležitost k jeho rozvoji fyzickému i 

psychickému a je důležitou přípravou k práci. Vybraná témata přispěla k rozvoji poznatků, i 

zkušeností, vedla děti k tříbení rozumových schopností. Vzdělávací cíle, obsah i metody 

jednotlivých témat byly voleny s přihlédnutím k věku, možnostem i potřebám dětí. Důležité 

bylo podnítit jejich aktivní účast pro přijímání nových poznatků. Témata přispěla k pochopení 

a porovnání současnosti s minulostí. 

Autorka se domnívá, že svým projektem přispěla v rozsahu dětských možností k předávání 

kulturního dědictví a naplňuje myšlenky J. A. Komenského, aby se s encyklopedií Orbis 

sensualium pictus seznámily i děti předškolního věku.  

  

 

9 VYHODNOCENÍ 

V průběhu projektu vedla autorka s předškolními dětmi rozhovory k daným tématům, které 

zapisovala do tabulek a následně vyhodnotila. Sledovala, zda mají děti na konci projektu 

povědomí o osobnosti J. A. Komenského, kterou hru i hračku mají nejraději a přejí si ji 

uchovat „do budoucna“ i které vybrané téma je nejvíce zaujalo. Autorku zajímaly také názory 

žáků IV. třídy ZŠ. V rámci besedy, která se konala dne 24. 3. 2015, vedla s žáky rozhovor, 

odpovědi jsou uvedeny v tabulkách č. 19 – 23.  

Autorku zajímaly níže uvedené skutečnosti: 

1. Budou mít děti v počátku projektu povědomí o osobnosti J. A. Komenského? 
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2. Která hra je dle dětí nejzajímavější a přejí si ji uchovat „do budoucna?“ 

3. Kterou hračku nejvíce preferují a přejí si ji uchovat „do budoucna?“ 

4. Jaké téma z projektu je nejvíce oslovilo?“ 

5. Jakých výsledků o významu osobnosti J. A. Komenského bylo dosaženo? 

 

9.1 Šetření u předškolních dětí 

Tabulka 14: Otázka: Poznává někdo z vás tohoto pána na obrázku? 

Odpovědi dívek Odpovědi chlapců 

Nevím, jak se jmenuje, ale už jsem ho 

viděla někde na obrázku. 

Nevím, kdo ten pán je, ale už jsem ho někde 

viděl. 

Můj děda má taky fousy, ale vypadá líp. Viděl jsem ho v obchodě. Bylo tam hodně knih. 

Není to Krakonoš? Ty pohádky mám ráda. Ten pán má fousy, vypadá jako ten, co je na 

penězích. 

Datum: 11. 11. 2014, počet dětí 25, odpovědělo 6 dětí (3 chlapci, 3 dívky) 

Jméno osobnosti J. A. Komenského děti neznaly, ale obrázek jim byl povědomý. U jednoho 

chlapce lze hodnotit velmi dobrou vizuální paměť, protože si portrét J. A. Komenského spojil 

s bankovkou. Zbývajících 19 dětí neznalo na otázku odpověď. 

Tabulka 15: Otázka: Kterou hru hrajete nejraději a přejete si ji uchovat „do budoucna?“ 

Odpovědi dívek Počet  

odpovědí 

Odpovědi chlapců Počet  

odpovědí 

Míčové hry (házení, pinkání) 4 x fotbal 9 x 

košíková 1 x Košíková a basket 1 x 

Běh o závod 2 x Závody v běhu 1 x 

Na slepou bábu 1 x Na slepou bábu 1 x 

hokej 1 x hokej 2 x 

Cvrnkání kuliček 2 x   

Datum: 28. 11. 2014, počet dětí 25 
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Na dotaz odpovědělo 25 dětí.  Shodly se na míčových hrách (15), nejvíce si přály uchovat 

fotbal, hokej (3), závody v běhu (3), hru na slepou bábu (2), cvrnkání kuliček (2). 

Tabulka 16: Otázka: Kterou hračku máte nejraději a přejete si ji uchovat „do budoucna?“ 

Odpovědi dívek Počet 

odpovědí 

Odpovědi chlapců Počet 

odpovědí 

Člověče, nezlob se! 3 x Člověče, nezlob se! 2 x 

Hry s panenkou 2 x Hry s autíčky 4 x 

Hry v mobilu 2 x Pexeso 3 x 

Na maminky 4 x Domino 1 x 

Hra s modelínou 1 x Šachy 1 x 

  Lego 1 x 

  Hraní s puškami 1 x 

Datum: 18. 12. 2014, počet dětí 25 

Odpovědělo 25 přítomných dětí, nejvíce jich zvolilo stolní hry (10), hry s panenkou (2) dívky, 

hry s auty (4) chlapci, hry v mobilu (2) dívky, hru na maminku (4) dívky, hra s modelínou (1) 

dívka, konstruktivní hru (1) chlapec, střelbu z pušky (1) chlapec.  

Tabulka 17: Otázka: Co se vám v projektu nejvíce líbilo? 

Odpovědi dívek Počet 

odpovědí 

Odpovědi chlapců Počet 

odpovědí 

O škole 5 x O škole 4 x 

Jak jsme vyráběly panenky   4 x Jak jsme si povídali o hračkách 2 x 

Jak se děti dříve léčily 4 x Lékařství 0 

Jak jsme hrály hry 2 x Asi jak jsme závodili a hráli ty hry 4 x 

Datum: 27. 1. 2015, počet dětí 25 

Na dotaz odpovědělo 25 dětí. Dívky nejvíce zaujalo téma „Škola“, chlapce téma „Hry 

dětské“. Odpovědi dětí: o škole (9), o hračkách (6), lékařství (4), hry (6). Žádný chlapec si 

nezvolil téma „Lékařství.“ 
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Tabulka 18: Otázka: Kdo byl J. A. Komenský? (posttest) 

 Odpovědi dívek Počet 

odpovědí 

Odpovědi chlapců Počet 

odpovědí 

Byl to pan učitel  4 x Pan učitel 4 x 

Byl to učitel a chtěl, aby i holky 

chodily do školy. A měl se učit 

táta i máma. 

5 x Učil děti, i holky a chtěl, aby se 

učili všichni na „celým“ světě 

4 x 

Napsal pro děti knížky 3 x Napsal obrázkovou knížku pro 

děti 

2 x 

Už si nepamatuju 1 x Nevím 2 x 

Datum: 27. 1. 2015, počet dětí 25 

Z 25 dotazovaných předškolních dětí odpovědělo 22 správně, 3 děti neznaly odpověď. Tyto 

děti byly dlouhodobě nemocné, do projektu se zapojily částečně. Osobnost J. A. Komenského 

již není dětem cizí, zapamatovaly si, že to byl učitel (8), aby se všichni lidé vzdělávali (9), 

psal knihy pro děti (5). 

 

9.2  Šetření u žáků IV. třídy 

Dotazování probíhalo v rámci besedy a prezentace dětské obrázkové knihy „Svět v obrazech 

očima předškolního dítěte“ dne 24. 3. 2015 ve IV. třídě  ZŠ. Počet přítomných žáků 14, 

předškolních dětí 25. 

Tabulka 19: Otázka: Kdo byl J. A. Komenský? 

Odpovědi dívek Počet 

odpovědí 

Odpovědi chlapců Počet  

odpovědí 

Žádná z dívek neodpověděla 0 Myslím, že se mu říkalo „Učitel 

národů.“ 

1 x 

Datum: 24. 3. 2015, počet žáků 14 (4 dívky, 10 chlapců) 

Tato otázka byla žákům položena před zahájením besedy. Z celkového počtu 14 žáků ve věku 

9 – 10 let odpověděl pouze 1 chlapec. Ostatní buď odpověď neznali, nebo nechtěli odpovídat. 
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Tabulka 20: Otázka: Která hra by se měla podle vás uchovat do budoucna? 

Odpovědi dívek Počet 

odpovědí 

Odpovědi chlapců Počet 

odpovědí 

Hra na schovávanou 3 x šachy 1 x 

karty 1 x Počítačové hry 7 x 

  Cvrnkání kuliček 1 x 

  Člověče, nezlob se! 1 x 

Datum: 24. 3. 2015, počet žáků 14 (4 dívky, 10 chlapců) 

Odpovědi žáků: nejvíce si přejí uchovat počítačové hry -  PC hry (7), pohybové hry (4), stolní 

hry (3). Žáci neuvedli míčovou hru. 

Tabulka 21: Otázka: „Kterou hračku máte nejraději a měla by se podle vás uchovat do 

budoucna?“ 

Odpovědi dívek Počet 

odpovědí 

Odpovědi chlapců Počet 

odpovědí 

Plyšové hračky 2 x Mobil, tablet, PC, playstation 5 x 

panenky 1 x autíčka 3 x 

Papír, tužka, pastelky 1 x míč 1 x 

  Lego 1 x 

Datum: 24. 3. 2015. Počet žáků 14 (4 dívky, 10 chlapců) 

Odpovědi žáků: elektronické hračky: PC, tablet, playstation (5), autíčka (3), plyšové hračky 

(2), panenku (1), kreativní hry (1), míč (1), stavebnici (1). 

Tabulka 22: Otázka: Co se vám líbilo na besedě? 

Odpovědi dívek Počet 

odpovědí 

Odpovědi chlapců Počet 

odpovědí 

Líbily se mi všechny obrázky 3 x Líbily se mi ty obrázky 2 x 

Beseda byla úžasná, dozvěděla 

jsem se spoustu zajímavých věcí 

1 x Všechno se mi líbilo 4 x 
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  Bylo to zajímavé a ty děti to hezky 

komentovaly a uváděly 

1 x 

  Povídání o hračkách 1 x 

  Stará nemocnice 1 x 

  Jak si děti dříve hrály  1 x 

Datum: 24. 3. 2015, počet žáků 14 (4 dívky, 10 chlapců) 

Dle odpovědí žáků byla beseda zajímavá a podnětná. Odpovědi 14 žáků: líbily se mi všechny 

obrázky dětí (5), všechno, děti hezky komentovaly (6), povídání o hračkách (1), nemocnice 

(1), hry dětí (1).  

Tabulka 23: Otázka: Kdo byl J. A. Komenský? (posttest) 

Odpovědi dívek Počet 

odpovědí 

Odpovědi chlapců Počet 

odpovědí 

Byl to učitel, byl velice vzdělaný 

a chytrý 

1 x Byl to učitel a přál si, aby se i 

dívky učily 

4 x 

Byl to spisovatel, psal knihy i pro 

malé děti 

1 x Byl spisovatel, napsal knihu „Svět 

v obrazech“ 

2 x 

Na jeho narozeniny mají učitelé 

svátek 

1 x Byl myslitel a nejvíc myslel  

na děti 

2 x 

Byl to kněz, chtěl, aby i holky 

chodily do školy 

1 x Byl to kněz, chtěl, aby se měli lidi 

rádi a nebyly války 

2 x 

Datum: 24. 3. 2015, počet žáků 14 (4 dívky, 10 chlapců) 

Žáci si zapamatovali, že J. A. Komenský byl učitelem (5), spisovatelem (4), knězem, který 

chtěl vzdělání pro dívky, aby byl svět bez válek a měli se všichni rádi (3), myslel na děti (2). 

Jedna dívka si vzpomněla, že v den výročí narození J. A. Komenského slavíme Den učitelů.   

Vyhodnocení otázek 

Otázka č. 1: „Budou mít děti v počátku projektu i žáci při besedě povědomí o osobnosti 

J. A. Komenském?“ 

Metodou pretestu (viz kap. 9, tabulky 14, 19) bylo zjištěno: 
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Z dotazovaných 25 přítomných předškolních dětí byl šesti dětem portrét J. A. Komenského 

povědomý, jeden předškolní chlapec si ho spojil s bankovkou.  

Z přítomných 14 žáků IV. třídy věděl pouze 1 chlapec, kdo byl J. A. Komenský.  

Lze konstatovat, že povědomí o J. A. Komenském v počátku projektu i besedy bylo u 

předškolních dětí i žáků IV. třídy na stejné úrovni. 

Otázka č. 2: „Která hra je dle dětí i žáků nejzajímavější a přejí si ji uchovat do 

budoucna?“ 

Metodou rozhovoru bylo dne 28. 11. 2014 u 24 dětí zjištěno (viz kap. 9, tabulky 15, 20): 

Předškolní děti si nejvíce přejí uchovat míčové hry, žáci IV. třídy preferují počítačové hry. Ze 

zjištěných odpovědí lze usoudit, že s přibývajícím věkem dětí se potřeba pohybové aktivity 

snižuje.  

Shodné odpovědi: dle dětí i žáků by se měly uchovat hry pohybové (na slepou bábu; na 

schovávanou) a cvrnkání kuliček. 

Otázka č. 3: „Kterou hračku děti i žáci nejvíce preferují a přejí si ji uchovat do 

budoucna?“ 

 Metodou rozhovoru autorka zjistila dne 18. 12. 2014 u 25 předškolních dětí tyto názory  

(viz kap. 9, tabulky 16, 21): 

Předškolní děti si nejvíce přejí uchovat stolní hry, žáci IV. třídy elektronické hračky (PC, 

playstation, tablet, mobil).  

Shodné názory předškolních dětí i žáků: do budoucna by se měly uchovat počítačové hry, 

autíčka, panenky, „Lego“ i kreativní materiál (modelína, kreslící potřeby). Předškolní děti 

neuvedly (na rozdíl od žáků ZŠ) plyšovou hračku, se kterou si nejčastěji v MŠ hrají. 

Otázka č. 4: „Jaké téma z projektu děti i žáky nejvíce zaujalo?“ 

Na závěr projektu dne 24. 3. 2015 autorku zajímalo, které z vybraných témat děti nejvíce 

oslovilo (viz kap. 9, tabulky 17, 22). 

Předškolní děti v počtu 25 nejvíce zaujalo téma „Škola“(9), dále „Hry dětské“ (6), „Hračky“ 

(6), „Lékařství“ (4).  

Žáci se vyjadřovali všeobecně, zaujala je celá beseda (6), obrázky dětí (5), „Hračky“ (1), 

„Lékařství“(1), „Hry dětské“(1).  
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Otázka č. 5: Závěrečné zjištění: „Jakých výsledků o významu osobnosti J. A. 

Komenského bylo dosaženo?“  

25 předškolních dětí odpovídalo dne 27. 1. 2015 následovně: byl to pan učitel (8), učit se 

měly i dívky (9), psal knížky (5), nevím (3). Tyto děti odpověděly negativně, protože byly 

často nemocné a projektu se zúčastnily pouze částečně. 

Odpovědi žáků: Učitel (5), spisovatel (3), kněz – vzdělání pro dívky a svět bez válek (3), 

myslel na děti (2), na jeho narozeniny mají učitelé svátek (1). 

Z odpovědí dětí i žáků je patrné, že získali (s přihlédnutím k věku) povědomí o existenci J. A. 

Komenského i o jeho tvorbě (viz kap. 9, tabulky 18, 23). 

Autorka pokládá za důležité, aby se o J. A. Komenském častěji hovořilo, aby nedošlo k jeho 

úplnému zapomenutí. 

 

10 EVALUACE PROJEKTU 

Projekt „Svět v obrazech očima předškolního dítěte“ probíhal v MŠ za aktivní účasti 27 

předškolních dětí. Probíhal v období od listopadu do března, celkem mu bylo věnováno 20 

hodin.  

Hlavním cílem bylo seznámit předškolní děti s osobností J. A. Komenského a jeho dílem 

Orbis sensualium pictus. Prostřednictvím obrázkové encyklopedie „Svět v obrazech“ děti 

získávaly elementární poznatky o světě lidí v minulosti a porovnávaly je se současností.  

Z knihy si vybraly čtyři témata (obrázky), jejichž prostřednictvím se lépe učily chápat věci, 

jevy a děje. Získaly tak povědomí o lékařství, hrách, hračkách i škole v minulosti. Měly 

možnost nacházet rozdílnosti i shodnosti ve vývoji a jeho neustálých proměnách a vyjádřit je 

kresebně. Na základě těchto představ byla vytvořena obrázková kniha, která byla 24. 3. 2015 

prezentována žákům IV. třídy. Metody pretestu bylo využito v úvodní části projektu dne 11. 

11. 2014. 

Téma „Lékařství  

Obrázek z knihy Orbis pictus „Lékařství“ byl nejen přínosem pro rozvoj poznávání, ale i 

upevňování pozitivního vztahu ke kolektivu. Využitím vhodných komunikativních a 

informativních prostředků se zlepšila i komunikace mezi dětmi.  

Naučily se, s přihlédnutím ke svému věku, lépe chápat a porovnávat lékařství dříve a dnes 

(viz příloha č. 2, obr. č. 12 – 19). Hry na lékaře, pacienta a lékárníka vedly k utužování 
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kamarádských vazeb, k vzájemnému porozumění, k rozvoji jazykových dovedností. Díky 

tomu byly postupně začleňovány do činností i méně samostatné děti. Tím, že se v roli střídaly, 

nedocházelo ke konfliktům, měly dostatek času na rozvíjení svých představ i fantazie. 

Vytvářely samostatně skupinky, předváděly léčení v době minulé i současné. Při hře 

využívaly i vlastní zkušenosti z domácí léčby. Smyslového poznávání bylo plně využito při 

chystání „vitamínových dobrot“ pro pacienta i při výrobě „lektvarů.“. Děti měly dostatek času 

i prostředků pro spontánní hru,  její rozvinutí a dokončení.  

V tématu byly využity metody: historicko-srovnávací, pozorování, rozhovoru. 

Téma „Hry dětské“ a „Hračky“  

Prostřednictvím obrázků z „Orbisu“ získaly děti elementární poznatky o typu her i 

sportovních činností v době J. A. Komenského. Měly možnost si některé z nich vyzkoušet na 

školní zahradě: pouštění obručí, kuželky, běh o závod, tlučení špačka, míčové hry, na slepou 

bábu, chůzi na chůdách. Ve třídě si zahrály hru „v kostky.“ Při této hře došlo ve skupině šesti 

chlapců k nedorozumění. Ve druhém kole jeden chlapec porušil pravidla hry, zapsal si do 

tabulky vyšší počet hodů. Došlo k hádce, a protože se nedokázali mezi sebou dohodnout, hra 

končila.  

Téma „Hry dětské“ podporovalo zlepšení tělesné zdatnosti dětí i jejich manipulační 

dovednosti. Rozvíjely se lokomoční pohybové činnosti, manipulační činnosti při plnění 

jednoduchých úkonů s předměty, pomůckami, náčiním. Sportovní aktivity na školní zahradě 

upoutaly zájem dětí z ostatních tříd, zapojily se do našich her.  

Děti měly dostatek času i pomůcek k realizaci sportovních aktivit při pobytu na zahradě. 

V činnostech se střídaly. Nabídka pohybových činností byla zajímavá, proto se do ní zapojily 

všechny děti. Měly možnost nejen posoudit, jak si děti v dřívější době hrály, ale samy si to 

vyzkoušet. Učily se odhadovat své síly i oceňovat výkony druhých. Poznaly, že některé hry 

zůstávají, jiné upadnou v zapomenutí (viz příloha č. 2, obr. č. 20 – 35). 

Ve výzkumném šetření děti vyjádřily svůj názor, která hra (viz kap. 9, tab. č. 15, č. 20) i 

hračka (viz kap. 9, tab. č. 16, č. 21) by měla zůstat pro všechny děti do budoucna. Nejvíce 

ocenily míčové hry, mezi stolními hrami vybraly „Člověče, nezlob se!“ Naučily se chápat, že 

i v minulosti musely děti při hrách dodržovat stanovená pravidla. 

Téma „Hračky“ vytvořilo v dětech povědomí o vývoji hračky, o jejím přechodu od domácky 

vyrobené až po technicky dokonalou (viz příloha č. 2, obr. č. 36 – 46). Měly velkou radost 
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z vlastní vyrobené hračky, ocenily ji jako „svůj poklad,“ proto ji odmítly umístit na výstavce 

v MŠ a odnesly si ji domů. Tři chlapci se rozhodli hračkou udělat radost svým sourozencům.  

Hračka se pro ně stala prostředníkem pro společnou hru „na domov,“ vedla k rozvoji 

komunikativní kompetence. Vyrobeným panenkám zpívaly píseň „Spi, mé milé poupě.“ Při 

kolébání a uspávání své panenky měly možnost vyjádřit a sdělit své prožitky, pocity a nálady.  

I další námětové hry a činnosti podporovaly tvořivost, představivost a fantazii. Byly zaměřeny 

i ke cvičení různých forem paměti (obrazné a pojmové, mechanické a logické). 

Téma „Škola“  

Nejvíce děti zaujalo téma „Škola.“ Těšily se na besedu se žáky ZŠ, na paní učitelku i na to, 

jak to ve škole vlastně vypadá. Na základě vlastních zážitků mohly porovnat školu 

v minulosti a současnosti. Pro doplnění představ dřívější školy si děti prohlédly Malý katalog 

expozice o dějinách školství. Nejvíce je zaujaly obrázky představující tělesné tresty. 

Vysvětlili jsme si, že J. A. Komenský nechtěl, aby byly děti ve škole trestány, přál si, aby do 

školy chodily rády.  

Je zajímavé, že děti v naší obrázkové knize nejčastěji zachytily právě tyto tělesné tresty (viz 

příloha č. 2, obr. č. 55, 59, 60).  Možná, je to tím, že z tělesných trestů mají strach. 

Cílem tohoto tématu bylo rozvíjet jazykové dovednosti i řečové schopnosti v rámci příprav na 

besedu se žáky IV. třídy. Zdařilou improvizací dokázaly krátkým samostatným projevem 

seznámit žáky IV. třídy s osobností J. A. Komenského a prezentovat svou vlastní obrázkovou 

knihu. Beseda se žáky IV. třídy v místní ZŠ byla projednána a odsouhlasena ředitelem i 

učitelkou ZŠ, i ředitelkou MŠ.  

Příprava na besedu probíhala ve dnech od 27. 1. 2015 – 30. 1. 2015, děti si prohlížením 

obrázků ve vlastní knize připomněly probíraná témata „Lékařství,“ „Hry dětské,“ „Hračky“ a 

„Škola.“  

Přínos projektu 

Hlavní zásluhu vidím v tom, že v povědomí předškolních dětí je J. A. Komenský nejen jako 

učitel, ale i jako tvůrce knihy „Svět v obrazech.“ Obrázky vedly děti k přemýšlení o tom, jak 

se všechno postupem času vyvíjí. Díky „Orbisu“ projevily zvýšený zájem i o další 

encyklopedie a vzájemně je porovnávaly, nacházely souvislosti i rozdíly mezi nimi. 

Předpokládám, že projekt zvýšil přirozenou potřebu dětí po poznání, přispěl k upevnění 

vzájemných vztahů, stal se jedním ze zdrojů vzdělávání. 
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Ve třídě je několik jedinců, kteří vyvolávají konfliktní situace. Byla jsem potěšena, že při 

realizaci her na daná témata nedošlo ke zvýšené agresivitě a hry tak byly radostným 

prožitkem všech. Překvapilo mě, že se každé dítě chtělo všech her aktivně zúčastnit. 

Příjemnou odezvou pro mne bylo poděkování rodičů, protože se prostřednictvím svých dětí 

dozvěděli mnohé zajímavosti.  

Díky projektu došlo k prohloubení spolupráce MŠ a ZŠ. Beseda splnila všechna očekávání 

(viz příloha č. 3). Paní učitelka navrhla „na oplátku“ dětem „čtení pohádek před spaním“ 

v MŠ. Velmi oceňuji, že si paní učitelka „vyšetřila“ svůj drahocenný čas v odpoledních 

půlhodinách. V červnu se uskutečnila tři „čtení“ z knihy „Pohádky po telefonu,“ kterou mají 

žáci IV. třídy nejraději. Děti byly nadšené, své zážitky z pohádek kreslily. Z fotografií i 

dětských obrázků vytvoříme knihu, kterou předáme paní učitelce jako velké poděkování. 

Nesetkala jsem se s žádnými negativními reakcemi dětí. Samy si vybraly taková témata, která 

je nejvíce zajímala, byla jim blízká, srozumitelná i zajímavá. Stanovený cíl byl splněn. 

11 VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ 

Hypotéza č. 1: Předpokládám, že si děti prostřednictvím obrázků z „Orbisu“ uvědomí 

rozdíly mezi dobou minulou a dneškem.  

Potvrdil se předpoklad, že si děti uvědomí rozdíly mezi dobou, ve které žil J. A. Komenský a 

dobou současnou.  

Prostřednictvím obrázků z knihy Orbis sensualium pictus nacházely děti proměny ve 

společnosti. Srovnávaly lékařství, péči o nemocné dříve a dnes, nacházely rozdíly dle 

vlastních prožitků, z encyklopedií i z vyprávění. Díky návštěvě v ZŠ měly všechny děti 

možnost porovnat školu se školou na obrázku v „Orbisu.“ Paní učitelka byla velmi milá, třída 

měla svůj odpočinkový koutek s kobercem, sedací soupravou. Při porovnání této krásné třídy 

se dětem nelíbila třída v „Orbisu.“ Určily mnoho rozdílů mezi oběma třídami. Obrázek z doby 

J. A. Komenského jim připadal smutný. 

Hypotéza č. 2: Předpokládám, že po ukončení projektu získají předškolní děti základní 

povědomí o tom, kdo byl J. A. Komenský a žáci IV. třídy ZŠ při besedě uplatní své 

znalosti. 

Potvrdil se předpoklad, že po ukončení projektu děti získají povědomí o existenci J. A. 

Komenského a jeho činnosti. 
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Na začátku projektu metoda pretestu ukázala, že z dotazovaných 25 dětí nikdo nevěděl, kdo 

byl J. A. Komenský. V průběhu projektu došlo k posunu znalostí dětí. Metoda posttestu 

ukázala, že je většině dětí osobnost J. A. Komenského známa – jako učitel, který chtěl, aby 

všechny děti rády chodily do školy, aby se učily po celý život.  

Stejný pretest byl veden u žáků IV. třídy ZŠ v rámci besedy a prezentace dětské knihy. 

O osobnosti J. A. Komenského věděl pouze jeden žák. Na závěr besedy, metodou posttestu 

většina dětí hodnotila osobnost J. A. Komenského jako učitele, kněze, i autora mnoha knih.  

Z výsledků hodnocení posttestu vyplývá, že je nezbytné, aby se o osobnosti J. A. Komenském 

mluvilo.  

Hypotéza č. 3: Předpokládám, že díky práci s „Orbisem“ porozumí proměně her i 

hraček, pochopí, že některé z nich mají své uplatnění i v dnešní době. 

V průběhu tématu „Hry dětské“ i v tématu „Hračka“ děti porovnávaly dle obrázků z „Orbisu“ 

hry i hračky současnosti i minulosti. Pochopily, že některé hry se hrají dodnes, některé již 

patří minulosti (viz příloha č. 2, obr. č. 20 – 35; 36 – 46).  

Děti vyjádřily přání, aby se míčové hry i stolní hra „Člověče, nezlob se!“ uchovaly příštím 

generacím. Poznaly, že i hračky prošly svým dlouhým vývojem, mění se způsob výroby od 

podomácky vyrobených po technicky dokonalé. Projevily zájem o uchování panenek a 

autíček.   

Stejné otázky byly předloženy žákům IV. třídy. Většina z nich si přála uchovat do budoucna 

počítačové hry, elektronické a plyšové hračky. Ze starých her dali žáci přednost hře na 

schovávanou. Podle výsledků lze usoudit, že čím starší dítě, tím více upřednostňuje 

počítačové hry a omezuje pohyb. Všechny děti mají rády plyšové hračky, protože jsou 

z příjemného materiálu a mohou se s nimi pomazlit. 

V minulosti si děti hrály venku. Byly to především pohybové hry, které rozvíjely tělesnou 

zdatnost. Uměly šplhat, skákat, běhat. V současnosti mnohým dětem pohyb chybí, dávají 

přednost počítačům, elektronickým hrám.  

Cíle projektu v propojení s cíli RVP PV byly plněny v souladu s TVP, integrovanými bloky i 

tematickými celky. 
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DISKUZE 

Pro bakalářskou práci jsem zvolila téma: „Komenského Svět v obrazech a předškolní dítě.“  

I když jsem si byla vědoma náročností tohoto tématu, přála jsem si ho uskutečnit. Zdálo se mi 

zajímavé a podnětné i pro malé děti. Nebyla jsem si však jista, zda děti předškolního věku se 

dokážou odpoutat od přítomnosti, jestli budou schopny uvažovat v minulých pojmech, jak 

subjektivně pochopí minulost a porovnají ji se současností.  

Z tohoto důvodu jsem čerpala poučení z odborné literatury. Vágnerová (2012) uvádí, že čas 

není pro dítě důležitý, jelikož se více soustředí na přítomnost než na budoucnost, žijí „tady a 

teď.“ Dítě je egocentrické, nechápe čas, pokud není přímým aktérem děje. Ve 4 – 5 letech 

chápe přítomnost, budoucnost a minulost, co je dříve, později, před, po, kratší a delší.  

„K základnímu porozumění vztahu minulosti, přítomnosti a budoucnosti dochází ve čtyřech 

letech. V předškolním věku se rozvíjí schopnost uvažovat v různých časových dimenzích, ať 

už se to týká minulých událostí nebo představy o budoucím dění“ (Vágnerová, 2012, s. 193). 

Na základě poznatků čerpaných z Vývojové psychologie (Vágnerová, 2012) jsem se ujistila, 

že  projekt mohu uskutečnit a děti předškolního věku nebudou přetěžovány při jeho realizaci. 

K volbě tématu přispělo i mé hluboké přesvědčení o zachování tradic i myšlenek J. A. 

Komenského. 

Jsem ráda, že jsem se těchto myšlenek držela, projekt uskutečnila a malou měrou přispěla 

k uchování našich národních tradic. 
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ZÁVĚR 

Bakalářskou práci jsem přijala jako výzvu s tím, zdali jako učitelka splním odkaz J. A. 

Komenského, tedy do jaké míry jsem schopna děti předškolního věku tímto tématem 

zaujmout a podnítit jejich zvídavost při prohlížení obrázků z knihy Orbis sensualium pictus. 

Cílem bakalářské práce bylo seznámit děti stručně s osobností J. A. Komenského a na čtyřech 

vybraných tématech „Lékařství“, „Hry dětské“, „Hračka“ a „Škola“ přiblížit Komenského 

dobu a porovnat obsah vybraných témat v minulosti se současností očima předškolních dětí. 

Práce s knihou Orbis sensualium pictus byla pro děti i mne velkým přínosem i poučením. 

Studiem z historických pramenů jsem se dozvěděla mnoho zajímavostí o lékařství, dětských 

hrách, hračkách i škole v období 17. století.  

V závěru projektu jsem zjišťovala, které z vybraných témat bylo dětem nejbližší. Vůbec mne 

nepřekvapilo, že zvítězila „Škola.“ Svou roli hrála i skutečnost, že děti byly těsně po zápisu 

do 1. třídy a těšily se na návštěvu v ZŠ. 

Na závěr, i když velmi nerada, musím konstatovat, že jsem na pracovišti prožila velké 

zklamání. Nenašla jsem pochopení u ředitelky školy, která si výslovně nepřála zařazení 

projektu do programu MŠ. Zdůvodnila svůj postup tím, že MŠ má své vlastní projekty, tudíž 

nemohu ten svůj uskutečnit. Po čase, bez velkého nadšení, na mou realizaci projektu 

přistoupila. Můj původní plán, který zahrnoval spolupráci s rodiči, nemohl být realizován.  

Nemohla jsem rodičům podávat přehled o naší činnosti i o tom, jak se děti do akce zapojily. 

Krátkými záznamy na nástěnce jsem je chtěla seznámit s myšlenkami  J. A. Komenského i 

s dobou, ve které žil.  

O to více jsem byla překvapena reakcí ředitele ZŠ. Byl nadšen projektem a souhlasil, 

abychom uskutečnili besedu se žáky IV. třídy.  

Myslím si, že projekt ukázal, že aktivitou i radostnými prožitky dětí bylo splněno očekávání J. 

A. Komenského.  

Téma bakalářské práce by se zdálo na první pohled odtažité, velmi těžké a nesrozumitelné pro 

děti předškolního věku. Měly porozumět jinému času, než žijeme. Ukázalo se, že vhodnými 

prostředky a nástroji můžeme transformovat historickou skutečnost do předškolního 

vzdělávání. Tento projekt je toho příkladem. 
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