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Ú V O D 

Sókrates v dávných Athénách při rozmluvách s athénskými 

občany položil otázku - jaký je vlastně zásadní smysl lidského poznání? 

Jako první tak tenkrát povýšil problematiku porozumění člověku nad 

chápání fysis. Mravnost a schopnost vhledu do dění světa, který člově-

ka bezprostředně obklopuje, to jsou podle antického myslitele základní 

hodnoty, které je nezbytné si osvojit. 

Současná Evropa se integruje. Její vzdělanostní tradice se 

přirozenou cestou tisíce let odvíjí od pohledu na svět, který nám před-

ložili dávní antičtí filosofové. Základními hodnotovými kameny, na 

kterých je naše současné křehké evropské spolužití položeno, to jsou 

právě antické tradice, křesťanská kultura a římské právo. Vycházejí 

z principu všeobecného uznání těchto základních společných evropských 

hodnot. Čechové, zmítáni bouřlivým světovým a politickým vývojem 

dvacátého století, dnes ve stoletím jedenadvacátém hledají k těmto 

hodnotám cestu. 

O v š e m cestou k tomu, aby některé nepříznivé významy mohly být 

negovány a jiné - člověku příznivé - podpořeny, je osvojení si prostředí, 

k němuž se významovost vztahuje. Osvojování si hodnot, na jejichž zá-

kladě je položena naše společnost začíná již při procesu socializace 

dítěte v mateřské škole. Oním prostředím, jež má být osvojováno, je 

Množina hodnot, ze které je potřeba vyjmout a pro další život uchopit 

ty z evropského, tedy nám vlastního a domácího hlediska, to pravé. To 

pravé pro současné dítě, ovšem budoucího nositele tradic a hodnot 

v srdci Evropy, pro budoucího žáka, studenta a později živitele rodiny 

nebo vychovatele další generace. To pravé, aby uspěl v dospělosti 



v tvrdé konkurenci svých vrstevníků hovořících Česky, to pravé, aby 

uspěl v tvrdé konkurenci zahraniční, aby uspěl před kultivovaným 

světem, jeho kulturními a společenskými tradicemi a v neposlední řadě 

před sebou samým a před fenoménem přesahu, jenž pro nás zna-

mená čas, vlastní pomíjivost a umístění jedince v čase a v prostoru. 

Přihlédneme -li ke skutečnosti, že vedle již zmíněné tradice ovlivňuje 

kvalitu tohoto procesu i atmosféra vycházející z domova dítěte, dále 

zvláštnosti té které mateřské školy a celková nálada ve společnosti, 

zjišťujeme náhle, že při nekonečném toku podnětů a informací, které 

všechna tato dílčí prostředí ovlivňují je konečný tvar způsobu osvojování 

hodnot velice proměnlivý. Logicky z toho vyplývá, že i penzum a kvali-

ta osvojovaných a následně osvojených hodnot nebude stále tatáž. Jak 

na tom s hodnotami tedy opravdu jsme, my Čechové žijící v první 

dekádě 21. století? 

Pomyslným zrcadlem světového historického vývoje 

3 okamžitého stavu řazení hodnot ve společnosti vždy bylo umění. S jistou 

dávkou nadsázky proto prostředníkem pro komunikaci mezi mateřskou 

školou, rodinou a autorem této práce bylo užito odvětví uměleckého 

a z něho vycházejícího fenoménu dětského divadla. Divadelní před-

stavení v tomto případě není tudíž pouze cílem, je zároveň i prostřed-

kem. Je použito jako nenápadný, avšak vysoce účinný sběrač poznatků, 

informací, postojů a reakcí na podněty, vzešlé z procesu průběhu před-

stavení, jeho přípravy a následné evaluace. V procesu, na kterém v nově 

zavedených postupech Divadla Dětí postupně pracují čtyři skupiny 

dospělých osob, jimiž jsou nejprve metodičky z Metodické oddělení 

Divadla Dětí ve spolupráci s autorem díla, dále pedagogický sbor 



v mateřské škole ve spolupráci s dalším týmem, který představují tvůr-

ci a herci představení a nakonec rodiče dětí po návratu dětí do svých 

domovů, dochází k přípravě prostředí pro představení, jehož výsledek 

by měl mnohonásobně obohatit konečného uchopitele celého snažení, 

dítě v předškolním zařízení. Po odehrání sledu takto připravených 

divadelních představení byl celý soubor nabytých výstupů, poznatků a 

informací následně zpracován a vyhodnocen jako podklad k této diplo-

mové práci. 

Zcela neodtrženě od praxe se tak postup, rozebíraný zde do podrob-

nosti, stal součástí know - how Karlovarského hudebního divadla, sekce 

Divadla Dětí od podzimu 2005. Nově otevřené metodické oddělení úzce 

spolupracuje již v procesu tvorby představení s autorem, představení sama 

jsou dopředu psána na klíč jako reakce na společenskou objednávku podle 

průzkumu metodického oddělení v řadách učitelek mateřských škol. Obsah 

Představení je myšlenkově vetkán do divadelních prográmků, ty jsou potom 

Po korektuře učitelek mateřských škol výtvarníkem zpracovány do esteticky 

Přijatelné podoby a po vytištění distribuovány prostřednictvím metodického 

oddělení učitelkám mateřských škol. Děti jsou tak díky přípravě na před-

stavení dopředu seznámeny s nosnými prvky představení, je s nimi 

nezávisle na ději probírána a vysvětlována rozvíjející tématika v pohádce 

zastoupená, děti se dopředu učí texty a písničky, choreografie a tanečky. 

V průběhu představení jsou potom všechny tyto prvky užity, děti samy 

mohou vstupovat do děje se svými postoji a názory, děj představení 

domněle ovlivňují a po představení malují nebo kreslí hlavní myšlenky 

a akce, které je nejvíce oslovily a zaujaly. S herci po odehrání před-

stavení probíhá krátká beseda nad danými tématy a děti obdrží jako 



památku na představení malé metodické lístky, určené k vymalování 

a přečtení v domácnostech. Nositelem myšlenky se potom stává dítě, 

doma problematiku otevírá a s rodiči vypracovaný materiál přináší zpět 

do školky, odkud se ocitá opět k vyhodnocení v Metodickém oddělení 

Divadla Dětí. Prostřednictvím divadelního představení tak lze například 

otevřít otázku, jaké hodnoty jsou pro dítě nejdůležitější přímo při pro-

cesu probíhajícího představení a díky procesu přípravy, průběhu 

a následné evaluace představení je možné otevřít diskuzi o hodnotovém 

uspořádání v české domácnosti i mezi rodiči a dětmi předškolního věku. 

Zadané téma diplomové práce je přerůstající z pedagogické vědy 

do odvětví psychologie, sociologie, noetiky, umění a estetiky i filosofie. 

Ačkoliv jsou s ohledem k takovéto interdisciplinarité jednotlivé pohledy 

z různých zorných úhlů stručně zpracovány v této diplomové práci, 

nezbývá dostatek prostoru pro hlubší analýzu ze zmíněných jed-

notlivých oborových pohledů. Divadlo Dětí při Karlovarském hudebním 

divadle však na sezonu 2 0 0 6 / 2 0 0 7 připravuje sestavení pracovní 

skupiny, nesoucí pracovní název "Lenka!" sestávající z učitelek 

mateřských škol, psychologa, sociologa, odborníka v divadelní tvorbě 

Pro děti, autorů a členů Metodického oddělení k hlubšímu propraco-

vání know -how a k hlubším analýzám výstupních informací z před-

stavení vytěžených k přípravě nového systému interaktivního divadla, 

vtahujícího do svých pochodů i rodičovskou veřejnost v ucelených 

programech v dlouhodobějších časových horizontech a širším územním 

záběru. Pokouší se tak položit základy sofistikovaného systému obsa-

hové výstavby International Children's Musical Theatre. Tato diplomová 

práce tak slouží jako silná motivační forsáž k dosažení vytýčeného cíle. 



A . ČÁST TEORETICKÁ 

1. O HODNOTÁCH A O HODNOTOVÉ VÝCHOVĚ 

1.1. Pojem hodnota 

Hodnota je vysvětlována jako obecný pojem ocenění čehokoliv 

jak ve smyslu materiálním, tak duchovním. Míra důležitosti nebo cena, 

kterou pro jedince má předmět nebo osoba umožňují základní ori-

entaci v životě a v jeho sociálním kontextu. „Z takto řazené míry důleži-

tosti vzniká subjektivní hodnotový žebříček jedince. Problematikou hod-

not se zabývá axiologie, filozofická nauka o původu a povaze." 

(Malátková a kol., 2004, s.357) 

Subjektívni hodnocení obsahující morální, estetickou, ideologickou 

nebo teoretickou interpretaci nadřazenosti nebo podřízenosti je 

nazýváno hodnotovým soudem. „Ve filosofii vědy se vedou neustále 

spory o to, zda sociální vědy mohou být prosty hodnotových soudů 

a pokud ano, zda v tom spočívá možnost nebo nemožnost existence 

objektivní pravdy v sociálních vědách." (Drozd,2003, s.170) 

„Respektovaná a univerzálně přijatelná hodnota prospívá jak 

člověku, který ji uznává, tak lidem, s nimiž v duchu této hodnoty 

jedná."(Eyrovi L. a R„ s.12) Hodnota je z hlediska sociálněpsycholo-

gického pojetí přiřazení určitého stupně subjektivní důležitosti osobám, 

skutečnostem, jevům, materiálním statkům, místům, zážitkům či 

vztahům. Hodnoty mohou být pojímány individuálně, ale také 

skupinově nebo celospolečensky. Hodnoty morální se jeví jako trvale 



platné a absolutní, mnoho hodnot má platnost pouze dočasnou. 

V množině v současnosti uznávaných hodnot nalezneme touhu být 

zdráv, žít, žít v míru, uspokojivě bydlet, mít dobré rodinné i společenské 

zázemí, dostatečné finanční zázemí, hodnocena je poctivost, odvaha, 

věrnost, úcta, láska, spravedlnost atd.. Z hlediska pedagogického jsou 

důležité hodnotové systémy. 

1.1.1. Hodnotový systém 

Hodnotový systém je hierarchicky uspořádaným seznamem hod-

not, který odráží reálné pořadí a důležitost hodnot sdílený určitou 

skupinou populace v určitém období. „Je zjišťován speciálními výzkumy, 

které objasňují například rozdíly v hodnotových systémech mladé 

generace a d o s p ě l ý c h . " ( P r ů c h a -Walterová- Mareš 1998, s.81) 

Hodnoty se vytvářejí a postupně rozšiřují v procesu socializace. 

Děl i t je můžeme na pozitivní a negativní, neboli žádoucí a nežádoucí, 

absolutní a relativní, přímé a nepřímé. „Podle obsahu na 

estetické,etické a logické."(Hartl 2005, s.156) Hodnotový systém 

každého jedince je jedinečný a neopakovatelný. Uspořádání významů 

jednotlivých hodnot ovlivňuje interakci jedince s jeho okolím. Má také 

vliv na sebeposuzování jedince ve společnosti. Každá interakce je pod-

nětem pro spuštění porovnávacího procesu mezi zvnitřněným hodno-

tovým systémem jedince nebo společnosti a konanou skutečností. 

Soulad nebo naopak disproporce mezi zvnitřněným hodnotovým sys-

témem a děnou situací působí jako motivační síla lidského konání. 

H o d n o t o v ý s y s t é m j e d i n c e , k te rý j e v s o u l a d u s j e h o p s y c h i c k ý m i , 

f y z i c k ý m i a s p o l e č e n s k ý m i m o ž n o s t m i , p ř ináš í i n d i v i d u á l n í u s p o k o j e n í . 



Hodnoty zvnitřněné jedincem doznávají s vývojem společnosti jistých 

změn. Pro jedince je nezbytné, aby jeho hodnotový systém byl vnitřně 

konzistentní s celou jeho osobností. Musí tvořit hierarchickou posloup-

nost podle stupně důležitosti, chápané jedincem. Ten ve takto 

sestavený hodnotový system musí věřit a s takto seřazeným hodno-

tovým uspořádáním musí být vnitřně stotožněn. 

Protože neexistuje jediný rozměr světa, neexistuje ani jediný způ-

sob osvojení. „Různorodost jednotlivých stránek, vlastností, aspektů, 

sfér, oblastí atd. vyžaduje od člověka vytvořit si subjektivní smysl pro 

různé úrovně jeho bytí a v návaznosti na jejich specifičnost hledat způ-

soby jejich poznání a explikace."(Dorotíková 1 977, s.6) Hodnotové sys-

témy se s vývojem lidské společnosti neustále proměňují. Přesto je 

většina pro jedince základních hodnot univerzální a bez ohledu na věk, 

společenské postavení, vzdělání či pohlaví si drží hodnoty přibližně 

ustálený význam. 

1.1.2. Požadavek hodnotové výchovy 

Pojetí současné výchovy dítěte spojuje výchovu se sebereflexí 

jedince. Z axiologického hlediska to znamená s rozvíjením schopnosti 

reflektovat rozporuplnou mnohostrannou smysluplnost dětí 

s utvářením hodnotových postojů, s uvědomováním si mravních, eko-

•ogických, politických i ekonomických důsledků našeho jednání 

a odpovědnosti za ně. Z toho, že akceptujeme axiologický aspekt 

výchovy jako její konstitutivní prvek, však ještě neplyne, že výchova je 

svou podstatou prezentací poznatků o hodnotách. Téma hodnot je 

multidisciplinární. Patří stejně tak k filozofii jako k etice, politice, historii, 



este t ice , ekologii atd. Pokud však chápeme výchovu jako činnost, která 

směřuje k rozvíjení schopností samostatně se orientovat v rozporu-

plném světě významů a hodnot, zaujímat samostatná hodnotící 

stanoviska, nestačí tento svět pouze znát. Stejně nezbytné je umět se 

rozhodnout pro svůj vztah k jednotlivým významům, zvážit, kterou svou 

stránkou je pro nás ten či onen význam přijatelný nebo naopak nepři-

jatelný. 

„Hodnotová orientace představuje výsledek myšlenkové analýzy 

smysluplnosti dění, při níž člověk vychází nejenom z představy o jeho 

jednotlivých významech, ale také ze subjektivního postoje 

k nim."(Dorotíková 1977, s. 13) Pro utváření hodnotového systému 

dítěte je rozhodující způsob uchopení života rodinou, ve které vyrůstá. 

Dítě přejímá automaticky rodinný hodnotový systém d í tě t i rodinou 

zprostředkovávaný. V rodině uchovávané a tradicí předávané hodnoty 

lze chápat jako jisté vzory sociálního myšlení a jednání, typické pro 

danou společnost. 

Vzdělání, zkušenosti a osobní rozhled vychovatele ovlivňují 

významnou měrou výchovu dítěte k hodnotám. Neboť je to právě 

vychovatel, kdo dítěti vštěpuje první postoje k realitě, která jej obklopu-

je. Obtíže pedagogiky jako vědy se znásobují tím více, čím více nám jde 

0 věc., o výchovu samu. „Nejenom teorie, ale i nereflektované peda-

gogické vědomí je znepokojováno neřešitelnými antinomiemi, k nimž 

se každý, kdo vychovává, nutně dobere. Každý dobrý vychovatel si dříve 

nebo později totiž musí položit otázku, zda má vůbec právo vnucovat 

své pojetí života hodnot jinému."(Dorotíková 1977, Pelcová s. 60) 

J a k á k o l i v v ý c h o v a j e z a m ě ř e n a na n ě c o h o d n o t n é h o a n i k d o 



nemůže vychovávat, aniž by hodnotil." (Brezinka 1 996, s.l 1 1) Výchova 

k hodnotám je součástí celého výchovného procesu. V mechanizmu 

působení je uskutečňována především pomocí společenské váhy zave-

dených pravidel, konvencí, autorit a jednání v jednotlivých prostředích, 

v nichž se dítě pohybuje. Jsou -li taková pravidla ve společenství 

dodržována a přináší -li uspokojení jednotlivci i jeho okolí, dochází 

k jejich zvnitřňování osobností dítěte. Proces výchovy ke přijetí hodno-

tových systémů společností prosazovaných potom probíhá úspěšně. 

Protože osvojování hodnot není abstraktním procesem, neboť 

hodnoty existují jen jako konkrétní hodnoty, musí člověk své smysly 

rozvíjet konkrétně, tj. způsobem, který odpovídá specifické povaze hod-

not. Člověk se učí rozumět povaze mravních postojů a žít v určitém 

etickém klimatu. Na vývoj lidských smyslů je proto možno se podívat 

jako na proces historický, ale také z hlediska psychologicko -pedagog-

ického. „To znamená jako na složitý proces výchovy k rozvinutí lidské 

subjektivity, jako na tendenci, která je individuálně a zároveň sociálně a 

všeobecně antropologický podmíněna. Kulturní hodnoty existují jen pro 

člověka, jehož smysly jsou kultivované." (Dorotíková 1977, s.28) 

1-1.3. Rodiče a hodnotová výchova 

Primární je odpovědnost rodičů za výchovu. Je třeba vyjít od 

osoby dítěte v její konkrétní společensko-kulturní situaci a od odpověd-

nosti jeho rodičů za celek výchovy. To ovšem předpokládá dvojí: 1) že 

rodiče mají nosná světonázorově - náboženská a morální přesvědčení 

a 2) že jsou také ochotni sami poskytnout svým dětem - opřeni o větší 

skupiny stejného myšlení- světonázorově-náboženskou a morální 



výchovu.Dnes však nemůžeme samozřejmě počítat s tím, že jsou tyto 

předpoklady splněny. Vždyť mnohokrát vzpomínaná hodnotová nejisto-

ta je především nejistotou světonázorově-náboženskou a morální. 

Právě světonázorově-náboženské a morální ideje rodičů, které by byly 

jako výchovné cíle nucené, aby rodiče mohli splnit povinnost světoná-

zorově -náboženské a morální výchovy, jsou skepsí vůči statkům víry. 

pomysleme například na ústup víry v Boha a v posmrtný život. „Na ten-

denci k přeznačení křesťanského náboženství za nenáboženskou sociál-

ní nauku s pseudonáboženským slovníkem, na kolísání mezi maxima-

lizací rozkoše a ochotou k rezignaci na ní, mezi sebeprosazením 

a sebeomezením, mezi soukromničením a povinností vůči společenství 

jako normami sloužícími orientaci." (Brezinka 1996,s. 127) 

Dnešní rodina nemá již onen široký kulturní, sociální a společen-

ský charakter jako rodina v době takzvaně tradiční do změn na přelomu 

17. a 18. století. Přesto je i dnes chápána jako základní sociální skupina, 

na které je vystavěn státní mechanizmus. Prvořadým cílem rodiny je 

plodit, uživit a vychovávat potomky. Proto se výchova stává dominantní 

aktivitou a všechny ostatní činnosti se jí podřizují. Rozkolísanost hodno-

tových systémů však znamená časté rozpady rodin s negativními 

dopady na stabilitu psychiky a celkového vývoje dítěte. V neúplné ro-

dině vychovávané dítě zákonitě nemůže přebírat hodnoty a tradice 

v plné míře. Vedle časových a ekonomických důvodů stojí tu 

i skutečnost citového a morálního handicapu dítěte, jemuž chybí jeden 

z rodičů. V současné české společnosti je rozvodem zatíženo zhruba 50% rodin. 

Dá se hovořit o tom, že současná česká rodina stojí v ústraní 

současného společenského zájmu. Sociální a ekonomický tlak, zaměst-



nanost obou rodičů, možnosti na opatření bytu či domu, posuny 

věkové hranice žen při narození prvního dítěte těsně pod 30. rok života 

však nemusí být podněty výlučně negativními. Je právě věcí výběru 

hodnotového řazení partnerů, která z priorit to bude, pro níž bude 

společný život veden. Je -li společným cílem rodičů, aby jejich děti byly 

vychovávány k hodnotám vycházejícím z pojetí kulturního, vzdělaného 

a slušného Čecha - Evropana, jen pouze věcí volby způsobu uchopení 

života, aby k takovému obrazu bylo dítě vedeno. 

Linda a Richard Eyrovi, manželé ze Salt Lake City v USA mají 

devět dětí. Publikace Jak naučit děti hodnotám, (Portál, 2000) za něž 

jsou považovány poctivost, odvaha, mírumilovnost, sebedůvěra, 

sebekázeň, věrnost, spolehlivost, úcta, láska, citlivost, přátelskost 

a spravedlnost, hovoří jasně o možnosti dosažení takového cíle. Z pub-

likace však vychází najevo, že k takovému procesu je potřeba bez ohle-

du na náboženské vyznání či holý ateismus seřadit si životní hodnoty 

do takové posloupnosti, aby na výchovu vzniknul v životě rodiny morál-

ně -hodnotový prostor a hlavně čas k výchově dětí obětovaný. 

1-1.4. Škola a výchova k hodnotám 

Vedle právního řádu jsou školy nejdůležitějším prostředkem, který 

má stát k dispozici. Nejsou to jen služby ve prospěch soukromých 

zájmů na vzdělání a vzestup. Školy mají sloužit i veřejným zájmům: 

Pěstování kulturní jednoty a základního morálního konsensu národa. 

»Čím více vzrůstá světonázorová a náboženská diferenciace a individu-

a|izace, nepřehlednost kultury a polarizace mezi náboženskými 

společenstvími, tím důležitější se stávají veřejné školy jako místa péče 



O společné statky, které slouží orientaci,, a o jejich zprostředkování příští 

generaci."(Brezinka 1996, s.128) 

„Dítě od tří let je schopno výchovného školení ve skupině jiných 

dětí. Proto bývá užíváno názvu dítě předškolní."(Příhoda 1 977, s. 1 89) 

Takový proces je však pouze doplňkovým k výchově dítěte v rodinném 

prostředí. Jeho význam je ovšem zásadní, mateřská škola je prvním 

kontaktním místem dítěte s otevřenou veřejností v podobě výchovně -

vzdělávací instituce. Mravní cítění dítěte a jeho jednání v souladu se 

společenskými normami mohou být účinně podporovány kvalitním 

programem mateřské školy. Cílem výchovy v předškolním zařízení je 

podpora k získání osobních postojů, rozvíjení dítěte, jeho učení 

a nabývání informací a zkušeností o světě, do kterého vyrůstá a také 

osvojování si hodnot, na kterých je založena naše společnost. 

V Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání se uvádí, že smyslem 

docházky dítěte do předškolního zřízení je „...doplňovat rodinnou 

výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí 

s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu 

rozvoji a učení". (Smolíková 2001, s.7) 

Pro účinné výchovné působení na dítě v rodině i v mateřské škole 

je důležitá oboustranná spolupráce. Spolupráce, dialog a spolupodílení 

se na výchově je v zájmu obou institucí. Formou návštěv rodičů ve 

škole, komunikací přes nástěnky, verbálním kontaktem učitelky a rodiče, 

skrze besídky a společné akce může docházet k navazování spolupráce 

na výchově, která se tak sjednocuje ve výchovných cílech. 



1.2. Hodnoty v děj inách naší kul tury a axiologický 

pohled na ně ze strany fi losofické 

1-2.1. Kořeny a tradice hledání hodnot a odpovědí, 

odkud se berou 

Axiologie, věda pojmenovaná z řeckého axia, tedy hodnota 

a logos, tedy slovo má za úkol hovořit o hodnotách. Je to věda, která 

se pokouší odhalovat a kategorizovat povahu hodnot a hledat jejich 

důležitost a reálné umístění ve struktuře společnosti. Odpovídá na 

otázky o proměnách společnosti, je to věda hledající odpovědi na 

otázky o vzniku, uvedení v reálný život a proměnách morálních principů. 

Je to také věda hledající odpovědi na otázky mezilidských vztahů, 

vztahů mezi jedincem a společností. Musíme však s politováním kon-

statovat, že toto hledání je doposud bez velkého úspěchu a ještě více 

bez zájmu zkoumaných společností. Konjunktury zájmu o tuto vědu, 

jakou bylo nejblíže období konce 19. století, vyprovokované patrným 

rozkladem hodnotového systému jsou vystřídány obdobími vyčleňu-

jícícími axiologii na samý okraj zájmu společnosti nejenom civilní, ale 

i akademické. 

Od antického Řecka, kdy ustupující mytologické nahlížení světa 

Počíná vytlačovat antický filosofický náhled na svět, urazila axiologie, 
věda o hledání hodnot dlouhou dráhu. Ačkoliv byla ukryta pod pláštěm 

vědního oboru filosofie, předávaly si pomyslnou štafetu hledání hodnot 

osobnosti, zrcadlící ve svých tézích dosavadní zkušenost a vzdělanost 

lidstva a ovlivňující jej v dalším maratónu hledání. 

N o v ě se rodící rac ioná ln í p o h l e d na o k o l n í svě t souv i se l s rodící 

se p o t ř e b o u a n t i c k é h o Řeka o d p o v ě d ě t na o t á z k u c o j e t o v l a s t n ě svě t 



a k čemu jsem v něm já. Najít odpověď, o níž bychom mohli uspoko-

jivě prohlásit, že je logická, to byla výzva zrodivší se tenkrát a nedající 

dodnes spát přemýšlivě části lidské populace. Objektivní výzkum 

a pokus o reflexi, která by pomohla člověku najít ucelenou představu 

o všeobecné logice dění, ten začíná u antického hledání arché, počátku, 

principia. Přes tisícileté úsilí nás však tento problém dodnes dalece pře-

sahuje a nedává ani náznakem naději na její nalezení v současném 

modelu uvažování lidstva a stupni dosaženého a snad i dosažitelného 

vědění. 

Od Sokrata, který problematiku hledání porozumění člověku 

povýšil nad hledání odpovědí vedoucí k porozumění fysis, se s touto 

problematikou vine také otázka - co je a co není dobré či zlé pro je-

dince a od jedince a jak této problematice porozumět. Tedy nikoliv 

v kosmu, ale ve vlastní duši má hledat Sokratův žák odpověď na tyto 

základní otázky. Je to duše, která prosvěcuje proces lidského fyzického 

bytí a vrhá světlo na tajemství jeho vnitřních mravních postojů. Již 

Platon, největší Sokratův žák otevírá axiologickou otázku pro společnost. 

Řadí některé idee ve společnosti nad ostatní a dobro řadí v pomyslném 

hodnotovém žebříčku na nejvyšší stupně. Již podle Platona je pro obec 

nedůležitější hodnotou mravnost. Hodnoty jako substatnce jsou podle 

Pla tona ve své pravé a ideální podobě nepomíjivé a mají nadčasový 

charakter. Takto spontánně zrodivší se základ hodnotového absolutiz-

mu, jehož respekt přes tisíce let hledání nepominul zakládá tradici, od 

níž se vine pramen hledání až do dnešní doby. 



* 

1.2.2. Hodnoty z pohledu noetiky neboli gnoseologie 

Souhrn poznatků a zážitků, které člověk během své životní poutě 

nasbírá a zařadí je do vlastního žebříčku hodnot lze nazvat individuální 

zkušeností, neboli pravdou z pohledu jedince neboli empirií. Receptory 

našeho poznání jsou naše smysly. Proto i empirické poznání je 

smyslové a stojí v protipolozoze poznání racionálního, rozumového. Tak 

jak stojí v úvodu této práce Sokratovo "Scio me nihil scire" proti snaze 
0 objasnění problému socializace dítěte do společnosti, Descartesovo 

"Cogito ergo sum" se staví svým racionalistickým přístupem proti 

empirismu. U empirismu však zůstaneme, neboť nezbývá než se 
v paletě filosofických náhledů a přístupů přiklonit k náhledu na problém 

zadání diplomové práce z hlediska některého z nich. Jinak by se totiž 

stala výčtem doposud dosaženého vědění lidstva. Tím spíše, že 
v samotné definici racionalizmu, který tvrdí, že skutečného poznání je 

možno dosáhnout pouze rozumem a analýzou se vyskytuje výraz 

rozum". Pojem rozum, který uspokojivě definovat je nad rámec 

možností a vědomostí lidstvem v současné době dosažených. Rozumů 

dnes totiž teoretická věda zná celou soustavu, přičemž v žádném pří-

padě nelze hovořit o homogenní skupině sobě podobných, pojem 
r o z L )m vysvětlujících teorií. 

N o e t i k a j e v ě d a z k o u m a j í c í m o ž n o s t i l i d s k é h o poznán í , j e h o 

V2nik, proces, předmět a možnosti, která pokorně přiznává současný 

mzdíl m e z j trancsedentností a transcendentálností empirických 

zkusenost í . T r a n s c e d e n t á l n í z k u š e n o s t í m ů ž e m e označ i t vše, co se týká 

P r | m ý c h p o d m í n e k při j e j í m n a b ý v á n í nás obk lopu j í c í ch , t e d y např ík lad 

Čč) 
a s a prostor, které jsou apriorní a na naší zkušenosti zcela nezávislé. 



Zkušenosti transcedentní musíme označit jako takové, které přesahují 

hranice našich možných zkušeností dosažitelných a teoretickému 

poznání doposud nedostupných, jimiž mohou být například hranice 

námi pouze pozorovatelných jevů. 

Hodnoty, které přijímáme do svých hodnotových systémů, jsou 

zatíženy právě oním přesahem transcedentních zkušeností nad 

zkušenostmi transcendentálními. V řazení hodnotových žebříčků se tak 

objevují i hodnoty, které populace spontánně pociťuje, podřizuje se jim 

a přijímá je jako zásadní. Tyto hodnoty vycházejí z uvěření v existenci 

Stvořitele, Boha. Prostřednictvím náboženství potom vystavuje tyto hod-

noty do primárních pozic v hodnotových systémech naší kultury. 

1.2.3. Hodnoty a vzdělání jako problém pedagogický 

i fi losofický 

„Žádná doba toho nevěděla tak mnoho a tolik rozmanitého 

o člověku jako ta dnešní. Žádná doba nepodávala své vědomosti 

o člověku tak důrazným a poutavým způsobem jako ta dnešní, žádná 

doba nebyla s to tyto vědomosti tak rychle a snadno nabídnout jako ta 

dnešní. Avšak žádná doba nevěděla méně, co je člověk, než ta 

naše."(Dorotíková 1999, Pelcová N. s. 11) Znamená to, že s prohlubu-

jícími se znalostmi o člověku rozkrývá se neustále více a více nových 

otázek, které v mnohém přesahují naše dosažené znalosti. To samozře-

jmě platí i o výchově. Odpovědi na otázky kdo jsem já, jakým způ-

sobem mám uchopit život, kde jsou hranice mého dosažitelného 

Poznání a schopnosti ovlivnění stavu věcí, podle čeho se mám chovat 

3 jakou podobu má opravdové štěstí se mohou miliónkrát lišit nahlíže-



ny z miliónů různých úhlů náhledu. Proto se bude také lišit nekonečno 

výchovných cílů. Ty lze sjednocovat kupříkladu Rámcovým programem 

pro předškolní vzdělávání, ale již uchopení do praxe tohoto dokumen-

tu ze strany dvou sousedních mateřských škol přinese různé způsoby 

uvedení tohoto programu do praxe a tím i jiných výsledků ve výchově. 

To však není negativní stav věcí, nýbrž přirozená pestrost, počítající 

s rozmanitostí lidských osobností a tvořící svět plnohodnotným při 

zachování svobodné kreativity a vůle jednotlivých osobností. 

1.2.4. Morá lka měnící se v průběhu lidských děj in 

Hovoříme-li o mravních zásadách, které si má dítě osvojovat, 

musíme hledat, jak a kde se tyto zásady rodí. V dlouhých dějinách lid-

ství se pohled na mravní zásady proměňoval s nárůstem dosažené kul-

turnosti jednotlivých společenství. Ale i vysoce kultivované společnosti 

Pod tlakem kultů a mocenských mechanismů žily v morálních 

úchylkách z dnešního pohledu nepřijatelných. Inkové vytrhávali z těl 

mladých chlapců za živa srdce, aby uctívali boha slunce, ve všeobec-

ném přijetí a souhlasu celé komunity. V antickém Řecku byl stárnoucí 

muž, neudržující milenecký vztah s dospívajícím chlapcem považován 

za nespolečenského tvora, Amerika byla již dávno objevena, když jsme 

my Evropané upalovali za živa dívky na hranicích v přesvědčení, že po 

nocích obcují s fyzickým ďáblem. Dozorcům v koncentračních táborech 

Při vojenské přísaze žehnával katolický kněz a vojáci na svých opascích 

hrdě nosili nápis Gott mit uns. Americká armáda v současné době 

vyváží vězně ze svého území do zahraničí, protože na území Spojených 

Států je mučení zakázáno, Evropané opouštějící nedělní dopolední mši 



se cestou domů před nedělním obědem staví v jídlem přeplněném 

supermarketu a oběd jim chutná i když vědí, že každé tři vteřiny umře 

ne světě jedno dítě hladem. Je složité hledat morální principy a neza-

mýšlet se nad rozporem v proklamovaném a konaném jednání. 

Ale naděje jistě existuje. Spočívá v sociohistorické kulturnosti lid-

stva, ve vzdělání, v lidské paměti, v odstranění nedostatku potravy 

a vody. Především však spočívá ve výchově, ve výchově od dětských let 

k pravidlům spolužití, které jsou dány nejenom zákony ale především 

vnitřním citem každého člena komunity a potřebou dodržovat jejich 

principy nejenom před společností, ale především před sebou samým. 

Jednou ze základních vlastností člověka je jeho potřeba pohybo-

vat se ve společnosti dalších lidí. Jsme bytosti společenské a sdružu-

jeme se do společností. 

Spolužití v každé komunitě však není jednoduchým procesem 

a přináší řadu komplikací. Bez přijetí společensky uznávaných pravidel 

spolužití a osvojení si daných sociálních a morálních kompetencí tak, 

aby byly uspokojovány potřeby jedince a zároveň byla dodržena 

pravidla kulturního soužití dochází k rozporům, kdy buď je psychicky 

frustrován lišící se jedinec nebo společnost užívá k vynucení si řádu 

obranné mechanizmy. Pronikání předškolního dítěte do principů soužití 

je věcí socializace a to jak v domácím prostředí tak i v mateřské škole, 

upevňováním socializačních procesů se samozřejmě zabývá i školství 

základní a středoškolské. 



1.2.5. Pokus o definování po jmu morálka 

Podat přesnou a vyčerpávající definici pojmu morálka tak, jak je 

užívána v soudobých Čechách v podstatě není možné, protože vždy 

bude záležet na úhlu pohledu, ze kterého naň hledět budeme a tento 

úhel bude způsobovat byť pouze jemné, přesto však zřetelné odchylky. 

Potřebám této diplomové práce nejvíce vyhovuje pohled kulturně ped-

agogický. 

Souhrn všech hodnot, které jsou uznávány a považovány 

společností za dostatečně reprezentativní, mravné a kulturní 

a společenský rozvoj zajišťující je nazýván morálkou. O tyto preferované 

hodnoty společnost pečuje a usiluje o jejich ochranu, vytváří modely 

tyto hodnoty demonstrující a poukazující na správnost daného konání. 

Vytváří si proti touto morálkou nepřijatelným způsobům jednání 

ochranné a represivní mechanizmy. Morálka společnosti v sobě odráží 

sociokulturní paměť a zkušenost dané komunity i historie celého 

lidstva. Je v čase proměnlivá a vychází z teritoriálních tradic, zvyklostí, 

konvencí v závislosti na kulturnosti a jejím vývoji v daném rámci komu-

nity. I když je hodnotový systém, z něhož morálka vychází v neustálém 

vývoji v závislosti na vývoji společenském, lze konstatovat její relativní 

stálost v závislosti na přirozeném lidském citu jednotlivých členů 

společnosti a historické paměti celé společnosti. 



2. PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ 

2.1. Kognitivní vývoj předškolního dítěte, nápodoba 

Vývoj poznávacích procesu dítěte v předškolním věku lze charak-

terizovat egocentrizmem, fenomenizmem, magičností a absolutizmem. 

J.Piaget toto období nazývá názorným, obdobím intuitivního myšlení. 

Zjevná podoba světa má pro dítě natolik dominantní význam, že pro ně 

jakákoliv zásadnější proměna vzezření nějakého objektu či situace před-

stavuje ztrátu jejich původních totožností. „Dítě sice již dříve pochopilo 

trvalost existence objektů vnějšího světa, ale dosud si neuvědomuje, že 

jde o trvalost jejich podstatných znaků, které nezávisí na proměnách 

vnější podoby." (Vágnerová 1 977, s. 102) 

V předškolním věku při řešení jednoduchých matematických 

úkolů dítě má sice dítě již určitý pojem o stálosti jednoho objektu 

v prostoru a čase, nemá však zatím vytvořenou představu trvalosti větší 

skupiny předmětů. Není schopné systematické aktivní explorace. 

Významnost aktuálně vnímaného obrazu světa je pro předškoláka 
v tom, že představuje nějakou subjektivní jistotu: je to doopravdy tak, 

Protože to tak vidí. „Uvažovat o nepřesnostech, k jakým tento způsob 

Poznávání může vést, dítě n e n a p a d n e . . . . , n á z o r n é myšlení může mít 

charakter manipulace se symboly ve vědomí." (Vágnerová 1977, s. 104) 

Napodobování konkrétních sociálních vzorů stojí na počátku 

socializačního procesu dítěte. Je ze strany dítěte neúmyslné a je pro-

s e m zvnitřňování odpozorované sociální reality. Odpozorované 

jednání dítě napodobuje nejprve ve stejných situacích, jako ve kterých 
s e s nimi setkal. Později je přenáší do situací odlišných. Při těchto čin-
n°stech využívá dítě nižší poznávací procesy a krátkodobou paměť. 



Z napodobování přechází dítě postupně do fáze identifikace, tedy sto-

tožňování se s rolí. Stotožňovací proces je již procesem uvědomělým, 

kdy dítě idetifikující se s rolí vnáší do ní vlastní zkušenosti a hodnocení. 

Nejpřijatelnějším způsobem, jak si dítě může tuto roli prověřit je hra. Při 

hře dítě může docházet k závěrům, korigujícím jeho socializaci po 

reakci svého okolí na jednotlivé způsoby jednání. Ke stotožňování se 

s rolemi dochází dvojím způsobem v postupném vývojovém modelu 

nejprve realizace a pak její následné verbalizace. Verbální stotožňování 

vyžaduje již jistou dávku schopností zacházení se symboly, ve hře jde 

nejčastěji o hrové symboly. Dítě se tak postupně na základě již vlastních 

symbolických reprezentací dopracovává k realizování jemu vlastní 

morální a sociální strategie. 

„Hlavním vývojovým (a tím i výchovným) úkolem tohoto období 

je zdravé odpoutání z předchozí hluboké závislosti na mateřské osobě 

a zařazení do pivního společenského okruhu, jímž je dítěti rodina. Toto 

zařazení ovšem předpokládá, že matka a dítě nejsou už biologicky ani 

Psychologicky jedna bytost, ale že jsou to bytosti dvě..."(Matějček 1986, s.l 04) 

Celý proces je však podmíněn dosažením sebepojetí. Dítě si 

musí uvědomovat sebe sama a musí mít vytvořenou vlastní osobnost-

ní perspektivu, aby bylo schopné odosobnění se v procesu decentra-

lizace. Pro pochopení reality je tento krok velmi významným mezníkem. 

Je podmínkou pro pochopení partnera v interakci a je nevyhnutelným 

Předpokladem úspěšného a tolerantního spolužití v komunitě a soci-

alizačního procesu. Sociální a morální realitu si může dítě osvojovat 

v různých variantách učení. Tyto varianty jsou závislé na individuální 

intelektuální úrovni dítěte, aktuálním stupni rozvoje dítěte v oblasti 



sociální a morální. Jsou závislé také na předcházejících zkušenostech, již 

vytvořených schématech a individuální reprezentaci. Jsou také 

přirozeně závislé na podnětnosti prostředí, do něhož dítě vrůstá. Učení 

tak může mít podobu zkušenostní, kdy dítě prodělává v intrasociálním 

procesu jako účastník jednotlivých situací proces jejich hodnocení 

z různých hledisek. V tomto procesu dítě může okamžitě na základě již 

dosažených zkušeností se světem a sebou samým vyhodnocovat 

výsledky jeho individuálního úsilí. Může jít dále o učení v mechanizmu 

pokus a omyl, kdy dítě poznává své možnosti na základě reakcí svého 

okolí. Může jít také o učení verbální, které však lze efektněji použít u dětí 

školního než předškolního věku. 

Stupeň sociomorální vyzrálosti dítěte je jistě jiný u dítěte věku 

Předškolního než u dítěte v základní škole. Protože však není možné 

čekat až do jakéhosi pomyslného věku dítěte a potom skokovou změ-

nou učinit z osobnosti nesociolizované osobnost sociolizovanou 

v nějakém rychlokurzu, tento proces musí p r o b í h a t plynule, pozvolna 

a stále od nejútlejšího dětství až do dospělosti. Proto není možné vyřa-

dit z předmětného zájmu, výzkumu a realizace tento proces učení 

v Předškolním zařízení. Je samozřejmé, že jednotlivé osobnostní 

dosažené výsledky dětí nebudou na stejné úrovni a budou pozůstávat 

za výsledky dosahovanými dětmi v základní škole. Proto stejně jako ve 

Škole základní můžeme i o předškolním zařízení prohlásit, že jejím jed-

n [ m z jeho základních cílů je podporovat individuální sociomorální vývoj 

Předško ln ího dítěte. Podporovat rozvoj jeho identity zejména v h l e d á n í 

°dpovědí na otázky co si myslí dítě o sobě, jak samo sebe hodnotí, má 

vyvinutý dostatečný stupeň sebeúcty. Dále co si o dítěti myslí jeho 



okolí a jak jej hodnotí a do jaké míry je dítě akceptováno svým okolím. 

V tomto smyslu je potřeba podporovat i rozvoj samostatného myslení, 

vedoucího dítě ke schopnostem rozpoznání meze mezi vhodným 

a nevhodným chováním v rovině sociální. Také se musí naučit rozpoznat 

rozdíl mezi pravdivým a nepravdivým výrokem v rovině intelektuální. Dítě 

by však nemělo jednat v závislosti na následující vidině trestu nebo 

odměny, opravdová autonomie v jednání se projevuje schopností ovládat 

sama sebe. V opačném případě lze totiž očekávat, že dítě bude ochotno 

podstupovat rizika, že se na jeho konání nepřijde, nebo naopak se z něj 

stane nekreativní vykonavatel příkazů. V nejhorším případě se proti ostré-

mu režimu vzbouří. S rozvojem identity a autonomie spontánně dochází 

i k rozvíjení osobní zodpovědnosti. 

2.2. Mravní jednání u předškolního dítěte 

V procesu interiorizace morálních hodnot dítěte bychom jen 

velmi složitě definovali ostře vymezené časové hranice a pořadí 

uchopovaných hodnot. Je v přirozeném zájmu jak rodinného prostředí 

tak společnosti, zastoupené v tomto procesu osobou učitelky 

v mateřské škole, aby bylo dítě s morálkou seznamováno a naučilo se 

Ji respektovat. Dítě automaticky přijímá modely chování, kterými je 

obklopeno a které má možnost odpozorovat. Z množiny podnětů 

a neustálých interakcí se v socializačním procesu dítěte začíná formo-

vat základ individuálního morálního poznání. Vytváří se individuální 

reprezentace, tedy individuální vlastní hodnotový systém, který by se 

měl ve větší či menší míře podobat hodnotovému systému žitému 

komunitou, do které dítě vrůstá. Zvnitřněné hodnoty, podle nichž 



koriguje dítě svá další jednání potom zpětně dovytvářejí spektrum jed-

notlivých individuálních reprezentací ostatních lidí a jeho vrstevníků. 

V následných interakcích zpětně ovlivňují celkový společenský morální 

status. Ve výchovném procesu potom musí být zohledněny i vývojové 

tendence společnosti s přihlédnutím na možné proměny ve způsobu 

uchopení každodenní reality komunity. 

S růstem dítěte jak fyziologickým tak i duševním by se měl stále 

rozšiřovat prostor pro vlastní svobodný vývoj, pro možnost svobodné 

volby a rozhodování, postupné přijímání zodpovědnosti za přijatá 

rozhodnutí a nesení společenských následků z těchto rozhodnutí 

vzešlých. Bezmyšlenkovitá vynucená poslušnost dítěte vede k pot-

lačování rozvoje jeho osobnosti anebo naopak ke vzpouře proti hod-

notám společností proklamovaným. 

Hodnotové řazení v každé rodině je přirozeně intimní a indi-

viduální záležitostí. Ta se sice navenek projevuje ve vzorcích jednání 

rodičů a dětí, nebývá však verbálně proklamována a zůstává v diskrét-

ním prostoru každé rodiny. Mezi všeobecně přijímané hodnoty 

v současné české společnosti však patří poctivost, láska, píle, úcta, 

spravedlnost, svoboda, odvaha, mírumilovnost, pokora, tolerance, 

sebekázeň, věrnost, spolehlivost, citlivost a podobné hodnoty. 

Při intenzivním formování dítěte do předem určeného modelu 

však může docházet až k manipulaci bez patřičného respektování 

vnitřních potřeb dítěte, kdy je zohledňován prvořadě pouze řád a potře-

by dospělého formou příkazů, nařízení a omezení. V dlouhodobém pro-

c esu takovéto výchovy dochází k oslabování individuálních komu-

t a č n í c h schopností dítěte, dítě přijímající tento model jednání za 



vlastní má tendence s ostatními vrstevníky jednat obdobným způ-

sobem. Má panovačné jednání a pozbývá schopnosti docházet ke kom-

promisům, čímž je jeho socializační proces těžce poznamenán a dítě 

vyrůstá jako problémové. 

Přes všechny výchovné snahy a procesy by mělo dětství zůstat 

obdobím plnohodnotného hluboce prožitého období života. V dětství 

by interiorizované morální zásady měly vést dítě k radostnému 

prožívání tohoto úseku života. Bez vnějšího nátlaku a s možností 

utváření vlastního hodnotového systému. A to nejenom aplikací 

nařízení a zákazů ale , při přímé aktivní účasti dítěte v procesu soci-

alizace do společnosti. Pojetí dítěte jako partnera při jeho výchově, 

kladoucí důraz na rozvíjení dítěte v sociálně - morální oblasti a orientu-

jící se na podporování individuality a subjektivity dítěte je rozpracováno 

v prosociálních koncepcích opírajících se o práce R.R. Olivara, v kon-

cepcích tvořivě- humanistických vycházející z Maslowovy a Rogersovy 

humanistické teorie, zpracovaných v díle Zeliny - Zelinové a v 

koncepcích sociomorálního rozvíjení dítěte, vycházející z Piageta, 

Kohlberga, Selmana a Vygotského. Na ně navazují kupříkladu koncepce 

etické výchovy podle Olivara a Eriksona, realizované na základních 

školách. Při udržení důstojného a tedy rovnocenného postaven, dítěte 

PR procesu jeho výchovy dochází cestou dílčích kompromisů k postup-

nému přibližování požadavků komunity, do níž se dítě socializuje a jed-

o v ý c h požadavků vychovávaného dítěte až k jeho zdárnému 

členění do společnosti. 



2.3. Emoce a estetický záži tek jako jeden i prostředků 

rozvíjení poznávání dí těte 

„Uchopíme -li termín emoce bud jako proces prožívání, hnutí 

mysli, pohnutí, dojetí, vzrušeni, cit, náladu či afekt a vášeň" (Slovník 

cizích slov Praha 1955, str.62) nebo jako ... „psychický stav pramenící 

ze subjektivního prožívání vztahu k něčemu či někomu, který může být 

v rozporu s racionálním hodnocením téhož vztahu či objektivní 

skutečností", ( Průcha,J. a spol.,Pedagogický slovník Praha 1998, str. 

64) nebo podle Hartla jako „ne,častěji zastřešující pojem pro subjektivní 

zážitky libosti a nelibosti provázené fyziologickými změnám,, motorick-

ými projevy, stavy menší a větší pohotovosti a zaměřenosti, u nichž lze 

zjišťovat směr přibližování či vzdalování, intenzitu i čas trvání..." (Hartl, 

P.,Psychologický slovník.Typografia, Praha 1993.slr.53). nebo dovolíme 

-li si prostě říci, že se jedná o vnějškově v interakci pozorovatelný pro-

jev vnitřně proběhlých duševních procesů partnera, musíme připustit, 

že emoční projev předškolního dítěte je průkaznou, hodnot,telnou 

a snad také měřitelnou veličinou, vyjadřující stupeň kladného nebo 

záporného prožitku navozené situace, komunikace nebo děje. 

Z rozboru....vyplývá, že veškeré vnímání, a tedy i chování člověka 

* P r o s t o u p e n o u r č i t ý m citovým zabalením. „V mezilidských vztazích 

» ve výchovném působení hraje cit velmi důležitou úlohu, a to už od 

^ú t le j š ího věku." (Sovák 1980, s. 64) Emoce malého diváka vycháze-

li * ieho citu. Nejsilnější a nejnápadnéjším znakem dětské osobnosti 

Zůstává v t o m t o období stále ještě citová odezva na okolní svět. City 

V t o m t o věku nejdůležitější součást osobnost, dítěte a také základ 

i eho psychického rozvoje. Nejdůležitější však není to, co dítě dává 



svému okolí najevo, to znamená projevy citových stavů, nýbrž to, že 

dítě svůj vztah k okolnímu světu hluboce prožívá. „Radost, žal, zklamání, 

očekávání, souhlas, odmítnutí, sympatie, odpor, to jsou stavy, v nichž se 

osobnost malého dítěte stále pohybuje. Dítě však ještě není schopno 

tyto stavy rozumem kontrolovat a ovládat a tak žal nad nesplněným 

přáním ovlivní celou jeho osobnost." (Berdychová 1980, s.18) 

Proto každý pozitivní i negativní vliv, vyplývající ze zážitku v divad-

le či v kontaktu s jinými druhy umění a jinými formami ušlecht.lého 

krásna zanechávají v dítěti stopu. Ta neodeznívá bezprostředně po 

takovém prožitku. Ukládá se hluboko do osobnosti dítěte a formuje jej 

v citlivého, vnímavého a neapatického člověka. Na takovéto výbavě 

může v dalších stádiích života vystavět svoji kultivovanou osobnost, 

disponující širokým pásmem citové senzibility v jemných nuancích. 

E m o c e obecně slouží k překonávání nastalých překážek v sociální 

úrovni. Emoce hněvu urychlí dosažení a prosazení našich přání. Touha 

dokáže pomoci překonat zábrany, vede nás k mechanizmům principu 

zachování rodu. Strach nás chrání před úrazem, štěstí můžeme pociťo-

vat v případě dosažených úspěchů nebo v blízkost, členů rodiny a osob 

nám milých. Kromě prožívání emocí však lze emoce také navazovat 

a může tak docházet k jejich řetězení. Neurvalé jednání způsobuje neli-

bost, agresivita vybuzuje protiútok. Naopak pochvala vybudí úsměv 

3 Pozitivní a optimistické jednání může působit prot.stresově , )ako 

°brana proti depresím. 

„Ovládnutí svých emocí je jedním ze základních prvků socializace. 
V Předškolním věku se aty dítěte pomalu dostávají pod kontrolu rozu-

mu a vůle, i když jeho citové reakce ,sou stále bezprostřední a nékdy 



mají i silný výraz, přece jen už dítě více dbá na to, co je společensky 

úměrné jeho věku." (Berdychová 1980, s. 21) Nezměrné množství 

pozitivních i negativních podnětů, které dnešní dítě předškolního věku 

Přijímá, zdaleka neodpovídá genetické výbavě, kterou s sebou po 

desetitisíce let l.dstvo nese. Ještě před dvěma sty let bylo na našem 

území naprosto běžné, že dítě vyrůstalo v uzavřeném rodinném kruhu 

s rodiči, prarodič, a sourozenci. Poměrně sevřená morálka tehdejší doby 

dávala mnohem menší možnost získávat podněty probouzející emoce 

oproti četnosti, které působí na dítě dnešní. Dramatické dvacáté století 

radikálně změnilo sociální postavení dítěte ve společnosti a to již 

v útlém věku prochází složitým socializačním procesem, ve kterém jej 

provázejí právě emoce. V návaznosti na rozdílný životní styl vyvíjí se 

tedy i emoce do jiných úrovní, než tomu bylo dříve a dítě se musí 

vyrovnat s korekcemi v emotivním prožívání jak směrem dolů, tak 

u mnohých také směrem nahoru. 

Takovéto korekce jsou předmětem výchovy dítěte jak v domácím 

prostředí, tak v předškolním zařízení. Protože emoce slouží jako pomocník 

Při Překonávání překážek, je věcí vychovávajícího, aby uměl najít Indi-

viduální odpovídající míru dítěti předkládaných problémů k řešení, které 

nepřesahují právě do jisté m í ^ dozrálé dětské schopnosti a jejich 

vyřešení je schopno dítě uspokoj*. Je na vychovávajícím, jaké prostředí 

nechá na dítě pùsob.t a které emoce mu nechá vstřebávat pro možnou 

nápodobu, jeden z pn/ních procesů socializaíního uěení. Od dítěte, 

taeré necháme civět celé dopoledne na stupidní honiěkový kreslený 

^r iél , k d e s e p o s t a v l č k y mydlí vším dostupným kamkoliv a za cokoliv 

Můžeme podobné projevy oěekávat již v odpoledních hod.nách na 



pískovišti v interakci se svými vrstevníky. Emoce, které jeho jednání 

vzbudí pak rozhodně neprospívají jeho harmonickému rozvoji. Protiútok 

či rvačka ze strany jiného dítěte, pokárání nebo trest, přicházející od 

dospělých je potom pro dítě nepochopitelnou reakcí na jednání, které 

praktikovalo jako zažitý vzor. V psychických pochodech dítěte se rodí 

frustrace a ta s sebou nese další negativní řetězení emocí. Schizma 

mezi předkládanými podněty a požadovaným jednáním je pozorovatel-

né na každém kroku dítěte. Dosažení přijetí pozitivně orientovaných 

mravních zásad ze strany dítěte, na jejichž základě potom emo ině 

reaguje na vnějškové podněty je tedy úloha vychovávajícího. Je velm, 

složitá a v dnešním světě obtížně dosažitelná, neustále proměnlivá 

a pod neutuchajícím tlakem vnějších podnětů negativních. 

3. DĚTI A DIVADLO. KTERÉ PŮSOBÍ 

NA ROZVOJ ESTETICKÉHO V N Í M Á N Í SVĚTA 

1 1 . Dětské divadlo j ako fenomén 

Protože proces výchovy k hodnotám je zprostředkováván 

divadelním představením, je potřeba se tomuto fenoménu věnovat 

patřičný oddíl práce. Rozumíme -li estetickou výchovou cestu ke 

vnímání, správnému pochopení a hodnocení krásy, potom divadlo má 

Přirozenou naději působit na děti pozitivně díky kvalitě a vhodné volbě 

uchopených vyjadřovacích prostředků při jednotlivých představeních 

a souběžných doprovodných aktivitách. „Hrají-li děti samy divadlo, 

urnožňuje j im to objevit možnosti sebevyjádření, uvědomovat si své 

t è l ° , Vcíti, se do různých lidských vlastností a kultivovat mluvený projev. 

P i vn ím , tvořivým způsobem děti předávají své sdělení kamarádům, 



rodičům a ostatním divákům, učí se komunikovat na neobvyklé úrovni, 

mají možnost se uplatnit a své uplatnění na jevišti ověřit a tím svou 

práci dovést do konce. Divadlo můžeme vnímat jako dílo vytvořené 

společně pro druhé."(Cílková 2005, s.12) 

Odpovídající úrovní k dosaženým kompetencím rostoucího divá-

ka může být každé jednotlivé divadelní představení vystavěno tak, aby 

patřičná úroveň a výběr zmíněných již vyjadřovacích prostředků odpoví-

daly vyzrálosti diváka, zohledňujíc v první řadě jeho věk a psychické 

i fyzické zvláštnosti daného období růstu a pozici ve vzdělávacím pro-

cesu, ve které se divák právě nachází. Proto i divadlo pro děti předškol-

ního věku je fenoménem, který musí zohledňovat zvláštnosti a kompe-

tence maličkého diváka. Nejedná se však o soubor omezení v divadel-

ní tvorbě a práci, ale pouze o odborný výběr souhrnu vhodných komu-

nikačních cest mezi jevištěm a hledištěm, vhodný výběr prostředí, 

v němž je představení hráno a zohlednění věku odpovídajícího obsahu 

představení. Není přitom vůbec rozhodující, jestli je představení pojato 

v širokém výpravném rozmachu nebo je -li realizováno s divadelními 

náznaky a imaginací. Důležitější je buď přirozený talent nebo nabytá 

zkušenost k nelezení strunky komunikace mezi divákem a jevištěm, byť 

v předškolním zařízení improvizovaným. 

Jsou -li děti do divadelní tvorby zapojovány, nekončí tvořivý proces 

nikdy na jevišti. „Děti ve volných chvílích o divadle diskutují a přemýšle-

jí o kostýmech, scéně, kulisách i rekvizitách, zapojují do své dramatické 

aktivity svět kolem sebe, spolužáky a kamarády, sourozence..."( Cílková 

2005, S.13) Dochází tak k dětské animaci i mimo institut mateřské školy 

a ke přenášení tvořivého náboje do života v jejich okolí. 



3.2. Vývoj dětského divadla v Čechách 

Zabývali bychom se celou historií divadelnictví od geneze tohoto 

kulturního fenoménu, jeho přerodu z účelově pojatých fází spojených 

s mystickými obřady prehistorické éry lidstva přes starou Čínu, Egypt, 

antický svět, středověk až k renezanci a modernímu divadelnímu pro-

jevu, nezbyl by nám prostor na řešení problémů s touto diplomovou 

prací spjatých. Kulturní nutkání, invence a kreativita provází lidstvo od 

doby, kdy se člověk stal člověkem. Divadlo je tu a žije. A s ním i divad-

lo pro děti. 

Není možné se zaobírat celým příběhem umění, nazývaného divadlem. 

Je ale nutné pozastavit se u několika klíčových historických momentů 

a vzpomenout jména, která dala dnešnímu dětskému divadelnictví tvář. 

Učitel národů Jan Amos Komenský dobře rozpoznal, že pedagogický 

materiál uchopený divadelní hrou může snáze proniknout pod kůži 

dospívající mládeže a realizoval studentské divadelní hry se svými žáky 

v době spanilého baroka v Čechách. Předklasicisní loutkář Matěj 

K o p e c k ý brouzdal se svým povozem a šířil myšlenku č e s k é h o divadel-

nictví v Čechách mnohem dříve, než došlo k první institucionalizaci 

divadla pro děti. Divadlo podobné dnešním divadlům pro děti v naší 

2emi má své kořeny až ve třicátých letech 20. století. Do nedávná tisíckrát 

kritizované Martenovy a Turkovy p o h á d k y s proslulým Kašpárkem byly 

ať chceme či ne prvními divadelními produkty v institucionalizovaném 

divadle pro děti. Ve své době o ně veřejnost jevila značný zájem a zapsaly 

s e nesmazatelně do h i s to r i ckých počátků k a m e n n é h o divadla pro děti 

v Čechách. Byla to pivní divadla, která se zaměřila profesně na cílovou 

skupinu, jíž byly děti předškolního a školního věku. 



Divadlo jako umělecký fenomén přirozeně odráží společenskou 

situaci na svých jevištích. To platí samozřejmě i o divadle pro děti, které 

je tvořivé a nenechává se pohodlně nést tradičními ověřenými tituly 

svých předchůdců. Proto je i u nás divadlo poznamenáno krizí ve 

třicátých letech minulého století a pro kulturu zdrcujícím nástupem 

fašismu. Po krátké světlé chvilce po druhé světové válce vystřídala dik-

tatura fašistickou diktatura komunistická, která s sebou přinesla ideo-

logickou cenzuru. Ta se projevila nejenom v divadle velkém, ale 

samozřejmě i v divadle pro děti. I přes mnohá omezení, která s sebou 

přinesly nařízení, zákazy a ztráta svobody projevu lze však hovořit 

o poměrně značném proudu divadelní tvorby v našich zemích, kdy se 

na jevištích rodí inscenace, určené přímo dětem a mládeži. 

Následující výčet současných nejvýznačnějších osobností a souborů je 

Poměrně zúžený. V předválečné době působil na Kladně pedagog Jan 

Hostáň. Pokoušel se úspěšně s dětmi dramatizovat aktuálně probíra-

nou učební látku v systému Volné školy práce. Holešovická Konzervatoř 

dramatického zaměření je nerozlučně spjata se jménem Jaroslava 

Miroslava Jareše. Ten s posluchači institutu sestavil a oživil soubor 

D ivadla Mládeže, v jehož repertoáru bychom našli díla Tylova, 

Šrámková, Wolkerova i Shakespearova. Divadlo mládeže neočekávaně 

Uvedlo představení určené přímo dětem. Hlavním hrdinou nebyl nikdo 

j 'ný než Kiplingův Mauglí. Tato inscenace byla překvapivým přetavením 

'iterárního díla do divadelní podoby .V tu dobu se E.F. Burian posadil do 

re*isérského křesla při nastudování pohádkového příběhu Kocour Felix. 

Probouzející se nový žánr nebyl nezohledněn ani na půdě divadelně 

nejsvětější. Na prknech Národního divadla spatřila světlo světa adaptace 



Stevensonova románu Poklad na ostrově. Ve třicátých letech ji tam 

přivedl režisér Antonín Kurš. Tento dramaturg, divadelní teoretik, profe-

sor JAMU a herec působil také v letech 1935 -37 v Pražském dětském 

divadle Míly Mellanové. Ta v roce 1935 uvedla v Novém divadle pro 

mládež inscenaci L.Weberové- Weklerové dílo Franta a Míta letí o cenu. 

Dalš ím i osobnostmi ve světě dětského divadla byli Václav Vaňátko, 

spolupracovník E.F.Buriana, jejichž počáteční spolupráce spadá již do 

okupace Československa, Miloslav Disman, proslulý prvními průzkumy 

dětského publika a zakladatel prvního profesionálního loutkového 

divadla pro děti Josef Skupa. Po roce 1948 se na oficiální scéně 

Prosazuje Naivní divadlo v Liberci, Divadlo Jiřího Wolkra v Praze a 

východočeský DRAK. Nejsou uvedeny stovky dalších méně či více 

významných divadelních souborů a osobností, které mravenčí divadelní 

Prací bez nároků na odměnu a historické uznání proplétaly dějinný tok 

v naší zemi i v těch nejzapadlejších koutech. 

3 -3. Současné české divadlo pro dět i 

Výčet všech aktivních divadelních souborů, které zacílily svoji 

Pozornost a tvorbu na děti v Čechách v současnosti snad ani není 

^ožný. Soubory se liší se v dramaturgii, jejím obsahu, formě, umělecké 

úrovni, institucionalizovanosti, četnosti hraní, repertoáru, teritoriálním 

r°zsahu, jsou méně, více nebo vůbec podporovány svými oblastními 

0r§ány státní zprávy, jsou divadla dětem sloužící a divadla, užívající děti 

j ako zdroj lehce nabytých financí a prostředek pro získávání financí od 

sPonzorů. Jsou divadla výhradně zájezdová, divadla hrající výhradně ve 

s v é m domácím prostředí a z nich rostou a vzájemně se prorůstají jejich 



kombinace. Jejich individuální přínos české populaci prověří až 

spravedlivý čas, mašinerie současných komerčních masmédií mnohdy 

propaguje jednoduché oddotované líbivé divadelní formy, zatímco 

úžasné divadelní projekty v divadelním smyslu plnokrevné a obsažné 

zůstávají veřejnosti jiných regionů dobře utajeny. 

Z nejznámějších současných divadelních scén, orientovaných na 

dětské divadlo je potřeba zmínit zejména Studio dell arte z Českých 

Budějovic, činohru Národního divadla v Brně, Městské divadlo v Mostě, 

Moravské divadlo v Olomouci, Divadlo Alfa v Plzni, Divadlo loutek 

z Ostravy, Městské divadlo Prostějov, Loutkové divadlo radost z Brna, 

pražské divadlo Minor a další. 

3.4. Divadelní představení j ako první setkání 

s uměleckým dí lem 

Estetická stránka celého procesu divadelního představení je 

samozřejmě nosným pilířem představení. Divadlo je především 

uměním, jako umění je potřeba jej vnímat a obsahové aspekty nesmí 

Přebít artificiální pojetí představení. Neboť to by se začalo více blížit 

k vyučovací hodině, animované přednášce nebo k revue. Estetika je 

v každém představení zohledněna hned v několika rovinách. V rovině 

výtvarné, která zohledňuje výrobu scény, kulis, loutek a rekvizit. V rovině 

hudební, která se týká doprovodu písní a mezihře. V rovině jazykové, 

která hlídá nejenom vlastní text pohádky ale i říkadla a texty písniček, 

Představení doprovázející. Estetika pohybu je zpracovávána chore-

ografem, grafik zpracovává společně s výtvarníkem jednotný výtvarný 

jazyk scény, přípravných metodických materiálů a divadelních programů. 



Úloha výtvarníka je v divadle nezastupitelná. Je to právě on, kdo staví 

hráz mezi dočasně líbivé, neobsažné a krátkodobě populární módní 

trendy a mezi tradicí a časem prověřené a ztvrzené estetické hodnoty. 

Výtvarník hlídá míru vkusu a užitého estetického pokroku, hlídá výběr 

materiálů a způsoby jejich zpracování. Pepřem celého představení 

může být humor, nonsens či nadsázka, ale jako pravé koření užité 

v přijatelných dávkách s vyloučením podbízení se lacinými vtípky. 

Všechny tyto oblasti sjednocuje pod jednotný tvůrčí proces divadelní 

režisér, hlava a páteř výstavby představení. Vzhledem k tomu, že předváděné 

představení se stává nezapomenutelnou součástí dětství pro většinu 

diváků, jde o proces nadmíru závažný a divadelní tvorba musí plno-

hodnotně zohledňovat nároky kladené na aspekty estetiky představení 

a vedení dětí ke smyslu pro odhalení krásna. 

3.5. Divadelní představení jako pomocník 

při vytváření hodnotových postojů dítěte 

Použití fenoménu divadla pro děti jako prostředku k pozitivnímu 

ovlivňování náhledu na řazení hodnot, na jejichž základech je založena 

naše společnost nabízí možnost nekonvenčního způsobu uchopení 

tohoto problému. V divadelní inscenaci je tato epizoda zohledněna 

jako otazník v jedné ze závěrečných scén divadelního scénáře. Její inter-

pretace a následné přijetí ze strany diváčků jsou závislé na dlouhé řadě 

ovlivňujících faktorů. Samotný rozkol mezi obtížností zvoleného tématu 

a velmi nízkým věkem diváčků přináší dlouhou řadu omezení. 

V předškolním věku je hodnotové řazení dítěte zcela závislé na způ-

sobu, v jakém duchu je dítě vedeno ve svém domácím prostředí, jak jej 



vychovávají učitelky v předškolním zařízení a jak na něj působí další 

prostředí, ve kterých své dětství prožívá. Je přesvědčeno, že hodnoty 

právě v tu chvíli uznávané jeho vzory a přáteli jsou ty pravé, přijímá je 

a na nich začíná stavět svůj hodnotový pohled na svět. 

Dítě zavalené nadmírou animované počítačové produkce očeká-

vat stejné akční nasazení a bezmyšlenkovitou, na přemýšlení 

nenamáhavou zábavu i v případě divadelního představení. Na rozdíl od 

dítěte ze čtenářské rodiny bude v průběhu představení reagovat 

výbušně na gegy, strky, pohlavky, pády a výpady a lechtivé výrazy, dříve 

však ztratí pozornost a kontakt se zápletkou a vývojem děje v před-

stavení. Na rozdíl od dítěte hodnotově vedeného zůstává potom 

v reakcích na složitější otázky bezradné a dezorientované. Dítě vzešlé 

z kulturnějšího prostředí potom naopak zůstává k laciným efektům 

v představení spontánně chladnější a spolupracuje aktivně při zod-

povídání složitějších otázek a řešení úkolů v průběhu představení. 

Protože představení je pojato jako interaktivní divadlo, je účast dětí 

v něm samozřejmostí a zmíněné reakce jsou průvodním jevem 

každého jednoho představení. Dojde -li potom k rozřazování hodnot 

v průběhu představení, je výsledek každého jednoho dětského přístupu 

výslednicí vlivů, které na jeho formující se osobnost každodenně 

Působí. Právě ten okamžik, kdy dochází ke konfrontaci osobního názoru 

na daný problém s názory svých vrstevníků je příležitostí pro ovlivnění 

hodnotového žebříčku dítěte v jeho prospěch. 

Dospělým vychovatelem je nastavený hodnotový pohled 

Scházející z dlouhodobých kulturních tradic našeho národa. Tradice 

v kombinaci s demokratickými principy, na kterých je státnost soudobé 



společnosti postavena, dávají příklad hodnotového postoje, který je 

dítětem dobře čitelný a převzatelný. Musí však k takovýmto podnětům 

mít dostatečný přístup jak ve kvalitě, tak i v četnosti. Právě onen 

moment, kdy se skupina dětí společně pozastaví nad hodnotovou 

hádankou a musí dospět k nějakému konkrétnímu, obecně přijatelné-

mu závěru může v prvním plánu ovlivňovat dítě. Může posilovat morál-

ní nahlížení dítěte vzešlého z méně utěšených poměrů a zásadním 

způsobem jej posílit v procesu socializace do prostředí, v němž panují 

poměry založené na výše uvedených hodnotových principech. 

U dalších dětí dochází k posilování postoje k jednotlivým hodnotám. 

Diskuze s dětmi vedená na dané téma dává možnost rozkrýt uč i te l ce 

stav hodnotového povědomí u jednotlivých dětí a příznivě vstoupit do 

Procesu jeho formování. Tato diskuze je navíc spontánně podpořena 

Pravděpodobnou většinou dětského kolektivu. Může tak docházet 

k nenásilnému osvojování si hodnot, na nichž je založena naše 

společnost v procesu socializace dítěte v mateřské škole. Učitelka 

mateřské školy má díky tomuto procesu jedinečnou možnost uchopit 

téma, které jinak není běžně zařazované do programů mateřských škol 

a do denního zaměstnání ve třídách. 



4. POHLED NA ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Z POZICE SOCIOLOGIE 

4.1 Sociologické hledisko jako časem 

prověřovaná proměnná 

Hovoříme -li v zadání diplomové práce o socializaci..., není 

možné nezohlednit problematizaci tohoto tématu z pohledu sociologie. 

Tento proces osvojování hodnot, vztahů a společenských norem, jímž 

dítě při pobytu v předškolním zařízení prochází, lze nahlížet z mnoha 

různých úhlů pohledu pod filtrem mnoha různých vysvětlení pojmu 

socializace. Tato věda, která se ve druhé polovině devadesátých let 

minulého století dostala do pojmové a částečně i obsahové krize, hledá 

nová východiska, jak se vymanit z problematizace základních pojmů. 

Těmito pojmy jsou společnost, mechanismy spolubytí společností, 

hranice mezi tradiční a moderní splečností a podobně. Pravdu o povaze 

sociální reality není možné uchopit objektivně a pro všechny jedince 

v ní začleněné stejně uspokojivě. Společnosti jsou vystavěny na různých 

všeobecně přijatých nebo vnucených hierarchiích hodnot. Jsou 

ovlivňovány kulturní historií, dědictvím hodnot svých předků, mocen-

skými zájmy, náboženskými vlivy a ideologiemi, prostorem a samozřej-

mě i č a s e m . Opřít studium sociologie o jednoho autora a z tohoto stu-

d 'a v y c h á z e t je stejně neobjektivní jako kdybychom posuzovali podle 

Neobecně přijatých hodnot jedné kultury kulturu jinou. Cesta hledání 

Pravdy, která člověka daleko přesahuje je dlouhá a plná omylů, existu-

je -li opravdu nějaká uspokojivá možnost jejího nalezení. Jednotlivá 

''dská společenství byla a jsou vystavována podle momentálně 



vítězících vlivů, sil, potřeb a emocí buď autoritativních vůdců nebo 

společností uvnitř společností, kterým se okolí musí přizpůsobit, chce-li 

přežít. 

Je jistě již přežité opětovné ohlížení se na pevně ideologicky 

sevřenou dobu před rokem 1 989. Téměř dvacet let života v nových 

společenských podmínkách nám již nabízí možnost hodnotit konkrétní 

výsledky konkrétní řekněme že nové společnosti, zodpovědné za svoji 

zem ve všech oblastech jejího rozvoje. Dnes již můžeme pojmenová-

vat jevy ve společnosti pod zorným úhlem současného vývoje. Ani 

v předškolním školství se vývoj nezastavil a tak se dnes při v principu 

jednotném pohledu na fenomén výchovy dítěte můžeme setkat 

s celou škálou různých přístupů a postupů v jednotlivých předškolních 

zařízeních, někdy zařazených do ucelených systémů, jindy naprosto 

individuálních a netradičních. Proto se v jedné obci nebo městě 

můžeme setkat s mateřskou školou Waldorfského stylu vedle školy, 

Pracující v systému Začít spolu. Církevní školy nejsou dnes již žádnou 

výjimkou. Ale již v různých prostředích různých mateřských škol se 

můžeme setkat s jemnými rozdíly v náhledu na základní hodnoty, které 

jsou důležité pro budoucnost dítěte a které si dítě v mateřské škole 

musí osvojit a ke kterým je programem mateřské školy vedeno.Proto si 

* t o diplomová práce zaslouží byť ne rozsáhlý, ale základní pojmy 

3 společenské pochody hodnotící a vysvětlující blok, chápající problém 

socializace z pohledu sociologie jako vědy. Pokusíme -li se doslovně 

Přeložit pojem "sociologie", přeložíme jej jako věda o společnosti. 

Setkáváme se však s problémem kategorizace pojmu "společnost", 

neboť tento pojem je pojímán mnohonázorově a individuálně. 



Nejrozšířenějším náhledem na význam pojmu "společnost" je 

jeho chápání jako symbolu pro národnostní stát, ve kterém prožívá 

tento pojem kategirizující jedinec svůj život. Jednotliví sociologové 

potom zpravidla stotožňují tento pojem se svojí vlastí a popisují-li vztahy 

v takovéto společnosti, jsou většinou svázáni mocenskými systémy 

a pochody uvnitř každé této společnosti a uvnitř každého státu. Podle 

staletí platného modelu je potom jako centrum takové společnosti 

chápáno jedno hlavní město a pilířem společenských vztahů jsou 

myšlenkové a mocenské proudy z tohoto centra do ostatního území 

šířeny, přičemž vliv těchto poměrů ve společnosti končí abstraktním 

obrysem územního celku, který znamená interspolečenskými dohoda-

mi stanovené státní hranice. 

4-1.1. Proměna terminologie a proměna společností 

Dalším odstiňujícím náhledem na tento pojem je představa 

0 stupni modernosti společnosti. Současná, takzvaně moderní 

společnost, z a h r n u j í c í vysoký stupeň urbanizace, industrializace, 

masové komunikace a specifických kultur se jeví v porovnání s dalšími 

společnostmi v různých časových a prostorových pásmech jako vysoce 

odlišná varianta. Skrývá v sobě však asimilující vlivy kultur ostatních 

a jako taková je tedy velice těkavá a přes venkovní projevy stability 

Prodělává pulzující procesy uvnitř sebe sama v neutuchajícím rytmu 

každodenních proměn. Ačkoliv je jednou terminologií souhlasně 

nazývána s p o l e č n o s t í m o d e r n í , je také současně posuzována jako 

sPolečnost postmoderní a hledají se nová pojmenování pro společnost, 

která přijde nebo se právě rodí po té postmoderní. 



Neustálý dějinný kvas, zásadní změny lidského spolužití ve 

dvacátém století ale i hluboko dále do historie samozřejmě na socio-

logickou terminologii naléhají jako výzva ke hledání nových označení 

pro dané a odehrané jevy a z nich vzniklé stavy a vztahy. Takzvaná 

tradiční společnost, která na našem historickém území stanovovala re-

lativně neměnné mechanizmy až do Napoleonovy doby, prodělala 

počátkem devatenáctého století proces rozkladu všech autorit a systémů 

do té doby nemyslitelně neměnných. Následné snahy o rozkódování 

nově vzniklých vztahů, opírající se o mechanizmy blízké principům 

Přírodních věd k uspokojivým závěrům sociologii nedovedly. Není 

možné postihnout v krátkém náhledu na tuto problematiku celou šíři 

nově rodících se sociologických směrů, tedy alespoň pouze v nástinu 

zmiňuji nejvýznamnější z nich. A. Comte se pokoušel nalézt takové sys-

témy vědění, které by označily a teoretizovaly náhradní hodnotové, 

orientační a stabilizující procesy nově se formujících společenských 

vztahů. Radikalizace společnosti přivedla H.Spencera ke hledání stabili-

ty nikoliv v mocenské organizované síle a staví společnost průmyslovou 

do protipolohy společnosti vojenské, kdy zatímco moc vojenských 

vůdců zasahovala autokrativně až do nejmenších detailů běžného života, 

sPolečné svobodné soužití v nové, moderní společnosti vychází 

z dobrovolné vůle spolupracovat s ostatními a situace donucování je 

dál více upozadbvána. Ovšem Spencerova teorie leží přesně 

opačném poli názorového spektra od pojetí stejné problematiky 

v Podáni F.Tonniese. Ten se pokusil postavit tradiční společnost 

(Gemeinschaft) do protipolohy ke společnosti moderní (Gesellschaft), 

rodinné soužití klade na počátek společenských vazeb, osobní vazby 



úzkých rodinných zájmových skupin staví do protipolohy ke zcela 

odcizeným vztahům v novodobé společnosti, kdy veškeré úsilí je vede-

no pouze chladnou motivací k dosažení osobního prospěchu a zisku 

a kde každý jeden chápe druhého pouze jako nástroj k dosažení vlastních cílů. 

Dalšími sociology, kteří v podobných bipolárních vizích novou 

společnost charakterizují byli například H. Becker, R. Maclver, R. Redfield 

a další. Francouzský sociolog É. Dürkheim rozdělil společnosti podle 

přístupu ke vzájemné solidaritě na společnosti se solidaritou mecha-

nickou, kterou preferovaly společnosti tradiční a společnosti se solidaritou 

organickou, vystavěnou na novodobě vzniklých vztazích v organizované 

dělbě práce v novodobých společnostech. Dürkheim poukazuje na zrod 

anomálií, kdy díky těmto mechanizmům dochází oproti společnosti 

tradiční k neblahému vydělování celých skupin osob ze společnosti, ač lze 

hovořit o značném pokroku ve vzájemné solidaritě. 

Ekonomické a ekologické problémy současnosti a pravdy, které 

rozkrývá modernizace zemí třetího světa oživují teorie, které potom 

Pohlíží na společnost z pohledů globálních, hledajícíh alternativy orga-

nizace společnosti v celosvětových měřítcích . Tyto teorie se zamýšlí 

nad vývojem lidstva a hledají budoucnost a mechanismy pro další vývoj 

l idské populace. S rozvíjejícím se technickým pokrokem vznikají i teorie 

futuristické, které si troufají předpovídat vývoj lidských dějin do daleké 

budoucnosti daleko m.mo náš planetární systém, mohou však 

s Spěšností soupeřit ve svých obsazích se čtivými tituly z oblasti sci-fi. 

S rozvojem poznání a nových přístupů se znovu mění terminologie 

b i o l og i cké vědy společně s vědou, kterou ve svých významech 

zohledňuje, sociologií. 



4 . U . Trh jako generalizující prvek proměny společnosti 

Vrátíme -li se proti proudu času do začátku devatenáctého století, 

ocitneme se právě v období, kdy tradiční společnosti na našem evrop-

ském území začínají ustupovat společenstvím nově se rodícím. 

Poměrně jasně vyhranitelná mez mezi oběma systémy spolužití má 

jeden základní proměnytvorný faktor, kterým je fenomén trhu. Ten měl 

ve společnosti tradiční poměrně nepodstatnou roli z hlediska její 

konstituce. Sloužil pouze ke směně neveliké části produktů tradičních 

společností. Tradiční společnost byla na svém okolí v podstatě tržně 

nezávislá, dokázala vyprodukovat právě tolik, kolik bylo potřeba 

k uvážlivému způsobu života. Kdyby nedocházelo k brutálním válečným 

a loupeživým zásahům a kdybychom pominuli lidsky deklasující fakt 

nevolnictví, bylo by možno tento stav považovat za vyvážení a ideální 

jak ve vztahu k společnosti tak ve vztahu k přírodě. I pracovní síla jako 

neobchodované zboží vázla na dané lokalitě a produkty s touto silou 

uspokojily i poměrně vysoké nároky vrchnosti, měšťanů a církve. 

Autokrativní systém tak v celoplošné síti ovládnul velké množství 

malých izolovaných oáz hospodaření na soběstačných hospodářstvích 

a pouze úzká společnost finančníků a bankéřů, která zpravidla do pro-

cesu výroby zásadním způsobem vůbec nezasahovala, manipulovala 

s cenou jako s ukazatelem síly poptávky proti nabídce. Ekonomický svět 

tradiční společnosti nediktoval zákony bytí a mechanizmy možného 

rozvoje tak, jako se tomu začalo dít po společenských změnách 

v počátku devatenáctého století. 

Přibližně po roce 1815 po období jedné generace, tedy zhruba 

do roku 1 845 došlo k postupnému úplnému rozkladu staré tradiční 



společnosti. Příčiny bychom mohli dlouze pojmenovávat a dohledávat. 

V podstatě došlo ke slití hospodářských ostrůvků do podoby seberegu-

lujícího se tržního systému a ten s sebou strhnul i charakter nově 

vznikající novodobé společnosti, její kulturu a nové místo jedince ve 

světě. Tato společnost, která dostává název tržní a k jejímž ideálům se 

opětně a čerstvě hlásí Čechové současnosti ve svém tržním hospo-

daření znamená, že zajišťování živobytí se stalo prvořadým příkazným 

prvkem v životě každého jedince, který svůj život žije právě v tržní 

společnosti. 

Zásadním okamžikem proměny společnosti však bylo přetavení 

lidské práce a vlastnictví půdy do podoby obchodovatelného zboží. 

Nové tržní vztahy umožňují nakupovat lidskou práci a lidé ji začínají 

Prodávat jako své zboží. Půda již přestává být dědičným nezcizitelným 

majetkem malé hospodářské komunity ale je připravena ke koupi nebo 

k pronájmu koupěschopnému jedinci. Nový fenomén, lidská svoboda, 

kterou s sebou proměny přinesly na straně jedné a rostoucí bohatství 

Pouze úzké skupiny lidí a strach ostatní části společnosti z hladu na 

straně druhé brzy zašívá první sémě nedůvěry a přináší s sebou radikál-

ní světonázorové postoje, přirozeně se rodící z nově vznikajících 

nevyvážených společenských vztahů. Lidská společnost, postavená na 

tisíciletých tradicích zpětně sahajících až k době Aristotelově se hroutí 

V e svém základě, neodolá ani klasicky liberální Anglie a i zde dochází 

k prvním intervencím do regulace trhu státní mocí po trpkých zkušenos-

tech, které s sebou mechanizmy tržního hospodaření přináší. 

Ekonomika se postupně začíná dostávat do pozice diktátora a nutí 

s úspěchem ostatní společnosti ryze komerční požadavky, diktuje mu 



své potřebné tempo chodu, odděluje se od zbytku společnosti a dochází 

k formování ostře vyhraněných společenských tříd jako přirozeného 

důsledku skutečnosti, že ekonomika začíná být regulována trhem. 

4.2. Společnost jako potencionálně dočasné uskupení 

Má -li mít jakákoliv společnost naději na dlouhotrvající život, musí 

vyřešit základní problémy, které s sebou její bytí nese. V první řadě musí 

biologicky přežít v prostředí, ve kterém se vyskytuje. Toto prostředí si 

musí udržet a je nucena přistupovat ke svému přirozenému životnímu 

prostředí partnersky a pěstitelsky, má -li v úmyslu navazovat na lokální 

tradice a výhody, kterou s sebou nese poznání a historická zkušenost. 

Splňuje -li společnost tuto základní podmínku a nejedná-li se o komunu 

ve smyslu slova filosofickém, kdy jsou si ve společnosti všichni rovni, 

musí dojít k obstojné legitimizaci třídní rozvrstvenosti a k objasnění 

3 obhájení vznikajících ekonomických a sociálních nerovností uvnitř 

společnosti. Potom v takto nastavené společnosti musí její vedení 

obstát v prosazení celospolečenské cílové orientace ve světě. Ambice 

seriozních proudů sociologie jako vědy vypracovávat zaručeně pravé 

orientace společnosti po vzoru Comta nebo Marxe jsou již opuštěny. 

Tato věda je dnes více v pozici komentáře těsně za tokem současné 

reality s opatrnými vyhlídkami do dobře předvídatelné nedaleké 

budoucnosti. Spíše než prognostickou funkci zastává sociologie funkci 

bezpečnostní, jak se ukazuje kupříkladu v poslední době zrodem kon-

Cepcí dlouhodobě a trvale udržitelného rozvoje, které se konstituují jako 

reakce na tendence strategií urychlení světového rozvoje. 

Na t a k t o v y s t a v ě n ý c h p r o b l é m o v ý c h s t u p n í c h lze o t e v ř í t 



problémy socializace a sociální kontroly společnosti. Jde o předávání 

dosažených společenských hodnot z generací na generace nové. 

Vyvstává otázka, jak zajistit opětovnou kulturní reprodukci společnosti. 

4.3. Krize hodnotového systému 

Osnovním plánem této práce je komunikace. Nejedná se vůbec 

o nepodstatný problém, protože po tisíciletém tradičním a osvědčeném 

mechanizmu předávání prověřených, všeobecně uznávaných 

a hlubokých hodnot z generace na generaci nastoupilo období, které 

s nekompromisní úspěšností zpochybnilo tyto doposud neotřesitelné 

hodnoty. A to takovým způsobem, že došlo k rozpohybování procesu 

tíhnoucího k neustálým proměnám novodobého hodnotového systé-

mu. Učinit jednostranné kritické zhodnocení tohoto vývoje není před 

historií možné. Nelze konstatovat, jedná -li se o pozitivní nebo negativní 

proces, ač k němu můžeme vnitřně zaujímat postoje. Přínos tohoto 

procesu může zhodnotit až dějinný vývoj, který s sebou nese čas. Lze 

však konstatovat, že hodnoty původní tradiční společnosti byly až na 

malé ostrůvky ve společnosti zcela potlačeny. Nové hodnotové systémy 

jsou natolik těkavé a proměnlivé, že se jednoznačně celospolečensky 

projevuje hodnotový handicap podpořený navíc fenoménem kritického 

myšlení, triumfem moderní společnosti. 

4.3.1. Kulturnost jako podmínka komunikace 

Základní prvkem umožňujícím komunikaci mimo technické para-

metry je kulturnost lidstva. V našem historickém prostředí se opíráme 

o tradice křesťanské kultury, tisíciletí ovlivňující společenské vztahy 



a základní kroky našeho historického vývoje. Schopnost komunikace 

společnosti prostřednictvím křesťanských symbolů zvýšila schopnost 

biologického a kulturního přežití ve vřavě dějinného vývoje společenství 

lidí, obývajících Evropu. Díky těmto přijatým symbolům jsou schopni 

Příslušníci daného společenství tlumit své vědomí o přesahu jimi neu-

chopitelných skutečností. Jsou schopni svým způsobem organizovat 

své pocity a zkušenosti do podob, organizovaných v čitelné hierarchie 

v prostředí, ve kterém prožívají svůj život. 

Komunikační způsoby preliterární společnosti, ve které si gene-

race primitivním kapilárním způsobem komunikace předávaly informa-

ce tváří v tvář prostřednictvím jednotlivých pamětí individuálních jedinců 

stejně jako tradiční organické způsoby komunikace. Po vzniku písma 

dochází k fixování textů a jistému způsobu skladování myšlenek sice jistě 

od prvopočátků lidského spolubytí zohledňovaly zájmy společenských 

elit. Teprve až s nástupem technologických revolucí v oblasti předávání 

informací dochází k nástupu komunikace masové, kdy na jedné straně 

stojí komunikátor. Toho dnes již představuje vysoce specializovaná 

0rganizace ve službách toho, kdo ji platí a kontroluje část nebo celý 

společenský systém. Na druhé straně stojí publikum, které je objedna-

vatelem komunikátora vědecky analyzováno a je s ním, jeho vědomím 

3 Podvědomím pracováno tak, aby v konečném důsledku přijalo jed-

nání a uvažování komunikátorem prosazované. 

A tak se v současných demokratických Čechách setkáme 

souběžně s tokem informací ve spektru od programových předvoleb-

n 'ch prohlášení politických stran v celé své i neparlamentní šíři ke spek-

ou životních a názorových postojů jednotlivých církví a sekt. Dojdeme 



k obhajobám politických postojů stran a vlád a jejich ministerstev 

a jejich zaručeně správných kroků dále ke proklamovaným zaručeně 

správným životním způsobům specializovaných reklamních agentur. Ty 

prosazují výrobky a služby opět v celé užité šíři až ke kulturním a kul-

tovním postojům podléhajícím vlivům módy, současné filosofie nebo 

silných osobností v kultuře, zábavním průmyslu, ve sportu, ve veřejném 

životě z domácího prostředí nebo i ze zahraničí. Přemostíme-li se 

konečně přes toto spektrum až k problematice vlivů na dítě a jeho 

v y c h o v a t e l e , stojíme před dalším spektrem hodnotových postojů 

rodičů. Od puritánských přístupů až k neomezenému volno-

myšlenkářští, od rodin preferujících víru v Boha k rodinným loupeživým 

a kuplířským klanům, prodávajícím své nezletilé děti k sexuálním 

službám. Od rodin stavějících svoji budoucnost na poctivé pokoře 

3 úctě ke vzdělávání přes rodiny prokazatelných tunelářů, hochštaplerů 

a zbohatlíků. Dojdeme až k rodinám, kdy dítě nekontrolované prožívá 

dětství na ulici či na dvorku , zatímco rodič prohlíží na domácím počí-

tači dětské porno on-line, neboť mu tuto službu současná společnost 

bez potíží poskytuje. 

Hodnotová schizmata v české společnosti 

Česká společnost hrdě hledí k nápisu "Pravda a láska vítězí nad 

l ž í a nenávistí", symbolu Sametové revoluce z roku 1989 a přitom ve 

sPolečnosti převládá povědomí o rozkradeném celonárodním majetku 

9 tunelářství mocných, které lze v jednotlivých lokalitách spolehlivě poj-

menovat, ale nejde to, protože eventuální soudní pře by díky výkladu 

zákona dopadla v neprospěch jedince na tuto situaci poukazujícího 



a hovorí se o neomezené moci těch nahoře, kteří si s ostatními stejně 

dělají co si umanou. Česká společnost se naoko distancovala od komu-

nistické minulosti z doby před Sametovou revolucí a přitom politická 

strana, vzešlá přímo z Komunistické strany Čekoslovenska je přímo 

podporována čtvrtinou českých voličů, nejenom že nedošlo z její strany 

k žádnému distancování se od zločinů komunismu či k omluvě za tyto 

skutky, naopak významné a vysoce postavené osobnosti zašlé nomen-

klatury dnes stojí buď přímo nebo stínově v čele organizací a institucí 

v rozmezí celé společnosti. Česká společnost, hledající své základní 

hodnoty v křesťanské kultuře a minulosti patří k těm zemím v Evropě 

s nejmenším počtem věřících v procentuálním vyjádření. Zatímco je 

česká veřejnost masírována čísly dokazujícími neustálý nárůst národ-

ního blahobytu, růst mezd a sílící národní produktivitu, roste každým 

okamžikem národní dluh Čechů do obrovitého čísla, které z napsané 

cifry umí verbálně vyjádřit jenom odborník v oblasti matematiky. 

^3.3. Hierarchie hodnot jako v současnosti proměnná 

avšak pozotivně ovlivnitelná veličina 

Zatímco v minulém století na našem historickém území proběhly 

světové války a dvě zásadní společenské revoluce, přesvědčují nás 

Prognostikové o nadcházejícím klidu a neměnnosti současného stavu 

sPolečnosti ačkoliv všichni vědí, že ve světě sílí krajní pravice i levice, je 

V edena zatím jen strašidelným náznakem světová válka mezi 

křesťanstvím a islámem, svět stojí na kraji zhroucení udržitelného růstu 

ekonomiky a Zemí lomcují neodvratné globální proměny, způsobené 

přítomností člověka. Zatímco oslovujeme fenomén svobody jako prio-



ritu a základní hodnotu naší současnosti, je v Čechách uvězněno jedno 

z největších procentuálních množství osob v porovnání s dalšími země-

mi Evropy. Ve výčtu rozporů veřejně proklamovaných a skutečných dějů 

v naší společnosti by bylo možno pokračovat dlouho. Jisté však je, že 

pohlédneme -li na problém socializace dítěte z těchto pomyslných 

postojových kritérií jednotlivých rodičů, protože oni to jsou, kdo výše 

uvedené jevy rozhýbávají či brzdí, uvědomíme -li si, že děti rodičů 

reprezentujících jednotlivé zájmové skupiny spoluprožívají dětství v jed-

něch předškolních zařízeních a jejich rodiče se potkávají a míjejí při 

mechanizmu odvedení a vyzvednutí dětí z mateřských škol, můžeme 

dospět ke dvěma zásadní konstatováním. 

Je složité úspěšně a se všeobecnou platností seřadit hierarchii 

hodnot opravdu uznávaných. Hodnot v životní praxi závazně 

uchopených většinou české společnosti tak, aby vyhovovala modelově 

všem rodinám. 

Armáda pedagogického sboru má jedinečnou historickou příleži-

tost formovat kvalitu české polupace pro léta příští. Půjdeme -li ještě 

dále, dojdeme se skutečností nově otevíraných vysokých škol s obory 

studia zaměřenými na předškolní populaci k závěru, že česká peda-

gogická elita vysokoškolských profesorů v počtu možná několika málo 

desítek vzdělanců, vyučujících právě na těchto vysokých školách 

Předškolní pedagogiku a s ní spojené disciplíny, má v současné době 

jedinečnou příležitost nastavením hierarchie hodnot ovlivňovat své žáky 

^ aby tento tok priorit postihnul v útlém dětství v celorepublikovém 

r°zsahu všechny malé Čechy a skrze ně možná v domácnostech i jejich 

rodiče. 



B. ČÁST E M P I R I C K Á 
ÚVOD 

Aby byly zhodnotiltelné výsledky možného působení na hodno-

tové razení, bylo potřeba navrhnout, vytisknout, rozdat a zpět sebrat 

divadelní programy a dotazníky pro rodiče a děti. Tento proces započal 

na jaře 2005 a vyvrcholil v září 2006. Divadelní programy, z jejichž kres-

by mohly rodiče s dětmi vyčíst jednotlivé hodnoty a porovnávat je, 

obsahovaly osm dvojic rozdílných hodnot. Verbálně byly tyto dvojice 

zachyceny v dotazníku pro rodiče. Ti měli v sedmi oddílech zodpovědět 

otázky, týkající se jejich vnitřního hodnotového uspořádání a jejich náh-

ledu na optimální hodnotové řazení ve společnosti. Rodiče dostali za 

úkol porovnat své hodnotové uspořádání s podle jejich názoru ideálně 

řazenými hodnotami ve společnostmi, porovnat hodnoty, které prefer-

uje jejich dítě s těmi svými a v závěru dotazníku se vyjádřit, mají -li na 

základě zjištěných zkušeností v úmyslu pozměnit svůj osobní hodno-

tový žebříček. Zvlášť byly osloveny matky a zvlášť otcové dětí z 

mateřských škol, v nichž se odehrála divadelní představení pohádky O 

klokánkovi Frantíkovi. 

Protože byla nízká návratnost dotazníků vyplněných, ty buď 

zasílali rodiče do Divadla Dětí v Karlových Varech nebo byly vybírány v 

mateřských školách, bylo potřeba odehrát celou řadu představení, než 

byl shromážděn dostatečný počet zodpovězených dotazníků pro 

reprezentativní skupinu rodičů a dětí v roli respondentů. Průzkum byl 

tím pádem učiněn v celé šíři možných prostředí, v nichž děti vyrůstají, 

od horských městeček až po hlavní město Prahu. 

Pro jednodeušší matematické vyjadřování byla vybrána dvě sta 



rodičů respondentů, sto žen a sto mužů. Nebyl zohledněn ani věk dota-

zovaných ani jejich společenské postavení, finanční zázemí, politická a 

náboženská příslušnost a další rozdílnosti ve způsobu života. Výzkum si 

nečinil nároky na demografické zhodnocování dosažených výsledků a 

vynášení soudů o stavu české společnosti. 

5. PLÁN VÝZKUMU 

5.1. Cile výzkumu 

a) S rovnán í h o d n o t o v é h o řazení, j í m ž se řídí r od i če v b ě ž n é m ž i vo tě 

s ř a z e n í m h o d n o t , o n i chž se d o m n í v a j í , že p ředs tavu j í ideá l h o d n o t o v é 

h ie ra rch ie v e spo lečnos t i . 

b ) N a v e d e n í p o z o r n o s t i r o d i č ů na rozd í l né n á h l e d y na j i m i p r o s a z o v a n é 

h o d n o t o v é řazení v r o d i n ě ze s t rany je j i ch dět í . 

c ) P ř e n e s e n í d i s k u z e n a d h o d n o t o v ý m ř a z e n í m z d i v a d e l n í h o p ř e d -

s tavení v m a t e ř s k é ško le d o d o m á c n o s t í . 

d ) N a v e d e n í r od i čů na vn i t řn í rekap i tu lac i h o d n o t o v é h o řazení a p o k u s 

0 dílčí p ře řazen í j e d n o t l i v ý c h h o d n o t v e p r o s p ě c h r o d i n y a v ý c h o v y 

dí těte. 

Vstupní hypotézy 

M n o h o z n a č n o s t i n d i v i d u á l n í c h p o h l e d ů na svě t č e s k ý c h r o d i č ů 

Předško ln ích dě t í v e s v o b o d n é s p o l e č n o s t i s s e b o u n e s e t aké m n o -

h o z n a č n o s t h o d n o t o v ý c h h ierarch i í . Je j ich j e d n o t í c í m p r i n c i p e m by však 

m ě l a b ý t s n a h a o v y t v o ř e n í c o n e j p o d n ě t n ě j š í h o d o m á c í h o p ros t řed í 

p r o je j i ch dět i . 



5.2.1. Prostřednictvím divadelního představení 

lze otevřít otázku, j aké hodnoty jsou 

pro dítě důležité př ímo při procesu 

probíhajícího představení. 

5.2.2. Proces přípravy, průběhu a následné evaluace 

představení nabízí možnost otevření diskuze 

0 hodnotovém uspořádání v české domácnosti 

1 mezi rodiči a dětmi předškolního věku. 

5.3. Metody a technika 

Protože bylo potřeba shromáždit poměrně rozsáhlé množství 

odpovědí, roztřídit je a zpracovat, byla zvolena pro výzkumnou část této 

Práce metoda explorační formou dotazníkového šetření. Ta nejlépe 

vyhovovala zpracování zvolených témat. Protože obsah dotazníků zasa-

hoval do intimní sféry rodinného života, dalo se očekávat, že vlastní 

Proces vyplňování bude narážet na překážky ve formě přirozených 

společenských zábran, nedůvěry a ostychu. Rovněž téma, které je 

konfrontací mezi vědomou a žitou společenskou morálkou mohlo 

vyvolávat projevy nesouhlasu, podezíravosti nebo dokonce otevřené 

negativní reakce na intervenci do osobního života a přinášelo riziko, že 

se dotazníky nebudou vracet do mateřských škol a do Divadla Dětí. Ve 

Prospěch průzkumu hovořila anonymita dotazníků a osobní zaujetí ze 

strany předškolních dětí, které zprostředkovávaly zanesení dotazníků 

s divadelními programy do domácností a jejich navrácení zpět. Buď do 

Mateřské školy, odkud byly zaslány do Divadla Dětí anebo přímo 

Poštou do metodického oddělení Divadla Dětí. Protože byly oslovovány 



matky i otcové a bylo potřeba získat pro porovnání stejný počet 

vyplněných dotazníků, nebylo možno započít s hodnocením dříve, než 

se shromáždilo 100 vyplněných dotazníků od otců, což podstatně 

oddálilo ukončení výzkumu. Otcové předškolních dětí projevili výrazně 

vyšší zdrženlivost ke spolupráci než matky. 

Po divadelním představení v mateřské škole obdržely všechny 

děti úhledně složený balíček, který obsahoval tři složky. Divadelní pro-

gram, který měly děti za úkol přečíst v domácím prostředí s rodiči a dva 

totožné dotazníky, jeden určený matce a druhý otci dítěte. Vyplněné 

materiály děti podle domluvy s mateřskou školou buď přinášely zpět 

své učitelce, nebo je rodiče zasílali poštou do Divadla Dětí. 

Divadelní program obsahoval textovou a kreslenou část. Textová 

část plnila štandartní úlohu divadelního programu a navíc poukazovala 

na možné způsoby hodnotového řazení. Kreslená, srozumitelná 

1 předškolním dětem nabízela možnost otevření dialogu o hodnotovém 

uspořádání v rodinném kruhu. Z porovnání hodnotového řazení rodičů 

a dětí měli rodiče možnost učinit si úsudek o rozdílném vnímání 

hodnotového řazení v jejich domácnosti z jejich strany a ze strany jejich 

dětí a v následné práci s dotazníkem tuto nově nabytou skutečnost 

zohlednit. 

„Dotazník byl rozdělen do sedmi sekcí. Na základě typů otázek, 

tříděných podle J. Průchy" (Průcha 2000, str. 76) na otázky částečně 

škálované, tedy otázky č. 2, 3 a 7, dále na otázky uzavřené, jimiž byly 

otázky č. 1,4,5, a 6 a otázku otevřenou ve formě vzkazu Karlovarskému 

hudebnímu divadlu byly vypracovány grafy a tabulky, hodnotící odpově-

di na jednotlivé údaje. 



Otázky byly kladeny ve směru upřednostňování vlastního morál-

ního a společenského pohodlí před zodpovědností ve vlastním životě 

i před výchovou dětí předškolního věku. Na části odpovědí se podílela 

celá rodina v domácím rodinném kruhu, další vyplňovali rodiče 

samostatně. Řada odpovědí je od matek samoživitelek, jedna 

z odpovědí je od otce, vychovájícího děti bez matky. Diskrétnost 

vybírání odpovědí vkládáním vyplněných archů do divadelních pro-

gramů uzpůsobených jako psaníčka výrazně zvýšila návratnost 

vyplněných dotazníků v závěru výzkumu. Protože výzkum dává evaluaci 

přípravy a průběhu představení vážnost, bez ohledu na zde popisované 

výsledky běží dál a budou hledány další způsoby působení na rodiče 

v oblasti jejich hodnotové orientace. 

Matkám stačilo rozdat 377 dotazníků, aby navrácené a vyplněné 

dosáhly již v květnu 2006 počtu 100. Poměrně vychází tento počet na 

26°/o-ní úspěšnost. U otců to však bylo 580 dotazníků rozdaných, než 

se až v září 2006 dovršil požadovaný počet, což představuje úspěšnost 

pouze 17°/o. Nejvyšší návratnost dotazníků byla v důvěrně známém 

prostředí mateřských škol karlovarska, nejnižší byla v Praze. K divadel-

nímu programu byly do května 2006 přikládány dotazníky dva, pro otce 

i matku. Od dovršení počtu 100 vyplněných dotazníků byly dále přik-

ládány dotazníky pouze pro otce, byly však mnohdy nadále vyplňovány 

i matkami a takové se z výzkumu vyřazovaly. 

5.4. Plošné rozložení výzkumu 

Výzkum byl prováděn v šesti mateřských školách v Karlových 

Varech, v Kyselce u Karlových Varů, v Abertamech, v šesti mateřských 



školách na Vimpersku a v Praze. Výběr byl učiněn náhodně a byl závislý 

na okamžité atmosféře představení, kdy po jeho ukončení při krátkém 

evaluačním rozhovoru byly požádány učitelky o zprostředkování průzku-

mu. Nebylo sledováno zařazení respondentů do sociálních, věkových, 

politických či náboženských skupin, protože výzkum byl zacílen pouze 

na zodpovězení základní otázky, zda lze či nelze navázat dialog s rodiči 

na hodnotové téma. 

5.5. Mechanizmus a nástroje sloužící ke zpracování 

dotazníků 

Dotazníky byly shromážděny v metodickém oddělení 

Karlovarského hudebího divadla - Divadla Dětí a roztříděny na odpově-

di od mužů a od žen. Odpovědi byly dále vyhodnoceny početně 

a výsledky přepsány do tabulek a znázorněny do grafů. Jednotlivé 

odpovědi byly zpacovávány formou porovnávání, třídění, hledáním 

vzájemných poměrů, vazeb a souvislostí a následným tříděním a zazna-

menáváním do grafů a čísel. Nebyl použit ani vytvořen žádný zvláštní 

Program na vyhodnocování výsledků, matematické operace byly konány 

klasickými procentuálními, sčítacími a násobícími procesy na kalkulačce 

v PC. Zápis výzkumu byl proveden pomocí programu Microsoft Excel na 

Přístroji Campaq nx61 10. Vazba a tisk byly provedeny ve specializo-

vaném zařízení Canon na Moskevské třídě v Karlových Varech. 

5.6. Divadelní program jako prostředník pro dialog 

Každé dítě na představení Karlovarského hudebního divadla -

Divadla Dětí obdrží na představení v divadle nebo v mateřské škole 



divadelní prográmek. Ten pomáhá přenést povědomí o Divadle Dětí do 

rodin a mateřských škol, ale slouží i jako nástroj pro dialog mezi rodiči 

a divadlem. Pro potřeby tohoto průzkumu byl uzpůsoben tak, aby 

pomocí kresleného textu připravil půdu pro diskuzi nad řazením hod-

not v rodině s předškolními dětmi. 

5.7. Dotazník pro rodiče 

Předmětem výzkumu bylo hodnotové řazení dětí a rodičů 

předškolních dětí. Dotazníky byly tedy distribuovány divadelními soubo-

ry Divadla Dětí do mateřských škol a odtud byly zasílány do Divadla 

dětí, nebo fyzicky vybírány nebo je rodiče zasílali poštou. Vyhodnocení 

dotazníků probíhalo uspořádáním preferovaných hodnot podle počtu 

přidělených bodů zvlášť u skupiny matek a zvlášť u skupiny otců. Byly 

zvýrazněny hodnoty nej p referovanější rodiči a dětmi, bylo učiněno 

srovnání získaných hodnot a jejich seřazení do grafické podoby. Kopie 

dotazníku a ukázka vyplněného dotazníku je přiložena v závěru diplo-

mové práce. Vzkazy Divadlu Dětí jsou rozepsány v závěru vyhodnocení. 

5.8. Otázky a úkoly, požadované dotazn íkem 

- podtrhněte prosím, zda jste OTCEM nebo MATKOU dítěte 

2- - ohodnocením body M O seřaďte uvedené hodnoty upřímně podle 

Našich osobních priorit bez ohledu na své okolí ohodnocením body 1-

] 0 seřaďte uvedené hodnoty v ideálním řazení společenské morálky 

3- - podtrhněte prosím, které z hodnot preferuje Vaše dítě, pomůže 

^ám divadelní prográmek 
4- - podtrhněte, prosím, které z hodnot v žité praxi prosazujete Vy 



5. - prosím porovnejte výsledky dotazníku v bodech 1-5 a zodpovězte 

otázky na druhé straně tohoto archu 

6. - podtrhněte prosím hodnoty, u kterých máte na základě srovnání 

výsledku tohoto dotazníku důvod k přehodnocení 

7. - podtrhněte prosím, máte -li na základě zjištěných rozdílů mezi 

Vaším hodnotovým řazením a řazením hodnot Vašeho dítěte v úmyslu 

přehodnotit prioritu některé z uvedených hodnot v její prospěch 

- váš vzkaz Karlovarskému hudebnímu divadlu 

Hodnoty nahodile seřazené v dotazníku: 

zdraví, rodina, vzdělání, osobní kariérní růst, možnost užít si život, víra 

v Boha, životní jistoty a dostatek peněz, sebeobětování rodině či 

společnosti, životní prostředí, sport, kultura a kultivovanost. 

Hodnoty předkládané jako předpojatě negativní: 

prázdný život bez ohledu na druhé 

nákupy v obchodních domech 

Pět piv v měsíci vypitých 

ostrý režim a fyzický trest 

vysoké náklady na osobní život 

skepse, beznaděj, zármutek . 

Pět krabiček cigaret v měsíci vykouřených 

filmy z videopůjčovny, televize 

Hodnoty předkládané jako předpojatě pozitivní: 

ž,vot s pohledem do budoucnosti 

návštěva bazénu či sportoviště 



návštěva dětského představení v divadle 

výchova, domluva a pochvala 

pravidelné rodinné výlety 

tvořivý a veselý pohled na svět 

nákup pěkné knížky 

dětské časopisy 

5.9. Sestavení pracovních skupin 

Pracovní skupiny byly vytvořeny dvě, stočlenná skupina matek 

a stočlenná skupina otců. 

6. VÝSLEDKY VÝZKUMU 
6 - l> Vyhodnocení dotazníků 

Otázka č. 1.: Podtrhněte prosím, jste -li OTCEM nebo MATKOU 

dítěte pouze rozlišovala, vyplňovala -li dotazník matka nebo vyplnil -li jej 

°tec. Obou skupin se týkal konečný počet 100 a byl dosažen v obou 

lup inách. 

Do prvního grafu jsou zaneseny poměry rozdaných a následně 

^Plněných dotazníků od matek a od otců. Matkám bylo na dosažení 

P°čtu 100 vyplněných a navrácených dotazníků rozdáno 377 

d°tazníků, otcům jich muselo být rozdáno 580. 



graf č. 1.: Znázornění poměru rozdaných a vyplněných dotazníků u 

matek a otců. 

1 2 

matky otcové 
vyplněné/rozeslané vyplněné/rozeslané 

Ochota k vyplňování dotazníků byla ze strany matek vyšší, byl zároveň 

zaznamenán mnohem vyšší počet matek než otců, kteří vyzvedávají své 

děti z mateřských škol. Protože dotazníky pro otce i matky byly 

rozdávány dětem a ty je potom nesly s programy do svých domovů, 

byla sice zajištěna distribuce i k otcům, verbální kontakt s učitelkou však 

měly většinou matky. Dotazníky byly zpět v mateřské škole zpravidla do 

jednoho týdne od odehrání představení. 

Otázka č. 2.: OTCOVÉ Ohodnocením body ( 1-10) seřaďte uvedené 

hodnoty upřímně podle Vašich osobních priorit bez ohledu na své 

okolí. 

Hodnotu zdraví obodovali muži (počet bodů / počet mužů) takto: 

] 0 / 6 2 , 9 / 3 5 , 8 / 2 a 7 /1 . 



Celkem hodnota zdraví obdržela 958 bodů. 

Hodnotu rodina obodovali muži (počet bodů/ počet mužů) takto: 

10/4, 9 /26, 8 /38 a 7 / 32. 

Celkem hodnota rodina obdržela 802 bodů. 

Hodnotu vzdělání obodovali muži (počet bodů/ počet mužů) takto: 

10/1, 9/2, 8/2, 7/4, 6 /10, 5/5, 4 /21 , 3 /32, 2 /15 a 1/8. 

Celkem hodnota vzdělání obdržela 375 bodů. 

Hodnotu osobní kariérní růst obodovali muži (počet bodů/ počet 

mužů) takto: 

9/8, 8 /12, 7/20, 6/12, 5/13, 4 / 25 a 3 /10. 

Celkem hodnota osobní kariérní růst obdržela 575 bodů. 

Hodnotu užít si život obodovali muži (počet bodů/ počet mužů) takto: 

10/30, 9/20, 8/16, 7 /10, 6 /12, 5 / 1 0 a 4 /2 . 

Celkem hodnota užít si život obdržela 808 bodů. 

Hodnotu víra v Boha obodovali muži (počet bodů/ počet mužů) takto: 

10/3, 9/5, 8/6, 7/3, 6/8, 5/2, 3 /7 , 2 / 1 4 a 1/52. 

Celkem hodnota víra v Boha obdržela 617 bodů. 

Hodnotu životní jistoty a dostatek peněz obodovali muži (počet bodů/ 

počet mužů) takto:9/ l , 8 /6 , 7 /12 , 6 /38, 5 / 4 1 , 4 / 1 a 3/1. 

Celkem hodnota životní jistoty a dodtatek peněz obdržela 581 bodů. 



Hodnotu sebeobětování rodině či společnosti obodovali muži (počet 

bodů/ počet mužů) takto: 

8/7, 7 /3 , 6/3, 5/1, 4 /27, 3 /16, 2 / 2 6 a 1/17. 

Celkem hodnota sebeobětování rodině či společnosti obdržela 325 

bodů. 

Hodnotu životní prostředí obodovali muži (počet bodů/ počet mužů) 

takto: 

9/1, 8 /7 , 7 /10, 6/9, 5 /21, 4 /16 , 3 / 1 0 a 2 /26. 

Celkem hodnota životní prostředí obdržela 440 bodů. 

Hodnotu sport, kultura a kultivovanost obodovali muži (počet bodů/ 

Počet mužů) takto: 

9/2, 8 /4 , 7 /5 , 6/8, 5/7, 4 /8 , 3 /24 , 2 / 1 9 a 1/23. 

Celkem hodnota sport, kultura a kultivovanost obdržela 333 bodů. 

tabulka č. 1 : Zanesení počtu získaných bodů u jednotlivých hodnot u 

otázky č. 2 otcové. 

zdraví 
rodina 
vzdi láni 
osobní kariérní rust 
u i it si i ivot 
víra v Boha 
i ivotní jistoty 
sebeobi tování rodini 
Iivotní prostoedí 
sport, kultura a kultivovanost 

958 
802 
375 
575 
808 
617 
581 
325 
404 
331 
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graf č. 2: Znázornění počtu dosažených bodů u otázky č. 2 otcové. 

Hodnota zdraví 1 získala 958 bodů. 

Hodnota rodina 2 získala 802 bodů. 

Hodnota vzdělání 3 získala 375 bodů. 

Hodnota osobní kariérní růst 4 získala 575 bodů. 

Hodnota užít si život 5 získala 808 bodů. 

Hodnota víra v Boha 6 získala 617 bodů. 

Hodnota životní jistoty 7 získala 581 bodů. 

Hodnota sebeobětování rodině či společnosti 8 získala 325 bodů. 

Hodnota životní prostředí 9 získala 404 bodů. 

Hodnota sport, kultura a kultivovanost 10 získala 331 bodů. 

graf č. 3: Znázornění poměrného řazení hodnot na 1. místě u otázky č. 

2 otcové. 

Nejvícekrát byla ohodnocena hodnota zdraví (62x), po ní hodnota užít 

si život(30x) a po ní rodina (4x). 



g r a f č . 4 : Z n á z o r n ě n í p o m ě r n é h o ř a z e n í h o d n o t n a 2 . m í s t ě u o t á z k y č . 

2 otcové. 

Nejvícekrát byla ohodnocena hodnota zdraví (35x), po ní hodnota rod-

i n a ( 2 6 x ) a p o n í u ž í t s i ž i v o t ( 2 0 x ) . 



graf č. 5: Znázornění poměrného řazení hodnot na 3. místě u otázky č. 

2 otcové. 

rodina u i i ts iüvot osobni 
kariérní růst 

Nejvícekrát byla ohodnocena hodnota rodina (38x), po ní hodnota užít 

si život (16x) a po ní osobní kariérní růst (12x). 

Na prvních třech místech se v hodnocení mužů umístily hodnoty zdraví 

a rodina. Vedle nich však stojí možnost užít si život a osobní kariérní 

růst. Tyto hodnoty se projevily v popředdí i na celkovém řazení hodnot 

ve skupině otců. 

graf č. 6: Znázornění posloupnosti absolutních dosažených bodů u 

otázky č. 2 otcové. 

zdrávi rodina vzdi láni osobni kariérni sport, kultura 
rust a 

kul t ivovanost 



Na 1. místě se nachází hodnota zdraví, získala 958 bodů. 

Na 2. místě se nachází hodnota užít si život, získala 808 bodů. 

Na 3. místě se nachází hodnota rodina, získala 802 bodů. 

Na 4. místě se nachází hodnota víra v Boha, získala 617 bodů. 

Na 5. místě se nachází hodnota životní jistoty, získala 581 bodů. 

Na 6. místě se nachází hodnota osobní kariérní růst, získala 575 bodů. 

Na 7. místě se nachází hodnota životní prostředí, získala 404 bodů. 

Na 8. místě se nachází hodnota vzdělání, získala 375 bodů. 

Na 9. místě se nachází hodnota sport, kultura a kultivovanost, získala 

331 bodů. 

Na 10. místě se nachází hodnota sebeobětování rodině či společnosti, 

získala 325 bodů. 

Vyhodnocení otázky č. 2 OTCOVÉ: Ač se na prvních dvou místech 

vyskytují hodnoty, upřednostňující vlastní osobu, hned na dalších 

místech se ocitá rodina a s nečekanou odezvou hodnota víra v Boha. 

Ve střední části se potom vyskytují hodnoty, zajišťující uživení rodiny a 

ve spodku řazení se ocitá kultura a sport. Sebeobětování je hodnotou 

Preferovanou nejméně. Tato hodnota by se dala očekávat vzhledem k 

vysokému ohodnocení víry v Boha ve vyšších umístěních. Dítě, 

zahrnuté v hodnotě rodina je u otců až na třetím místě jejich hodno-

tového uspořádání s poměrně značným odskokem od priority zdraví. 

Otázka č. 2.: MATKY O h o d n o c e n í m body ( 1-10) seřaďte uvedené 

Jednoty upřímně podle Vašich o s o b n í c h priorit bez ohledu na své 

°kolí. 



Hodnotu zdraví obodovaly matky (počet bodů / počet matek) takto: 

10 /36 , 9 /37 , 8 / 17 a 7 /10 . 

Celkem hodnota zdraví obdržela 899 bodů. 

Hodnotu rodina obodovaly matky (počet bodů / počet matek) takto: 

10/25, 9 /31 , 8 / 3 8 a 7 / 4 a 6 /2 . 

Celkem hodnota rodina obdržela 873 bodů. 

Hodnotu vzdělání obodovaly matky(počet bodů / počet matek) takto: 

10/3, 9 /2 , 8 /5 , 7 /7 , 6 /14 , 5 /18 , 4 / 1 6, 3 / 1 5, 2 / 1 2 a 1/8. 

Celkem hodnota vzdělání obdržela 452 bodů. 

Hodnotu osobní kariérní růst obodovaly matky (počet bodů / počet 

matek) takto: 

10/4, 9 /4 , 8 /7 , 7 /9 , 6 /9 , 5 /25 , 4 / 2 1 , 3 /1 , 2 / 1 3 a 1/7. 

Celkem hodnota osobní kariérní růst obdržela 4 9 4 bodů. 

Hodnotu užít si život obodovaly matky (počet bodů / počet matek) 

takto: 

10/28, 9 /13 , 8 / 1 5 , 7 / 2 6 , 6 /8 , 5 / 5 a 4 /5 . 

Celkem hodnota užít si život obdržela 792 bodů. 

Hodnotu víra v Boha obodovaly matky (počet bodů/počet matek) takto: 

] 0 / 4 , 9 / 1 , 8 /8 , 7 / 4 , 6 / 1 3 , 5 /12 , 4 /2 , 3 / 1 6 , 2 / 2 8 a 1 /12. 

Celkem hodnota víra v Boha obdržela 403 bodů. 



Hodnotu životní jistoty a dostatek peněz obodovaly matky (počet 

bodů/ počet matek) takto: 

9 /3 , 8/2, 7 /12, 6/20, 5/9, 4 /15, 3 /20, 2 /13 a 1/6. 

Celkem hodnota životní jistoty a dostatek peněz obdržela 444 bodů. 

Hodnotu sebeobětování rodině či společnosti obodovaly matky (počet 

bodů/ počet matek) takto: 

8/1, 7 /2 , 6 /12 , 5/3, 4 /1 , 3 /30 , 2 / 9 a 1/42. 

Celkem hodnota sebeobětování rodině či společnosti obdržela 263 

bodů. 
Hodnotu životní prostředí obodovaly matky(počet bodů/ počet matek) 

takto: 

9/6, 8 /3 , 7 /10, 6 /12, 5/7, 4 /10 , 3 /12 , 2 /22 a 1/18. 

Celkem hodnota životní prostředí obdržela 393 bodů. 

Hodnotu sport, kultura a kultivovanost obodovaly matky (počet bodů/ 

Počet matek) takto: 

9/3, 8 /4 , 7 /16 , 6 /10, 5 /21 , 4 /30, 3 /6 , 2 /3 a 1/7. 

Celkem hodnota sport, kultura a kultivovanost obdržela 487 bodů. 

^bulka č. 2: Zanesení počtu získaných bodů u jednotlivých hodnot u 

otázky č. 2 matky. 

zdraví 
rodina 
vzdi láni 
osobní kariérní růst 
u I It si I ivot 
víra v Boha 
i ivotní jistoty 
sebeobi tování rodini 
i ivotní prostœdi 
sport, kultura a kultivovanost 

899 
873 
452 
494 
792 
403 
444 
263 
393 
487 



graf č. 7: Znázornění počtu dosažených bodů u otázky č. 2 matky. 
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Hodnota zdraví získala 899 bodů. 

Hodnota rodina získala 873 bodů. 

Hodnota vzdělání získala 452 bodů. 

Hodnota osobní kariérní růst získala 494 bodů. 

Hodnota užít si život získala 792 bodů. 

Hodnota víra v Boha získala 403 bodů. 

Hodnota životní jistoty získala 444 bodů. 

Hodnota sebeobětování rodině či společnosti získala 263 bodů. 

Hodnota životní prostředí získala 393 bodů. 

Hodnota sport, kultura a kultivovanost získala 487 bodů. 

graf č. 8: Znázornění poměrného řazení hodnot na 1. místě u otázky č. 

2 matky. 

Nejvícekrát byla ohodnocena hodnota zdraví (36x), po ní hodnota užít 

si život (28x) a po ní rodina (25x). 



graf č. 9: Znázornění poměrného řazení hodnot na 2. místě u otázky č. 

2 matky. 

Nejvícekrát byla o h o d n o c e n a hodnota zdraví (37x), po ní hodnota 

rodina (3 1 x) a po ní užít si život (13x). 

graf č. 10: Znázornění poměrného řazení hodnot na 3. místě u otázky 

č. 2 matky. 

Nejvícekrát byla ohodnocena hodnota rodina (38x), po ní hodnota 

zdraví (17x) a po ní užít si život (15x). 



Podobně jako u otců se v nejvyšším hodnocení pohybuje zdraví a rod 

ina. Vedle těchto hodnot matky preferují možnost užít si život. 

graf č. 1 1 : Znázornění posloupnosti absolutních dosažených bodů i 

otázky č. 2 matky. 

zdrávi u It si Ivo! sport, kultura Ivotní jistoty tvotni 
a prostœdl 

kultivovanosl 

1. místě se nachází hodnota zdraví, získala 899 bodů. 

2. místě se nachází hodnota rodina, získala 873 bodů. 

3. místě se nachází hodnota užít si život, získala 792 bodů. 



Na 4. místě se nachází hodnota osobní kariérní růst, získala 494 bodů. 

Na 5. místě se nachází hodnota sport, kultura a kultivovanost, získala 

487 bodů. 

Na 6. místě se nachází hodnota vzdělání, získala 452 bodů. 

Na 7. místě se nachází hodnota životní jistoty, získala 444 bodů. 

Na 8. místě se nachází hodnota víra v Boha, získala 403 bodů. 

Na 9. místě se nachází hodnota životní prostředí, získala 393 bodů. 

Na 10. místě se nachází hodnota sebeobětování rodině či společnosti, 

získala 263 bodů. 

Vyhodnocení otázky č. 2 MATKY : Podobně jako otcové preferují matky 

nejvíce zdraví a rodinu. Možnost kvalitního prožití života a jeho sebeu-

platnění v něm je potom na dalším místě. Aktivita v životě je pro matky 

další prioritou, vztah k Bohu a životnímu prostředí poněkud zaostávají 

za ostatními hodnotami, hodnota sebeobětování rodině a společnosti 

se umístila na posledním místě nejspíš pro příliš ostrou formulaci, dá se 

z ní vytušit, že současná česká moderní žena má spíše tendence eman-

cipační. Hodnota rodina, v níž je zahrnuto i dítě, je v čele hodnotového 

uspořádání matek těsně za hodnotou zdraví. 

Vyhodnocení otázky č. 2 MATKY A OTCOVÉ : V absolutním hodnocení 

Priorit u obou pracovních skupin se dítě neumístilo ani u matek ani u 

otců na prvním místě jejich zájmu. Hodnota rodina však je zastoupena 

v prvních třech preferovaných hodnotách. Celkové řazení hodnot je 

nasměrováno na způsob prožití kvalitního života s dostatkem prostřed-

ků a stálým zdravím. 



Otázka č. 3.: OTCOVÉ Ohodnocením body ( 1-10) seřaďte uvedené 

hodnoty v ideálním řazení společenské morálky: 

Hodnotu zdraví obodovali muži (počet bodů / počet mužů) takto: 

10/3, 9 /12 , 8 / 1 8 a 7 /17 , 6 /3 , 5 / 2 1 a 4 /26 . 

Celkem hodnota zdraví obdržela 628 bodů. 

Hodnotu rodina obodovali muži (počet bodů / počet mužů) takto: 

1 0 / 2 8 , 9 /34 , 8 /20 , 7 / 9, 6 / 7 a 5 /2 . 

Celkem hodnota rodina obdržela 861 bodů. 

Hodnotu vzdělání obodovali muži (počet bodů/ počet mužů) takto: 

10 /12 , 9 / 1 0 , 8 /8 , 7 / 2 1 , 6 /23 , 5 / 1 6 , 4 / 6 a 3 /4 . 

Celkem hodnota vzdělání obdržela 675 bodů. 

Hodnotu osobní kariérní růst obodovali muži (počet bodů / počet 

mužů) takto: 

9 /2 , 8 /2 , 7 /2 , 6 /6 , 5 /4 , 4 /9 , 3 / 2 0 , 2 / 2 1 a 1/24. 

Celkem hodnota osobní kariérní růst obdržela 266 bodů. 

Hodnotu užít si život obodovali muži (počet bodů/ počet mužů) takto: 

8 /1 , 7 / 1 , 6 /5 , 5 /5 , 4 / 9 , 3 /23 , 2 / 2 0 a 1/36.. 

Celkem hodnota užít si život obdržela 251 bodů. 

Hodnotu víra v Boha obodovali muži (počet bodů / počet mužů) takto: 



10/9, 9 /1 , 8 /3 , 7 /3 , 6 /7 , 5 /6 , 4 /4 , 3 /13 , 2 / 3 2 a 1/22. 

Celkem hodnota víra v Boha obdržela 3 5 7 bodů. 

Hodnotu životní jistoty a dostatek peněz obodovali muži (počet bodů/ 

počet mužů) takto: 

10/3, 9 /10 , 8 /12 , 7 /18 , 6 /22 , 5 /15 , 4 / 1 2 a 3 /8 . 

Celkem hodnota životní jistoty a dostatek peněz obdržela 621 bodů. 

Hodnotu sebeobětování rodině či společnosti obodovali muži (počet 

bodů / počet mužů) takto: 

10 /10 , 9 /16 , 8 /7 , 7 /9 , 6 /9 , 5 /12 , 4 /8 , 3 /14 , 2 / 6 a 1/9. 

Celkem hodnota sebeobětování rodině či společnosti obdržela 572 

bodů. 

Hodnotu životní prostředí obodovali muži (počet bodů/ počet mužů) 

takto: 

10/31, 9 /13 , 8 /10 , 7 / 1 4 , 6 /8 , 5 / 1 1 a 4 /13 . 

Celkem hodnota životní prostředí obdržela 760 bodů. 

Hodnotu sport, kultura a kultivovanost obodovali muži (počet bodů / 

počet mužů) takto: 

10/4, 9 /2 , 8 / 1 9 , 7 /6 , 6 /10 , 5 /8 , 4 / 1 3, 3 / 1 8, 2 / 1 1 a 1/9. 

Celkem hodnota sport, kultura a kultivovanost obdržela 489 bodů. 

tabulka č. 3: Zanesení počtu získaných bodů u jednotlivých hodnot u 

otázky č. 3 otcové. 



zdraví g2g 
rodina gg^ 
vzdi lání g 7 5 

osobní kariérní růst 266 
u ítsi ivot 251 
víra v Boha 3 5 7 

ivotní jistoty g 2 i 
sebeobi tování rodini 572 

ivotní prostœdi 7gg 
sport, kultura a kultivovanost 4gg 

graf č. 12: Znázornění počtu dosažených bodů u otázky č. 3 otcové. 
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Hodnota zdraví získala 628 bodů. 

Hodnota rodina získala 861 bodů. 

Hodnota vzdělání získala 675 bodů. 

Hodnota osobní kariérní růst získala 2 6 6 bodů. 

Hodnota užít si život získala 251 bodů. 

Hodnota víra v Boha získala 357 bodů. 

Hodnota životní jistoty získala 621 bodů. 

Hodnota sebeobětování rodině či společnosti získala 572 

Hodnota životní prostředí získala 7 6 0 bodů. 

bodů. 



Hodnota sport, kultura a kultivovanost získala 489 bodů. 

graf č. 13: Znázornění poměrného řazení hodnot na 1. místě u otázky 

č. 3 otcové. 

Nejvícekrát byla ohod nocena hodnota životní prostředí (3 1 ), po ní hod-

nota rodina (28x) a po ní vzdělání (12x). 

graf č 14: Znázornění poměrného řazení hodnot na 2. místě u otázky 

č- 3 otcové. 

Nejvícekrát byla ohodnocena hodnota rodina (34x), po ní hodnota 

sebeobětování (16x) a po ní životní prostředí (13x). 



graf č. 15: Znázornění poměrného řazení hodnot na 3. místě u otázky 

č. 3 otcové. 

Nejvícekrát byla ohodnocena hodnota rodina (20x), po ní hodnota 

sport, kultura a kultivovanost (19x) a po ní zdraví (18x). 

rodina sport, kiilura zdfav( 

Oproti otázce č. 2 došlo k zásadnímu posunu v umístění hodnoty rod-

ina. Znamená to, že otcové jsou si vědomi prvořadých priorit ve svém 

životě. Výzkum takto pojatý však nedokáže rozlišit, zda jsou vědomá 

řazení hodnot v souladu se způsobem jejich uchopení v reálném živ-

otě. Na předních místech se dále zařadily hodnoty životní prostředí, 

vzdělání, sport, kultura a kultivovanost a zdraví. Hodnoty preferované 

otci jako společensky žádané jsou jiné, než které by upřednostňovali 

bez ohledu na druhé. 

graf č. 16: Znázornění posloupnosti absolutních dosažených bodů u 

°tázky č. 3 otcové. 



Na 1. místě se nachází hodnota rodina, získala 861 bodů. 

Na 2. místě se nachází hodnota životní prostředí získala 760 bodů. 

Na 3. místě se nachází hodnota vzdělání, získala 675 bodů. 

Na 4. místě se nachází hodnota zdraví, získala 628 bodů. 

Na 5. místě se nachází hodnota životní jistoty, získala 621 bodů. 

Na 6. místě se nachází hodnota sebeobětování rodině či společnosti, 

získala 572 bodů. 

Na 7. místě se nachází hodnota sport,kultura a kultivovanost, získala 

489 bodů. 

Na 8. místě se nachází hodnota víra v Boha, získala 357 bodů. 

Na 9. místě se nachází hodnota osobní kariérní růst, získala 266 bodů. 

Na 10. místě se nachází hodnota užít si život, získala 251 bodů. 

Vyhodnocení otázky č. 3 OTCOVÉ 
v absolutním řazení hodnot vycházejí ideální otcové jako pro rodinu 

orientovaní, šetřící svým jednáním životní prostředí, hledící si svého 

intelektuálního růstu a zdraví, zajišťující rodiny, jim jsou schopni se obě-

tovat . Menší část je ochotna žít v duchu evropských křesťanských tradic. 



Ještě méně otců v ideálním řazení hodnot upřednostňuje svůj osobní 

kariérní růst a hodnotu užít si život staví až na poslední místo. 

Otázka č. 3.: MATKY Ohodnocením body ( 1-10) seřaďte uvedené 

hodnoty v ideálním řazení společenské morálky: 

Hodnotu zdraví obodovaly matky (počet bodů/ počet matek) takto: 

10/16, 9/27, 8 / 16, 7 /19, 6/12, 5 /7 a 4 /3 . 

Celkem hodnota zdraví obdržela 783 bodů. 

Hodnotu rodina obodovaly matky (počet bodů/ počet matek) takto: 

10/29, 9/36, 8/23, 7 / 1 0 a 6/2. 

Celkem hodnota rodina obdržela 880 bodů. 

Hodnotu vzdělání obodovaly matky(počet bodů/ počet matek) takto: 

10/2, 9/8, 8 /20, 7 /12, 6/16, 5 /12, 4 /14, 3/8, 2 /5 a 1/3. 

Celkem hodnota vzdělání obdržela 585 bodů. 

Hodnotu osobní kariérní růst obodovaly matky (počet bodů/ počet 

matek) takto: 

9 /1 , 8 /2 , 7/1, 6/3, 5/5, 4/6, 3 /15, 2 / 2 7 a 1/40. 

Celkem hodnota vzdělání obdržela 238 bodů. 

Hodnotu užít si život obodovaly matky (počet bodů/ počet matek) 

takto: 

8 /3 , 7/1, 6/3, 5 /13, 4/2, 3 /10, 2 / 2 8 a 1/40. 

Celkem hodnota užít si život obdržela 248 bodů. 



Hodnotu víra v Boha obodovaly matky (počet bodů/ počet matek) 

takto: 

10/6, 9 /4 , 8 /9 , 7 /6 , 6 /15 , 5 /16 , 4 / 2 1 , 3 / 1 3 , 2 / 7 a 1/3. 

Celkem hodnota víra v Boha obdržela 520 bodů. 

Hodnotu životní jistoty a dostatek peněz obodovaly matky (počet 

bodů / počet matek) takto: 

10/39, 9 /17 , 8 /12 , 7 /16 , 6 / 1 0 a 5 /6 . 

Celkem hodnota životní jistoty a dostatek peněz obdržela 841 bodů. 

Hodnotu sebeobětování rodině či společnosti obodovaly matky (počet 

bodů / počet matek) takto: 

10/7, 9 / 5, 8 /1 , 7 /1 , 6 /22 , 5 /12 , 4 / 1 8 , 3 / 1 2 , 2 / 6 a 1/4. 

Celkem hodnota sebeobětování rodině či společnosti obdržela 446 

bodů. 

Hodnotu životní prostředí obodovaly matky(počet bodů/ počet matek) 

takto: 

10/1, 9 /27 , 8 /10 , 7 /17 , 6 /9 , 5 /18 , 4 /17 , 3 / 1 4 , 2 / 7 a 1/5. 

Celkem hodnota životní prostředí obdržela 725 bodů. 

Hodnotu sport, kultura a kultivovanost obodovali matky (počet bodů / 

Počet matek) takto: 
8 / 4 , 7 /5 , 6 /8 , 5 / 1 1 , 4 / 1 9 , 3 /28 , 2 / 2 0 a 1/5. 

Celkem hodnota sport, kultura a kultivovanost obdržela 375 bodů. 



tabulka č. 4: Zanesení počtu získaných bodů u jednotlivých hodnot u 

otázky č. 3 matky. 

zdraví 783 
rodina 880 
vzdi láni 585 
osobní kariérní růst 238 
u it si ivot 248 
víra v Boha 520 

ivotní jistoty 841 
sebeobi tování rodini 446 

ivotní prostiaedí 725 
sport, kultura a kultivovanost 375 

graf č. 17: Znázornění počtu dosažených bodů u otázky č. 3 matky. 

4 5 6 7 8 9 10 

Hodnota zdraví 1 získala 6 5 0 bodů. 

Hodnota rodina 2 získala 880 bodů. 

Hodnota vzdělání 3 získala 585 bodů. 

Hodnota osobní kariérní růst 4 získala 2 3 8 bodů. 

Hodnota užít si život 5 získala 248 bodů. 

Hodnota víra v Boha 6 získala 520 bodů. 

Hodnota ž.votní jistoty a dostatek peněz 7 získala 841 bodů. 



Hodnota sebeobětování rodině či společnosti 8 získala 446 bodů. 

Hodnota životní prostředí 9 získala 725 bodů. 

Hodnota sport, kultura a kultivovanost 10 získala 375 bodů. 

graf č. 1 8: Znázornění poměrného řazení hodnot na 1. místě u otázky 

č. 3 matky. 

Nejvícekrát byla ohod nocena hodnota životní jistoty (39.x), po ní hod-

nota rodina (29x) a po ní zdraví (16x). 

Ivotnl j istoty rodlna zdrávi 

graf č. 19: Znázornění poměrného řazení hodnot na 2. místě u otázky 

č. 3 matky. 

Nejvícekrát byla ohodnocena hodnota zdraví (36x), po ní hodnota 

rodina (27x) a po ní životní jistoty a dostatek peněz (17x). 

Ivotnl j istoty 



graf č. 20: Znázornění poměrného řazení hodnot na 3. místě u otázky 

č. 3 matky. 

Nejvícekrát byla ohodnocena hodnota rodina (23x), po ní hodnota 

vzdělá ní (20x) a po ní zdraví (1 6x). 

V ideálním hodnotovém řazení matek se také projevuje posun hodno-

ty rodina do prioritnějšího postavení. Oproti otcům se však nejedná o 

posun výrazný, neboť matky již i v řazení hodnot bez ohledu na své 

okolí v otázce č.2 tuto hodnotu staví vysoko ve svém hodnotovém 

žebříčku. 



graf č. 21: Znázornění posloupnosti absolutních dosažených bodů u 

otázky č. 3 matky. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Na 1. místě se nachází hodnota rodina, získala 880 bodů. 

Na 2. místě se nachází hodnota životní jistoty a dostatek peněz, získala 

841 bodů. 

Na 3. místě se nachází hodnota životní prostředí, získala 725 bodů. 

Na 4. místě se nachází hodnota zdraví, získala 650 bodů. 

Na 5. místě se nachází hodnota vzdělání, získala 585 bodů. 

Na 6. místě se nachází hodnota víra v Boha, získala 520 bodů. 

Na 7. místě se nachází hodnota sebeobětování rodině či společnosti 

získala 446 bodů. 

Na 8. místě se nachází hodnota sport, kultura a kultivovanost získala 

375 bodů. 

Na 9. místě se nachází hodnota užít si život, získala 248 bodů. 

Na io . místě se nachází hodnota osobní kariérní růst, získala 238 bodů. 



Vyhodnocení otázky č. 3 MATKY 

V absolutním hodnocení ideálně volených hodnot se matka z otázky č. 

2 matce z otázky č. 3 nepodobá. Na první místo se dostává rodina a s 

ní životní jistoty a dostatek finančních prostředků. Za nimi následují pref-

erence životního prostředí a zdravého života v něm.Ideální žena dbá na 

své vzdělávání a žije v duchu křesťanských tradic, je ochotna se 

částečně sebeobětovat rodině a společnosti. Není příliš závislá na kul-

tuře a sportu, nelpí na užívání si života. Nejméně ji zajímá osobní kar-

iérní růst. 

Vyhodnocení otázky č. 3 MATKY A OTCOVÉ : Na základě zjištěných 

informací lze konstatovat, že existuje silná disproporce mezi vnitřním 

uvědomělým hodnotovým řazením rodičů a řazením hodnot v reálném 

životě. Dítě, reprezentované v hodnotě rodina není v žitém řazení hod-

not na prvním místě v rodině. 

Otázka č. 4.: Podtrhněte prosím, které z hodnot preferuje Vaše dítě. 

pomůže Vám divadelní prográmek... 

Divadelní program, přiložený k diplomové práci sloužil jako pomocník 

Pro rozhovor rodičů s dětmi. Zvolené hodnoty měly svůj podtext a jejich 

úkolem bylo poukázat na opomíjení podnětných prožitků ze strany 

rodičů vůči dětem pod argumentem jejich domnělé finanční náročnos-

ti- Rodiči preferované hodnoty zde byly ukázány jako finančně výrazně 

náročnější. 

V e vyřazovacím dotazníku byly tedy uváděny hodnoty preferované 



dětmi, záznam do otázky č. 4 činili rodiče po konzultaci jednotlivých 

otázek s dětmi. Na žádnou z hodnot v této otázce nereagovali všichni 

dotázaní, procento odpovědí je vyjádřeno zároveň jejich počtem, neboť 

vycházíme ze 100 vyplněných dotazníků. 

graf č. 22.: Znázornění ohodnocení dětmi preferovaných hodnot při dia-

logu s matkami a otci. Podle dosažených preferencí byly v dialogu 

s matkami řazeny hodnoty v tomto pořadí podle dosaženého množství 

preferencí: 

a1) a2) b1) b2) c1) c2) d1) d2) e1) e2) f1) f2) g1) g2) h1) h2) 

matky otcové 

a l ) prázdný život bez ohledu na druhé 0 0 

a2) život s pohledem do budoucnosti 62 53 

b l ) nákupy v obchodních domech 14 28 

b 2 ) návštěva bazénu či sportoviště 84 71 

c l ) návštěva dětského předst. v divadle 62 79 

c 2) pět piv v měsíci vypitých 0 0 

ostrý režim a fyzický trest 0 0 



d2) výchova, domluva, pochvala 81 90 

e l ) vysoké náklady na osobní život 0 0 

e2) pravidelné rodinné výlety 93 81 

f l ) skepse, beznaděj, zármutek 0 0 

f2) pět krabiček cigaret v měsíci 0 0 

g l ) tvořivý a veselý pohled na svět 53 42 

g2) nákup pěkné knížky 64 77 

h l ) filmy z videopůjčovny, televize 72 61 

h2) dětské časopisy 41 52 

graf č. 23.: Znázornění posloupnosti preferovaných hodnot při dialogu 

dětí s matkami. 

1:J~2) pravidelné rodinné výlety 

2. b2) návštěva bazénu či sportoviště 

3. d2) výchova, domluva, pochvala 

4- h 1) filmy z videopůjčovny, televize 

5- g2) nákup pěkné knížky 
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6. c l ) návštěva dětského představení v divadle 

a2) život s pohledem do budoucnosti 

7. g l ) tvořivý a veselý pohled na svět 

8. h2) dětské časopisy 

9 . b l ) nákupy v obchodních domech 

62 

62 

53 

41 

14 

raf č. 24.: Znázornění posloupnosti preferovaných hodnot při dialogu 

dětí s otci. 
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1. d2) výchova, domluva, pochvala 90 

2. e2) pravidelné rodinné výlety 81 

3. c l ) návštěva dětského představení v divadle 79 

4. g2) nákup pěkné knížky 77 

5. b2) návštěva bazénu či sportoviště 71 

6. h l ) filmy z videopůjčovny, televize 61 

7. a2) život s pohledem do budoucnosti 53 

8. h2) dětské časopisy 52 

9. g l ) tvořivý a veselý pohled na svět 42 

l 0 - b l ) nákupy v obchodních domech 28 



Vyhodnocení otázky č. 4 MATKY A OTCOVÉ 

Na základě zjištěných rozdílů ve výsledcích řazení hodnot v dialogu 

matek a otců s dětmi lze předpokládat, že osobnostní převaha 

dospělého částečně ovlivnila výsledky jednotlivých odpovědí ze strany 

dětí. Lze vytušit, že řazení hodnot podléhá jistému vlivu jednotlivých 

pracovních skupin, což je například zcela patrné u hodnoty d2 výchova, 

domluva, pochvala v pracovní skupině otců, u níž lze předpokládat, že 

vytěsňuje hodnotu ostrého režimu a otcovského trestu, v hodnocení 

dětí zcela nezastoupeného. V hodnotovém řazení dětí vítězí aktivity 

týkající se společně tráveného času v rodině, za nimi jsou komorní 

domácí aktivity, čtení, televize, nejméně preferovanými hodnotami jsou 

nákupy v obchodních střediscích. 

Otázka č. 5.: Podtrhněte prosím, které hodnoty v žité praxi prosazujete Vy: 

matky otcové 

a 1 ) prázdný život bez ohledu na druhé 0 0 
ä 2) život s pohledem do budoucnosti 76 84 

S i l nákupy v obchodních domech 63 28 

^2) návštěva bazénu či sportoviště 27 61 

c l ) návštěva dětského předst. v divadle 62 19 

pět piv v měsíci vypitých 2 63 
" — - — JL. K V— - .... -.... — 

ostrý režim a fyzický trest 3 35 

^2) výchova, domluva, pochvala 78 47 

6 1 ) vysoké náklady na osobní život 7 4 
/ 

Pravidelné rodinné výlety 32 46 



f l ) skepse, beznaděj, zármutek 1 0 

f2) pět krabiček cigaret v měsíci 81 89 

g l ) tvořivý a veselý pohled na svět 1 4 

g2) nákup pěkné knížky 21 4 

h 1 ) filmy z videopůjčovny, televize 46 37 

h2) dětské časopisy 21 40 

graf č. 25.: Znázornění ohodnocení rodiči preferovaných hodnot 



graf č. 26.: Znázornění posloupnosti matkami preferovaných hodnot. 

I2| d2) a2) b1) cl) hi) «2) b2) g2) h2) el) d1) c2) (1) gl) a1) 

81 

2. d2) výchova, domluva, pochvala 78 

3. a2) život s pohledem do budoucnosti 76 

4. b l ) nákupy v obchodních domech 63 

5. c l ) návštěva dětského představení v divadle 62 

6. h l ) filmy z videopůjčovny, televize 46 

7. e2) pravidelné rodinné výlety 32 

8. b2) návštěva bazénu či sportoviště 27 

9. g2) nákup pěkné knížky 21 

h2) dětské časopisy 21 

10. e l ) vysoké náklady na osobní život 7 

1 1. d 1 ) ostrý režim a fyzický trest 3 

1 2. c2) pět piv v měsíci vypitých 2 

13. f 1) skepse, beznaděj, zármutek 1 

14. g l ) tvořivý a veselý pohled na svět 1 

15. a l ) prázdný život bez ohledu na druhé 0 



Vyhodnocení otázky č. 5 MATKY 

Posloupnost matkami preferovaných hodnot působí neuceleným a 

nesourodým dojmem. Překvapivě ostinátně preferovaných pět krabiček 

cigaret v měsíci předčí dokonce hodnotu výchovy. Hodnoty jako před-

pojatě negativní se zde v tomto řazení mísí s hodnotami řazenými před-

pojatě jako pozitivními. Přesto hodnoty výchova, domluva a pochvala 

byly vysoce preferovány 7 8 % matek a život s pohledem do budouc-

nosti 7 6 % matek. Výrazně se projevuje konzumní uchopení volného 

času, 63% matek preferuje nákupy v obchodních domech. Necelá třeti-

na matek ohodnotila společné rodinné aktivity, pravidelné rodinné výle-

ty a návštěvy bazénu či sportoviště. Pouze 2 1 % matek má v úmyslu 

investovat do knih a časopisů pro děti. Pravděpodobně špatnou for-

mulací hodnoty tvořivý a veselý pohled na svět byla tato ohodnocena 

jen jednou. Ani jednou nebyla ohodnocena hodnota prázdný život bez 

ohledu na druhé. 

graf č. 27.: Znázornění posloupnosti otci preferovaných hodnot. 

12) a2) c2) 02) d2) a2) H2) M ) dl) b1) cl) »1) g1) g2) a1) (1) 



1. f2) pět krabiček cigaret v měsíci 89 

2. a2) život s pohledem do budoucnosti 84 

3. c2) pět piv v měsíci vypitých 63 

4. b2) návštěva bazénu či sportoviště 61 

5. d2) výchova, domluva, pochvala 47 

6. e2) pravidelné rodinné výlety 46 

7.h2) dětské časopisy 40 

8. h l ) filmy z videopůjčovny, televize 37 

9. d l ) ostrý režim a fyzický trest 35 

10. b l ) nákupy v obchodních domech 28 

1 1. c l ) návštěva dětského představení v divadle 19 

12. e l ) vysoké náklady na osobní život 4 

g l ) tvořivý a veselý pohled na svět 4 

g2) nákup pěkné knížky 4 

13. a l ) prázdný život bez ohledu na druhé 0 

13. f l ) skepse, beznaděj, zármutek O 

Vyhodnocení otázky č. 5 OTCOVÉ 

Hodnoty výchova, domluva a pochvala, ve kterých je obsažen zájem o 

dítě, se v řazení otců nalézá až na pátém místě. Preferuje ji pouze 47%. 

Otcové do vrchních příček svého hodnotového řazení umístili hodnoty 

pět krabiček cigaret v měsíci 8 9 % a pět piv v měsíci vypitých 63%. 

Zřejmě jsou tato vysoká čísla způsobena formulací otázky a neochotou 

otců odepřít si malý požitek. Vysoce oceněný je otci život s pohledem 

do budoucnosti 84%. Společné rodinné aktivity preferuje 6 1 % otců 



formou návštěvy bazénu či sportoviště, 4 6 % otců preferuje rodinné 

výlety. Komorní domáci zábava, filmy, televize a časopisy hodnotí 

kolem 4 0 % otců. Domluva vítězí s ohodnocením 4 7 % nad ostrým 

režimem a fyzickým trestem, který však preferuje 3 5 % otců. Méně 

oblíbenou aktivitou mužů jsou nákupy v obchodních domech 28%. 

Malý zájem ze strany otců je také o návštěvy divadla se svými dětmi 

19%. Na samém okraji jejich zájmu stojí se 4 % vysoké náklady na 

osobní život, tvořivý a veselý pohled na svět a nákup pěkné knížky. 

Vyhodnocení otázky č. 5 MATKY A OTCOVÉ 

Hodnoty otců a matek nejsou v jednotném souladu. Zřejmě v závislosti 

na rozdílených sociálních rolích, které obě skupiny ve společnosti zas-

tupují, preferují odlišné hodnoty. Volí rozdílné způsoby relaxace a různé 

hodnoty se jim promítají do vnitřního hodnotového vnímání rozdílně. 

Matky ve svém uspořádání preferují na vyšších stupních oblast 

satrostlivosti o dítě než otcové. Obě skupiny vysoko řadí život s pohle-

dem do budoucnosti. Žádný z rodičů neohodnotil prázdný život bez 

ohledu na druhé, pouze jediná matka projevila skepsi, beznaděj a zár-

mutek. Pouhá 3 % matek preferují ostrý režim a domácí trest, u mužů 

je to však vysokých 35%. Výchově, domluvě a pochvale věří vysokých 

7 8 % matek, u mužů je to méně, 47%. Hodnoty obou pracovních 

skupin se výrazně liší od hodnot preferovaných jejich dětmi. 

Otázka č.6.: Podtrhněte prosím hodnoty, u kterých máte na základě 

srovnání výsledků tohoto dotazníku důvod k přehodnocení: 



matky otcové celkem 

a l ) prázdný život bez ohledu na druhé 

0 o o 

a2) život s pohledem do budoucnosti 

2 4 6 

b l ) nákupy v obchodních domech 

1 8 9 

b2) návštěva bazénu či sportoviště 

2 12 14 

c l ) návštěva dětského představení v divadle 

6 7 13 

c2) pět piv v měsící vypitých 

0 2 2 

d 1 ) ostrý režim a fyzický trest 

0 2 2 

d2) výchova, domluva, pochvala 

0 2 2 

e l ) vysoké náklady na osobní život 

0 0 0 

e2) pravidelné rodinné výlety 

15 27 42 

f l ) skepse, beznaděj, zármutek 

0 0 0 

f2) pět krabiček cigaret v měsíci 

8 7 15 



g l ) tvořivý a veselý pohled na svět 

1 3 4 

g2) nákup pěkné knížky 

3 4 7 

h l ) fi lmy z videopůjčovny, televize 

2 5 7 

h2) dětské časopisy 

1 2 3 

souhrnem: 

41 matek 85 otců 1 26 rodičů 

graf č. 28: Znázornění hodnot, u nichž rodiče našli důvod k jejich pře-

hodnocení. 

ai a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 e1 e2 f1 f2 g1 g2 h1 h2 



Celkem 126x měli rodiče důvod k zamyšlení se nad pořadím jed-

notlivých hodnot. Pořadí podle množství, které obdržely jednotlivé hod-

noty, je znázorněno v grafu č. 29. Největší vliv mělo přehodnocení na 

preference rodinných výletů, 42 rodičů. Důvodem může být nesnad-

nost přehodnocení způsobu života skokovou změnou z důvodů eko-

nomických, společenských i časových. U 14 rodičů vzrostl zájem o 

návštěvu bazénu či sportoviště se svými dětmi, 13 rodičů zvýší 

návštěvnost divadla.Vzhledem k tomu, že hodnoty jsou v dotazníku 

podávány jako předpojatě pozitivní nebo jako předpojatě negativní, lze 

předpokládat změnu u uvedených hodnot ve prospěch kvality výchovy 

dítěte. 

graf č. 29.: Znázornění posloupnosti hodnot, u nichž měly matky důvod 

k jejich přehodnocení. Pořadí podle množství, které obdržely jednotlivé 

hodnoty. 

L e2) pravidelné rodinné výlety 

2. f2) pět krabiček cigaret v měsíci 

3. c l ) návštěva dětského představení v divadle 

15 

8 

6 



4. g2) nákup pěkné knížky 3 

. a2) život s pohledem do budoucnosti 2 

b2) návštěva bazénu či sportoviště 2 

h l ) f i lmy z videopůjčovny, televize 2 

. b l ) nákupy v obchodních domech 1 

g l ) tvořivý a veselý pohled na svět 1 

h2) dětské časopisy 1 

graf č. 30.: Znázornění posloupnosti hodnot, u nichž měli otcové 

důvod k jejich přehodnocení. Pořadí podle množství, které obdržely jed-

notlivé hodnoty. 
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1. e2) pravidelné rodinné výlety 27 

2. b2) návštěva bazénu či sportoviště 12 

3. b l ) nákupy v obchodních domech 8 

4. c l ) návštěva dětského představení v divadle 7 

5 ,f2) pět krabiček cigaret v měsíci 7 

6. h 1 ) f i lmy z videopůjčovny, televize 5 



7. a2) život s pohledem do budoucnosti 4 

8. g2) nákup pěkné knížky 4 

9. g l ) tvořivý a veselý pohled na svět 3 

1 0. c2) pět piv v měsíci vypitých 2 

1 1. d 1 ) ostrý režim a fyzický trest 2 

1 2. d2) výchova, domluva, pochvala 2 

1 3. h2) dětské časopisy 2 

Vyhodnocení otázky č. 6 OTCOVÉ 

Oproti matkám otcové dvakrát více měli v úmyslu změnit postoj k před-

kládaným hodnotám. Největším počtem 27 změní svůj přístup k rodin-

ným společným výletům, 12 otců projevilo zájem se svými dětmi začít 

navštěvovat sportoviště nebo bazén. 8 otců upřednostní jiné aktivity 

před trávením času v obchodních domech, 7 otců uvažuje o častější 

návštěvě divadelního představení. Kouření omezí 7 otců a 5 se zamys-

lí nad kvalitou a množstvím vypůjčovaných filmů.4 změní svůj pohled 

do budoucnosti a další 4 zavítají s dítětem do knihkupectví. Tvořivý a 

veselý pohled na svět si osvojí 3 otcové, v hodnotě pěti piv bude 

ochotno investovat do jiné pro děti podnětné aktivity 2 otcové. 

Vyhodnocení otázky č. 6 MATKY A OTCOVÉ 

Rodiče našli důvody, proč se pozastavit nad srovnáním jimi prosazo-

vaných hodnot s hodnotami jejich dětí. Celkem ve 126-ti případech 

zaznamenali hodnotu, ke které obrátili svoji pozornost a uvažovali o 

změně přístupu k ní. Jedná se o 5 % možných jednotek hodnot, které 

mohly být pozměňovány. Nejvíce byly zohledněny aktivity, u nichž se 

jedná o přítomnost celé rodiny. 



Otázka č. 7.: Podtrhněte prosím, máte -li v úmyslu na základě zjištěných 

rozdílů mezi Vaším hodnotovým řazením a řazením hodnot Vašeho 

dítěte v úmyslu přehodnotit prioritu některé z uvedených hodnot v její 

prospěch: 

graf č. 31.: Znázornění vybraných hodnot, u nichž rodiče mají v úmys-

lu přehodnotit jejich prioritu v jejich prospěch. 
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matky otcové celkem 

Hodnota zdraví 78 49 127 

Hodnota rodina 8 33 41 

Hodnota vzdělání 27 13 40 

Hodnota osobní kariérní růst 7 17 24 

Hodnota užít si život 9 7 16 

Hodnota víra v Boha 1 0 1 

Hodnota živ. jistoty a dost. peněz 7 10 17 

Hodnota sebeobětování 2 1 3 

Hodnota životní prostředí 4 7 1 1 

Hodnota sport, kultura a kultivovanost 1 6 29 45 



graf č.32.: Znázornění posloupnosti vybraných hodnot celkem, u nichž 

mají rodiče v úmyslu přehodnotit jejich prioritu podle dosaženého 

množství. 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 

matky otcové celkem 

1. Hodnota zdraví 78 49 127 

2. Hodnota sport, kultura a kultivovanost 1 6 29 45 

3. Hodnota rodina 8 33 41 

4. Hodnota vzdělání 27 13 40 

5. Hodnota osobní kariérní růst 7 17 24 

6. Hodnota živ.jistoty a dost.peněz 7 10 17 

7. Hodnota užít si život 9 7 16 

8. Hodnota životní prostředí 4 7 n 

9. Hodnota sebeobětování 2 1 3 

10. Hodnota víra v Boha 1 0 1 



graf č.33.: Znázornění posloupnosti vybraných hodnot, u nichž mají 

matky v úmyslu přehodnotit jejich prioritu podle dosaženého množství. 

1. Hodnota zdraví 78 

2. Hodnota vzdělání 27 

3. Hodnota sport, kultura a kultivovanost 16 

4. Hodnota užít si život 9 

5. Hodnota rodina 8 

6. Hodnota osobní kariérní růst 7 

Hodnota životní jistoty a dostatek peněz 7 

7. Hodnota životní prostředí 4 

8. Hodnota sebeobětování rodině či společnosti 2 

9. Hodnota víra v Boha 1 



graf č.34.: Znázornění posloupnosti vybraných hodnot, u nichž mají 

otcové v úmyslu přehodnotit jejich prioritu podle dosaženého množství. 
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Váš vzkaz Karlovarskému hudebnímu divadlu: 

Odpovědí bylo napsáno pouze 22. V odpovědích na tuto otázku 

se projevila osobní známost mnohých rodičů z Karlových Varů, kteří byli 

ochotni vyplňovat dotazníky a proto mnohé odpovědi jsou neformální. 

Přesto jsou uvedeny jako odpovědi platné a obsah vypovídající. 

- Podnětné. 

- Doufáme, že nikde nebudete zveřejňovat údaje o naší rodině. 

Představení se líbilo, možná některým věcem děti méně rozumí, je 

spíše pro ty větší. Držíme palce. Přijeďte zase. 

- Libore, kouřit nepřestanu. Řemen ale věším na hák a slibuji, že...tam 

zůstane v očekávání. 

- Programy by měly být srozumitelnější, když chcete tolik odpovědí. 

- Děkujeme. 

- Myslím si, že pět piv v měsíci ještě nikomu neublížilo. Nevím, co tím 

chcete naznačit. Vesele se dívat na svět v tomhle marasmu? To bych 

nesměl vidět. Snaha od Vás dobrá, ale asi marná. 

- Chodíme na vás už se třetím děckem, máte pohádky pořád hezčí, ale 

trochu složitější. Po představení si o nich povídáme, zpívají vaše pís-

ničky. Nad programem jsme si pěkně popovídaly, není to vůbec špatný 

nápad. Nerozuměli jsme otázce 6, a tak ji nevyplňujeme. Nashle v diva-

dle! 

- Prosím Tě, studente, nech ty moudra. Piš pohádky a nestrkej svůj nos, 

kam nemáš. Znáš to o těch devíti řemeslech? Tak se drž svého kopyta 

3 zase nám něco zbastli, ať se můžeme zasmát. Lenka. 



- Pamatujte, že zdraví je nade vše. Ostatní se dá oželet. Mohu to 

potvrdit. Škoda, že nehrajete i ve velkém divadle. Viděla jsem Vás tam 

naposledy před čtyřmi lety jako Pačíska. Lidi si dnes cení ponejvíc 

peníze. Ale ty se rozkutálí a nic nezůstane. A rodina vždy byla základ. 

- Papír, ten snese všechno. To co vám lidi odpoví, nemusí být vůbec 

pravda. Sama jsem se musela kontrolovat, abych napsala opravdu prav-

du. To je moc těžké. Ale rozhodně stojí za to zamyslet se v dnešní 

uspěchané době nad tím, co vlastně dělám. Líbilo se nám to. 

- A máš to. Manžel mi to vyplňuje také. 

- Víte, je z toho cítit obrovská snaha o ovlivňování a to dnes není niko-

mu příjemné.Toho jsme si už užili dost. Snad to myslíte upřímně a 

informace v dotazníku neposlouží žádné marketingové studii. Na před-

stavení jsem nebyl, ale nad papírem jsme seděli skoro hodinu. Ne 

všechny otázky se dají dobře pochopit, chtělo by to lepší formulace. 

Veronika, byla na představení dnes ve školce Vás zdraví a mám poz-

dravovat krysu Sášu?... a klokana Frantu, že prý to byl obojí stejný pán. 

- Začneme jezdit na pravidlené výlety, jak je popisujete. Ani jsme 

nevěděli, že by nás všechny mohl takový nápad nadchnout. Ale 

musíme se ohradit proti kritice videopůjčoven, už dlouho si půjčujeme 

pěkné a hodnotné filmy i pohádky. Ty bývají lepší než knihy, které si 

občas také půjčujeme. Obě děti čtou denně, tak je trocha televize ne-

zabije. Jinak všechny Vaše hodnoty samozřejmě závisí od peněz, které 

můžeme vydělat. To se nezmění. 

- Dobrá práce. Kolik ti platí? K čemu je to vyzvídání dobré? Ale chceš, 

tak tady to máš. 

~ Rádi chodíme do nákupních center, bylo by fajn, kdyby třeba tam 



právě byla pravidelná divadelní představení pro malé děti, my bychom 

měli čas nakoupit a děti by se něčemu přiučily, taková malá nápověda. 

Pohádka se malému moc líbila, ukazoval nám na mapě Austrálii a taky 

se tam jednou prokope, říkal. A chce mít vousy jako Alfons Sněžka. 

- Nemůžete srovnávat názory dětí a dospělých. Je to určitě dobrý návod 

k zamyšlení, ty otázky, ale každý období má svý. Do vašeho divadla 

chodíme pořád, líbí se nám i vaše Drakiády a Sněhulákíády. Kouřím a 

rád si dám pivo, ale na děti mi pořád zůstává. Na tom nešetříme. 

- Přiznáváme, že jsme ani netušili, jak nás dítě vidí a co by po nás chtě-

lo. Děkujeme, budeme více jako rodina. A přijdeme zase v neděli. 

- Všechno je to o penězích. Kdo je bohatý, koupí si i zdraví. Kdo 

neudělá kariéru, nemá peníze. Kdo se sebeobětuje, umře první. Kdo je 

bohatý, může studovat a má čas na děti. Jezdím přes celé město do 

práce ráno v šest a vracím se v půl páté jako bez života. Co po mně 

ještě kdo může chtít? Posílám vám ale papír po Alence, nedá jinak. Asi 

vás moc nepotěším, píšu jak to vidím. Nashle. 

- Kéž by se otevřely oči všem, kdo nevidí, co vidíte vy. Je to záslužná 

práce. 

- Hodnoty, které uvádíte jsou naprosto nesrovnatelné. Nemůžete je 

určovat podle vašeho mínění. Někdo rád to a ten zase ono. Kdyby byli 

všichni lidé stejní, nebyli by to lidé ale ovce. U vašeho programu jsme 

ale zorganizovali výlet do ZOO v Plzni, tak to přece jenom k něčemu 

bylo. A zajdeme do knihovny. Téměř vůbec nečteme. Když jsem byl 

malý, četl jsem každý měsíc jednu knihu. Jenomže dnes mají děti lepší 

zábavy, doba se nedá zastavit. 

- To kdyby si vzal někdo pořádně na mušku, jak dnes lidé žijí, asi bysme 



se všichni divili. Jenom tak na ně. Já se snažím pořád něčemu učit, tak 

jsem to vyplnil rád. Chtěl bych více peněz, abychom s dětmi mohli více 

cestovat. A taky času. Budeme hledat, kam se nám ztrácí. Děkujeme. Hankovi. 

- Není jedno, pro co jeden člověk žije. A jestli existuje naděje, že se byť 

jediný člověk přikloní k lepším hodnotám, má celá ta snaha veliký 

smysl. Pohádky jsou príma, možná trochu složitější, než jsme zvyklí. Ale 

- Chtělo by to pořádné divadlo pro děti. Prý se bude stavět, tak držíme 

palce, jenom aby nebylo pro děti našich dětí. My jsme se domluvili na 

malém úniku z města, už jsme dlouho nikde nabyli. Že nejsou peníze, 

nevadí, půjdeme po svých tam a zpátky vlakem. A víte kam? Na 

Pernink. Tam jsme na vás byli, když bylo starší dcerce 5. Dnes je právě 

tolik té druhé. Zdraví vás všichni, t.j. M. a M.a J. a H. Holubovi. 

6.2 Závěrečné shrnutí dotazníkového šetření 

Celý proces výzkumu byl pojat jako metoda empirického výzkumu. 

Není možné s určitostí prohlásit, že výstupy z průzkumu vzešlé jsou 

zcela transparentní pro oslovené pracovní skupiny, neboť nelze 

prokázat pravdivost jejich odpovědí. Také nízká míra ochoty vstoupit do 

pracovní skupiny ze strany rodičů hovoří spíše v neprospěch přene-

sitelnosti výsledků výzkumu na obecnou veřejnost. Průzkumu se totiž 

zákonitě zúčastnila ta aktivnější část rodičů, u nichž lze předpokládat 

větší senzibilitu k předkládaným podnětům a také k uchopování hodnot 

uváděných v dotazníku v jejich reálný život i bez této intervence. Ta část 

rodičů, které by bylo žádostivo před otázky v dotaznících uvedené 

postavit, se pravděpodobně bohužel spolupráce nezúčastnila. 



6.3 Zhodnocení hypotéz 

Stanovené hypotézy: 

1.Prostřednictvím divadelního představení lze otevřít otázku, jaké 

hodnoty jsou pro dítě nejdůležitější přímo při procesu probíhajícího 

představení. 

2.Proces přípravy, průběhu a následné evaluace představení nabízí 

možnost otevření diskuze o hodnotovém uspořádání v české 

domácnosti i mezi rodiči a dětmi předškolního věku. 

K hypotéze č. 1 : 

Při každém divadelním představení pohádky O klokánkovi Frantíkovi 

byla v jeho samém závěru otevřena otázka, co je pro postavu Syla Karla 

nejdůležitější. Hodnoty předpojatě pro děti negativní, jimiž byly lahve 

piva, cigarety, obrovský pytel obilí "na pak" byly konfrontovány s hod-

notami pro děti předpojatě pozitivními, tedy knížkou, pastelkami a švi-

hadlem. Aby nedocházelo k zjevné manipulaci, byly děti ponechávány 

ke svobodnému rozhodování a spontánní reakci. Vyjadřovací prostřed-

ky, užité při průběhu představení však děti cíleně navedly 

k požadovaným reakcím a lze konstatovat, že se 100% -ní účinností 

probíhaly reakce dětí podle očekávaného vývoje, tady upřednostněním 

pro děti pozitivních hodnot. Tím by mohla být uspokojivě obhájena 

1. hypotéza. Cílem však bylo bezprostředně po této scéně otevřít 

s dětmi volnou verbální komunikaci, jak je to s hodnotami v jejich 

rodině a prosba o zavedení rozhovoru na toto téma s rodiči v domácnosti 

pomocí drobných prográmků, v závěru představení od herců 



obdržených. V nich již byly poskládány dotazníky pro rodiče, které 

sloužily jako sběrače informací pro výzkum v empirické části diplomové 

práce. Protože k procesu zpětné komunikace skrze vyplněné dotazníky 

opravdu došlo a rodiče v domácnostech s dětmi o hodnotovém 

uspořádání diskutovali a výsledky zaznamenali do dotazníkového 

šetření, je možné prohlásit prohlásit, že prostřednictvím divadelního 

představení lze otevřít otázku, jaké hodnoty jsou pro dítě nejdůležitější 

přímo při procesu probíhajícího představení. 

K hypotéze Č.2.: 

-příprava předstvení 

V procesu přípravy představení v mateřské škole je zasílán vedení 

mateřské školy metodický materiál, v němž jsou obsaženy všechny 

důležité informace o představení pohádky. Kromě zápisů písní a textů 

k nim jsou v nich i návody k přípravě vhodného diváckého prostředí 

k interaktivnímu divadlu. Je tu také seznam dopředu předpojatě pozi-

tivně a negativně orientovaných hodnot z hlediska dětí, které se 

v průběhu představení objeví. Nad jejich významem pro dětské 

publ ikum se mohou učitelky s dětmi mateřských školách pozastatvit, 

otevřít s dětmi na dané téma diskuzi ještě před příjezdem divadla do 

mateřské školy nebo před návštěvou dětí v divadle. 

- průběh představení 

Způsob působení na hodnotové řazení v průběhu představení je 

podrobně rozepsán v předcházejím hodnocení k hypotéze č . l . Děti 

spontánně rozřazovaly hodnoty v průběhu představení i v jeho samém 

závěru. Čím intenzivnější byla příprava na představení, tím citlivější byly 



reakce dětí na průběh představení. Rozlišování na hodnoty negativně 

nebo pozitivně orientované si děti velice rychle osvojily alespoň na 

dobu, po níž představení trvalo. Prosazovaly si zvolení z jejich pohledu 

pro ně správné varianty ve výběru hodnot. Rozlišení na pozitivní a neg-

ativní hodnoty bylo předmětem přípravy představení, 

-evaluace představení 

Bezprostředně po ukončení představení vystupují herci z j imi 

ztvárněných postav a předstupují k otevřenému dialogu s dětmi a k 

volné diskuzi nad dětmi volenými tématy. Jeden z herců začíná balit 

kulisy a rekvizity, zatímco druhý diskutuje. Dochází ke smazání rozdílu 

mezi scénou a hledištěm, některé děti spontánně nakukují za paravany, 

jak to tam vypadá. V této již zcela uvolněné atmosféře přichází čas na 

společné zhodnocení. Herci navazují dialog na téma roztřiďování hod-

not a požádají děti, zda by si na podobné téma nechtěly večer 

pohovořit s rodiči. Přihlásí se zprvu jeden, dva odvážlivci. Když jsou ale 

odměněni pěkným prográmkem, hlásí se nakonec všichni a společně 

s herci si slíbí, že j im do mateřské školy děti přinesou od rodičů 

vyplněné dotazníky a programy. 

Proces přípravy, průběhu a následné evaluace představení tak nabízí 

možnost otevření diskuze o hodnotovém uspořádání v české domác-

nosti i mezi rodiči a dětmi předškolního věku. 

7. DISKUZE 

Dnes je již divadlo pro mateřské školy, tedy především divadlo ve smys-

lu pro děti předškolního věku, prověřenou oblastí divadelní tvorby 

s bohatou historií a díky ní nabytou zkušeností, širokým a kvalitním 



vzdělávacím aparátem a je zohledňováno v náplních programů jed-

notlivých mateřských škol. Nároky na něj kladené se postupně zvyšují 

se zvyšující se vzdělaností a odborností pedagogického personálu 

v mateřských školách. Dramatická výchova nebo její kurzy jsou dnes již 

povinnou součástí vysokoškolského studia primární pedagogiky na 

vysokých školách a vysokoškolské vzdělání je jednou ze základních 

podmínek pro přijetí nových učitelek a učitelů do predškolských zařízení 

v celé Evropě. Odtud tedy i nároky na výběr a kvalitu představení jsou 

rok od roku vyšší a dětské divadlo jako fenomén si začíná uvědomovat 

obrovské možnosti, které může nepřímou i přímou cestou využít ke kul-

tivaci, podnícení a rozvoji diváka a celého předškolního zařízení 

přinášením esteticky a obsahově kvalitních komorních divadelních pro-

jektů. Spirála vývoje obsahové kvality a estetičnosti potom způsobuje 

kvalitativní růst tím spíše, je -li zpracována v systému procesu přípravy, 

vlastního průběhu a následné analýzy a evaluace divadelního před-

stavení dětmi, pedagogy a rodiči. V takovém případě se jedná 

o skutečný dějinotvorný proces a přímé působení na kvalitativní vývoj 

společnosti. 

V systému přípravy, průběhu a evaluace představení se zpětnou 

vazbou, který používá Divadlo Dětí Karlovarské hudebního divadla je 

jeho nedílnou součástí práce se sadou doprovodných materiálů. Ty jsou 

určeny v prvé řadě dětem, ale i pedagogickému sboru a v neposlední 

řadě rodičům. U některých představení se dále počítá s materiály, které 

děti rozdávají občanské veřejnosti. Účelem všech těchto tištěných 

materiálů je připravení dostatečného povědomí o připravovaném před-

stavení, jeho obsahu a cíli jak z hlediska estetického, tak z hlediska 



společenského a samozřejmě i pedagogického. Informace z materiálů 

jsou určeny pedagogům, tak aby mohli vyčíst v metodických listech 

podněty k přípravě dětí na představení. Materiály určené rodičům 

potom umožňují přenos těchto informací a nosných myšlenek do 

domácností a vtahují rodiče do problematiky jednotlivých představení 

jak v prvních tak i ve vedlejších plánech záměrů jednotlivých před-

stavení. Divadelní prográmek, který je určen do rukou dětem, je jedním 

z prvních fyzických kontaktů s užitou literaturou, která se týká 

bezprostředně osobnosti dítěte. To ono přináší prográmek do rodiny, je 

to jeho podnět k diskuzi u domácího stolu a týká se právě jeho osoby. 

Dítě se s rodiči doma na představení připravuje a zpětně po před-

stavení s materiály z divadelního představení toto hodnotí a otevírá 

diskuzi na téma, zohledněné v zápletkách představení nebo v epizod-

ních vstupech. Zdánlivě banální kousek potištěného papíru se tedy 

může stát velmi důležitým prostředníkem pro diskuzi a komunikaci jed-

nak mezi mateřskou školou a rodičovskou veřejností ale i mezi 

divadlem a jeho divákem a mezi divadlem a rodiči jeho publika. V před-

stavení, které je rozebíráno v této diplomové práci navíc působí divadel-

ní program jako prostředník pro diskuzi mezi rodiči a jejich dětmi na 

téma, které by jinak bylo společensky v mikroprostření rodinného kruhu 

neuchopitelné a z hlediska hierarchie společenského postavení dítěte 

v současné české rodině nemyslitelné. Jedná se o priority, které daná 

rodina hodnotí jako nezbytné a nejvýše postavené v rodinou uznávané 

posloupnosti důležitosti. Řazení potřeb a zájmů dítěte však nemá 

v tomto řazení dostatečné zohlednění a prográmek může zapůsobit 

jako účinná intervence do těchto řazení hodnot ve značný prospěch 



dítěte. Je tak učiněno hrou a citlivou cestou, kterou navíc řídí rodiče 

před zraky svých dětí a při hledání odpovědí musí před dětmi vynášet 

rozhodnutí, která se mohou stát závazným argumentem při prosazování 

oprávněných přání dítěte v dalších obdobích. 

8. ZÁVĚR 

V teoretické části jsem s použitím uvedené odborné literatury a na 

základě vědomostí, nabyt/ch studiem na Pedagogické fakultě a na základě 

vlastních zkušeností ze stovek představení, odehraných pro děti 

předškolního věku v divadlech nebo přímo v mateřských školách 

popsal současné poměry v prostředí mateřských škol a ve společnosti. 

Pokusil jsem se vysvětlit podstatu těchto poměrů a jejich vývoj, otevřel 

jsem problematiku nestálosti hodnotového systému v průběhu toku 

času. Pokusil jsem se nastínit principy, na kterých je založena naše 

společnost. Věnoval jsem oddíl teoretické práce problematice hodnot, 

poukázal jsem na specifické znaky předškolního dítěte a pokusil jsem 

se načrtnout teoretické rysy divadla pro předškolní děti. 

Hodnotové řazení rodičů v současné rodině s předškolními dětmi si 

vyžaduje změny, vedoucí k jejich zkvalitnění ve smyslu orientace na 

potřeby předškolního dítěte. Ty se týkají zejména změny poměru 

upřednostňovaných hodnot pro uspokojení osobní potřeby před hod-

notami zásadními pro společnost a především pro rodinu a předškolní 

děti v ní vychovávané. Nemůže být pochyby o tom, že jakýkoliv kulturní 

a výchovný podnět, vedoucí k vylepšení tohoto stavu může pozitivně 

ovlivnit vztahy mezi rodiči a dětmi, dětmi a mateřskou školou a mezi 

rodiči a mateřskou školou. Tato snaha byla hlavním podnětem pro 



zvolení právě uchopeného předmětu diplomové práce. 

Aby tyto snahy mohly být realizovány v praxi, bylo potřeba zapojit řadu 

spolupracovníků do procesu přípravy, nastudování a následné realizace 

představení pohádky O klokánkovi Frantíkovi. Bylo potřeba přesvědčit 

učitelky mateřských škol o smyslu práce mimo rámec zajetých zvyklostí 

přípravy na návštěvu divadla. Byla to ale práce příjemná, podnětná 

a obohacující. Větší prestiž fenoménu tvořivého a hledajícího divadel-

nictví v mateřských školách by jistě prospěla k prohloubení komunikace 

mezi soubory a mateřskou školou a skrze ni mezi divadlem a rodiči. To 

ke všestrannému obohacování. 

Problematika hodnotového uspořádání v atmosféře obklopující děti 

předškolního věku nabízí mnoho otázek, na které budeme jistě ještě 

dlouho hledat uspokojivou odpověď. Empirickou částí zahrnutým 

výzkumem jsem se pokusil alespoň některé z nich částečně zod-

povědět nebo hledat cestu k jejich zodpovězení. Objektivnost 

dosažených odpovědí je jistě těžko měřitelná a stanovitelná. Ale již 

v procesu dokončování diplomové práce se naskytly nové podnětné 

okolnosti a informace, plynoucí ze zkušeností tohoto výzkumu. Ty 

budou znovu uchopeny jako materiál pro prohloubení pokračujícího 

výzkumu již nad rámec této práce a aplikovány v praxi Karlovarského 

hudebního divadla, Divadla Dětí. 

Během svého studia a při sestavování podkladů pro tuto diplomovou 

práci jsem se přesvědčil o důležitosti a vhodnoti respektování teoretické 

výbavy, kterou studium na Pedagogické fakultě Univezrity Karlovy nabízí 

a rád ji budu využívat i v následné divadlení tvorbě a praxi. Tuto výbavu 

přijímám jako svého osobního pomocníka a jsem přesvědčen o tom, že 



by se jí měl pokusit zmocnit každý, kdo tvořivě předstupuje před děti 

předškolního věku a chce tak činit s čistým svědomím. Studium 

umělecké odbornosti je samozřejmě prvořadou podmínkou. Jako 

nadstavbu nad ní by však mělo být hledání odborných komunikačních 

kanálů mezi scénou a předškolním publikem, učitelkami a mezi 

divadlem a rodiči. Jde o úkol nad jiné důležitý. S malou nadsázkou na 

konec si dovolím tvrdit, že taková aktivita totiž formuje samotný základ 

osobností budoucích Čechů od pomocných dělníků až po prezidenta 

České republiky, kteří pod nám neproniknutelnou rouškou nezadržitel-

né budoucnosti v dětském hledišti sedí. 
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11. PŘÍLOHY 



Karlovarské hudební divadlo 
Libor Batak 

rocková opera 
since 1988 

(strana první) 

Vážení rodiče, 

součástí divadelního představení naší pohádky je také malý anonymní průzkum stavu řazení 
hodnot v současné české rodině s předškolními dětmi. Vyplněním dotazníku přispějete ke 
zdárnému zpracování praktické části na toto téma psané diplomové práee. Děkujeme. 

1. Podtrhněte prosím, jste-li OTCEM nebo MATKOU dítěte. 

2. Ohodnocením body (1 - 10) seřaďte 
osobních priorit bez ohledu na své okolí: 
a) zdraví 
b)rodin a 
c) vzdělání 
d) osobní kariérní růst 
e) možnost užít si život 

uvedené hodnoty upřímně podle Vašich 

f) víra v Boha 
g) životní jistoty a dostatek peněz 
h) sebeobětování rodině či společnosti 
ch) životní prostředí 
i) sport, kultura a kultivovanost 

3. Ohodnocením body (1 - 1 0 ) seřaďte uvedené hodnoty v ideálním řazení společenské 
morálky: 
a) zdraví t) víra v Boha 
b) rodina g) životní jistoty a dostatek peněz 
c) vzdělání h) sebeobětování rodině či společnosti 
d) osobní kariérní růst ch) životní prostředí 
e) možnost užít si život i) sport, kultura a kultivovanost 

4. Podtrhněte prosím, které z hodnot preferuje 
prográmek... 
al ) prázdný život bez ohledu na druhé 
b 1 ) nákupy v obchodních domech 
cl ) návštěva dětského představení v divadle 
dl ) ostrý režim a fyzický trest 
e l ) vysoké náklady na osobní život 
f l ) skepse, beznaděj, zármutek 
gl ) pět krabiček cigaret v měsíci 
h l ) filmy z videopůjčovny, televize 

5. Podtrhněte prosím, které hodnoty v žité 
al ) prázdný život bez ohledu na druhé 
b 1 ) nákupy v obchodních domech 
c 1 ) návštěva dětského představení v divadle 
d 1 ) ostrý režim a fyzický trest 
e l ) vysoké náklady na osobní život 
tl ) skepse, beznaděj, zármutek 
g l ) pět krabiček cigaret v měsíci 
hl) filmy z videopůjčovny, televize 

Vaše dítě. Pomůže Vám divadelní 

nebo a2) život s pohledem do budoucnosti 
b2) návštěva bazénu či sportoviště 
c2) pět piv v měsíci vypitých 
d2) výchova, domluva a pochvala 
e2) pravidelné rodinné výlety 
12) tvořivý a veselý pohled na svět 
g2) nákup pěkné knížky 
h2) dětské časopisy 

praxi prosazujete Vy: 
nebo a2) život s pohledem do budoucnosti 

b2) návštěva bazénu či sportoviště 
c2) pět piv v měsíci vypitých 
d2) výchova, domluva a pochvala 
e2) pravidelné rodinné výlety 
Í2) tvořivý a veselý pohled na svět 
g2) nákup pěkné knížky 
h2) dětské časopisy 

Prosím porovnejte výsledky dotazníku v bodech 1. -5. a zodpovězte otázky na druhé 
straně tohoto archu. 



(strana druhá) 

6. Podtrhnete prosím hodnoty, u kterých 
dotazníku důvod k přehodnocení: 
a l ) prázdny život bez ohledu na druhé 
b l ) nákupy v obchodníeh domech 
c l ) návšteva detského predstavení v divadle 
d l ) ostrý režim a fyzický trest 
e l ) vysoké náklady na osobní život 
f l ) skepse, beznaděj, zármutek 
g l ) pět krabiček cigaret v měsíci 
h l ) filmy z videopůjčovny, televize 

máte na základě srovnání výsledků tohoto 

nebo a2) život s pohledem do budoucnosti 
b2) návštěva bazénu či sportoviště 
c2) pět piv v měsíci vypitých 
d2) výchova, domluva a pochvala 
e2) pravidelné rodinné výlety 
f2) tvořivý a veselý pohled na svět 
g2) nákup pěkné knížky 
h2) dětské časopisy 

7. Podtrhněte prosím, máte -li na zákls 
řazením a řazením hodnot Vašeho d 
uvedených hodnot v její prospěch: 
a) zdraví 
b)rodin a 
c) vzdělání 
d) osobní kariérní růst 
e) možnost užít si život 

idě zjištěných rozdílů mezi Vaším hodnotovým 
ítěte v úmyslu přehodnotit prioritu některé z 

f) víra v Boha 
g) životní jistoty a dostatek peněz 
h) sebeobětování rodině či společnosti 
ch) životní prostředí 
i) sport, kultura a kultivovanost 

Váš vzkaz Karlovarskému hudebnímu divadlu: 

Ústřední knih.Pedf UK 

2 5 9 2 0 8 3 1 0 2 


