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Je známo, že žádné jiné období v životě člověka není tak důležité jako právě první 

tři roky. Za tuto dobu se z malého miminka stane samostatné dítě, které si již plně 

uvědomuje své potřeby. V tomto tříletém období prochází každé dítě výrazným 

procesem vývoje ve všech oblastech, což dokazuje jednoduchá vývojová charakteristika 

novorozence a batolete. 

Mezi primární potřeby novorozence patří zajištění dostatečné respirace, přijímání 

potravy, vylučování a regulace tělesné teploty. Důležitou aktivitou novorozence je 

uspokojování potřeby obživy, kterou dítě při pocitu hladu projeví pláčem. Pláčem také 

dává najevo své emoce. Novorozené dítě je schopné rozpoznat hlas své matky od 

ostatních osob. Motorika je reflexivní a obranná, nad svými pohyby zatím nemá 

kontrolu. Většinu času novorozenec prospí, spánek střídají stavy bdělosti. 

Dítě si na konci batolecího věku, kolem tří let, uvědomuje svoji identitu, ovládá 

vlastní tělo i psychické pochody. Vývoj hrubé a jemné motoriky postoupil k samostatné 

chůzi, jedinec obratně manipuluje s předměty, skáče, běhá, s minimální pomocí zvládá 

sebeobsluhu, rozlišuje barvy, kreslí, má osvojené základy společenského chování. 

Slovní zásoba a intelekt jsou rozvinuty, takže dítě může vyjadřovat své potřeby a pocity, 

řešit problémy. Začíná se zapojovat do hry s vrstevníky a učit se hraní rolí s použitím 

fantazie. 

Rozvoj hry u staršího batolete - prvorozené dcery autorky diplomové práce - je 

problematika, které bude věnována tato diplomová práce. Vztah mezi pečující osobou a 

dítětem se vtiskne do podvědomí dítěte a je to rozhodující doba pro formování 

charakteru člověka. 

Být rodičem, je jedinečná příležitost k ověření teze, jak významnou roli zaujímá hra 

v životě dítěte; zda platí tak notorieky známé rčení „Kdo si hraje, nezlobí", které bývá 

mnohdy podceňované. Zdaleka ne všichni rodiče si uvědomují, jak je pro dítě důležitá 

hra a motivace, jak je důležité, aby dítěti intenzivně projevovali náklonnost, poskytli mu 

pocit bezpečí, jistoty a lásky. Stejně tak je pro dítě významné, aby nebylo rodiči 

vnímáno pouze jako bezbranná, milá, avšak nudná bytost, ale bylo plně uspokojováno 

vším, co si dětství žádá. Dítěti se postupně dostává potřebných informací o vnějším 

světě a právě pomocí hry se v něm lépe orientuje. Každé dítě si potřebuje prožít pocity 



úspěchu a ocenění, nicméně i osobní zkušenost s neúspěchem je pro vývoj dítěte 

nepostradatelná. Hra v dítěti rozvíjí tvořivost i představivost a je přirozenou cestou, jak 

se dítě vyrovnává se stresem. 

První kapitola teoretické části pojednává o věku batolete a důležitých etapách jeho 

vývoje z hlediska fyzického, psychického a sociálního. 

Druhá kapitola této části je věnována analýze hry batolete, jejímu vývoji a 

rozdělení. Současně bude zmíněno, jak se měnil pohled na hru dítěte v posledních 

desetiletích. 

Poslední kapitola je zaměřena na popis sledování důležitosti a významu hry ve 

vývoji batolete. Pojednává také o tom, jak a proč si batolata hrají a co jim hra přináší. 

Cílem praktické části je zaměřit se na hru batolete mezi druhým a třetím rokem, 

všímat si typických znaků a sledovat interakci mezi matkou a dítětem. Pozorovaným 

dítětem je prvorozená dcera Adéla autorky této diplomové práce. 



1.1. Obecná charakteristika ontogeneze dítěte ve věku od jednoho do tří let 

Věkem batolete prochází dítě mezi prvním až třetím rokem svého života. Toto 

období je snad nej důležitějším obdobím v životě člověka, kdy se zakládá osobnost 

jedince. Je proto nezbytné poskytovat dítěti neustále nové rozvíjející činnosti, dostatek 

prostoru, a to vše za stálé motivace a trpělivosti dospělého. 

Dítě vbatolecím období prochází intenzivním rozvojem v mnoha oblastech, 

především v motorice, myšlení a řeči. 

Vývoj jeho pohybových schopnosti probíhá rychle, postupně a souvisle. Vývoj 

hrubé motoriky postupuje od prvních nedokonalých kroků na konci prvního roku 

k samostatné chůzi kolem 15. měsíce. Do věku tří let se batole samo naučí pohybovat 

v prostoru, vědomě ovládat svoje končetiny, zvládat chůzi do schodů i ze schodů, při 

které střídá nohy, házet míčem, usadit se na židli. Oblíbeným prostředkem přemisťování 

je běh. V tomto období batole vyžaduje trvalý dohled dospělého z hlediska jeho 
bezpečnosti. 

Pro tuto etapu je také typická zaujatá manipulace s předměty v dosahu batolete, 

která podporuje jeho rozvoj v jemné motorice. Tuto schopnost batole zdokonaluje a 

zpřesňuje při krmení, oblékání a hraní a je nezbytná pro jeho samostatnost. Během 

tohoto dvouletého období se dítě naučí zacházet s tužkou (úchop špetkou), čárat, dokáže 

postavit věž ze 4-8 kostek. 

K rychlému vývoji dochází také v komunikaci. Verbální komunikace postupuje od 

prvních slůvek kolem prvního roku až po jednoduché věty ve třech letech. Ve vývoji 

řeči jsou však velké individuální rozdíly. Mezi prvním a druhým rokem je dítě schopné 

užívat smysluplně několik slov (až 30), vytvoří si svůj vlastní žargon, začne klást 

jednoduché otázky. Jeho řeč je většinou nesrozumitelná. Mezi druhým a třetím rokem 

se slovní zásoba rozšiřuje (200 až 300 slov), zlepšuje se plynulost řeči, slova ještě 

nebývají správně vyslovovaná (přehazování hlásek, šišlání). Ve třech letech batole již 

dokáže zformulovat svůj požadavek. Rostoucí sebeuvědomění dítěte vede k správnému 

používání zájmena, já" (Provazník, 1998). 



Erikson označuje tuto fázi jako období rodící se autonomie - samostatnosti. Batole 

je ovládáno hlavně vlastními city, proto se ke svému okolí chová převážně 

egocentricky, uvědomuje si svá vlastní přání a chce je prosadit. Plně si začíná 

uvědomovat samo sebe a touží také samo sebe uspokojit. Příliš nevyhledává kontakt 

s vrstevníky, ale pozoruje je a projevuje radost ze setkání s nimi. Raději se pohybuje 

v blízkosti dospělých, nej důležitější jsou pro něj osoby z rodinného prostředí. 

1.2. Vývoj motoriky 

Batole se rychle rozvíjí pohybově a působí mu to obrovskou radost. Rozvoj 

samostatné lokomoce umožňuje postupné pronikání do širšího prostoru a větší 

samostatnost v oblasti stimulace. Pronikání do prostředí závisí především na předběžné 

informaci o tomto prostředí, které by nemělo vyvolávat strach. Vývojový pokrok 

představuje především uvolnění z naprosté závislosti na aktivitě dospělého a na nabídce 

nejbližších podnětů. Dostatek podnětů, které má dítě k dispozici, jsou individuálně 

odpovídající kvantity i kvality a dítě se jimi může zabývat v subjektivně vhodném čase. 

Batole si dost dobře může spoluurčovat výběr, množství a charakter podnětů a zajímat 

se o ně v době, kdy je nejlépe disponované. S rozvojem veškeré pohybové aktivity, při 

které dítě pohyb nějak pociťuje a prožívá, dochází k jeho ovládání podle vlastního 

přání. Jakákoliv porucha v rozvoji motoriky je právě v tomto období velmi závažná, 

protože je sní spojena komplikace v autonomizaci a zpomalení rozvoje v dalších 
oblastech. 

Podle Dvořákové (2002) jakákoliv pohybová aktivita zdravé dítě v tomto věku 

uspokojuje a stává se tak prostředkem k získání různých kompetencí v následujících 

oblastech: 

- osvojování pohybových dovedností, 

- posilování tělesné zdatnosti, 

- kognitivních - rozvoj psychických, osobnostních a sociálních stránek osobnosti. 



Ve vývoji chůze a běhu dělají batolata veliké pokroky. Koch (1959) uvádí, že batole 

kolem 12. měsíce dokáže malou chvíli stát bez přidržování, případně udělá první 

samostatné, ale nejisté kroky v krátké vzdálenosti. Chůze se tak pro batole začíná stávat 

účinnější způsob lokomoce v prostoru než lezení. Zpočátku je jeho chůze nejistá, chodí 

hodně ze široka v upažení, často padá na zem. Kolem jednoho a půl roku, díky zlepšující 

se pohybové koordinaci a schopnosti udržovat rovnováhu, již chodí batole jistěji, téměř 

bez padání, snaží se „utíkat". Učí se chodit rychle a pomalu, náhle se zastavit a zase se 

rozeběhnout, vyhýbat se rohům. Umí se ve stoje předklánět a vzpřimovat. Tato 

dovednost mu umožní zvedat ze země předměty. Dvouleté dítě chůzi zvládá naprosto 

bez problémů, a to i na nerovném terénu, dobře utíká a zdolává menší překážky. Chůze 

do schodů a ze schodů mu stále činí menší obtíže, až kolem třetího roku dítě dokáže 

střídat nohy. Oblíbenou pohybovou dovedností se stává také běh, poskoky, přeskoky 

přes překážky, manipulace s míčem - kopání a házení. Ve třech letech se jeho 

pohybové schopnosti dále zdokonalují a zpřesňují. Batole ovládá kromě chůze po 

schodech i chůzi po svahu, na okamžik udrží rovnováhu na jedné noze, běh je rychlejší 

se zrychlením, zpomalením i změnou směru, ale ještě bez okamžitého zastavení. 

V tomto věku děti zdolávají stále větší výšky, šířky, vzdálenosti. Rády a bez větších 

problémů využívají pomůcky k pohybu v různém prostředí (plovací pomůcky, tříkolky, 

boby, lyže....). 

Pohyb rukou a prstů při uchopování, pouštění a manipulování se rychle zdokonaluje. 

Podle Kocha (1959) na začátku batolecího období dítě daleko lépe zvládne uchopení 

předmětu, nežli jeho záměrné upuštění. Zatím má upuštění ráz házení. Upustit předmět 

záměrně batole zvládne bez problémů během druhého roku, kdy je tento akt pouštění 

jemnější a dobře načasovaný, takže dokáže např. postavit kostky na sebe. V patnácti 

měsících postaví věž ze dvou kostek, v osmnácti měsících ze tří kostek, mezi dvacátým 

čtvrtým a třicátým měsícem ze čtyř až osmi kostek. Dítě také dolaďuje klíšťkový úchop, 

který je nezbytný zejména při manipulaci s malými předměty a při otáčení listů v knize. 

Listování je pro batolata mnohdy zajímavější než samotné prohlížení obrázků. 

Pokroků v jemné motorice si můžeme také všimnout při prvních pokusech o čárání. 

Jestliže dostane batole do ruky tužku, zachází s ní nejprve jako s ostatními předměty, 

tluče a mává s ní, a až později se pokouší o první spontánní tahy tužkou na papíře. 

Nejdříve jsou to pokusy nahodilé, ale již kolem jednoho a půl roku batole dokáže 



napodobit dospělého a stužkou manipuluje celkem obratně. Ve dvou letech je již 

zřejmé úsilí a přibližné napodobování kruhových pohybů. 

Od patnáctého měsíce dokáže batole dělat každou rukou něco jiného a pohyby obou 

rukou navzájem přizpůsobit. Ve dvou letech také začíná používat jednu ruku pro 

vykonání vlastní práce a druhou ruku spíše jako pomocnou. 

Lokomoce má také svůj sociální význam a je pojímána jako symbol úspěšného 

vývoje. Pokroky v motorických dovednostech se odrážejí také při značném zvládání 

sebeobsluhy - dítě začíná aktivně pomáhat při oblékání a svlékání, zdokonaluje se 

v samostatnosti při krmení. 

Podle Vágnerové (1996) motorický vývoj souvisí spotřebou aktivity, která se 

v tomto věku realizuje především pohybem. Motorická aktivita není samoúčelná a nelze 

ji oddělit od ostatních složek např. od poznávání a sociálních aktivit. 

1.3. Vývoj řeči, komunikace 

V batolecím období je vývoj řeči explozivní, dochází k rychlému osvojení si slov a 

významů. Řeč je základním nástrojem sociálního přizpůsobení. Dítě ji přijímá 

v konkrétní, hotové a konvencí dané formě. K tomu potřebuje verbální model, jež by 

mohlo napodobovat, a mělo tak možnost si osvojit stejný způsob verbálního projevu 

ŕ Vágnerová, 1996). Tzn., že dítě „pochopí", že každá věc má svůj název. Řečové znaky 

označují a zastupují realitu, dítě si musí slovo (spojení) zapamatovat a pochopit 

vzájemný vztah znaku a daného subjektu. Objektům, které již dítě vyhodnotilo jako 

stabilní, dává jména. Tato označení zatím nemají povahu pojmů, batole ještě neumí 

předměty kategorizovat. Podmínkami pro rozvoj řeči jsou orientace v prostředí, vývoj 

pohybového aparátu a porozumění vztahu vnímaných zvuků k činnostem a k věcem 

v celkové situaci. 

Vágnerová (1996) uvádí, že tendence učit se názvy určitých objektů je v tomto věku 

spojena s rozvojem pochopení trvalosti těchto objektů. Jakmile si dítě uvědomí, že 

existuje nějaká věc, či něco jiného, co je trvalé a ve svých vlastnostech stabilní, snadno 

pochopí, že tento objekt má i nějaké, rovněž stálé, pojmenování. To je jeden 

z důležitých předpokladů pro rozvoj řeči, převážně slovní zásoby - schopnost 



uvědomovat si trvalost objektu, tedy fakt, že daný objekt existuje, i když ho dítě právě 

nevidí. 

Slovník dítěte se velmi rychle rozvíjí. Slovní zásobu dítěte můžeme rozdělit na dvě 

úrovně, a to pasivní slova, kterým dítě rozumí, chápe jejich význam, ale v komunikaci 

by jich neužilo, a aktivní slovní zásoba, kterou dítě aktivně užívá. 

Průměrná velikost slovní zásoby u dětí podle M.E. Smithové (Příhoda, 1971): 

Věk Počet dětí Počet slov 

1,1 52 3 

2,0 25 272 

2,6 14 446 

3,0 20 896 

Koncem prvního roku dává batole najevo porozumění řeči jednoduchou reakcí na 

výzvu. V této době dítě rozumí mnoha slovům, ale nedokáže je říci. Stejně tak se 

objevují některá první slova - nejčastěji jde o napodobování zvířecích zvuků, dítě si 

novou zkušenost procvičuje - můžeme to nazvat „hra s řečí". Verbální sdělení je 

většinou založeno na jednom slovním výrazu, který je typický pro své široké užití a 

zastupuje i celé věty („ham" může znamenat - mám hlad, jídlo, budu jíst, chutná mi to). 

Většina prvních sdělení je založena na zkušenosti zpozorování světa. Koch (1959) 

rozlišuje význam prvních slov jako prostředek k navazování a udržování styku 

s dospělým, projev určitých přání a projev citového vzrušení. Např. vidí—li dítě auto, 

řekne „aťo", aniž by se na někoho obracelo. 

Jak uvádí Vágnerová (1996) ve druhém roce se začínají u batolete objevovat 

tzv. primární věty, jsou to jakási dvouslovná spojení. Děti svá vyjadřování zjednodušují, 

protože složitější skutečnost nechápou a také nemají dostatek verbálních prostředků. Při 

prvním řečovém projevu dítě pokládá jednoduchá slova izolovaně vedle sebe, jsou 

agramatická - bez skloňování a časování, pro batole zatím vyjadřují postačitelně celou 

myšlenku. Užívá převážně podstatných jmen, a to jména osob, zvířat, věcí, činností a 



situací. Děti v tomto věku s oblibou opakují několikrát za sebou určitá slova nebo 

skupiny hlásek. Cvičí si tak a zdokonalují svou výslovnost. 

Kolem třetího roku se dítě začíná zdokonalovat v časování a skloňování, dokáže i 

utvořit podřadné souvětí. Jeho slovní zásoba je již velmi bohatá. Některé děti již 

v tomto věku začínají formulovat své myšlenky s velkou přesností, což je v řeči velký 

pokrok. Klade stále více otázek typu „Jak?", „Co?" a „Proč?". Na jednoduché otázky 

dokáže také správně odpovědět. Recituje říkanky, zpívá písničky a neustále komentuje 

předměty a probíhající události. Začíná užívat zájmeno , já" a to s rozvojem uvědomění 

si vlastní identity. 

Osvojování řeči je dlouhodobý, avšak pro dětské chápání snadný pochod. Dítě se 

neučí řeč záměrně, ale odposlouchává ji od dospělých. Batole si neosvojuje jenom 

slova, která jsou pro něj nejjednodušší, ale zároveň i pravidla mateřského jazyka -

časování, množné číslo, minulý čas atd. Učí se rovněž, jak lze sestavovat slova do vět a 

v jakém pořádku. 

Stejně tak jako lokomoce, má i vývoj komunikace značný sociální význam. Dítě se 

stává více autonomním. 

1.4. Vývoj myšlení, vnímání v čase a prostoru 

Myšlení je, zjednodušeně řečeno, mentální činnost, při níž jedinec pracuje s 

poznatky obsaženými v paměti. Tato činnost se stane mnohem efektivnější v momentě, 

kdy batole začne používat tzv. vnitřní řeč, to znamená, že myslí převážně ve slovech a 

nikoli pouze v obrazových představách. Vnitřní řeč se objevuje až poté, co si dítě osvojí 

jazyk (Psychologie DNES, 02/2006). Tato definice také nabízí určité dělení myšlení na 

různé typy. Nejobvyklejší je dělení na myšlení obrazné, verbální a někdy k nim bývá 

přiřazováno i myšlení pohybově - prostorové. V ontogenezi člověka jsou materiálem 

pro myšlení nejprve obrazy a teprve potom slova, to znamená, že obrazové myšlení 

předchází myšlení na základě jazyka. 

Jak uvádí Langmeier (1983) je podle Piageta v prvním roce batolecího období 

(tj. mezi prvním a druhým rokem) ukončen vývoj senzomotorické inteligence. Piaget 



popsal kognitivní vývoj dítěte v určitých vývojových stádiích. Do batolecího období 

spadají následující dvě stadia : 

1. Jako první je stadium senzomotorické, které se datuje od narození do druhého 

roku a dítě si vytváří obraz světa na základě motorické aktivity. V tomto období je dítě 

při poznávání skutečnosti odkázáno převážně na informace, které získává vnímáním a 

praktickým působením na nejbližší okolí. Dítě v tomto období odlišuje sebe od objektů, 

rozeznává sebe jako aktivního činitele a začíná jednat záměrně. Například tahá za stuhu, 

aby hýbalo hračkou, třese chrastítkem, aby dělalo hluk, správně uspořádá kostky, aby 

postavilo věž, otáčí stránky v knížkách,aby vidělo obrázky atd. S předměty zachází 

převážně destruktivně. Dosahuje pojmu trvalého objektu, to znamená, že si uvědomuje, 

že objekty dále existují, i když nejsou přítomné pro bezprostřední smyslové vnímání. 

Pochopení trvalosti objektu je základem k vytváření předpojmů a tedy i dalšího stadia. 

2. Další je stadium predoperační, které trvá od dvou do sedmi let. V tomto období se 

dítě učí užívat jazyk a vytváří objektivní reprezentace pomocí představ a slov. Myšlení 

je stále egocentrické, má obtíže s uvědomováním si názorů druhého. Myšlení dítěte je 

silně závislé na vnímání. Přesvědčivě to dokumentují výsledky Piagetových 

experimentů, v nichž je myšlení dítěte více ovlivněno tím, co vidí, než tím, co skutečně 

probíhá. Třídí předměty podle jednoho rysu, například dává dohromady všechny 

červené hračky nezávisle na jejich tvaru, nebo všechny kostky nezávisle na jejich barvě. 

Říčan (2004) a Langmeier (1983) se shodují, že myšlení, které plně závisí na 

bezprostředním vnímání a je typické zejména pro kojenecké období, se objevuje ještě na 

počátku batolecího období, tzn. na počátku druhého roku. Dítě přemýšlí jen o tom, co 

vidí. 

Podle Langmeiera (1983) kolem jednoho a půl roku s rozvojem aktivní 

experimentace dítě objevuje nové poznatky súžitím známých prostředků v nových 

situacích, ale samo vynalézá i prostředky další. Např. když nemůže dosáhnout na 

vzdálený předmět, tahá za ubrus, nebo k přiblížení použije hůl. Takový náhlý vhled do 

situace předpokládá vnitřní obraz - představu. Tyto představy mohou být odlišné od 

toho, co právě vdanou chvíli dítě prožívá a vnímá, nejsou vázány na aktuální 



přítomnost. Je schopno oddálené nápodoby. Říčan (2004) ještě uvádí, že představa je 

odlišná od věci, kterou si představujeme, tj. představovanou věc pouze reprezentuje. Co 

tu není, je možné symbolizovat nějakou jinou věcí - na tomto objevu se zakládá 

symbolická hra (např. kostka může být koláč). 

Kolem jednoho a půl roku se začínají objevovat náznaky symbolického uvažování. 

Dítě problém přestává řešit pokusem - omylem. Dokáže si představit různé skutečnosti 

a najisto zkouší odpovídající řešení. Symbol lze chápat jako označování něčeho 

prostřednictvím něčeho jiného. V procesu rozvoje symbolického myšlení má značný 

význam právě odložená nápodoba. Znamená to, že dítě napodobuje nějaké chování 

později, na základě zpracování jiné předchozí zkušenosti - jde o jednoduché 

symbolické ztvárnění (Vágnerová, 1996). 

Dalším důležitým faktorem je již zmíněné pochopení trvalosti objektu. Batole již 

chápe, že tentýž objekt se může objevovat v různém čase na různém místě a tato 

schopnost se neustále zlepšuje. V tomto období je důležité vytváření předpojmu, který 

souvisí s pochopením trvalosti objektu. 

Vágnerová (1996) uvádí tento příklad: Dítě má potřebu si označit objekt určitým 

jménem. Dosud nemá obecnější platnost, proto jej nazýváme předpojmem. Příslušné 

jméno si dítě spojí s konkrétním objektem, který má pro dítě typické znaky. Např. „pes" 

je pro něj označení pro malého černého pudla, kterého dítě zná. Kdyby vidělo velkého 

bílého bernardýna, zdráhalo by se jej označit pojmem pes. Myslelo by si, že to není 

správné, protože jde o zcela jinak vypadající objekt. To dokazuje, že jeho představa je 

vázána na určité vlastnosti objektu. 

Na počátku věku batolete je velmi důležitá experimentace, kterou objevuje a získává 

nové zkušenosti, později skutečně vynalézá nové prostředky. Pro batole je nezbytné učit 

se rozumět světu a chápat jeho řád, poznávat okolí. Způsob poznávání se ovšem 

v průběhu tohoto období života dítěte mění. Pro dítě v batolecím období je typické 

myšlení nahlas, komentuje vše, co právě dělá, nebo-li myšlenka ve slovech. 



Dítě v batolecím věku se začíná orientovat v časoprostoru a začíná chápat pojem 

množství. Vágnerová (1996) uvádí členění, které souvisí s rozvojem poznávacích 

procesů: 

- Orientace v prostoru souvisí s rozvojem diferenciace polohy nahoře a dole, učí 

se odhadovat velikosti objektů, stačí mu globální pohled. 

- Orientace v čase je pro batole velmi obtížná, batole je schopné koncentrovat se 

pouze v přítomnosti a nejbližší budoucnosti, minulost pro něj nemá větší 

význam. 

- Orientace v množství je také na začátku, děti nejsou schopné chápat pojem počtu 

dříve než po druhém roce života, to souvisí s úrovní předpojmového myšlení a 

užívání znaku (slovo, číslo). Batole je v určité míře schopno chápat jakýsi 

primitivní pojem množství, který se projeví uvědoměním, že část původního 

množství schází. 

1.5. Rozvoj dětské identity 

Batole udělá v tomto období velký pokrok ve vědomí sebe samého, tyto počátky 

souvisejí s etapou , já sám". Tento pokrok je závislý zejména na schopnosti dorozumět 

se a prosazovat se svojí vůlí. Dítě projevuje silnou touhu po vlastní aktivitě a projevu 

svých schopností - chce se samo oblékat, jíst, chodit apod. Uvědomuje si sebe samo 

jako kompetentní osobnost, která je schopná zvládnout samostatnou aktivitu. 

Pojetí vlastní identity je charakteristické : 

a) vědomím sebe sama jako samostatné bytosti, odlišné od okolního světa; 

b) vědomím trvalosti vlastní existence, tzn. že se i ona stává trvalým pojmem, i 

c) vědomím její proměnlivosti (Vágnerová, 1996). 

Jak uvádí Matějček (2000), pro uvědomění svého vlastního , já" je nutné, aby dítě 

poznalo vztah ,já"-„ty", ale je zde nezbytná přítomnost i někoho třetího. Postupné 

nacházení vlastní identity je závislé na schopnosti symbolického uvažování. „Já" je pro 

dítě reprezentováno obrazem, dítě chápe, že obraz v zrcadle je ono samo. Později 



nechává batole sebe samo ve své představě zastupovat nějakým objektem - hračkou. 

Konkrétně sebe samo dítě označí slovním znakem, a to nejprve jménem a později užije 

zájmeno ,já". Jeho křestní jméno má pro něj velký význam a těžce nese, jestliže zjistí, 

že se jiné dítě jmenuje stejně. 

Pojem vlastní identity souvisí se schopností uvědomění si trvalosti objektu. V této 

souvislosti dokáže pochopit význam slova „můj". 

Aby docházelo k rozvoji osobní identity, je pro batole důležitá podpora a pochopení 

ze strany dospělých. Dítě potřebuje být chváleno, oceněno za své výkony. Protože 

nedokáže odlišit oprávněnou a neoprávněnou kritiku, chápe ji vždy jako důsledek svého 

selhání, a tento pocit si "ukládá" do své vznikající identity. S rozvojem identity souvisí i 

důležitá schopnost sebeovládání. Dítě zde užívá řeči a samo sobě říká, co má nebo nemá 

dělat. 

Uvědoměním si svého , já" nastává mezi druhým a třetím rokem, v období vzdoru, 

neboli negativismu. Utváří se tím nejen osobnost dítěte, ale dítě si svým chováním 

ujasňuje hranice, za které již není možno jít. Jsou to pokusy o vlastní samostatnost, 

vlastní řešení situací a vědomí vlastní identity. 

Dochází k projevům svéhlavosti, kdy batole tvrdohlavě prosazuje svoji vůli. Dítě se 

při vzdoru může chovat různě - může mít záchvat vzteku, je zlostné, provokuje nebo je 

naopak tiché, trucuje a může odmítat hračky, jídlo apod. Říčan (2004) upozorňuje na 

skutečnosti, že je v tomto období z hlediska výchovy nutné, aby byli dospělí k dítěti 

laskaví, trpěliví, respektovali je a rozhodně se dítěti nesnažili ve vzdoru bránit násilím a 

hrozbami, protože je velmi citlivé na trest. 

Identita hraje výraznou úlohu v socializaci, dítě se naučí přijímat určité významné 

role. Jsou to role závislé i podřízené. Vzhledem k tomu, že si ponese svou identitu dále 

do života, pokládá Matějček (2000) za důležité její pozitivní formování, aby pak mohlo 

mít dítě důvěru v sebe sama a neustupovalo před úkoly. 



Důležitým vývojovým mezníkem v batolecím období je pokračující rozvoj vlastní 

identity a s tím souvisí i odpoutání se od matky. Na počátku pozorujeme jistou úroveň 

sociálních kontaktů ve známé hře „na schovávanou". U dítěte, kterému se matka schová 

na delší dobu, můžeme pozorovat nelibost, až strach ze „ztráty matky". Ve chvíli, kdy 

se matka ukáže, je dítě opět veselé. 

Cílem je dosažení základní důvěry v sebe sama a ve své schopnosti. Důležitou 

podmínkou je odpoutání z předchozí symbiotické vazby na mateřskou osobu. 

Vágnerová (1996) rozlišuje: 

• Aktivní separaci vyvolanou dítětem. Dítě se vzdaluje od matky na takovou 

dobu a na takovou vzdálenost, jakou považuje za únosné. Stále se zvětšující 

separace má za následek rozvoj osamostatňování. 

• Pasivní separaci na vůli dítěte nezávislou, kterou vyvolá někdo jiný, aniž by ji 

mohlo dítě ovlivnit. Někdy se objevuje tzv. separační úzkost, která se 

vyskytuje převážně u dětí do tří let věku. 

Čačka, Říčan, Langmeier i Vágnerová podobně uvádějí ve svých publikacích typický 

průběh skutečných separačních reakcí při krátkodobém odloučení od matky: 

1) fáze protestu - dítě křičí a volá na matku, aktivně se snaží zbavit cizince a přivolat 

zpět matku; 

2) fáze zoufalství - dítě ztrácí naději, proto se nesnaží matku přivolat, ve stavu 

stísněnosti se odvrací a odmítá kontakt s jinými; 

3) fáze odpoutání - trvá-li separace delší dobu, dítě se snaží uspokojit svoji potřebu 

navázáním vztahu k jiné osobě. Není-li na blízku taková osoba, dítě se připoutá alespoň 

k panence, či jiné hračce. 



Mezi prvním a druhým rokem života je dítě nejvíce závislé na matce (případně na 

člověku, který o něj intenzivně pečuje). V rámci rodiny si už ovšem začíná rozšiřovat 

své sociální vztahy - pozvolna si vytváří svou roli v rodině tj. rodinnou identitu. Jeho 

vztahy jsou ke všem rodinným příslušníkům diferencované. Matka má dítěti usnadňovat 

orientaci v jeho vlastních citech. Měla by sn ím sdílet jeho radost, úspěchy z každého 

poznání. Měla by chápat jeho citovou nestabilitu, kdy se střídají pocity hluboké citové 

závislosti s následnou negativní reakcí ze strany dítěte. To je spojeno zejména s novými 

zkušenostmi - sebeprosazováním a autonomií. Potřeba sebeprosazení může mít až 

charakter negativismu (Vágnerová, 1996). 

S rozvojem náklonnosti k určitým osobám je spojena také žárlivost. Dítě se musí 

vyrovnávat se skutečností, že jeho oblíbená osoba patří také někomu jinému. Jak uvádí 

Langmeier (1991), reakce žárlivosti je vyvolána zejména při narození sourozence. 

Jestliže je staršímu sourozenci do dvou let věku, je nutné zajistit a uspokojit zejména 

jeho potřeby a nepřipravit ho o jeho privilegia. Jestliže jsou staršímu sourozenci už více 

než dva roky, může mít pocit, že je „sesazen z výsluní rodinné péče". Při rozumném 

přístupu ze strany rodiny, která poskytuje všem jejím členům patřičné místo a práva, 

netrvá tato reakce dlouho, dokonce se ani nemusí výrazně projevit. Nejvíce pomáhá, 

když se starší sourozenec může podílet a konkrétně zapojit do péče o nového člena 

rodiny. 

Na počátku batolecího věku je vzájemný vztah dětí založen spíše na výmene 

pozornosti, podávání, případně půjčování hraček. Dítě je nejraději ve společnosti 

dospělých, hraje si převážně samo. 

Mezi prvním a druhým rokem již začíná batole navazovat vztahy k druhým dětem 

svého věku a z jejich přítomnosti má většinou radost. Zpočátku se jedná spíše o 

náhodná setkání dětí například na písku nebo na hřišti, kdy si ještě vzájemně nedokáží 

vytvářet dlouhodobá přátelství. Dětskou společnost mají rády, ale jenom za 

předpokladu, že jim nikdo do jejich vlastní hry nezasahuje, jejich h ra je v takové situaci 

paralelní. 

Podle Matějčka (2000) ve třech letech dítě dospívá do stadia, kdy začíná zkoušet 

s druhými dětmi při hře spolupracovat. V tomto věku totiž dochází u dětí k poznání, že i 

druhé děti jsou svébytné osobnosti, že mají své potřeby, a jestliže si budou společně 

chtít hrát, musejí se dohodnout. 



Podmínkou pro vznik různorodých sociálních kontaktů je dostatečná schopnost 

verbální komunikace. Při verbální komunikaci je nezbytné uspokojivě ovládat řečové 

dovednosti a schopnost přijímat informace od někoho jiného. 

1.7. Hygienické návyky 

Seznamovat dítě v batolecím věku se správnými hygienickými návyky je nezbytný 

proces, aby postupně samostatně zvládalo základní dovednosti osobní hygieny a péči o 

sebe. Jestliže chceme u dětí vytvořit určité návyky, je třeba konkrétní činnosti opakovat, 

dodržovat pravidla, která by měla být součástí každodenního života dítěte. Matějček 

(1995) uvádí, že pravidelnost a rytmus hrají v životě dítěte velkou úlohu. V případě 

učení se hygienickým návykům, je snazší pravidla ukázněně dodržovat, než odstraňovat 

poruchy, které mohou vzniknout jejich porušováním. 

Téměř žádná schopnost není samozřejmá, dítě se hygienickým návykům musí učit 

postupně, zejména samostatné kontrole a regulaci vyměšování. Nátlak ze strany rodičů, 

případně prarodičů na rychlejší a dokonalejší učení se čistotě může dítěti způsobit 

později problémy neurotického charakteru. Odborníci dnes často doporučují začínat 

s nácvikem až po osmnáctém měsíci. V této době je totiž nervové ovládání svěračů na 

takové úrovni, že dítě může vyměšování řídit vůlí a může svou potřebu včas spolehlivě 

hlásit (Říčan, 2004). 

Správné osvojování si hygienických návyků hraje velikou úlohu například v 

prevenci zubního kazu a mytí rudou. Vykonávání těchto činností a jejich pravidelnosti 

lze nejsnáze dosáhnout vlastním příkladem rodičů, protože se dítě přirozeně domáhá 

toho, co dělají právě rodiče. Při čistění zubů u malých dětí je nutné věnovat dostatečný 

čas nácviku správné techniky, který však nemá dítě příliš zatěžovat. Zpočátku je vhodná 

každá metoda, která odstraňuje plak ze zubů a dásní bez jejich poškození. Čištění zubů 

by mělo dítě zvládat postupně a techniku správného čištění si osvojit do počátku 

školního věku tak, aby odpovídala základním požadavkům týkajících se správných 

návyků hygieny dutiny ústní. Je vhodné, aby dítě přestalo přijímat potravu z láhve a 



dumlat dudlík. Rodiče by neměli podávat sladkosti za odměnu, a naopak je odepírat, 

jestliže dítě "zlobí". 

Obecně při osvojování hygienických návyků platí následující zásady: pravidelnost, 

vlastní příklad rodičů a jejich dodržování je nejlépe provádět pomocí her. Je 

samozřejmě důležité uvědomit si, že dítě vzhledem ke své výšce a motorickým 

dovednostem musí překonávat překážky, které mu určité činnosti znesnadňují a mohou 

v něm vyvolávat pocity frustrace. Proto má při těchto činnostech nezastupitelnou úlohu 

motivace, pochvala a ocenění. 

1.8. Shrnutí 

Stručně lze tedy říci, že celkové chování batolete se vyznačuje proměnlivostí a 

labilitou, což souvisí s probíhajícím obdobím vzdoru. Je stále zvídavější, pozornější, 

stále velmi zaměstnané, rádo dělá druhým radost a pohybuje-li se ve vstřícném prostředí 

bývá laskavější, komunikativnější i pořádkumilovnější. 

I když je toto období velice náročně, zvláště pro rodiče, přináší s sebou velmi 

příjemné okamžiky. Batolata se často spontánně smějí a umějí dávat najevo své vřelé 

city. Osvojují si mnohé své dovednosti a zdokonalují se v tom, co se naučila již dříve, 

jsou tak celkově stále schopnější a ve svých projevech čím dál tím roztomilejší. 

Batole se v tomto období neuvěřitelně rychle rozvíjí, zejména v motorické oblasti a 

v komunikaci. Od prvních pokusů o chůzi se dítě během dvou let dostane ke schopnosti 

běhat, překračovat, chodit do schodů, skákat apod. Pro komunikaci je významný 

zejména sluch, dítě se "odrazí" od naučených a napodobovaných zvuků, posléze 

pochopí, že slova jsou domluvené symboly (znaky). Od typické otázky „Co to je?" pro 

dvouleté dítě zažije starší batole téměř raketový posun ve vývoji komunikace; ve třech 

letech dítě již skloňuje, časuje, má bohatou slovní zásobu a dokáže formulovat své 

myšlenky. 

Rozumový vývoj batolete přechází, podobně jako hra, od stadia senzomotorického, 

kdy materiálem myšlení je to, co vidíme a hmatáme, k uvažování symbolickému, 

tj. myšlení pomocí představ a pojmů. Rozvíjí se učení nápodobou. 



Pokrok v rozvoji dětské identity je závislý na uvědomění si vlastního ,já". Dítěti 

záleží nejvíce na tom, aby projevilo svou samostatnost a uspokojilo samo sebe a svá 

přání. S nástupem sebeuvědomování se začíná objevovat negativismus a typickým 

vývojovým mezníkem pro období batolete je období prvního vzdoru. Dítě začíná 

uplatňovat ve zvýšené míře svou vůli ve výběru aktivit a v požadavcích na ostatní. 

Socializace se vyvíjí pozvolna. Téměř celé batolecí období je specifické silnou 

citovou vazbou na matku. Důležitý zlom je ve fázi odpoutání se od matky, kdy se 

začínají rozšiřovat společenské vazby a s tím souvisí rozvoj osamostatňování. 

Hra zůstává osamocená a sestává se povětšinou z aktivní manipulace s dostupnými 

předměty. Až mezi druhým a třetím rokem se dítě začíná zapojovat do hry s vrstevníky, 

pozoruje je a učí se hraní rolí s použitím fantazie. 

2. TEORIE K TÉMATU HRA 

2.1. Obecná charakteristika dětské hry 

Hraje přirozená cesta, kterou se dítě učí poznávat svět. Má v životě dítěte nesmírně 

důležitou roli, u batolete a dítěte v předškolním věku to platí dvojnásobně. Děti si hrají 

zaujatě a s plným nasazením bez ohledu na okolí. Umí si hrát naprosto angažovaně, 

, jen" pro radost za hry samé, aniž by očekávaly nějaké výsledky. Děti při hře bez 

zábran vyjadřují své pocity a nálady bez zřetele na to, jaké chování je společensky 

žádoucí, při hře se radují a jsou spokojené. 

Dítěti zpočátku nezáleží na tom, jakých výsledků hraním dosahuje. Je mu jedno, zda 

postaví vyšší věž z kostek, v tu chvíli je fascinováno samotným aktem hry. Jakmile je 

věž postavena, ztrácí o ni zájem. Prvotní význam byl zážitek ze hry samotné. 

Hra nemá pro dítě náhražkovou funkci, dítě si nehraje proto, aby se pobavilo. Hra je 

pro dítě zdrojem poznání, školou životních zkušeností, postojů, vzorců, odpočinkem i 

prací. Hra v optimálním souladu rozvíjí manuální dovednosti dítěte, pohyb, rozum, cit. 



Pokud hra dítě nezaujme nebo přestane bavit, vystoupí z ní. Dítě si nedokáže hrát 

bez zájmu, odporuje to jeho přirozenosti. 

Existuje celá řada teorií her, autoři se rozcházejí v jejím dělení i v tom, kdy můžeme 

hru u dítěte poprvé pozorovat. 

2.2. Vývoj hry od narození do tři let 

Jak uvádí Říčan (2004) ve své publikaci, někteří pozorovatelé zjistili, že se již u 

kojenců objevují tzv. kruhové reakce - první hry. Dítě bez záměru natáhne ruku a 

rozhýbe tím chrastítko. Protože je tento výkon příjemný, zopakuje ho ještě několikrát 

jen tak pro radost. Tyto první hry pozorovatelé později odlišují od experimentování 

s věcmi kolem sebe a se svým tělem. Experimentování je jakési pátrání kolem sebe, 

jehož výsledek je neznámý. K počátku hry je přistupováno různě. Není lehké uvést, kdy 

si dítě začíná hrát. 

Kolektiv autorů Mišurcová, Fišer, Fixl (1980) uvádějí, že prvky hry lze pozorovat 

již u dítěte v kojeneckém věku. Rozvoj hrových činností je spojen s vývojem 

pohybovým a smyslovým. Mezi nej důležitější smysly, které se u kojence postupně 

rozvíjejí, patří zrak a sluch. Dítě se učí rozeznávat obličeje, předměty, jejich tvar a 

barvu. Rozvoj sluchu je nezbytný pro počáteční řeč. Kojenec se kolem šestého měsíce 

začíná ohlížet za zvuky, poznává své jméno a kolem osmého měsíce reaguje na slovní 

podněty (paci paci, podej mi ..). Význam ve vývoji dítěte má nesporně i hmat. Když 

kolem čtvrtého měsíce začne dítě sahat po předmětech, znamená to, že se u něj vytváří 

koordinace zraku, hmatu a pohybu. Autoři dále uvádějí, že se dítě na počátku batolecího 

období vyznačuje neúnavnou aktivitou. Veškeré hrové činnosti zatím nazývají 

experimentací. Až přibližně od jednoho a půl roku, kdy se rozvíjí fantazie a tvořivost 

dítěte, získává jeho činnost nové prvky a je nazývána hrou. Hra je složitější činnost než 

experimentace. Je řízena určitou představou a zaměřena k určenému cíli. 

Příhoda (1971) uvádí, že experimentace vzniká sama ze situace, postupně 

z nahodilých pohybů a výsledek je nepředvídatelný. Kojenec nejprve experimentuje se 

svým tělíčkem. Již v prvních měsících zvedá ruce a dává je k ústům. Jakmile dítě začne 

fixovat předmět ve svém okolí, pokouší se po něm natáhnout ruku. K aktivnímu chápání 



předmětů může ale dojít až tehdy, je-li zkoordinované ruční a oční svalstvo. Na konci 

kojeneckého věku se experimentace stává složitější a její doba se neustále prodlužuje. 

Dítě se zaměstnává předměty a hračkami, jimiž lze pohybovat, odhodit, tlouci, 

vyluzovat zvuky, předmět jako takový je mu po obsahové stránce lhostejný. 

Experimentací se výkon neustále zdokonaluje a zrychluje. Tutéž činnost dítě 

opakuje neustále dokola. Příhoda (1971) se ale také v tomto kojeneckém období 

zmiňuje o tzv. primitivní hře, kterou lze pozorovat kolem osmého měsíce. Například 

kdy dítě podává hračku a poté s ní ucukává, hází ji na zem, schovává se. Říčan (2000) 

naopak označuje tuto činnost za experimentaci, pátrání, zkoušení a hru posouvá až 

později do batolecího období. Hra má podle Říčana už určitý záměr. 

Obecně lze experimentaci považovat za jednu z nejdůležitějších a nej zábavnějších 

činností pro dítě v tomto věku. Experimentací se rozvíjí především lokomoce a 

motorika. Nejzajímavější jsou snad příklady experimentace, která ovlivňuje motoriku. 

Uvedla bych činnosti s různými předměty jako je - otvírání, zavírání, posouvání, 

zvedání, přesypávání, tlučení předměty o sebe, rozbíjení. Destrukce je u batolat 

obzvlášť oblíbenou činností a hlavně daleko přirozenější formou než skládání. 

Experimentace může někdy přecházet ve hru, nebo naopak hra degradovat 

v experimentaci, podle toho, je-li dán určité činnosti posléze cíl nebo je-li cíl opuštěn. 

Obě tyto činnosti jsou kvalitativně odlišné, cvičí dětskou motoriku a jsou školou 

praktického myšlení. Batole koná oba způsoby zaměstnání s velkou vytrvalostí, 

svědomitě a s plnou vážností (Příhoda, 1971). Tuto skutečnost velmi podobně uvádí ve 

své publikaci i kolektiv autorů Mišurcová, Fišer, Fixl (1980). 

Experimentace a hra se začínají v první polovině druhého roku lišit. Činnosti 

batolete získávají nové rysy a objevují se první prvky hry, které jsou charakteristické 

spojením představy s pohybem. Při hře si batole vybírá a omezuje předměty a více se 

koncentruje na hru jako činnost. Nově se uplatňuje fantazie a tvořivost. Hra je řízena 

určitou představou dítěte a vede k určenému cíli. 

Experimentace a hra jsou důležité činnosti batolat. Experimentace jako nahodilá 

činnost a hra jako účelová činnost v optimálním souladu rozvíjejí osobnost dítěte - jeho 

manuální dovednosti, pohyb, rozum, cit. Dítě získává nové zkušenosti o světě. 

Říčan (2000) dále uvádí, že hra slouží dítěti mimo jiné i k tomu, aby se citově 

vyrovnávalo s těžkostmi, které ho potkávají. Ve hře se může snadněji vypořádat se 



zklamáním nebo nepříjemnou situací. Ve hře se najednou může stát tím, kdo situaci 

ovládá. 

Další autor, který se zabýval hrou, je Millarová (1978). Millarová neodlišuje 

experiment od hry. Uvádí, že hrové aktivity se vyskytují již u kojenců a jejich počet je 

přímo závislý na rozvoji schopností dítěte. 

2.3. Dělení her ve věku od jednoho do tří let 

„Klasifikace dětských her je velmi obtížná, zvláště pokud ještě jsou celkový názor, 

chování i myšlení komplexní, nerozlišují mezi vjemem a představou, mezi živým a 

neživým, mezi člověkem a zvířetem" (Příhoda, V. ,1971, str. 161). 

Schéma, podle kterého dělí hry Příhoda (1971), je velmi názorné. 

Rozdělení her ve věku od jednoho do tří let: 

• Hry instinktivní - jsou to více méně hry experimentační. 

• Hry senzomotorické - hry velice rozmanité a rozvíjejí pohyby lokomoční, 

manipulační a míčové. Z motorických her se jedná o chůzi (lezení) přes překážky, chůzi 

pozpátku. Manipulace se rozvíjí z experimentace velmi jednoduché ke složitější a 

posléze ve hru. Manipulační hry jsou nahodilé stavby, různá manipulace s předměty, 

prohlížení obrázků - dítě se v těchto hrách dozvídá informace o hračkách, materiálech. 

Míčové hry jsou u batolete velmi jednoduché, hlavně jde o kutálení a nahodilé 

pohazování. 

• Hry intelektuální - Příhoda tyto hry ještě dělí na: 

a) Funkční a námětové hry - hry, v nichž se dítě uplatňuje jako subjekt a ztotožňuje 

se s představovaným objektem. Příkladem funkční hry je hra „na schovávanou". Při 

námětových hrách se děti ztotožňují s nějakou osobou případně zvířetem a k tomu 

potřebují určité vnější znaky. Námětové hry se začínají objevovat u batolat mezi 

druhým a třetím rokem. Jsou to oblíbené hry „na něco". Nejprve dítěti postačí jeden 

hlavní znak (např. čepice). Později s rozvojem fantazie, představivosti a tvořivosti se 

dítě do role dostává hlouběji a hru zdokonaluje. 



b) Imitativní hry - hry, kdy dítě imitativní činností napodobuje podněty svého 

prostředí. Takto si dítě osvojuje všechno chování, svůj způsob chůze, gestikulace, 

smíchu, společenských zvyků i řeči. V prvním roce se mezi tyto hry může zařadit „paci 

- paci". Ve druhém a třetím roce začíná dítě stále uvědoměleji napodobovat a opakovat 

chování jiných lidí, zvířat nebo strojů. Např. napodobuje maminku, jak žehlí prádlo, 

tatínka, jak tankuje benzín apod. V těchto hrách si dítě buduje svět představ a fantazie. 

c) Fantastické hry - dítě při nich provádí činnost jen Jakoby". Obměňuje realitou a 

životem nejrůznější předměty, jež nabývají symbolického obsahu. První skupinou jsou 

hry fiktivní, kdy si děti hrají bez hračky, chtějí podat fiktivní předmět, vymyslí si 

fiktivního kamaráda apod. Druhou skupinou jsou hry imaginativní. Dítěti stačí 

jednoduchý předmět, aby byl změněn v jakýkoliv představovaný subjekt. Děti krmí 

loutku, balí klacek jako miminko apod. 

d) Konstruktivní hry - s konstruktivní hrou je spojen záměr a technika. Vzhledem 

k tomu, že má dítě v tomto věku omezené prostředky, tyto hry v batolecím období tolik 

nepozorujeme. Jedná se o hry jako jsou stavby z kostek, kreslení a modelování. U 

stavby z kostek můžeme u batolete sledovat dvě vývojová stadia záměru - dítě postaví 

stavbu bez záměru a po ukončení označí, co postavilo; ve druhém případě dítě řekne 

záměr předem, začne stavět, ale během hry se záměr několikrát změní. Daleko 

obratnější je batole ve hře destruktivní (trhá, boří, láme). 

• Hry společenské - u batolat převážně nevznikají spontánně, častěji jsou to hry 

organizované dospělou osobou, starším sourozencem (partnerem). Děti si zpravidla 

hrají paralelně, inspirují se, vedou monology. 



Hra jako taková provázela lidstvo po celou dobu jeho vývoje. Millarová (1978) 

upozorňuje, že již Platón a Aristoteles si uvědomovali praktickou cenu hry. Byli 

přesvědčeni, že děti se mají povzbuzovat, zmiňují i vhodné „hračky" a podmínky pro 

hru. 

Větší pozornosti se hře dostalo a první formulace teorií hry vznikly až po polovině 

devatenáctého století pod vlivem evoluční teorie. Jednou z hlavních otázek byla „Jakou 

funkci má hra?". 

Jednu z prvních teorií vytvořil v polovině 19. století anglický filozof Herbert 

Spencer, která vycházela z představy o „přebytečné energii". Předpokládal, že děti si 

hrají proto, aby se zbavily přebytečné energie. Při sledování mláďat také dospěl 

k názoru, že hra se vyvinula pouze u vyšších živočichů, kteří nespotřebovali tolik 

energie na hledání potravy. Neustálá aktivita dětí tuto teorii do jisté míry podporuje, ale 

i unavené a vyčerpané děti hra opět povzbudí. 

Poprvé, kdo se na vědecké úrovni zabýval otázkou hry, systematicky sledoval, jak 

se děti od narození chovají, jaké hračky preferují, byl americký profesor psychologie a 

pedagogiky G.S. Hall. Sledoval dítě již v prenatálním období. Jeho „rekapitulační teorie 

hry" se zakládají na myšlence, že děti jsou článkem v evolučním řetězu od zvířete 

k člověku. Jedinec a jeho ontogeneze opakuje fylogenezi. Tuto myšlenku rekapitulace 

rozšířil na celé dětství - dítě znovu prožívá vývoj lidstva (například dítě rádo šplhá -

pozůstatky po opicích předcích). Lidstvo se vyvíjí díky získaným zkušenostem, které 

mají dědičný základ. 

Na konci devatenáctého století rozvinul další teorii německý profesor filozofie Karl 

Groos - teorii „nácviku dovedností.". Inspiroval se Darwinovou teorií přirozeného 

výběru. Postavil se kriticky k dědičnosti. Ve hře viděl funkční cvičení, dítě se hrou 

připravuje a zdokonaluje své dovednosti pro budoucí život. Učí se kontrolovat své 

pohyby, tělo, procvičuje své instinkty. Groos uvádí, že naživu zůstane ten, kdo se 

nejlépe přizpůsobí podmínkám. Inteligentnější druh živočichů potřebuje delší dobu na 

to, aby hrou a napodobováním získal potřebné dovednosti. 

Rakouský neurolog Sigmund Freud rozpracoval na přelomu devatenáctého a 

dvacátého století psychoanalýzu jako metodu léčení duševních nemocí. Hlavním 



nástrojem psychoanalýzy byla metoda volné asociace - pacient měl během spontánního 

hovoru říci všechny myšlenky, které ho napadnou. 

Freud začal hru využívat jako techniku při léčení duševně nemocných dětí. Dítě 

nechával hrát si a sledoval ho. Ve hře objevil prvky z běžného života. Freud vycházel 

z předpokladu, že hra a fantazie je projekce přání a nepříjemných událostí. Přestože dítě 

odlišuje realitu od hry, vytváří si svůj svět a dává mu pravidla, ve fantazii samo 

rozhoduje, jak se chovat. Dítěti přináší uspokojení, že se ve hře může samo rozhodovat, 

měnit události, znovu a znovu si prožívat příjemné zážitky. Hrou se může odreagovat, 

splnit si svá přání, vyrovnat se s nepříjemnými zážitky, hra je pro něj očištění. Dítě si 

„přehraje" určitou situaci, ale dovede ji podle svého uvážení do jiného konce. Hra proto 

ukazuje, co dítě prožívá, jak se cítí, co řeší, o čem přemýšlí. 

Nej známější je snad teorie hry Jeana Piageta, původně biolog, poté psycholog. 

Piaget uvádí, že hra dítěte úzce souvisí s jeho intelektuálním vývojem. Ukázal, že 

myšlení dětí není pouze méně vyvinutá schopnost dospělých, ale že jde o zcela jiný 

způsob myšlení. Vysvětluje dva procesy: 

- asimilaci, kdy jedinec přizpůsobuje a mění zvnějšku přijímané informace, asimiluje se 

prostřednictvím vlastní aktivity, vlastní volby a 

- akomodaci, kdy se on sám přizpůsobuje vnějšímu prostředí, pod určitým tlakem řádu. 

Ve vývoji jedince fungují oba procesy. Ideální je rovnovážný stav. Převládá-li 

akomodace nad asimilací je výsledkem nápodoba. Jestliže je v převaze asimilace, pak je 

výsledkem hra - co je vně vybírá, třídí, mění podle svého uvážení a potřeb. 

Piaget rozlišuje čtyři základní období intelektuálního vývoje: 

1) Od narození do 18 měsíců - období senzomotorické. Převládá akomodace. Toto 

období je založeno na manipulaci, experimentaci, připravuje se vznik řeči. Dítě je při 

poznávání skutečnosti odkázáno převážně na informace, které získává vnímáním a 

praktickým působením na nejbližší okolí. 

2) Od dvou do sedmi let - období symbolické. Převládá asimilace. Dítě si neustále 

opakuje, co se již naučilo na symbolické a verbální úrovni. Dovede odlišit znaky, 

vlastnosti a je schopné je využít v jiném kontextu. Vytváří se fantazie, zdokonaluje se 



nápodoba - potřeba reálných nástrojů. Děti si ve hře opakují, co zažily. Hra se stává 

konstruktivnější. Dítě ještě není schopno pochopit hru s pravidly. 

3) Od sedmi do jedenácti let - období konkrétních a logických operací. Dítě dokáže 

logicky přemýšlet o objektech a událostech. Chápe stálost počtu, množství a hmotnosti. 

Třídí předměty podle různých vlastností a dokáže je seřadit podle jedné vlastnosti, 

například velikosti. V oblibě jsou hry s pravidly. 

4) Od jedenácti a více - období formálních operací. Dítě dokáže myslet logicky o 

abstraktních pojmech a systematicky testovat hypotézy. Zabývá se abstrakci, 

budoucností a ideologickými problémy (Millerová, 1978; Adams a kol., 2000; 

přednášky ze čtvrtého ročníku). 

2.5. Sociální úloha hry 

Člověk ke svému vývoji potřebuje od narození sociální kontakt, jinak by se zdravé 

nevyvíjel. 

Millarová (1978) uvádí obecně uznávané schéma sociální hry: 

- samostatná hra, kdy si děti hrají nejprve samy; 

- paralelní hra, vedle ostatních dětí; 

- sdružující a kooperativní hra, společně s ostatními. 

Millerová (1978) ukazuje na skutečnost, že již novorozenec žije společenský život. 

Kojenec není samozřejmě sám iniciátorem hry, ale je to dospělá osoba, která se s mm 

snaží různě komunikovat. Dítě začne reagovat již od šesti týdnů úsměvem na matku, ta 

mu úsměv vrátí a dítě se o to bude pokoušet znovu, aby opět získalo kladnou odezvu. 

Dokáže projevit velkou radost z přítomnosti blízkých osob. Postupně začne rozlišovat 

mezi svými a cizími lidmi, to bývá kolem osmého a devátého měsíce. Jak uvádí 

Matějček (2000) v té době se u dětí objevuje specifický strach z cizích lidí. Je to 

přirozená reakce a pokrok na cestě rozumového a citového vyspívání. Dítě 

v kojeneckém věku dokáže dát patřičně najevo, že by si právě v tuto chvíli rádo hrálo. 



Velice oblíbenou hrou je pro něj neustálé upouštění nebo shazování hračky a vzápětí 

netrpělivě čeká, až mu ji někdo podá, aby to mohlo znovu zopakovat. 

Samostatná hra je typická pro batole. Dítě si rádo hraje samo nebo s dospělými, 

ve kterých spatřuje svou oporu. Společnost stejně starých dětí mu nevadí, ale jeho hru to 

většinou významně neovlivní. 

Koncem batolecího věku se objevuje paralelní hra, kdy si děti hrají ještě samostatně, 

ale mají rády přítomnost druhých dětí, jsou si navzájem přínosem. Hrají si svoji hru se 

svými pravidly, chvíli pozorují hru druhého, mohou se inspirovat, ale pak opět 

přecházejí ke své hře. V této době vzniká mnoho konfliktů, zejména když chtějí hračku 

toho druhého, svou potřebu nejsou schopny oddálit. Záleží také na tom v jakém 

prostředí dítě vyrůstá, má-li sourozence a jak starého. Řeč při paralelní hře nehraje nijak 

důležitou roli. 

Sdružující hra se objevuje obvykle mezi třetím až čtvrtým rokem. Děti se účastní 

hry s druhými, ale hledí si ještě svého podílu ve hře. 

Kooperativní hra obvykle spadá až do pátého roku. Kooperace je záměrná činnost 

dvou a více dětí vedoucí k témuž cíli. Děti se již umí domluvit, shodnout na tématu hry 

a rozdělit si role, hledat kompromisy. Je to vrchol partnerské hry. 

Za určitých předpokladů se věkové hranice mohou posouvat. Například mladší 

sourozenci jsou kooperativní hry schopni daleko dříve, ale také děti, které často 

navštěvují různá společenská zařízení (mateřská centra, školky atd.). 

2.6. Specifické aspekty ve hře 

Autoři, kteří se zabývali hrou, často nahrazují její definici výčtem různých atributů 

(znaků či vlastností). Tomajko (1998) jich našel v literatuře víc než osmdesát. Jejich 

výběr je poznamenán filozofickými, často emočně laděnými přístupy k reflexi hry a 

subjektivnímu vidění tohoto jevu. Proto považuje hru za pojem, zahrnující přesně 

neurčenou sumu těchto atributů, a doporučuje je označovat jako hrové příznaky. 

Stane-li se některý z hrových příznaků vlastní konkrétní činnosti, získává taková činnost 

hrový charakter a můžeme ji označovat jako hrovou činnost. 



Hrovou činností se tedy může stát každá činnost, je-li například: 

radostná a zábavná, 

nevážná a volná, 

bezúčelná a neproduktivní, 

- dobrovolná a radostná, 

- spontánní a svobodná, 

- vyjádřením osobnosti, individuality a autonomie, 

- otevřená ve svobodné volbě hry a tvořivosti a v uskutečňování účelu hrou 

stanoveného, 

- lidským fenoménem, v němž člověk uplatňuje svobodně a podle vlastní volby 

činnostní aktivity, 

- vázaná na herní pravidla, která jsou otevřena herní fantazii, 

- zaměřená jen k hrovému účelu, 

- založena na dobrovolném vstupu do činnosti. 

Hrovou se také může stát každá činnost, která: 

- umožňuje lidem nalézat a prokazovat svou způsobilost, 

- připravuje člověka na vítězství a neúspěchy, 

- uspokojuje potřeby člověka soutěžit a spolupracovat, 

- učí člověka respektovat pravidla a dodržovat je vnitřně bez vnější kontroly, 

- učí člověka nakládat se svobodou, která je podstatou herního prožitku, 

- vyžaduje dobrovolný vstup do činnosti. 

K tomuto výčtu vybraných atributů hry připomeňme, že za každým hrovým 

příznakem je ukryt postoj a názor různých autorů, kteří se lirou zabývali. 

Jednoduše a výstižně formuloval aspekty hry Říčan (2004). Zabýval se otázkami: 

„K čemu slouží hra?", „Jakou má funkci?", „Co dítěti přináší?". Odpověď našel 

v několika uspokojivých vysvětleních, která se dají chápat jako určité znaky hry. 



Jestliže se tyto znaky v chování dítěte objevují můžeme nazvat hru hrou: 

- uspokojení a potěšení ze hry, 

- velká zaujatost hrou (i když činnost nemusíme vnímat jako hru), 

- určitá spontaneita, která dítě pohání k činnosti, 

- opakování, při kterém se dítě vrací do již prozkoumaného terénu, 

- přijetí role někoho jiného, zpočátku ve fragmentech, později naplno, 

- fantazie, 

- smysluplnost - dítěti dává každá hra smysl, něco znamená. 

2.7. Význam hračky při hře 

Hra dítěte je nemyslitelná bez hraček. Bylo již napsáno mnoho osvědčených 

pravidel, která ukazují, jaká by hračka měla být, a co bychom od ní měli očekávat. 

Hračka má působit na rozvoj všech složek dětské osobnosti. Má podněcovat pohybový, 

smyslový, rozumový a citový vývoj dítěte. Má rozvíjet v dítěti jeho společenské postoje 

a napomáhat k vytváření návyků. Má probouzet a rozvíjet dětskou fantazii. Aby hračka 

mohla toto vše splňovat, musí být vybírána vždy s ohledem na vývojové období, ve 

kterém se dítě nachází. To znamená, že v jednotlivých etapách vývoje dítěte musí mít 

hračka své specifické rysy. Při výběru hraček je nutné přihlédnout i k charakteru dítěte 

(Matějček, 2000). 

Elmanová (1964) se zamýšlí, zda rozlišovat hračky pro chlapce a děvčata. Děti se 

zajímají o všechno, proto se domnívá, že bychom hračky podle pohlaví odlišovat 

neměli. Jestliže usilujeme o všestranný vývoj dítěte, neměli bychom mu do výběru 

hraček zasahovat, ani mu v něm bránit. Typickým příkladem je chlapcovo hraní si 

s panenkou. V takovém případě mu v tom nemáme bránit, protože taková hra mu 

neuškodí. 

Millarová (1978) zmiňuje výzkumy, které se zabývají tím, jestli je pro dítě ph 

výběru hračky rozhodující vzhled. Dle jejího názoru je pro děti v kojeneckém, ale i v 

batolecím věku důležitější, jaký pocit z hračky mají, než jak vypadá. 

Při výběru hračky je nutné zohlednit vývoj dítěte v jednotlivých vývojových 

etapách. V novorozeneckém období podle Elmanové (1964) dítě žádné hračky 



nepotřebuje. Jak uvádí Matějček (2000) novorozenec se přizpůsobuje podmínkám 

nového prostředí a je pro něj nej důležitější osobní kontakt. V této době má proto pro něj 

nej přitažlivější sílu lidský obličej. Hračky splňují v tomto období spíše funkci 

dekorativní. 

V prvním roce života se kojenec dostává do fáze vývoje, kdy se učí vidět a 

rozeznávat předměty, jejich tvary a barvy. Rozvíjí se sluch, a od něj se odvíjí první 

náznaky řeči. V tomto období má velký význam hmat - dotykový smysl. Projevuje se 

první schopnost koordinace zraku, hmatu a pohybu. Uvědomíme-li si, co všechno 

zvládne dítě za jeden rok, je zcela jasné, že k tomu potřebuje velmi mnoho podnětů, 

tedy i hraček. První hračky by měly být zavěšené a případně vhodně doplněné hrací 

funkcí. Měly by děti motivovat ke zrakovému soustředění, ke sledování pohybu, 

k sluchovému soustředění a k počátkům úchopu. Jakmile dítě kolem čtvrtého měsíce 

dovede hračku uchopit, vybíráme hračku podle následujících důležitých kritérií. Jak 

uvádí Elmanová (1964) hračky by neměly být rozebíratelné, jejich velikost i váha by 

měly být přizpůsobeny velikosti dětské ruky. Měly by se dát jednoduše udržovat 

v čistotě. Na konci kojeneckého období s rozvojem motorických dovedností je možné 

ke hře využívat i dynamické hračky, které se pohybují - míče, autíčka, maňásky. 

Dítě v batolecím věku prochází výraznými změnami. Zejména v motorice dochází 

k rychlému vývoji - dítě se naučí samostatnému pohybu, proto je důležitá volba 

vhodných hraček. Měly by přispívat k výcviku koordinace svalových pohybů a 

napomáhat k odstranění prostorové nejistoty dítěte. Hračky rozvíjející tento pohyb jsou 

především míče, kočárky, odstrkovadla, vozíčky, tahací hračky. Jemnou motoriku 

procvičí manipulační hračky. Zpevňují držení ruky a paže, zlepšují koordinaci obou 

rukou. Patří sem vkládací kostky, mističky, první puzzle s velkými dílky malého počtu, 

kostky (Karp, 2005). 

V tomto období se také začínají objevovat námětové hry, které v sobě odrážejí 

prostředí a vztahy, ve kterých dítě vyrůstá. Důležitější je však odraz dětských představ, 

dítě začíná uplatňovat svou fantazii a tvořivost. Pro tyto hry děti vyhledávají hračky, 

které mají napodobovat svět dospělých. Panenka s plenkami, kuchyňské nádobíčko, 

dětské nářadí pro truhláře či zahradníky, lopatka a smetáček. Velký význam těchto her 

je také v podpoře rozvoje řeči. Dítě napodobuje a vytváří dialogy, zpívá si, napodobuje 

a imituje různé zvuky. K tomuto období vývoje dítěte také neodmyslitelně patří první 



dětská leporela, hudební nástroje (bubínek, piánko), hračky na písek a k vodě, první 

pastelky. 

V současné době se také často se diskutuje nad estetickou hodnotou hračky. 

Mišurcová a kol. (1980) uvádějí, že by bylo žádoucí, aby se všem dětem dostaly do 

rukou jen hračky dobré estetické úrovně. Estetické cítění dětí je ovlivňováno 

prostředím, ve kterém vyrůstají ,a které na něj silně působí. V současné době pokémonů 

a panenek Barbie je na rodičích, aby našli vhodný kompromis při výběru hraček. 

Nabízím krátké shrnutí parametrů hračky: 

Co má hračka rozvíjet: 

1. Motoriku - hračka má dítě lákat k pohybu a k jeho jistotě. 

2. Smyslové vnímání - hračka stimuluje rozvoj sluchu, zraku a hmatu, podporuje 

soustředění, cit pro barvu a tvar. 

3. Poznání - hračka simuluje nedostupnou skutečnost. 

4. Myšlení a řeč - hračka vybízí ke komunikaci, rozvíjí fantazii i myšlení. 

5. City - hračka má vyvolávat libost barvou, zvukem, tvarem, materiálem, 

variabilností. 

6. Vůli - dítě si svou hračku vyžaduje a brání. 

7. Sociální vztahy - hračka motivuj e a vybízí ke spolupráci. 

8. Povahové rysy - hračka podporuje soustředění, stanovuje určitý řád či pravidla. 

Jaká má hračka být: 

1. Výchovně hodnotná - podněcovat k pozitivní činnosti. 

2. Přiměřená vývojové úrovni - měla by být v souladu s věkem ditete. 

3. Jednoduchá - podporovat fantazii. 

4. Technicky bezvadná - měla by něco „vydržet". 

5. Hygienicky nezávadná - omyvatelná či pratelna. 

6. Variabilní - možnost několika herních činností. 

7. Bezpečná - bez ostrých hran, vyrobena z materiálu přátelského dětem. 

8. Vkusná - ovlivňuje estetické cítění. 



„Pamatujme, prosím, že pro děti je zpravidla milejší a vzácnější hračka, kterou jsme 

pro ně my sami vymysleli a udělali, nebo kterou si pod naším vedením udělaly ony 

samy." (Matějček, Z,. 2000, str. 108) 

v 
2.8. Činitelé ovlivňující hru 

Hra vychází z potřeb dítěte a je v tomto směru činnost vrozená, ovlivněná 

působením zvnějšku. Chceme-li, aby si dítě dobře hrálo, musíme mu k tomu vytvořit 

vhodné podmínky. Dítě má mít své místo na hraní. Je nutné mít na paměti, aby bylo toto 

místo pro něj bezpečné a zařízené s ohledem k jeho věku. Batolata si hrají velmi ráda na 

zemi, proto i hračky by měly být umístěny v jeho dosahu. 

Podle mého názoru je v batolecím věku nejdůležitějším činitelem ovlivňující hru 

nutnost uspokojení biologických potřeb. Jestliže pozorujeme, že si dítě nechce hrát, 

hračky ho nezajímají, je plačtivé a mrzuté bývají nejčastější příčinou právě únava, hlad, 

žízeň, zima nebo naopak teplo, nevhodné oblečení atd. 

Výraznou měrou se na aktivitě dítěte při hře podílí nemoc. Elmanová (1964) uvádí, 

že nemoc má vliv na duševní i tělesný stav dítěte. Hra nemocného dítě se liší obsahem, 

formou i délkou trvání. Nemocné dítě rádo pozoruje hru někoho jiného, ale aktivně se 

moc neúčastní. Nevyhledává hlučné hračky ani hry a potřebuje především klid. 

Dalším důležitým činitelem ovlivňujícím hru je výběr hračky. Při výběru je nutné 

brát v úvahu stupeň vývoje dětí, jejich osobité vlastnosti a specifické potřeby 

(Mišurcová a kol., 1980). V případě, že dítěti nabízíme stále jednu hračku, byť se jedná 

0 hračku vhodnou, po čase u dítěte hračka budí nezájem a je mrzuté. Podobný efekt má 

1 nadbytek hraček, kdy je dítě přesycené a neví, se kterou hračkou si má hrát. 

Millarová (1978) se zabývá otázkou, jakou úlohu hraje prostředí, ve kterém děti 

vyrůstají. Zkoumá rozdíly mezi dětmi vyrůstajícími v ústavu, oproti dětem, kterým se 

dostává mateřské péče a lásky. Uvádí, že ústavní děti jsou handicapovány v inteligenci, 

sociálních dovednostech a vývoji řeči. To se odráží na hře, která je méně nápaditá a 

stereotypní. 



Millarová (1978) i Elmanová (1964) se shodují, že rozdíly v rodinných postojích a 

zvycích se odrážejí v míře aktivity, originalitě a sociálním obsahu hry. Rodiče, kteří s 

dětmi komunikují, vysvětlují jim zavedená pravidla, vychovávají spíše zvídavé, 

průbojné, konstruktivní děti ve hře i v chování. Děti autokratických rodičů jsou naopak 

tiché, neprůbojné, s malou zvědavostí a fantazií. Také přítomnost nebo nepřítomnost 

dospělých při hře má vliv na hru. Dospělý by se měl zajímat o hru dětí, ale neměl by se 

do hry vměšovat. Přímé zasahování do hry dospělým se odrazí v útlumu aktivity dítěte 

při hře. Podrobněji se roli dospělého partnera při hře věnuji v kapitole 3.5. 

3. TEORIE K TÉMATU BATOLE A HRA 

3.1. Význam hry pro batole 

Batole chce zjistit, jak všechno funguje. Jeho hru a učení pohání touha něco se 

dozvědět. Pokud bychom mu vždy řekli „ne", byla by negativně ovlivňována jeho 

přirozená zvědavost. Aby dítě přistoupilo ke hře, musí mít kolem sebe dostatečně 

podnětné prostředí, které ho bude motivovat k činnosti. Důležitá úloha pro rozvoj hry 

závisí na uspokojování všech přirozených lidských potřeb. Na tyto potřeby má nárok 

každý jednotlivec, je tudíž nezbytné tyto potřeby znát a respektovat. U Havlínové 

(2000) se setkáváme s několika modely lidských potřeb. Univerzální třídění, které platí 

pro každého člověka v každém věku, je Maslowovo uspořádání hodnot. Abraham 

Maslow složil tyto přirozené liciské potřeby do pomyslné pyramidy, kde uspokojení 

potřeb umístěných ve vyšším patře závisí na uspokojení potřeb v patrech nižších. Toto 

hierarchické uspořádání je důležité respektovat zejména v dětském věku. 



Model přirozených lidských potřeb podle A. Maslowa: 

Havlínová (2000) uvádí, že dobře uspokojovat potřeby znamená správně porozumět, 

jak se projevují u každého jednotlivce. Individuální potřeby dětí jsou projevem jejich 

potřeb lidských a zároveň jsou specifické pro batolecí věk. Vzhledem k tomu, že mezi 

jednotlivými dětmi jsou značné rozdíly, je nutné respektovat jejich individualitu. 

Jsou-li uspokojeny důležité fyziologické potřeby, vstupuje do popředí potřeba 

bezpečí. Dítě si musí být jisto zejména prostředím, ve kterém se nachází. Pocit bezpečí 

mu vytváří především rodiče. Pocitem bezpečí je myšleno vymezit dítěti hranice, řád a 

pravidelnost. V prostředí se musí cítit jistě, bez nervozity, strachu a chaosu. 



Další důležitou potřebou každého dítěte je láska. Dítě musí vědět, že někam patří, že 

je obdivováno a to bez výhrady. Potřeba porozumění znamená, že se nesnažíme dítě 

měnit, ale tolerujeme jeho individualitu a jeho tempo. 

Každé dítě potom potřebuje zažít uznání a úctu. Tu může negativně ovlivnit 

perfekcionismus rodičů, vysoké nároky na dítě, které nesmí „zklamat". Proto je nutné 

myslet pozitivně a dítě chválit a oceňovat za jeho dosažené výkony, i když se nám 

mnohdy mohou zdát malicherné. 

A konečně potřeba seberealizace, kde má nezastupitelné místo hra. Dítě se včleňuje 

do společnosti a působní na ni. 

Jak jsem již několikrát zmínila, hra je významnou činností každého dítěte. Souvisí 

s rozvojem jemné a hrubé motoriky, kognitivním vývojem a s rozvojem a naplňováním 

sociálních struktur. Pestrost a spontánnost her, zapojení dítěte v nich a jeho soustředění 

závisí na mnoha činitelích vývoje a aktuálním stavu. Otázka, jak dítěti pomoci plně 

rozvinout hrové činnosti a přitom respektovat jeho individualitu a přirozený vývoj, je 

předmětem studia mnoha autorů z různých oborů. Zásady, na které je dobré pamatovat 

při hraní s dítětem velmi dobře charakterizovala ve své publikaci Warner 

(2004). 

a) Poskytnout dítěti dostatek podnětného materiálu a to takového, který stimuluje 

všechny smysly a to nejlépe dohromady, protože děti se svými smyly učí. 

b) Poskytnout dítěti dostatek (nikoliv nadbytek) hraček, které jsou vybrány 

přiměřeně k jeho věku. 

c) Poskytnout dítěti možnost výběru a dostatek času na hraní, protože děti 

reagují úměrně k podnětnosti okolního prostředí. 

d) Dítě jednoduše a rádo přejímá chování a konání svého okolí, dělá to, co vidí 

dělat ostatní, učí se napodobováním, a proto mu buďme příkladem. 

e) Hry a aktivity pomáhají dětem lépe porozumět vlastním pocitům, obavám 

a okolnímu světu. K tomu přispívá hraní různých her, kdy si děti hrají samy, 

s ostatními, v klidu, aktivně, „na něco". 

f) Opakování je matka moudrosti, proto si děti rády hrají jednu hru pořád dokola. 

Děti se učí opakováním. 



g) Ačkoliv si děti začínají hrát a učit se tím, že pozorují ostatní, být divákem je 

brzy přestane bavit. Dítě chce samo jednat, všechno si vyzkoušet. Dítě se 

rozvíjí získáním vlastních zkušeností. 

h) Žádné dítě není příliš malé, aby se něco naučilo. Chce se neustále zapojovat do 

různých činností. Samostatným řešením problémů se děti stávají 

chytřejšími. 

i) Děti bezpochyby rozumějí více, než si myslíme. Během hry je důležité na dítě 

mluvit a vysvětlovat mu veškeré souvislosti. Děti se uěí mluvením. 

j) Při hraní s dítětem je nutné respektovat jeho věk a dosažený vývoj. Není dobré 

při hře spěchat a zahlcovat dítě mnoha informacemi nebo činnostmi najednou. 

Děti potřebují na vše své vlastní tempo. 

k) Během hry dítě potřebuje velkou dávku pochvaly a povzbuzení. Děti jsou 

šikovné, když se cítí jistě. 

3.2. Hra s vrstevníky 

K obohacování společenského života batolete dává i m p u l s především zlepšená 

pohyblivost a rozvoj slovní zásoby. 

Pro dítě ve věku mezi jedním a druhým rokem je typické, že navazuje sociální 

kontakt převážně s dospělými lidmi v okolí. Začínají se objevovat projevy lásky, 

sympatie, dokonce i žárlivosti. Častěji než hra s vrstevníky se vyskytuje hra 

s dospělými. 

Pro batole v období mezi druhým a třetím rokem je typické, že je při hře velmi 

spokojené. Jak uvádí Říčan (2004) pro děti v batolecím věku je běžná náklonnost 

k druhým dětem a velká radost z jejich přítomnosti. Druhé dítě je pro ně velmi 

přitažlivé a je charakteristické, že každý si bude hrát svoji hru bez ohledu na druhého, 

tzv. paralelní hru. Zdánlivě se může zdát, že si každé dítě hraje samo, ale vzájemně se 

neignorují. Sledují a napodobují své chování, mají tendenci hrát si s týmiž hračkami 

jako ostatní. Batole bývá mnohdy znepokojené, když se druhé dítě od něj vzdaluje, 

často zanechává hry a jde za odcházejícím dítětem. Napodobování druhých má v tomto 

věku pro dítě nepostradatelnou úlohu. Dítě se napodobováním učí zvládnout různé 



úkony, situace, napodobuje chování druhých a jevy ve svém okolí. Má sklon dodržovat 

řadu vlastních pravidel, odpovídajících jeho vlastním přáním. Dokáže mnohdy velmi 

vehementně vyžadovat své city. Vedle citů k dospělým, které jsou stále na prvním 

místě, se objevují i city k dětem. Novější výzkumy hovoří (uvádí je Matějček), že se u 

některých starších batolat vyskytuje soucitné chování k druhému dítěti - pokouší se je 

utěšovat pomazlením nebo mu nabídnou hračku. Koch (1959) se zmiňuje, že u batolat 

v tomto věku ještě neexistuje pocit viny. Absence pocitu viny se projevuje ve hře tak, ze 

si děti berou cizí hračky, případně si mohou navzájem ubližovat. To také souvisí s ještě 

neexistujícím uvědomováním sama sebe, které se postupně rozvíjí. V tomto období 

také dochází k nejčastějším konfliktům mezi dítětem a dospělým, protože právě dospělý 

bývá nejčastější příčinou maření rozběhnutých aktivit dítěte. To na tyto zásahy 

dospělého charakteristicky reaguje a brání se, projevy tzv. negativismu. 

Na konci druhého roku se začíná vytvářet pojem vlastnictví, což se projevuje častým 

zdůrazňováním „to je moje". Proto se může zdát, že se batole při styku s druhými dětmi 

jeví více jako „sobečtější". Koch (1959) uvádí, že se u batolat na konci druhého roku 

může objevit jakási společná hra, kdy se děti mohou zaměstnat jednou hračkou. Tato 

souhra avšak netrvá dlouho, protože brzy se některé dítě zmocní hračky pro sebe. 

Oblíbenou hrou pro navazování sociálního kontaktuje také pro dítě tohoto věku dávání. 

Dítě dává předmět, hračku a očekává pochvalu, poděkování. 

Neschopnost dvouletých dětí udržet sociální kontakt mezi sebou, je spojeno s ještě 

nerozvinutou schopností navzájem se přizpůsobit. Proto je tedy charakteristické, že 

batole vyhledává přítomnost dospělého, který se mu dokáže přizpůsobit. 

Během třetího roku se většina dětí ve společnosti druhých stejně starých dětí cítí 

šťastná a nastávají podstatné sociální změny. Jak uvádí Koch (1959), je to spojeno 

s rozvojem řeči, kdy dítě většinou dokáže vyjádřit slovem téměř všechno, co potřebuje. 

Vzrůstá zájem o hru s jinými dětmi a současně také schopnost udržet s nimi kontakt. 

Dokáže využívat projevů vnitřních stavů k ovlivnění druhých: žádá, prosí, vysvětluje, 

zakazuje atd. Dítě získává schopnosti společně si hrát, ale i různé společenské návyky. 

Ochotněji se dělí o hračku, učí se, až na ně přijde řada, dokáže přizpůsobit svou hru 

zájmu druhého atd. Jestliže si ale tříleté děti hrají společně, nebývá tato hra příliš 

dlouhá. Během her s druhými dětmi stejného věku se děti učí přizpůsobovat se, což je 



nezbytné pro rozvoj jejich zkušeností. Pro většinu konfliktů při hře je charakteristická 

skutečnost, že probíhá mezi dětmi navzájem, a to souvisí s rozvojem řeči a identity. 

3.3. Komunikace při hře a její úloha 

Ke zdravému vývoji potřebuje každý jedinec komunikovat s druhými lidmi. 

Uspokojování potřeby komunikace je tak závažné, že se bez ní dítě nemůže rozvinout 

v plnohodnotnou lidskou bytost. Řeč je dorozumívací prostředek a sehrává výraznou 

roli při hrových aktivitách dítěte a jeho procesu sociální integrace. Dítě se na počátku 

batolecího období soustřeďuje převážně na vztah s matkou. Právě v tomto věku, kdy 

batole ještě tápe při používání slov, by matka měla být schopna vcítit se do potřeb 

dítěte. Měla by instinktivně rozumět obsahu sdělení dítěte, aby komunikace mezi nimi 

neváži a a dítě tak nemělo z komunikace negativní zkušenosti. Ve věku mezi druhým a 

třetím rokem, kdy se u dítěte rozvíjí slovní zásoba, se nadchne pro otázky a odpovědi. 

Ty jsou rovněž adresovány většinou směrem k osobě, která o dítě pečuje. Když dítěti 

odpovídáme na otázku a seznamujeme ho s problémem, který ho zajímá, je právě hra 

nejúčelnější a pro dítě nej přirozenější cesta. Brzy dítě začne potřebovat ke komunikaci 

další osoby, nejdříve z okruhu rodiny a posléze i mimo ni. Její význam pro vývoj dítěte 

v sociální bytost je téměř takový, jako komunikace s matkou v raném dětství. 

Havlínová (2004) uvádí, že komunikace probíhá několika formami. Uvedla bych 

příklady, které jsou typické pro komunikaci batolete při hře. 

- Verbálně - mluveným slovem; příklady verbální komunikace při hře je dialog a 

monolog. 

- Neverbálně - mimoslovně, pohledy, mimikou, pohyby, přiblížením nebo 

vzdálením, doteky, gesty, úpravou zevnějšku a okolí apod. 

- Činem - dodržováním dohod, pečlivostí nebo ledabylostí, s jakou co děláme. 

Pro děti v batolecím věku jsou nejčastější formy komunikace neverbální a verbální. 

Verbální nastupuje až s rozvojem řeči, resp. slovní zásoby. Dítě má velkou potřebu 

dialogu, sdělovat, předávat, učit se od někoho, komunikovat s okolím. 



Schopnost dorozumívat se při hře je důležitá součást vzájemného kontaktu. Úroveň 

řeči je podmíněna celkovou vnímavostí a citlivostí každého jedince. 

V prostředí, ve kterém batole vyrůstá, probíhá současně mnoho komunikativních vazeb 

mezi dětmi navzájem, dětmi a dospělými a dospělými navzájem. 

V komunikaci při hře na začátku batolecího věku je typická neverbální forma. 

V okamžiku, kdy se děti při hře shodnou, jsou si vzájemně dobrou motivací a 

příkladem, je i jejich komunikace založena na hledání vzájemné shody. Vyměňují si 

úsměvy, hračky, obdivné se dívají jeden na druhého. S rozvojem řeči se přidává forma 

verbální komunikace a děti společně navazují vztah, vzájemně se seznamují s hračkami 

a s činnostmi. 

V případě, že děti spolu nejsou schopné navázat pozitivní vazbu, odpovídá tomu i 

jejich úroveň a projevy komunikace. Děti si své pocity navzájem začnou vyjadřovat 

neverbální formou, jako například mračením, odvrácením jeden od druhého, 

odstrčením, pláčem. Jejich malá přizpůsobivost sobě navzájem se projevuje i ve formě 

verbální a to dohadováním, žalováním atd. S ohledem na malé jazykové dovednosti, 

které má batole kolem druhého roku, nejsou ani vzájemné konflikty při hře příliš 

vážného charakteru. 

Na konci batolecího období vzrůstá zájem o hru s jinými dětmi a současně také 

schopnost s nimi udržovat kontakt. Podle Kocha (1959) to souvisí s určitou stabilitou 

dětí. V tomto období kolem třetího roku dítě získává schopnost společně si hrát, naučí 

se čekat až na něj přijde řada, ochotněji se dělí o hračky, přizpůsobuje svou činnost 

společnému námětu hry. Dítě dovede slovem vyjádřit téměř všechno, co potřebuje, 

proto i případné konflikty jsou častější. 

Vlídnost a agresivní jednání se mohou vůči jednomu kamarádovi rychle střídat. 

Komunikace je nutnou podmínkou pro rozvoj učení a spolupráce. Havlínová (2004) 

zdůrazňuje, že pro děti je nezbytné sledovat komunikaci dospělých, čímž přímo 

získávají zkušenosti, rozvíjí formu dialogu, učí se reagovat na podněty druhých. Věkově 

různorodá skupina umožňuje sdílení pocitů, napodobování, přípravu na podobnou roli. 

Dítě má možnost prožít si a postupně si uvědomovat, co ho uspokojuje - zda pomoc, 

nebo odmítnutí, že je schopno samo a dokáže to - vztah pozitivní vzájemné závislosti. 



Rozvoj komunikace je důležitý faktor zejména pro budoucí sociální vztahy. Je žádoucí 

v dětech podporovat schopnost přátelské formy komunikace, aby dokázaly předcházet 

konfliktům. 

Havlínová (2004) doporučuje, aby děti: 

- komunikovaly přirozeně a dodržovaly pravidla komunikace, 

- dokázaly požádat o pomoc, 

- měli bohatou slovní zásobu, 

- dokázaly verbálně vyjádřit své pocity, emoce, nálady, 

- dokázaly určitou dobu komunikovat na jedno téma, 

- dokázaly hovořit před větším počtem dětí, nestyděly se. 

3.4. Hra a učení 

Hra je pro děti v batolecím věku nedílným a přirozeným nástrojem učení. Hra a 

učení nejsou protiklady, děti těží z naučených situací, které jsou zábavné. Rozvíjí si 

fyzické schopnosti a sebevědomí. Hra v dětech rozvíjí jejich představivost. Tím, že dítě 

poslouchá, dívá se, dotýká se, ochutnává a očichává, učí se poznávat svět. Tím, že mu 

jsou dopřány tyto zábavné aktivity, poukazuje na to, že je milováno a obdivováno. Je 

tedy patrné, že úloha učení je důležitá již od kojeneckého věku. Význam učení je v 

období raného dětství velmi podstatný a přímo ovlivňuje vývoj dítěte. Je dobré si 

uvědomit, že učení razí cestu vývoji. Z těchto skutečností vyplývá, že učení a hra se u 

dětí v tomto období prolínají. 

Helus (2004) upozorňuje na skutečnost, že negativní dopad na vývoj dětí v období 

rostoucího významu učení a získávání zkušeností má na svědomí nejrůznější deprivace: 

• deprivace citové a sociální, kdy dítěti chybí podněty aktivizující je k přijímání a 

projevování citové blízkosti ve vztazích s lidmi blízkého okolí - tedy lásky, 

něhy, vcítění a soucítění, oddanosti atd., 

• deprivace senzomotorické, kdy dítě postrádá rozmanitost podnětů nebo je 

omezováno v pohybu. Žije v monotónním prostředí, kde chybějí barvy, tvary a 

předměty vhodné k manipulaci, 



• deprivace činnostní, kdy chybí impulsy aktivizující dítě k činnostem, jimiž 

aktivně rozvíjí svůj vztah k prostředí, orientuje se v něm, získává poznatky o 

svých možnostech. 

Je patrné, že učením získáváme veškeré zkušenosti, které se stávají bohatstvím každého 

jedince. Proces učení se samozřejmě s věkem vyvíjí. Helus (2004) zmiňuje nejčastější 

druhy učení. 

Učení emocionálně vegetativní. Jeho podstatou je spojování určitých 

fyziologických a emocionálních pochodů v našem organismu s určitými událostmi 

v okolí. 

Učení instrumentální a operativní. Díky němu, v závislosti na úspěchu či 

neúspěchu aktivního úsilí jedince, nabývá toto úsilí určitých podob. 

Učení senzomotorické. Zvládání úkonů náročných na vnímání, pohyb a vzájemnou 

koordinaci vjemů s pohyby. Na základě tohoto učení se dítě učí chodit, psát, hrát na 

hudební nástroj. 

Učení verbální. Dítě se učí zvládat slova, rozumět jim v jejich ustáleném významu, 

funkci a používat je. Řečová kompetence je důležitým prostředkem komunikace, ale i 

důležitým činitelem myšlení. 

Učení pojmové. Je úzce spojeno s učením verbálním, tvoří základní složku vývoje 

myšlení. Jedinec se učí vyčleňovat to, co je pro pochopení určité skupiny jevů podstatné 

a odlišit to od nepodstatného. 

Učení řešením problémů a učení objevováním. Jedinec zde vystupuje jako aktér 

objevování nového, hledá řešení. Učení řešením problémů má značný vliv na osobnost 

dítěte. Posiluje rozvoj poznávacích procesů, vůli dovést řešení do úspěšného konce. Zde 

je důležitá samostatnost. Zásadní je i otázka poskytnutí pomoci, je nutné ji dítěti 

nabídnout a poskytnout, ale v takové míře, aby neztratilo pocit důležitosti, mělo by 

vědět, že řešení je v jeho rukou. 

Učení sociální. Probíhá v situacích vzájemného styku a je základní hybnou silou 

socializace dítěte. Díky tomuto učení osobnost nabývá schopnosti vycházet s lidmi, 

začleňovat se mezi ně, předcházet konfliktům a řešit je, zvládat své sociální role, 

uplatňovat se a spolupracovat. Specifické podoby sociálního učení typické pro děti 

v batolecím věku je nápodoba a identifikace - nejčastěji s pečující osobou. 



3.5. Role dospělého partnera - rodiče při hře 

Většina dětí tráví nejvíce času v batolecím období s matkou. Role matky poskytuje 

obrovské výchovné možnosti. Období raných kontaktů mezi matkou a dítětem je zcela 

rozhodující pro formování charakteru člověka. Rané vazby mezi matkou a dítětem se 

nesmazatelně vtisknou do podvědomí dítěte. Matka by si měla od prvních okamžiků 

života dítěte uvědomit jedinečnost jeho osobnosti. Vnímat ho jako bytost, která musí 

být plně uspokojována vším, co si dětství žádá. Matka by neměla mít žádnou jinou 

důležitější povinnost než přetvářet svět kolem dítěte v ostrov bezpečí, lásky a důvěry. 

Umět vždy, včas a pohotově reagovat na jeho výzvy ke hře a nabídnout mu 

odpovídající podněty. 

Jak uvádí Elmanová (1964), rodiče by se měli o hru dětí aktivně zajímat. Měli by 

nechat dětem dostatečný prostor ke spontánně hře. Rodič jim musí být neustále fyzicky 

nablízku, ale i přítomen všemi smysly. 

Batole chce být při hře v blízkosti dospělého, kterému důvěřuje a často ocení pomoc 

a spoluúčast při tom, co dělá. Pokud si děti při hře nevědí rady, je vhodné jejich hru 

usměrnit, nebo jim poradit. Často stačí zajímavý nápad, podnět nebo příklad, aby děti 

dále ve hře pokračovaly nebo hru nasměrovaly jiným zajímavějším směrem. Nechce a 

nepotřebuje, aby mu dospělý říkal, co má dělat. Jeho hra je objevná, průzkumná a 

experimentální. 

Pokud dospělý trvá na tom, že dítěti ukáže, „ k čemu" určité hračky jsou a 

demonstruje mu ten „správný" způsob, jak si s nimi hrát, mnohdy tímto svým jednáním 

zkazí celý objevný proces. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se děti nejvíce učí nápodobou, je praktické na to myslet 

právě ve hře a dítě učit například slušnému chování. 

Pro názornost uvádím několik vhodných forem spolupráce při hře dospělý - batole: 

Poskytnout batoleti fyzickou pomoc. Dítě si často vymyslí svůj velký plán a může ho 

frustrovat, že ho fyzicky nedokáže zrealizovat. Pak je na místě mu „poskytnout" svoje 

koordinované svaly. Nesmíme ale zapomenout přestat v momentě, kdy je problém 

vyřešen. Například batole chce od dospělého přinést konev k pískovišti, ale požaduje 

také, aby pokropil písek? 



Nabídnout partnerství. Na některé hry prostě dítě samo nestačí. Nemůže hrát na 

honěnou, pokud ho nikdo nehoní, nemůže kutálet balon, pokud mu ho někdo neposílá 

zpět. Při podobných hrách je pro dítě aktivní účast dospělého partnera nezbytná. Navíc 

pokud dítě hra baví, chce ji hrát znovu a znovu. Je dobré dopřát dítěti naši aktivní účast 

při hře tak dlouho, jak dlouho ho to baví. 

Ukazovat a navrhovat. Ale taktně a ne nadřazeně. Pokud si dítě s něčím hraje, např. 

s autíčkem převáží náklad, můžeme obohatit jeho hru tím, že mu ukážeme, co 

zajímavého se stane, když autíčko pošleme po nakloněné rovině. Je ale pouze na nem, 

pokud to bude chtít také zkusit. Jestliže si dítě chce hrát s jinou hračkou, je špatné mu 

v tom bránit. Má právo zvolit hru a hračky podle svého uvážení. Pokud bude dospelý 

nutit dítě do hry, jakou si chce „hrát" sám, hrubě mu dá najevo, že to, co dělá, není 

důležité. 

Pomoci mu soustředit se. Existují hry a hračky, u kterých se dítě musí soustředit a 

vydrží u toho jen pár minut. Zvláště, pokud u toho musí sedět. Jedná se především o 

hry, které rozvíjejí paměť, představivost a jemnou motoriku, např. puzzle. Jestliže dítě 

nebude schopno tuto hru hrát - nebude schopno dostavět nové puzzle - tak ho hra 

neuspokojí. Pokud ale bude dospělý sedět sním, podporovat ho, povzbuzovat a 

motivovat, vydrží se soustředit déle. Možná tak dlouho, že se mu dostane té báječné 

odměny a dokončí svoji představu. 

Pomoci dítěti vycházet s jinými dětmi. Pro děti v batolecím věku je specifické, že je 

baví hrát si vedle jiných dětí - paralelní hra, a načerpá tím tak nové nápady. Pokud se 

ale děti dobře neznají, je vhodné je trochu vést. Jsou ještě malé a nezkušené na to, aby 

„si to mezi sebou vyřídili" nebo „se spravedlivě střídali". Potřebují pomoc a ochranu, 

aby nedošlo k fyzickému zranění, nebo aby „kamarád" nezbořil jeho seskupení kostek 

nebo nezbořil hrad z písku. Situace se dá docela dobře vyřešit tím, že dáme oběma 

dětem podobné pomůcky a necháme je, ať s nimi naloží, jak si přejí. Oba si budou hrát, 

ale čas od času přestanou a budou sledovat a užívat si přítomnost toho druhého. 

(www.urbanext.uinc.edu/toddlers/) 

http://www.urbanext.uinc.edu/toddlers/


Rodič svou přítomností hodnotu zábavy nesčetněkrát zvyšuje, a to nejen jako přímý 

a aktivní účastník, ale také jako divák. Divák není pouze strážcem a ochráncem. Je i 

svědkem, který umí projevit obdiv. Je společníkem, se kterým se dítě dělí o největší 

zážitky svých her. 

3.6. Autoregulační prostředky 

Hra dětí, a obzvláště v batolecím věku, se projevuje neustálým opakováním. 

Spontánně se seznámí a osvojí si určitou dovednost, kterou stále opakují. Millerová 

(1978) se ve své publikaci zamýšlí nad otázkou autoregulace, která úzce souvisí právě 

s procesem opakování. Vysvětluje, že opakování a další náhodné změny vedou opět 

k novým zkušenostem a dalšímu opakování. Dítě se tak stane schopné své činnosti 

obměňovat, systematicky zkoušet a přitom sledovat různé konečné efekty. Jednoduše 

lze říci, že bezprostředně po provedení činnosti dítě dostane zpětnou informaci, zda 

bylo dosaženo cíle, či nikoliv. Případně také zaznamená vztah mezi sledovaným a 

dosaženým výsledkem. K hodnotnému získání zpětné informace jsou důležité zrakové 

signály a svalové počitky. Jsou-li normální zpětné signály nějak zkreslené, opožděné 

°ebo prostorově posunuté, narušuje to výkon. Millarová (1978) jako příklady uvádí 

sledování pohybu ruky při kreslení pouze v zrcadle nebo na obrazovce, která zkresluje 

úhel nebo poslouchání své řeči pouze ve sluchátkách s určitým zpožděním. 

Autoregulace jako osobnostní kvalita našeho života se v nás neustále vyvíjí a také 

my sami, jako osobnosti, se svou autoregulací rozvíjíme. Helus (2004) se ve své 

Publikaci zmiňuje, že povaha a důsledky autoregulace jsou závažné. Jakou je kdo 

osobností ve smyslu své autoregulace, ovlivňuje zásadním způsobem, jak se na něho 
mohou spolehnout druzí, jak se může spolehnout sám na sebe, co a jak dokáže či 

nedokáže, které vlastnosti se v něm budou pravděpodobně rozvíjet a které nikoliv. 



Hraje činnost, do které dítě vstupuje, jsou-li jeho základní životní potřeby vhodným 

způsobem uspokojeny. Je podstatné si uvědomit, že vývoj hry není proces, který 

probíhá sám od sebe. Je podmíněn dostatkem vhodných podnětů, které na dítě působí, 

časem, místem a přítomností partnera při hře. V batolecím období existuje velké 

množství her a činností, které pozitivně působní na rozvoj psychomotorického vývoje a 

zábavnou formou osvojují jednotlivé dovednosti. Činnosti by se měly vhodně vybírat 

s ohledem na věk dítěte. Pomocí her se dá také vysledovat a posoudit vývojová úroveň 

dítěte; v čem je pomalejší, co mu dělá problémy . Není pochyb, že jedině vhodná hrová 

činnost by se měla pružně přizpůsobit dítěti a pomoci mu tak překonávat překážky, 

zdokonalovat jeho dovednosti a znalosti. Vhodně zvolenou hrou můžeme dítě seznámit 

se základními formami slušného chování nebo mu pomoci při vyrovnání se s těžkou 

situací. 

Činnosti a hry by měly být vybírány s ohledem na věk dítěte a jeho schopnosti, jeho 

náladu a aktuální stav. Existuje ale i celá řada nevhodných her a činností. Patří mezi ně 

takové, které jsou pro dítě nebezpečné nebo takové, u kterých se dospělí mylně 

domnívají, že pomohou „urychlit" vývoj dítěte, jako jsou abstraktní úkoly nebo 

nevhodné vzdělávací pomůcky atd. 

V první kapitole teoretické části pod názvem „teorie na téma batole" jsem 

charakterizovala psychomotorický vývoj dítěte během tohoto dvouletého období 

v jednotlivých oblastech. 

Vývoj dítěte v těchto jednotlivých oblastech je možné stimulovat vhodně zvolenými 

hrami. Nastínila bych zde velmi obecně vhodné herní aktivity a jednotlivé dovednosti, 

které je důležité v tomto věku rozvíjet a podporovat. 

1) Činností a her, které pomáhají rozvíjet hrubou motoriku, je velké množství. 

Patří sem činnosti, v nichž si děti uvědomují vlastní tělo, hry jsou zaměřené na 

koordinaci, rovnováhu, postřeh, obratnost, orientaci v prostoru. Nepostradatelné jsou 

hry venku a hry s hudbou. 

Jemnou motoriku lze zdokonalovat manipulačními hrami s předměty a různými 

hrami zaměřenými na rozvoj tvořivosti, zručnosti a manuálních dovedností. Do her je 



vhodné začlenit prírodní materiály jako např. vodu, písek, dřevo, kameny atd., zajímavé 

je i kreslení a malování na různé povrchy. 

2) K rozvoji komunikačních dovednosti pomáhají činnosti jako například čtení 

knih, vyprávění, hraní rolí, zpívání. Tím se také procvičuje schopnost poslouchat, 

rozvíjí se fantazie a paměť, do podvědomí se dostávají pravidla společenského chování 

a porozumění projevům neverbální komunikace. 

3) Procesem kognitivního vývoje je možné ovlivnit činnostmi jako je třídění, 

tvořivé činnosti, zkoumání, poznávání, rozvíjení smyslů, sebeobjevování, poznávání 

světa kolem nás - životní prostředí, podnebí, jak co funguje. Díky těmto činnostem se 

rozvíjí schopnost pozorovat, samostatně se rozhodovat, pochopit podstatu různých jevů 

a vztahů mezi sebou, rozlišit a pojmenovat vlastnosti a kvalitu věcí a vztahy mezi nimi, 

mít povědomí o možném nebezpečí a úrazech. 

4) Pro optimální vývoj socializace je významné zařadit hry na posílení sebedůvěry, 

uvědomování si vlastního těla a tělesného kontaktu s druhým, hry, kde je důležitá určitá 

Pohybová souhra, námětové a dramatické hry. Cílem těchto her je akceptovat druhého, 

schopnost spolupracovat, projevit empatii, znát pravidla společenského soužití ve 

skupině, ale i vědět, že kontakt s některými dospělými může být nebezpečný. 



4. CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Zjistit v hrové einnosti staršího batolete typieké znaky, které se v průbéhu vývoje 

objevují, opakují a proměňují. 

Ověřit, jakým způsobem dospělá osoba ovlivňuje hru staršího batolete; zda je pro batole 

převážně inspirací pro napodobování nebo zda přijímá převážně cílenou motivaci 

včetně rady dospělého. V případě cíleného zásahu ze strany dospělé osoby ověřit, jakým 

způsobem ji starší batole přijímá: zda ji vyžaduje, spontánně přijímá a zabudovává do 

hry nebo ji odmítá. 

Zjistit, podle jakých kritérií si starší batole vybírá hračky v rámci nabídky ze strany 

dospělé osoby pro cílené pozorování vybraných herních aktivit a současně identifikovat 

faktory, které jeho výběr ovlivňují (věk, nálada, prostředí). 

5. HYPOTÉZY 

™ r n v a n é h o staršího batolete objeví První hypotéza vychází z domněnky, že se u pozoroval 
t hp7 záměru touha po poznani, typické znaky hry jako např. napodobování, činnost dc^ /. 

, - - í»vnerimentace, destruktivní prvky, individuální hra, velké zaujetí hrou, opakovaní, expenm* 
. j„ r f iňm hrv dětí tohoto veku autonomie. Tyto znaky budou odpovídat běznym stanûaruui 

v závislosti na jeho psychomotorickém vývoji. 

.wnělá osoba pozitivně ovlivňuje 
Druhá hypotéza je postavena na očekáváni, ze dospeia u r 

v- .v spolupracovat. Cílena 
tvořivost dítěte tím, že vstupuje do hry, snaží se s ditetem P " ' v 

intervence dospělé osoby může být jednak spontánní zvláštní iniciativy, jednak muze 

být vyžádaná přímo dítětem. 



Třetí hypotéza vychází to toho, že starší batole bude v rámci své hry ze strany matky se 

standardní nabídkou hraček a předmětů volit přednostně ty, které budou pro dítě 

atraktivnější, budou odpovídat jeho vývojovým zvláštnostem. Zejména bude batole 

upřednostňovat předměty ze svého okolí a budou mu vhodnou motivací pro jeho hru a 

experimentaci. 

Čtvrtá hypotéza opět vychází z poznatků, že starší batole většinou odmítá hru podle 

nastolených pravidel a jednoznačně preferuje spontánní volnou hru a aktivity. 

Pátá pracovní hypotéza vychází z respektování vlivu vnějších podnětů, resp. širšího 

sociálního kontextu na dítě a lze tedy předpokládat, že pozorovaná hra bude ovlivněna 

negativními i pozitivními faktory na straně dítěte, dospělé osoby a vnějšího prostředí. 

6. METODY 

6.1. Metoda pozorování 

K naplnění cílů a ověření hypotéz jsem použila metodu pozorování. Skalková 

(1985) uvádí, že pozorování jako vědecká metoda je cílevědomé, plánovité a soustavné 

- u • „°, c nrocesů které směřují k odhalování podstatných souvislostí 
vnímání výchovných jevu a procesu, Kiei 

a vztahů sledované skutečnosti. Při pozorování si pozorovatel musí jasně určit, co chce 

pozorovat jak budou pozorované jevy a procesy registrovány, jak budou získaná data 

analyzována a hodnocena. Pozorování vede k formulování hypotéz, k jejich prověřování 

dalším pozorováním, k jejich zpřesňování a přeměně v teorii, která jevy vysvětluje. 

• • U„ p ó r o v á n í hry batolete jsem si vypracovala záznamový arch pro Pro svoji potrebu pozorovaní 3 

, - ' dynamového archu jsem si pravidelně v týdenních intervalech měsíční sledovaní, uo 

, • j-1 rv 7tněn pozorovaných ukazatelů. Každý měsíc jsem záznamový zapisovala indikátory zm*» f 



arch vyhodnotila a všechny vyplněné záznamové archy budou prezentovány v kapitole 

výsledky. 

Na základě analýzy vývojové dynamiky jednotlivých typů herních aktivit jsem 

vyvodila závěry, které popisují specifické znaky hry konkrétního dítěte. 

6.2. Charakteristika pozorovaného dítěte ve věku dvou let (starší batole) 

Po celou dobu pozorování jsem sledovala při hře svou dceru Adélu. Pozorování 

probíhalo ve věku dítěte 24 - 36 měsíců, celkem tedy 12 měsíců. 

Na začátku pozorování dvouletá Adéla v oblasti hrubé motoriky bez problémů 

chodila i na nerovném terénu, chodila po schodech bez střídání nohou a za přidržení 

ruky, překračovala předměty, padala málo. Běh příliš nezvládala, byl nejistý a ještě o 

široké bázi. 
V oblasti jemné motoriky dovedla postavit 4 - 6 kostek na sebe, s oblibon a bez 

problémů listovala a prohlížela knihy, zvládla správné drženi tnžky a éárala. 
v u A nť.iictá1e aktivně komunikovala, měla relativně bohatou Reč Adély byla velmi dobra, neustale aicuviic 

, , y., M Á r h noužívala i souvětí. Pro její řeč bylo typické, že 
slovní zásobu, hovořila ve větách, používam 

, n í c u druhů. Nešišlala, u delších a složitějších slov 
uměla správně používat tvary slovnicn arum» 
Přehazovala písmena (v obýkávu), a nékterá písmena zaméáovala (h za I - loupaíka). 

Sebe neoznačovala jménem, ale užívala zájmeno J á " , Sama se nesnažila navazovat 

,, v. Mnohokrát dávala verbálně i neverbálně (mračení, 
vztahy k druhým dětem svého veku. MnonoKr 

.. . Dř í tomnost nestojí. Často a rada navazovala 
otočila se a šla pryč) najevo, ze o jejicn pí 
u - „nx ctaršími dětmi, před nimi se nestydela. Se stejně 
kontakt s dospělými nebo výrazně starsimi k 

. d i e l n í hru. Hrála si nejraději sama nebo se 
starými dětmi nejevila zájem ani o paralein. 

, n o 14 leťl Cítila se dobre take ve společnosti tri 
staršími dětmi (v té době dvě dívky 7 a j<m 

•^i«rmu kontaktu s nimi. Kamarady jsou dodnes, 
chlapců v jejím věku a to díky pravidelnému kon 

J J , -„„té i díky oblíbenemu prohlíženi dětských 
Poznávací éinnosti ^ ^ ^ v é c i b l í z k é h o okolí d o m o v , 

W k , poznávala z v í « , P ^ s á v n é dokreslování r á . ý e h zvířeeích obliéejá 
M e z i její oblíbenou činnost patřilo spravn 

ústa). 



Adéla vyrůstala v době pozorování jako první a jediné dítě v rodině a to s matkou a 

otcem. Prarodiče ani ostatní členové rodiny nebydleli v jejím blízkém okolí. 

Navštěvovala je maximálně lx do měsíce vždy v přítomnosti obou rodičů. 

K matce měla velmi silnou citovou vazbu, nerada zůstávala bez ní sama. Sama 

mohla zůstat pouze v přítomnosti dospělého, ale vždy bez dětí. Vyžadovala ji 

pravidelně při usínání. 

Adéla měla svůj pokoj, který sloužil výhradně na spaní. Většinu hraček měla ve 

vyhrazené části obývacího pokoje. 

6.3. Charakteristika prostředí během pozorování 

Prostředí, ve kterém byla Adéla pozorována při hrových činnostech, bylo vybráno 

podle několika parametrů. Bylo zvoleno pro ni nej příjemnější místo, kde byl 

předpoklad, že se bude chovat spontánně a dále skutečnost, že v tomto prostoru byly 

eliminovány veškeré vnější i vnitřní rušivé podněty, které by mohly hru negativně 

ovlivnit, např. puštěný televizor, návštěvy, nemoc dítěte, nemoc matky atd. 

Hrová činnost byla předmětem pozorování vždy ve stejnou denní dobu a to 

dopoledne, vždy několikrát za týden. Přesný harmonogram a zařazení do programu 

týdenních aktivit bylo víceméně náhodné podle aktuální ochoty a vstřícnosti batolete ke 

hře a kontaktu, ale také samozřejmě s přihlédnutím k jeho náladě. 

Pozorování se stalo pravidelnou součástí života batolete a obohatilo tak životní styl 

celé rodiny. Pro jeho úspěšnost bylo zapotřebí respektovat další zažité rituály všedního 

dne, zejména rituál jídla, osobní hygieny, pobytu na čerstvém vzduchu apod. 



7. VLASTNÍ POZOROVÁNÍ 

7.1. Sledované aspekty ve hře 

Během pozorování jsem sledovala také několik důležitých aspektů hry. Jednalo se o: 

Výběr a způsob používání hraček 

Potřeba spolupráce s dospělým partnerem - matkou 

Využívání nápodoby (rady) dospělého partnera - matky 

Soustředěnost a zaujetí hrou 

Momenty, které hru ovlivnily 

Doba, kterou si dítě samo hrálo, s partnerem 

Komunikace při hře - monolog, dialog 

Soustředěnost jsem hodnotila bodově ve škále od 1 do 4: 

1 - maximální 

2 - velká, nerozptylovaly ji jiné podněty 

3 - byla soustředěná, ale rozptylovaly ji jiné podněty 

4 - nesoustředěná 

7.2. Charakteristika zvolených her a výběr hraěek 

Výběr hraček jsem přizpůsobila tak, aby se v pozorování mohla objevit každá hra -

dle standardního dělení podle Příhody (1971) viz 2.3. To znamená, že mnou vybraná 

hračka měla být typický zástupce pro jednotlivou hru. Samozřejmě jsem výběr podřídila 

věku, ale i tomu, jaká hračka byla v té době pro Adélu nej přitažlivější. 

Konstruktivní hra - je spojena se záměrem a technikou. Pro svou práci jsem zvolila 

sledování vývoje stavby z dřevěných kostek. Adéla současně s dřevěnými kostkami 

používala zvířátka, dřevěné vláčky a různý materiál (papír, provázek atd.). Koch (1959) 



vývoj konstruktivní hry charakterizuje jako dítětem prováděné aktivity, jimiž vyvolává 

trvalejší změny materiálu a takto změněný materiál spojuje s představami a dává jim 

určitý smysl. Dále rozděluje konstruktivní hry do několika vývojových stadií. Mezi 

prvním a druhým rokem života dítě staví stavbu bez záměru a začíná ji pojmenovávat až 

při dokončení činnosti. Zpočátku svým výrobkům, které mají společný znak, přisuzuje 

libovolná jména. Například společný znak výška - pán, komín, rozhledna, věž atd. Mezi 

druhým a třetím rokem děti označují svou stavbu již během práce a dokáží znázornit 

některé znaky konkrétní stavby a tím zdůrazní její charakter. Poslední fáze vývoje 

konstruktivních her, která se objevuje na konci třetího roku, se vyznačuje tím, že dítě 

uvede předem jméno předmětu, jejž chce stavbou znázornit. Hlavním rysem je tedy 

předem určený a v představě promyšlený záměr. 

Námětová hra - hra „na něco". Její význam spočívá vtom, že má dítě možnost 

seznámit se s realitou a může si prožívat vztahy, které ve skutečnosti prožívá jako 

divák. Pomocí hraček reprodukuje své zážitky. Proto je při těchto hrách důležitá právě 

vhodná volba hraček, které jsou jakési malé kopie skutečných předmětů denní potřeby. 

Pomocí námětových her si dítě rozvíjí fantazii a představivost a seznamuje se vhodnou 

formou s činnostmi běžného života a to i méně příjemnými, osvojuje si normy slušného 

chování atd. Adéla během těchto her měla k dispozici panenku včetně oblečení a 

doplňků, kočárek, plyšová zvířátka, plastové nádobíčko, náčiní na doktorku atd. 

Společenská hra - tento typ hry se u dětí v batolecím věku příliš nevyskytuje, protože 

je pro ni charakteristická určitá forma spolupráce a dodržování pravidel. Tyto hry mají 

společný cíl, a tím je rozvoj duševních funkcí. Pro pozorování vývoje společenské hry 

jsem vybrala puzzle. Při této hřeje nutné dodržovat určitá pravidla. Puzzle jsem vybrala 

dvojího druhu: puzzle (A) - velké pěnové puzzle s motivem krtečka, které se stavělo 

tak, že se dávala vnitřní část do rámečku, vnitřní část se barevně odlišovala od rámečku 

a puzzle (B) - standardní dřevěné puzzle, nebo z tvrdého papíru s různými dětskými 

motivy. 



Motorická hra - přispívá k výcviku a zdokonalování koordinace svalových pohybů, 

napomáhá k odstranění prostorové nejistoty a zlepšuje tělesnou zdatnost dítěte. Hra 

s míčem nutí dítě k rozmanitým pohybům a přispívá tak k jeho tělesnému rozvoji, což je 

pro dítě žádoucí. K této hře jsem Adéle nabídla různé druhy míčů (nafukovací, malé 

barevné hopíky, míče na kopání a házení přiměřené velikosti a vhodné barvy), protože 

jsou ideální hračkou pro děti během celého batolecího období. Různé míčové hry je 

možné libovolně realizovat v interiéru i exteriéru a zároveň nabízejí velké množství 

různých činností od jednoduchých až po složitější. 

Fantastická hra - se dá charakterizovat jako hra „kdy se dělá něco jako". Během 

fantastických her se objevuje předstírání a vymýšlení. Současně se rozvíjí fantazie. 

Právě rozvoj fantazie byl pro mé pozorování důležitým momentem. Při výběru hry jsem 

na rozvoj fantazie kladla velký důraz, proto jsem zvolila hraní divadla. Při této hře se 

kromě fantazie rozvíjí i slovní zásoba, paměť, pohotovost a představivost. Ke hře jsem 

zvolila plyšová zvířátka - loutky a dále pak různé předměty k vytvoření potřebné 

atmosféry - polštáře, deky, nádobí atd. 

Kromě uvedených hraček, také každou hru obohatily různé předměty. Jejich přítomnost 

jsem nezakazovala, a jestliže měly nějaký konkrétní význam, do pozorování jsem je 

uvedla. 



8. VÝSLEDKY 

8.1. Měsíční záznamové archy her 

Do tabulek jsem stručně zaznamenala průběh her a chování Adély během nich a všímala 

jsem si všech uvedených aspektů. V případě,že nastala během hry nějaká důležitá 

změna, vyznačila jsem ji do textu červenou barvou. 

Podrobněji budou jednotlivé hry charakterizovány v podkapitole 8.2. Popis vývojové 

dynamiky jednotlivých typů her 

Dítě - holčička ve věku 2,0 (září) 

Konstruktivní Námětová Společenská Motorická Fantastická 

Výběr a Kostky a „Na maminku" Puzzle (A)- S míčem si Divadlo -
způsob zvířátka - - spontánně si skládala spontánně chtěla si hrát 
užívání stavěla s panenkou s chybami, často nehrála. Při relativně často. 
hraček jednoduché nehrála. ji pletly barvy. motivaci se Vyžadovala, 

stavby. „Na kuchařku" Hru si vybírala pokusila hodit, abych hrála já, 
Nevyužívala využívala své často, bavila ji. kutálet, dávala společně jsme 
všech kostek, nádobíčko, ale přednost míči se dohodly na 
které měla jen zamíchala, s postavičkami hře a výběru 
k dispozici (5- dala napít,víc z pohádek. zvířátek. 
10 ks), ji hra nebavila. Nejraději 
vybírala pouze Ráda byla divadlo 
krychle nebo v kuchyni a pozorovala, do 
kvádry (nikdy využívala hry často 
válec, oblouk, opravdové zasahovala, 
střechu), nádobí, pobíhala, 
dávala pomáhala nebo nevydržela 
přednost žluté vařila Jako". sedět v klidu. 
nebo červené V případě,že 
barvě. Kostky nebyla 
stavěla na sebe spokojena 
nebo těsně s dějem, chtěla 
vedle sebe. abych se 
Stavěla bez opravila. 
záměru, stavbu Nechtěla slyšet 
neoznačila ani negativní 
po dokončení. události, 

nechtěla mít 
negativní 



postavy. 
Chtěla hrát 
stále stejné 
pohádky, 
nechtěla zvolit 
nové. 

Potřeba 
spolupráce 
s dospělým 
partnerem 
- matkou 

Většinou 
žádala o 
pomoc, ale 
nebyla nutná 
až do konce 
stavby. 

„Na kuchařku" 
- často žádala 
o pomoc . 
Chtěla abych 
opakovala 
činnosti po ní, 
nebo 
opakovala po 
mě. 

Chtěla skládat 
v přítomnosti 
partnera, ale 
nevyžadovala 
spolupráci. Když 
jí to nešlo, 
pomoc nechtěla, 
zlobila se, že jí 
to nejde, ale 
nakonec, 
souhlasila s mojí 
pomocí. Po 
skončení hry 
vyžadovala 
pochvalu. 

Sama si nehraje, 
pouze při 
motivaci 
s partnerem. 

Vždy chtěla, 
abych hrála 
s ní. Samotnou 
ji hra nebavila. 
Nechtěla ani 
hrát divadlo 
ona a já abych 
byla divák. 

Využívání 
nápodoby 
(rady) 
dospělého 
partnera -
matky 

Nechávala se 
někdy 
inspirovat, 
používala 
mnou 
postavenou 
stavbu, a 
přidávala další 
kostky. 

Ústní rady 
nevyužila, 
spíše 
využívala 
nápodobu, 
(např. když 
jsem použila 
na nabírání 
polévky 
naběračku, 
příště to 
udělala také). 

Mou radu, aby se 
nesoustředila 
pouze na barvy, 
nerespektovala. 

Rady jsem jí 
nedávala, 
nápodobu 
neužívala. 

Rady jsem jí 
nedávala. 
Když jsem 
projevila 
zájem o novou 
hru, 
nesouhlasila. 
Napodobovala 
při přípravě 
dekorací. 

Soustředěn 
ost a zaujetí 
hrou 

Soustředěnost 
- 2, velké 
zaujetí, hraji 
bavila. 

Soustředěnost 
- 3, často hru 
ukončila 
předčasně, 
jestliže ji 
zaujalo něco 
jiného. 

soustředěnost -
3, Při nezdaru se 
vztekala, a někdy 
od hry 
odcházela. 

Soustředěnost -
4, hraji příliš 
nebavila. 

Soustředěnost 
- 2, do hry 
často 
zasahovala, Po 
skončení 
pohádku chtěla 
vždy opakovat, 
nemohla jsem 
děj pozměnit. 

Momenty, 
které hru 
ovlivnily 

Nepozorovala 
jsem, že by hru 
významně 
ovlivňovaly 
nějaké faktory. 

Hru „na 
„kuchařku" 
hrála jen 
tehdy, když 
mě viděla vařit 
(ne vždy), 
inspirovalo ji 
to. 
Nepozorovala 
jsem, že by 
bez inspirace 
sama ke hře 

Obvykle hru 
ovlivnily 
nepatrné vnější 
faktory. 

Obvykle hru 
ovlivnily 
nepatrné vnější 
faktory. 

Na této hře 
jsem 
pozorovala, že 
ji ovlivnily 
vnější faktory, 
jako např. 
rituály. 



přistoupila. 

Doba, Hrála si sama S a m a - Sama - ke Sama tyto hry Sama si 
kterou si půl hodiny několik pár složení nevyhledávala, nehrála, občas 
dítě samo v kuse, bez minut (5-10), potřebovala cca ani si sama připravila 
hrálo, přestávky. S partnerem 10 minut. nehrála. Když podmínky pro 
s partnerem Když jsem si max. 15 minut. Skládala pouze jsem ji hru - dekorace 

hrála s ní, hra Delší dobu jednou. motivovala donesla 
se nezkrátila, vydržela se vydržela 1-2 zvířátka. 
ani skutečným minuty. Hra trvala 
neprodloužila. nádobím, při většinou půl 

pomáhání hodiny, delší 
v kuchyni. dobu už byla 

nesoustředěná 
na děj a začala 
si hrát se 
zvířátky „po 
svém" 

Komunikac Neustále Velká potřeba Při skládání stále Netrpělivě Při hře 
e při hře - komentovala, komunikace, komunikovala, čekala na míč, až komunikovala 
monolog, co staví. Při především zajímala se kam jí ho hodím, se zvířátky. 
dialog stavbě se se dialogu. dílky patří. pošlu zpátky. Radi la j im, 

mnou radila. Monolog jsem Hovor se Komentovala to kam mají jít, 
Např. jestli nepozorovala. častokrát netýkal "hoď" co udělat a 
může někam Šlo většinou o této hry. komentovala 
postavit otázky ze jejich jednání. 
kostku. strany dítěte - Často chtěla 

„Chceš napít, pohádku pouze 
chci to taky převyprávět už 
zkusit, podej bez hraní. 
mi misku atd. 



Výběr a 
způsob 
užívání 
hraček 

Konstruktivní Námětová 

Kostky a 
zvířátka -
stavěla 
jednoduché 
stavby. 
Nevyužívala 
všech kostek, 

I které měla 
k dispozici (5-
10 ks), 
vybírala pouze 
krychle nebo 
kvádry (nikdy 
válec, oblouk, 
střechu), 
dávala 
přednost žluté 
nebo červené 
barvě. Kostky 
stavěla na sebe 
nebo těsně 
vedle sebe. 
Stavěla bez 
záměru, stavbu 
neoznačila ani 
po dokončení. 

„Na maminku" 
- spontánně si 
s panenkou 
nehrála. 
,Na kuchařku" 

využívala své 
nádobíčko, ale 
jen zamíchala, 
dala napít,víc 
ji hra nebavila. 
Ráda byla 
v kuchyni a 
využívala 
opravdové 
nádobí, 
pomáhala nebo 
vařila ,jako". 

Společenská 

Puzzle (A>-
skládala 
s chybami, často 
ji pletly barvy. 
Hru si vybírala 
často, bavila ji. 

Motorická 

Potřeba 
spolupráce 
s dospělým 
partnerem 
- matkou 

Většinou 
žádala o 
pomoc, ale 
nebyla nutná 
až do konce 
stavby. 

„Na kuchařku" 
- často žádala 
o pomoc 
.Chtěla abych 
opakovala 
činnosti po ní, 
nebo 
opakovala po 
mě. 

S míčem si 
spontánně 
nehraje. Při 
motivaci se 
pokusí hodit, 
kutálet, dává 
přednost míči 
s postavičkami 
z pohádek. 

Chtěla skládat 
v přítomnosti 
partnera, ale 
nevyžadovala 
spolupráci. Když 
jí to nešlo, 
pomoc nechtěla, 
zlobila se, že jí 
to nejde, ale 
nakonec, 
souhlasila s mojí 
pomocí. Po 
skončení hry 
vyžadovala 
pochvalu. 

Fantastická 

Divadlo -
chtěla si hrát 
relativně často. 
Vyžadovala, 
abych hrála já, 
společně jsme 
se dohodly na 
hře a výběru 
zvířátek. 
Nejraději 
divadlo 
pozorovala, do 
hry často 
zasahovala, 
pobíhala, 
nevydržela 
sedět v klidu. 
V případě,že 
nebyla 
spokojena 
s dějem, chtěla 
abych se 
opravila. 
Nechtěla slyšet 
negativní 
události, 
nechtěla mít 
negativní 
postavy. 
Chtěla hrát 
stále stejné 
pohádky, 
nechtěla zvolit 
nové. 

Sama si nehraje, 
pouze při 
motivaci 
s partnerem. 

Vždy chtěla, 
abych hrála 
s ní. Samotnou 
ji hra nebavila. 
Nechtěla ani 
hrát divadlo 
ona a já abych 
byla divák. 



Využívání 
nápodoby 
(rady) 
dospělého 
partnera -
matky 

Soustředěn 
ost a zaujetí 
hrou 

Nechávala se 
někdy 
inspirovat, 
používala 
mnou 
postavenou 
stavbu, a 
přidávala další 
kostky. 

Soustředěnost 
I. velké 

zaujetí, hraji 
bavila a 
neustále ji 
opakovala. 

Ústní rady 
nevyužila, 
spíše 
využívala 
nápodobu, 
(např. když 
jsem použila 
na nabírání 
polévky 
naběračku, 
příště to 
udělala také). 

Mou radu, aby se 
nesoustředila 
pouze na barvy, 
nerespektovala. 

Momenty, 
které hru 
ovlivnily 

Nepozorovala 
jsem, že by hru 
významně 
ovlivňovali 
nějaké faktory. 

Soustředěnost 
- 3, často hru 
ukončila 
předčasně, 
jestliže ji 
zaujalo něco 
jiného. 

Soustředěnost -
2. Při nezdaru se 
vztekala, a někdy 
od hry 
odcházela. 

Doba, 
kterou si 
dítě samo 
hrálo, 
s partnerem 

Hrála si sama 
půl hodiny 
v kuse, bez 
přestávky. 
Když jsem si 
hrála s ní, hra 
se nezkrátila, 
ani 
neprodloužila. 

Hru „na 
„kuchařku" 
hrála jen 
tehdy, když 
mě viděla vařit 
(ne vždy), 
inspirovalo ji 
to. 
Nepozorovala 
jsem, že by 
bez inspirace 
sama ke hře 
přistoupila. 

Obvykle hru 
ovlivnily 
nepatrné vnější 
faktory. 

S a m a -
několik pár 
minut (5-10), 
S partnerem -
i půl hodiny. 
Delší dobu 
vydržela se 
skutečným 
nádobím, při 
pomáhání 
v kuchyni. 

Sama - ke 
složení 
potřebovala cca 
10 minut. Někdy 
skládání ještě 
jednou 
zopakovala,doko 
nčilataké, nikdy 
ale víckrát než 
dvakrát. 

Rady j sem jí 
nedávala, 
nápodobu 
neužívala. 

Soustředěnost 
4, hraji příliš 
nebavila. 

Obvykle hru 
ovlivnily 
nepatrné vnější 
faktory. 

^amalytcThrjT 
nevyhledávala, 
ani si sama 
nehrála. Když 
jsem ji 
motivovala 
vydržela 1-2 
minuty. 

Rady jsem jí 
nedávala. 
Když j sem 
projevila 
zájem o novou 
hru, 
nesouhlasila. 
Napodobovala 
při přípravě 
dekorací. 

Soustředěnost 
- 2, do hiy 
často 
zasahovala, Po 
skončení 
pohádku chtěla 
vždy opakovat, 
nemohla jsem 
d^ozmčniL 
Na této hře 
jsem 
pozorovala, že 
byla výrazně 
ovlivněna 
vnějšími 
faktory. 

Sama si 
nehrála, občas 
připravila 
podmínky pro 
hru - dekorace 
donesla 
zvířátka. 
Hra trvala 
většinou půl 
hodiny, delší 
dobu už byla 
nesoustředěná 
na děj a začala 
si hrát se 
zvířátky „po 
svém" 



Neustále 
komentovala, 
co staví. Při 
stavbě se se 
mnou radila. 
Např. jestli 
může někam 
postavit 
kostku. 

Velká potřeba 
komunikace, 
především 
dialogu. 
Monolog jsem 
nepozorovala. 
Šlo většinou o 
otázky ze 
strany dítěte. 

Při skládání stále Netrpělivě Při hře 
komunikovala, čekala na míč, až komunikovala 
zajímala se kam jí ho hodím, se zvířátky. 
dílky patří. pošlu zpátky. Radila jim, 
Hovor se Komentovala to kam mají jít, 
častokrát netýkal "hoď" co udělat a 
hry. komentovala hry. 

jejich jednání. 
Často chtěla 
pohádku pouze 
převyprávět už 
bez hraní. 

Dítě-holčička ve věku 2,2 (listopad) 

Námětová Společenská Motorická Fantastická 
Konstruktivní Námětová Společenská 

Výběr a 
způsob 
užívání 
hraček 

Kostky a 
zvířátka -
stavěla 
jednoduché 
stavby bez 
záměru. 
N e v y u ž í v a l a 
v š e c h kostek, 
které měla 
k d ispozic i ( 10 
- 20 ks), 
vybírala je 
nahodile, 
nebyla 
rozhodující 
barva ani tvar. 
Poté co 
dostavěla 
kostk). 
přidávala 
zvířátka. 
Nestavě la do 
výšky . Stavbu 
sama 

neoznačila, 
když jsem se 
zeptala, jestli 
postavila např. 
ohradu, řekla, 
že ano. 

„Na maminku" 
- spontánně si 
s panenkou 
nehrála. 
„Na kuchařku" 
využívala své 
nádobíčko, ale 
jen zamíchala, 
dala napít,víc 
ji hra nebavila. 
Ráda byla 
v kuchyni a 
využívala 
opravdové 
nádobí, 
nemusela 
pomáhat při 
vaření. 

Puzzle (A) -
bezchybně 
poskládá, barvy 
ji nepletou. Hru 
si vybírala často, 
bavilaji. 

S míčem si 
spontánně 
nehraje. Při 
motivaci se 
pokusí hodit, 
kutálet, dává 
přednost míči 
s postavičkami 
z pohádek. 

Divadlo -
chtěla si hrát 
relativně často. 
Vyžadovala, 
abych hrála já, 
společně jsme 
se dohodly na 
hře a výběru 
zvířátek. 
Nejraději 
divadlo 
pozorovala, do 
hry často 
zasahovala, 
pobíhala, 
nevydržela 
sedět v klidu. 
V případě,že 
nebyla 
spokojena 
s dějem, chtěla 
abych se 
opravila. 
Nechtěla slyšet 
negativní 
události, 
nechtěla mít 
negativní 
postavy. 
Chtěla hrát 
stále stejné 

Kostky a 
zvířátka -
stavěla 
jednoduché 
stavby bez 
záměru. 
N e v y u ž í v a l a 
v š e c h kostek, 
které měla 
k d ispozic i ( 10 
- 20 ks), 
vybírala je 
nahodile, 
nebyla 
rozhodující 
barva ani tvar. 
Poté co 
dostavěla 
kostk). 
přidávala 
zvířátka. 
Nestavě la do 
výšky . Stavbu 
sama 

neoznačila, 
když jsem se 
zeptala, jestli 
postavila např. 
ohradu, řekla, 
že ano. 



pohádky, 
nechtěla zvolit 
nové. 

Potřeba 
spolupráce 
s dospělým 
partnerem 
- matkou 

Většinou žádala 
o pomoc, ale 
nebyla nutná až 
do konce stavby. 
Mohla jsem 

postavit celou 
stavbu, 
zvířátka 
stavěla sama. 

„Na kuchařku" 
často žádala o 
pomoc 
.vyžadovala 
sama od sebe. 
Nejčastěji 
jsem musela 
ochutnávat. 

Nevyžadovala 
konkrétní 
pomoc, partnera 
potřebovala jako 
diváka.Po 
skončení hry 
vyžadovala 
pochvalu. 

Sama si nehraje, 
pouze při 
motivaci 
s partnerem. 

Vždy chtěla, 
abych hrála 
s ní. Samotnou 
ji hra nebavila. 
Nechtěla ani 
hrát divadlo 
ona a já abych 
byla divák. 

Využívání 
nápodoby 
(rady) 
dospělého 
partnera -
matky 

Nechávala se 
inspirovat, 
používala 
mnou 
postavenou 
stavbu, 
využívala radu 
a nápodobu. 
Když j sem jí 
radila, jak 
postavit vyšší 
věž, aby 
nespadla, radu 
nevyužila, 
nezajímala se 
o ní. 

Ústní rady 
nevyužila, 
spíše 
využívala 
nápodobu. 
(např. když 
jsem použila 
na nabírání 
polévky 
naběračku, 
příště to 
udělala také). 
Během 
pomáhání 
v kuchyni 
vždy raději 
vařila po 
svém, 
používala 
opravdové 
nádobí. 

Mou radu, aby se 
nesoustředila 
pouze na barvy, 
nerespektovala. 
Sama přišla nato 
(pokusem 
omylem), že jsou 
rozhodující 
tvary. 

Rady jsem jí 
nedávala, 
nápodobu 
neužívala. 

Rady jsem jí 
nedávala. 
Když j sem 
projevila 
zájem o novou 
hru, 
nesouhlasila. 
Napodobovala 
při přípravě 
dekorací. 

Soustředěn 
ost a zaujetí 
hrou 

Soustředěnost 
- 1, velké 
zaujetí, hraji 
bavila a 
neustále ji 
opakovala. 

Soustředěnost 
- 3, často hru 
ukončila 
předčasně, 
jestliže ji 
zaujalo něco 
jiného. 

Soustředěnost -
1 vždy vydržela 
až do konce. Při 
nezdaru se 
nevztekala. dílek 
odložila a 
zkoušela najít ten 
správný. 

Soustředěnost -
4, hraji příliš 
nebavila. 

Soustředěnost 
- 2, do hry 
často 
zasahovala, Po 
skončení 
pohádku chtěla 
vždy opakovat, 
nemohla jsem 
děj pozměnit. 

Momenty, 
které hru 
ovlivnily 

Nepozorovala 
jsem, že by hru 
významně 
ovlivňovali 
nějaké faktory. 

Hru „na 
„kuchařku" 
hrála jen 
tehdy, když 
mě viděla vařit 
(ne vždy),ale 
inspirovalo ji 

to. 
Nepozorova la 

jsem, že by 
bez inspirace 
sama ke hře 
přistoupila. 

Hru dokončila za 
jakékoliv situace. 
Obvykle hru 
ovlivnily nepatrné 
vnější faktory. 

Obvykle hru 
ovlivnily nepatrné 
vnější faktory.. 

Na této hře 
jsem 
pozorovala, že 
byla výrazně 
ovlivněna 
vnějšími 
faktory. 



Doba, 
kterou si 
dítě samo 
hrálo, 
s partnerem 

Hrála si sama 
půl až I 
hodinu v kuse, 
bez přestávky. 
Když jsem si 
hrála s ní, hra 
se nezkrátila, 
ani 
neprodloužila. 

Komunikac 
e při hře -
monolog, 
dialog 

Neustále 
komentovala, 
co staví. Při 
stavbě se se 
mnou radila. 
Když stavěla 
zvířátka 
mluvila za ně, 
bez užívání 
přímé řeči 
(např. pejsek si 
sednul do 
boudy a bude 
hlídat) 

S a m a -
několik pár 
minut (5-10), 
S partnerem -
i půl hodiny. 
Delší dobu 
vydržela se 
skutečným 
nádobím, při 
pomáhání 
v kuchyni. 

Velká potřeba 
komunikace, 
především 
dialogu. 
Monolog jsem 
nepozorovala. 
Šlo většinou o 
otázky ze 
strany dítěte. 

Sama - ke 
složení 
potřebovala cca 
10 minut. Někdy 
skládání ještě 
jednou 
zopakovala,doko 
nčila také, nikdy 
ale víckrát než 
dvakrát. 

Sama tyto hry 
nevyhledávala, 
ani si sama 
nehrála. Když 
jsem ji 
motivovala 
vydržela 1-2 
minuty. 

Sama si 
nehrála, občas 
připravila 
podmínky pro 
hru - dekorace 
donesla 
zvířátka. 
Hra trvala 
většinou půl 
hodiny, delší 
dobu už byla 

nesoustředěná 
na děj a začala 
si hrát se 
zvířátky „ p o 

svém" 

Při skládání 
sama příliš 
nekomunikovala, 
občas když si 
nebyla j istá, 
zeptala se „kam 
to patří". Sama 
vždy hru 
ukončila 
okomentováním, 
že hru ukončila a 
sama se 
pochválila a 
čekala na moji 
souhlasnou 
odezvu. 

Netrpělivě 
čekala na míč, až 

j j í ho hodím, 
pošlu zpátky. 
Komentovala to 
"hoď" 

Při hře 

komunikovala 
se zvířátky. 
Radilajim, 
kam mají jít, 
co udělat a 
komentovala 
jejich jednání. 
Často chtěla 
pohádku pouze 
Převyprávět už 
bez hraní. 



Konstruktivní Námětová Společenská Motorická Fantastická 

Výběr a 
způsob 
užívání 
hraček 

Kostky a 
zvířátka -
stavěla 
jednoduché 
stavby bez 
záměru. 
Nevyužívala 
všech kostek, 
které měla 
k dispozici (10 

- 2 0 ks), 
vybírala je 
nahodile, 
nebyla 
rozhodující 
barva ani tvar. 
Poté co 
dostavěla 
kostky, 
přidávala 
zvířátka. 
Nestavěla do 
výšky. 
Začala 
označovat 
stavbu, co 
postavila, ale 
vždy až po 
ukončení. 

„Na maminku" 
- spontánně si 
s panenkou 
nehrála. 
„Na kuchařku" 
využívala své 
nádobíčko, ale 
jen zamíchala, 
dala napít,víc 
ji hra nebavila. 
Zato ráda 
pomáhala 
v kuchyni a 
využívala 
opravdové 
nádobí. 

Puzzle ( A ) -
bezchybně 
poskládá, barvy 
ji nepletou. Hru 
si vybírá často, 
baví ji. 

Hra s míčem ji 
příliš nebavila. 
Nechtěla chytat, 
ani házet 
někomu. 
Nejraději míč 
vyhazovala. 
Nejvíce si hrála 
s nafukovacími 
míči, pozorovala 
je jak pomalu 
padali k zemi, 
opět vyhazovala 
a nechávala 
padat. 

Divadlo -
velmi často si 
chtěla hrát. 
Vyžadovala, 
abych hrála já, 
vždy mi řekla, 
co mám hrát a 
sama vybrala 
vhodné hračky 
- plyšová 
zvířátka. 
Nejraději 
divadlo 
pozorovala, do 
hry často 
zasahovala, 
pobíhala, 
nevydržela 
sedět v klidu. 
V případě,že 
nebyla 
spokojena 
s dějem, chtěla 
abych se 
opravila. 
Nechtěla slyšet 
negativní 
události, 
nechtěla mít 
negativní 
postavy. 
Chtěla hrát 
stále stejné 
pohádky, 
nechtěla zvolit 
nové. 

Výběr a 
způsob 
užívání 
hraček 

Kostky a 
zvířátka -
stavěla 
jednoduché 
stavby bez 
záměru. 
Nevyužívala 
všech kostek, 
které měla 
k dispozici (10 

- 2 0 ks), 
vybírala je 
nahodile, 
nebyla 
rozhodující 
barva ani tvar. 
Poté co 
dostavěla 
kostky, 
přidávala 
zvířátka. 
Nestavěla do 
výšky. 
Začala 
označovat 
stavbu, co 
postavila, ale 
vždy až po 
ukončení. 

„Na maminku" 
- spontánně si 
s panenkou 
nehrála. 
„Na kuchařku" 
využívala své 
nádobíčko, ale 
jen zamíchala, 
dala napít,víc 
ji hra nebavila. 
Zato ráda 
pomáhala 
v kuchyni a 
využívala 
opravdové 
nádobí. 

Nevyžadovala 
konkrétní 
pomoc, partnera 
potřebovala jako 
diváka. Po 
skončení hry 
vyžadovala 
pochvalu. 

Nejvíce 
požadovala, 
abych míče 
vyhazovala já a 
co nejvýš, 
s radostí do nich 
bouchala a. 

Vždy chtěla, 
abych hrála 
s ní. Samotnou 
ji hra nebavila. 
Nechtěla ani 
hrát divadlo 
ona a já abych 
byla divák. 

Potřeba 
spolupráce 
s dospělým 
partnerem 
- matkou 

Pomoc ani 
spolupráci 
nevyžadovala, 
ale uvítala. 

„Na kucharKu 
často žádala o 
pomoc 
.Nejčastěji 
j sem musela 
ochutnávat. 

"Ústní rady 
nevyužila, 

spíše 
využívala 
nápodobu. 

J n a 2 t _ k d y ž 

Nevyžadovala 
konkrétní 
pomoc, partnera 
potřebovala jako 
diváka. Po 
skončení hry 
vyžadovala 
pochvalu. 

Nejvíce 
požadovala, 
abych míče 
vyhazovala já a 
co nejvýš, 
s radostí do nich 
bouchala a. 

Vždy chtěla, 
abych hrála 
s ní. Samotnou 
ji hra nebavila. 
Nechtěla ani 
hrát divadlo 
ona a já abych 
byla divák. 

Potřeba 
spolupráce 
s dospělým 
partnerem 
- matkou 

Pomoc ani 
spolupráci 
nevyžadovala, 
ale uvítala. 

„Na kucharKu 
často žádala o 
pomoc 
.Nejčastěji 
j sem musela 
ochutnávat. 

"Ústní rady 
nevyužila, 

spíše 
využívala 
nápodobu. 

J n a 2 t _ k d y ž 

I v í m n i č h ^ aby se 
nesoustředila 

pouze na barvy, 
nerespektovala. 
Sama přišla nato 

Rady jsem jí 
nedávala, 
nápodobu 
neužívala. 

Rady jsem jí 
nedávala. 
Když jsem 
projevila 
zájem o novou 
hru, 

Využívání 
nápodoby 
(rady) 
dospělého 
Partnera -
matky 

Využívala 
radu a 
nápodobu, 
když jsem 
postavila něco, 
cob^ lo£ron í__ 

„Na kucharKu 
často žádala o 
pomoc 
.Nejčastěji 
j sem musela 
ochutnávat. 

"Ústní rady 
nevyužila, 

spíše 
využívala 
nápodobu. 

J n a 2 t _ k d y ž 

I v í m n i č h ^ aby se 
nesoustředila 

pouze na barvy, 
nerespektovala. 
Sama přišla nato 

Rady jsem jí 
nedávala, 
nápodobu 
neužívala. 

Rady jsem jí 
nedávala. 
Když jsem 
projevila 
zájem o novou 
hru, 

Využívání 
nápodoby 
(rady) 
dospělého 
Partnera -
matky 

Využívala 
radu a 
nápodobu, 
když jsem 
postavila něco, 
cob^ lo£ron í__ 

„Na kucharKu 
často žádala o 
pomoc 
.Nejčastěji 
j sem musela 
ochutnávat. 

"Ústní rady 
nevyužila, 

spíše 
využívala 
nápodobu. 

J n a 2 t _ k d y ž J J i ^ t i ^ — 



užitečné -
ohradu pro 
zvířátka. Příště 
se snažila 
postavit také, 
ale nikdy 
nekopírovala. 
Když jsem jí 
radila, jak 
postavit vyšší 
věž, aby 
nespadla, radu 
nevyužila, 
nezajímala se 
o ní. 

jsem použila 
na nabírání 
polévky 
naběračku, 
příště to 
udělala také). 
Během 
pomáhání 
v kuchyni 
vždy raději 
vařila po 
svém. 

omylem), že jsoi 
rozhodující 
tvary. 

nesouhlasila. 
Napodobovala 
při přípravě 
dekorací. 

Soustředěn 
ost a zaujetí 
hrou 

Soustředěnost 
- 1, velké 
zaujetí, hraji 
bavila a 
neustále ji 
opakovala. 
Občas 
vyžadovala, že 
stavbu 
neuklidí. 

Soustředěnost 
- 3, často hru 
ukončila 
předčasně, 
jestliže ji 
zaujalo něco 
jiného. 

soustředěnost -
1, vždy vydržela 
až do konce. Při 
nezdaru se 
nevztekala, 
dílek odložila a 
zkoušela najít ten 
správný. 

Soustředěnost -
zaujetí velké, 

vždy 
doprovázeno 
velkou radostí, 
smíchem 

Soustředěnost 
do hry 

často 
zasahovala, Po 
skončení 
pohádku chtěla 
vždy opakovat, 
nemohla jsem 
děj pozměnit. 

Momenty, 
které hru 
ovlivnily 

Nepozorovala 
jsem, že by hru 
významně 
ovlivňovali 
nějaké faktory. 

Hru „na 
„kuchařku" 
hrála jen 
tehdy, když 
mě viděla vařit 
(ne vždy),ale 
inspirovalo ji 
to. 
Nepozorovala 
jsem, že by 
bez inspirace 
sama ke hře 
přistoupila. 

Hru dokončila za 
jakékoliv situace. 
Obvykle hru 
ovlivnily nepatrné 
vnčjší faktory. 

Obvykle hru 
ovlivnily nepatrné 
vnější faktory. 
Pozorovala jsem, 
že ji tato hra 
bavila, když byla 
unavená, 
zejména večer 

Na této hře 
jsem 
pozorovala, že 
byla výrazně 
ovlivněna 
vnějšími 
faktory. 

Doba, 
kterou si 
dítě samo 
hrálo, 
s partnerem 

Hrála si sama 
až 1 hodinu 
v kuse, bez 
přestávky. 
Když jsem si 
hrála s ní, hra 
se nezkrátila, 
ani 
neprodloužila. 

S a m a -
několik pár 
minut (5-10), 
S partnerem -
i půl hodiny. 
Delší dobu 
vydržela se 
skutečným 
nádobím, při 
)omáhání 
v kuchyni. 

Sama - ke 
složení 
potřebovala cca 
5 minut Někdy 
skládání ještě 
jednou 
zopakovala,doko 
nčilataké, nikdy 
ale víckrát než 
dvakrát. 

Sama tyto hry 
příliš 
nevyhledávala, 
ale když jsem j i 
inspirovala a 
motivovala 
vydržela se honit 
za míčem cca 15 
ninut. 

s 

Sama si 
nehrála, občas 
připravila 
podmínky pro 
hru - dekorace 
donesla 
zvířátka. 
Hra trvala 
většinou půl 
hodiny, delší 
dobu už byla 
lesoustředěná 
ia děj a začala 
i hrát se 

zvířátky „po 
vém" 



Komunikac Neustále Velká potřeba Při skládání Nejčastější Při hře 
e při hře - komentovala, komunikace, sama příliš projev komunikovala 
monolog, co staví. především nekomunikovala, komunikace byl se mnou a se 
dialog Nevyžadovala dialogu. občas když si smích, výskání, a zvířátky. Při dialog 

komunikaci se Monolog jsem nebyla j istá, opakování, že komunikaci se 
mnou. Když nepozorovala. zeptala se „kam chce ještě, ještě. mnou šlo 
stavěla Šlo většinou o to patří". Sama Občas hru na většinou o 
zvířátka otázky ze vždy hru konci příkazy, co 
mluvila za ně, strany dítěte. ukončila okomentovala, mám udělat. 
bez užívání okomentováním, že to bylo dobrý. („nechci,aby 
přímé řeči že hru ukončila a byl medvídek 
(např. pejsek si sama se nemocný", 
sednul do pochválila a „ten polštář dej 
boudy a bude čekala na moji sem" atd.) 
hlídat) souhlasnou Při hře hlídat) 

odezvu. samotné, radila 
zvířátkům, 
kam mají jít, 
co udělat a 
komentovala 
jejich jednání. 
(„nechoď do 
lesa, bude tam 
myslivec", to 
je hodná 
kočička"). 
Často užívala 
otázek „Proč?" 
- proč tam šel; 
proč neviděl 
kytičku atd. 

__ 



Konstruktivní Námětová Společenská Motorická Fantastiká 

Výběr a Kostky a „Na maminku" Puzzle ( A ) - Hra s míčem ji Divadlo -
způsob zvířátka - -zača la si hrát bezchybně příliš nebaví. velmi často si 
užívání stavěla s panenkou poskládá, barvy Nechce chytat, chtěla hrát. 
hraček jednoduché (nová ji nepletou. Hru ani házet Vyžadovala, 

stavby bez hračka). Nej rad si vybírá často, někomu. abych hrála já, 
záměru. ěji panenku baví ji. Nejraději míč vždy mi řekla, 
Nevyužívala vozí v kočárku vyhazuje. co mám hrát a 
všech kostek, a chová, máji Nejvíce si hraje sama vybrala 
které měla pouze nahou. s nafukovacími vhodné hračky 
k dispozici (10 Nechce míči, pozoruje je - plyšová 
- 20 ks), oblékat, krmit. jak pomalu zvířátka. 
vybírala je „Na kuchařku" padají k zemi, Nejraději 
nahodile, využívala své opět vyhazuje a divadlo 
nebyla nádobíčko, ale nechává padat. pozorovala, do 
rozhodující jen zamíchala, hry často 
barva ani tvar. dala napít,víc zasahovala, 
Poté co ji hra nebavila. pobíhala, 
dostavěla Zato ráda nevydržela 
kostky, pomáhala sedět v klidu. 

přidávala v kuchyni a V případě,že 

zvířátka. Po využívala nebyla 
skončení opravdové spokojena 
stavby ji téměř nádobí. s dějem, chtěla 

vždy abych se 

charakterizova opravila. 

la a Nechtěla slyšet 

pojmenovala -
jako celek. 

negativní 
události, 

Začala si hrát nechtěla mít 

s dřevěným i vi negativní 

áčky. (nová postavy. 

hračka) Chtěla hrát 

Nejraději 
stavěla 

stále stejné 
pohádky, 

jednoduché nechtěla zvolit 
nové. 

trasy, 

nechtěla zvolit 
nové. 

nemusely být 
pro vláčky ani 
funkční, raději 
okolí 
dekorovala 
kostkami -
domečky, nebo 
stavěla k cestě 
zvířátka. 

Potřeba Spolupráci 
nevyžadovala, 
ale uvítala. 
Nechávala si 
občas pomoct _ 

„Na maminku" Nevyžadovala Nejvíce Vždy chtěla, 
Potřeba Spolupráci 

nevyžadovala, 
ale uvítala. 
Nechávala si 
občas pomoct _ 

^hrála si sama 
i s partnerem, 
vyžadovala 
zejména 

konkrétní požadovala, abych hrála 
spolupráce 
s dospělým 
partnerem 
- matkou 

Spolupráci 
nevyžadovala, 
ale uvítala. 
Nechávala si 
občas pomoct _ 

^hrála si sama 
i s partnerem, 
vyžadovala 
zejména 

pomoc, partnera 
potřebovala jako 
diváka.Po 

abych míče 
vyhazovala já a 
co nejvýš, 

s ní. Samotnou 
ji hra nebavila. 
Nechtěla ani 



se stavbou 
kolejí. 

pomoc. 
„Na kuchařku" 
často žádala o 
pomoc 
.Nejčastěji 
jsem musela 
ochutnávat. 

skončení hry 
vyžadovala 
pochvalu. 

s radostí do nich 
bouchala a. 

hrát divadlo 
ona a já abych 
byla divák. 

Využívání 
nápodoby 
(rady) 
dospělého 
partnera -
matky 

Využívala 
radu a 
nápodobu, 
když jsem 
postavila něco. 
co bylo pro ní 
užitečné 
ohradu pro 
zvířátka. Příště 
se snažila 
postavit také, 
ale nikdy 
nekopírovala. 
Když jsem jí 
radila, jak 
postavit vyšší 
věž, aby 
nespadla, radu 
nevyužila, 
nezajímala se 
o ní. 

Ústní rady 
nevyužívala, 
spíše 
využívala 
nápodobu. 
Navrhovala 
jsem, že 
panenku 
oblékneme, 
aby jí nebyla 
zima, 
nepotřebovala 
to. 
Během 
pomáhání 
v kuchyni 
vždy raději 
vařila po 
svém. 

Skládala bez 
problémů. Rady 
nebylo potřeba. 

Rady jsem jí 
nedávala, 
nápodobu 
neužívala. 

Rady jsem j í 
nedávala. 
Když jsem 
projevila 
zájem o novou 
hru, 
nesouhlasila. 
Napodobovala 
při přípravě 
dekorací. 

Soustředěn 
ost a zaujetí 
hrou 

Soustředěnost 
- 1, velké 
zaujetí, hraji 
bavila a 
neustále ji 
opakovala. 
Občas 
vyžadovala, že 
stavbu 
neuklidí. 

Soustředěnost 
- 3, často hru 
ukončila 
předčasně, 
jestliže ji 
zaujalo něco 
jiného. 

soustředěnost -
1, vždy vydržela 
až do konce. Při 
nezdaru se 
nevztekala, 
dílek odložila a 
zkoušela najít ten 
správný. 

Soustředěnost -
2, zaujetí velké, 
vždy 
doprovázeno 
velkou radostí, 
smíchem 

Soustředěnost 
- 1, do hry 
často 
zasahovala, Po 
skončení 
pohádku chtěla 
vždy opakovat, 
nemohla jsem 
děj pozměnit. 

Momenty, 
které hru 
ovlivnily 

Nepozorovala 
jsem, že by hru 
významně 
ovlivňovali 
nějaké faktory. 

„Na maminku" 
si hrála, když 
jsme šly na 
procházku, 
vzala s sebou 
panenku atd. 
Hru „na 
„kuchařku" 
hrála jen 
tehdy, když 
mě viděla vařit 
(ne vždy),ale 
inspirovalo ji 
to. 
Nepozorovala 
jsem, že by 
bezjns£Í£ace__ 

Hru dokončila za 
jakékoliv situace. 
Obvykle hru 
ovlivnily nepatrné 
vnější faktory.. 

Obvykle hru 
ovlivnily nepatrné 
vnější 
faktory. Pozoroval 
a jsem, že ji tato 
hra baví, když 
byla unavená, 
zejména večer 

Na této hře 
jsem 
pozorovala, že 
byla výrazně 
ovlivněna 
vnějšími 
faktory. 



sama ke hře 
přistoupila. 

Doba, 
kterou si 
dítě samo 
hrálo, 
s partnerem 

Hrála si sama 
až I hodinu 
v kuse, bez 
přestávky. 
Když jsem si 
hrála s ní, hra 
se nezkrátila, 
ani 
neprodloužila. 

Komunikac 
e při hře -
monolog, 
dialog 

S a m a -
několik pár 
minut (5-10), 
S partnerem -
i půl hodiny. 
Delší dobu 
vydržela se 
skutečným 
nádobím, při 
pomáhání 
v kuchyni. 

Sama - ke 
složení 
potřebovala cca 
5 minut. Někdy 
skládání ještě 
jednou 
zopakovala,doko 
nčila také, nikdy 
ale víckrát než 
dvakrát. 

Neustále 
komentovala, 
co staví. 
Nevyžadovala 
komunikaci se 
mnou. Když 
stavěla 
zvířátka 
mluvila za ně, 
bez užívání 
přímé řeči 
(např. pejsek si 
sednul do 
boudy a bude 
hlídat) 

Monolog se 
objevil při hře 
na „maminku" 
Komentovala 
svoje chování, 
a občas jí 
povídala co 
právě dělá, 
někdyjí 
zpívala. 
Při hře „na 
kuchařku" 
velká potřeba 
komunikace, 
především 
dialogu. 
Monolog jsem 
nepozorovala. 
Šlo většinou o 
otázky ze 
strany dítěte. 

Při skládání 
sama příliš 
nekomunikovala, 
občas když si 
nebyla jistá, 
zeptala se „kam 
to patří". Sama 
vždy hru 
ukončila 
okomentováním, 
že hru ukončila a 
sama se 
pochválila a 
čekala na moji 
souhlasnou 
odezvu. 

Sama tyto hry 
příliš 
nevyhledávala, 
ale když jsem ji 
inspirovala a 
motivovala 
vydržela se honit 
za míčem cca 15 
minut. 

Nejčastější 
projev 
komunikace byl 
smích, výskání, a 
opakování, že 
chce ještě, ještě. 
Občas hru na 
konci 
okomentovala, 
že to bylo dobrý. 

Sama si 
nehrála, občas 
připravila 
podmínky pro 
hru - dekorace 
donesla 
zvířátka. 
Hra trvala 
většinou půl 
hodiny, delší 
dobu už byla 
nesoustředěná 
na děj a začala 
si hrát se 
zvířátky „po 
svém". 

Při hře 
komunikovala 
se mnou a se 
zvířátky. Při 
komunikaci se 
mnou šlo 
většinou o 
příkazy, co 
mám udělat. 
Při hře 
samotné, radila 
zvířátkům, 
kam mají jít, 
co udělat a 
komentovala 
jejich jednání. 
Často užívala 
otázek „Proč?" 



Výběr a 
způsob 
užívání 
hraček 

Konstruktivní 

Potřeba 

Kostky a 
zvířátka -
stavěla 
jednoduché 
stavby bez 
záměru. Začala 
využívat 
nepatrně více 
kostek, ale ne 
všechny, které 
měla 

k dispozici 
(20 - 25 ks), 
vybírala je 
nahodile, 
nebyla 
rozhodující 
barva ani tvar. 
Poté co 
dostavěla 
kostky, 
přidávala 
zvířátka. 
Zvířátkům 
začala dávat 
jména. Dávala 
taková jména, 
která znala. Po 
skončení 
stavby ji téměř 
vždy 

charakterizova 
la a 
pojmenovala-
jako celek. Hra 
s vláčky 
Stavěla stále 
ráda 
jednoduché 
trasy, ale už 
chtěla jejich 
funkčnost, 
okolí stále 
dekorovala 
kostkami -
domečky, nebo 
stavěla k cestě 
zvířátka. 

Spolupráci 

Námětová Společenská Motorická Fantastiká 

„Na maminku" Puzzle (A) - Nejvíce ji zaujal Divadlo -
- s panenkou velmi rychle se malý míček velmi často si 
si hraje stále naučila skládat hopík. S ním chtěla hrát. 
málo, má jednoduché a hází a pozoruje, Stále dávala 
potřebu j í skládala je kam dopadne. přednost tomu, 
pojmenovat, bezchybně a Nesnaží se ho abych hrála já, 
ale jména velmi ráda. chytit, čeká, až na pohádce 
pořád mění. Složitější puzzle se zastaví, aby jsme se 
Nejraději (B) skládala ho sebrala a hází dohodly, byly 
panenku vozí s pomocí znovu. to pohádky 
v kočárku a dospělého. A S nafukovacími známé i 
chová, máji skládala je míči si už vymyšlené. 
pouze nahou. pokusem nehraje. Většinu hraček 
Nechce omylem. chtěla vybírat 
oblékat, krmit. Nezačínala od 

jednoduchého 
sama, ale když 
jsem 

„Na kuchařku" dílku, ale potřebovala 
si příliš vybírala nějakou 
nehrála, ale náhodně. Poté specifickou. 
objevila novou vybírá náhodně neměla už 
hru „na paní další dílek, který s tím problém. 
učitelku". se buď hodí nebo Nejraději 
Bavila ji fáze ne. Nemá divadlo stále 
přípravy. problém pozorovala, do 
Vybrala s otáčením dílků. hry často 
několik zasahovala, 
plyšových pobíhala, 
hraček, nikdy nevydržela 
panenky, a sedět v klidu. 
připravila pro V případě,že 
ně sezení - nebyla 
polštáře. spokojena 
Nejvíce si dala s dějem, chtěla 
záležet, kdo abych se 
bude kde opravila. 
sedět, aby byly Nechtěla slyšet 
stejně daleko negativní 
od sebe atd. události, 
Pak každému nechtěla mít 
dala papír, negativní 
tužku a řekla postavy. 
jim, co mají 
dělat, poté to 
za ně udělala. 

"Naníařn inku" Při skládání Nepožaduje _Požadovalapři 



spolupráce 
s dospělým 
partnerem 
- matkou 

nevyžadovala, 
ale uvítala. 
Nechávala si 
pomoct se 
stavbou kolejí, 
aby byly 
funkční. 

-hrála si sama 
i s partnerem, 
vyžadovala 
zejména 
pomoc. 
„Na paní 
učitelku" -
partnera chtěla 
pro sebe,aby jí 
pomohl 
s přípravou. 
Nechtěla, aby 
patřil mezi 
„žáky". 

jednoduchých 
puzzle odmítala 
pomoc, partnera 
uvítala jako 
diváka. Po 
skončení hry 
chtěla pochvalu. 
Při složitějších 
puzzle byla 
spolupráce nutná 
a neodmítala ji. 

spolupráci. Jen, 
když se míček 
zatoulá, chce ho 
pomoct najít. 

hře partnera. 
Zaznamenala 
jsem první 
pokusy, že se 
snažila hrát 
sama, ale příliš 
dlouho jí to 
nebavilo. 

Využívání 
nápodoby 
(rady) 
dospělého 
partnera -
matky 

Stavěla stále to 
samé. 
Zkoušela jsem 
navrhovat, co 
mohou 
zvířátka 
v ohradě mít, 
nechala si to 
postavit, ale 
sama to 
nestavěla. 

Tato hra 
vznikla 
z iniciativy 
dospělého, 
proto rady a 
nápodobu 
neodmítala. 
Naopak vždy 
souhlasila a 
využila nový 
nápad. Trvala 
pouze na svém 
výběru 
zvířátek. 

Ústní rady 
využila pouze 
v některých 
situacích. 
Aby si obrátila 
všechny dílky 
obrázkem 
nahoru. Rady -
začít od 
jednoduchého 
např. obličeje, 
zjistit co jí 
v skládačce 
chybí a podle 
toho najít d í l e k -
nevyužívá 
spontánně. 

Rady jsem jí 
nedávala, 
nápodobu 
neužívala. 

Rady jsem jí 
nedávala. 
Přistoupila na 
změny ve hře a 
nové pohádky. 
Využívala 
nápodoby při 
přípravě 
dekorací. 

Soustředěn 
ost a zaujetí 
hrou 

Soustředěnost 
- 1, velké 
zaujetí, hraji 
bavila a 
neustále ji 
opakovala. 
Občas 
vyžadovala, že 
stavbu 
neuklidí. 

Soustředěnost 
2. často hru 

ukončila 
předčasně, 
jestliže ji 
zaujalo něco 
jiného. 

soustředěnost -
1, vždy vydržela 

až do konce. Při 
nezdaru se 
nevztekala, 
dílek odložila a 
zkoušela najít ten 
správný. 

Soustředěnost -
2, zaujetí velké, 
vždy 
doprovázeno 
velkou radostí, 
smíchem 

Soustředěnost 
- 1, do hry 
často 
zasahovala. 
Po skončení 
první pohádky, 
chtěla vždy 
další novou. 

Momenty, 
které hru 
ovlivnily 

Nepozorovala 
jsem, že by hru 
významně 
ovlivňovali 
nějaké faktory. 

„Na maminku" 
si hrála, když 
jsme šly na 
procházku, 
vzala s sebou 
panenku atd. 

Hru dokončila za 
jakékoliv situace. 
Obvykle hru 
ovlivnily nepatrné 
vnější faktory.. 

Obvykle hru 
ovlivnily nepatrné 
vnější faktory.. 

Na této hře 
jsem 
pozorovala, že 
byla výrazně 
ovlivněna 
vnějšími 
faktory. 

Doba, 
kterou si 
dítě samo 
hrálo, 
s partnerem 

Hrála si sama 
až 1 hodinu 
v kuse, bez 
přestávky. 
Když jsem si 
hrála s ní, 
vydržela déle i 
1.5 hod. 

S a m a -
několik pár 
minut (5-10), 
S partnerem -
i půl hodiny. 

Složit náročnější 
puzzle 
vyžadovalo i půl 
hodiny 
pozornosti, vždy 
složila celé. Poté 
co pouzzle 
složila, nechtěla 

Hrála si většinou 
sama relativně 
krátkou dobu cca 
5 minut. 

Sama si 
nechtěla hrát, 
občas 
připravila 
podmínky pro 
hru - dekorace 
donesla 
zvířátka. 



Komunikac 
e při hře -
monolog, 
dialog 

Neustále 
komentovala, 
co staví. Ráda 
mi o tom 
povídala. 
Když stavěla 
zvířátka 
mluvila za ně, 
bez užívání 
přímé řeči,ale 
užívala jejich 
jména (např. 
„Terezku 
zavřu do 
ohrady, aby 
neutekla".) 

Při hře na 
„maminku" si 
s panenkou 
povídala .Os lov 

o va la ji 
jménem. Za 
panenku 
nemluvila. 
Komentovala 
svoje chování, 
a povídala jí 
co právě dělá, 
někdy jí 
zpívala. 
Při hře „na 
paní učitelku" 
neustále 
komentovala 
jak, co a proč 
musí 
nachystat. 
Když dospělý 
navrhl nový 
moment ve 
hře, zajímala 
se proč. Podle 
svého to pak 
vysvětl i la 
zvířátkům. 

opakovat znovu. Hra trvala 
většinou půl 
hodiny, delší 
dobu už byla 
nesoustředěná 
na děj a začala 
si hrát se 
zvířátky „po 
svém". 

Při skládání Nejčastější Při hře 
sama příliš projev komunikovala 
nekomunikovala, komunikace byl se mnou a se 
občas když si smích, výskání. zvířátky. Pří 
nebyla j istá, Neustále se komunikaci se 
zeptala se „kam „zlobila" na míč, mnou šlo 
to patří". Sama kam skáče. většinou o 
vždy hru příkazy, co 
ukončila mám udělat. 
okomentováním, Při hře 
že hru ukončila a samotné, radila 
sama se zvířátkům, 
pochválila a kam mají jít, 
čekala na moji co udělat a 
souhlasnou komentovala 
odezvu. jej ich jednání. 

Často užívala 
otázek „Proč?" 



Konstruktivní Námětová Společenská Motorická Fantastiká 

Výběr a 
způsob 
užívání 
hraček 

Kostky a 
zvířátka -
stavba začala 
být složitější. 
Stavěla více 
do šířky než 
do výšky. 
Jednalo se 
stále o stavby 
bez záměru, 
ale začala 
přidávat 
jednoduché 
doplňky pro 
zvířata, ale ze 
života lidí 
(dě t í ) -
klouzačku, 
židle, stůl. 
Začala 
využívat stále 
více kostek, 
ale ještě ne 
všechny, které 
měla 
k dispozici 
(až 30 ks), 
vybírala je 
nahodile, 
nebyla 
rozhodující 
barva ani tvar. 
Poté co 
dostavěla 
kostky, 
přidávala 
zvířátka. 
Zvířátkům 
dávala pro ni 
známá jména. 
Se zvířátky si 
ještě nehrála. 
Po skončení 
stavby ji téměř 
vždy 
charakterizova 
la a 
pojmenovala -
jako celek. Hra 
s vláčky 
Došlo i 

„Na maminku" 
- s panenkou 
si hrála málo, 
ale začínala o 
ni více 
pečovat. 
Zkoušela 
přebalovat, 
oblékat, krmit. 
Ale technicky 
zvládá velmi 
špatně. Stále 
ji oslovuje 
různými 
jmény. 
Nakonec ji 
nechávala 
nahou. 
„Na kuchařku" 
si hrála, když 
pomáhala 
v kuchyni a 
pouze se 
skutečným 
nádobím. 

Hru „na paní 
učitelku". 
Bavila ji stále 
nejvíce fáze 
přípravy. 
Technicky si 
hrála stále 
stejně. Nejvíce 
ji záleželo na 
vzhledu. 

Puzzle (A) -
jednoduché 
skládala 
bezchybně a 
velmi ráda. 
Složitější puzzle 
(B) skládala 
s pomocí 
dospělého. A 
skládala je 
pokusem 
omylem. 
Nezačínala od 
jednoduchého 
dílku, ale 
vybírala 
náhodně. Poté 
vybírá náhodně 
další dílek, který 
se buď hodí nebo 
ne. Nemá 
problém 

s otáčením dílků. 

Nevyhledávala 
míčové hry. 
Občas jsme si 
spolu házely, 
míč většinou 
nechytila, ale 
hodila správným 
směrem. 

Divadlo - stále 
velmi oblíbená 
hra. 
Pozorovala 
jsem první 
snahy, že 
chtěla hrát 
taky a vždycky 
jako první. 
Pohádku si 
vždy 

vymyslela, 
nechtěla hrát 
známou. Pak 
chtěla, abych 
pohádku hrála 
i a 

zopakovala ji 
po ní. Dávala 
přednost 
vymyšleným 
pohádkám, 
před známými. 
Hračky jsme 
vybíraly 
společně, vždy 
jsme se 
dohodly. Při 
pozorování do 
hry často 
zasahovala, 
pobíhala, ale 
byla klidnější a 
soustředěnější. 
Stále se 
většinou 
vyhýbala 
negativním 
postavám,ale 
častěji se 
objevovaly při 
jejích hrách, 
než dovolila 
v mých. 



Potřeba 
spolupráce 
s dospělým 
partnerem 
- matkou 

k zdokonalení 
stavby kolejí. 
Zkoušela 
mosty, 
přejezdy,a 
vždy 
vyžadovala 
funkčnost. 
Okolí stále 
dekorovala 
kostkami -
domečky, nebo 
stavěla k cestě 
zvířátka. 

Spolupráci 
nevyžadovala, 
ale uvítala. 
Nechávala si 
pomoct se 
stavbou kolejí, 
aby byly 
funkční. 

Využívání 
nápodoby 
(rady) 
dospělého 
partnera -
matky 

Pozorovala 
jsem, že 
začala dle 
mého návrhu 
stavit pro 
zvířátka nové 
stavby, ale ne 
ze světa zvířat 
(dle mé rady), 
ale ze světa 
lidí (bližší 

jejímu 
chápání). 

„Na maminku' 
- vyžadovala 
často pomoc 
při péči o 
panenku. Co 
nezvládla 
sama, nechala 
udělat 
partnera. Sama 
to příliš 
nezkoušela. 
„Na paní 
učitelku" -
partnera chtěla 
stále pro 
sebe,aby jí 
pomohl 
s přípravou. 
Nechtěla, aby 
patřil mezi 
„žáky". 

Při skládání 
jednoduchých 
puzzle odmítala 
pomoc, partnera 
uvítala jako 
diváka. Po 
skončení hry 
chtěla pochvalu. 
Při složitějších 
puzzle byla 
spolupráce nutná 
a neodmítala ji. 

Vyhledávala 
přítomnost 
spoluhráče, účast 
byla při házení 
nutná. 

Požadovala při 
hře partnera. 
Když hrála 
sama. 
Připustila, aby 
se místo mě 
dívaly např. 
panenky. 

Rady jsem jí 
už nedávala. 
Ale do hry 
nezařadila 
příliš nových 
momentů, 
které by sama 
vymyslela. 

Ústní rady 
využívala stále 
ve stejných 
situacích. 
Aby si obrátila 
všechny dílky 
obrázkem 
nahoru. R a d y -
začít od 
jednoduchého 
např. obličeje, 
zjistit co jí 
v skládačce 
chybí a podle 
toho najít dílek -
nevyužívala 
spontánně. 

Rady jsem jí 
dávala jak 
správné hodit a 
chytit míč. Radu 
se snažila využít, 
ale pohyb, 
nezvládala 
správně 
technicky. 

Rady jsem j í 
nedávala. 
Využívala 
nápodoby při 
přípravě 
dekorací, ale i 
v námětech na 
pohádky, 

napodobovala 
ozhovory. 



Soustředěn 
ost a zaujetí 
hrou 

Momenty, 
které hru 
ovlivnily 

Soustředěnost 
- 1, velké 
zaujetí, hraji 
bavila a 
neustále ji 
opakovala. 
Nechtěla 
stavbu uklidit. 

Soustředěnost 
- 2, často hru 
ukončila 
předčasně, 
jestliže ji 
zaujalo něco 
jiného. 

Nepozorovala 
jsem, že by hru 
významně 
ovlivňovali 
nějaké faktory. 

Doba, 
kterou si 
dítě samo 
hrálo, 
s partnerem 

Soustředěnost -
1, vždy vydržela 
až do konce. Při 
nezdaru se 
nevztekala, 
dílek odložila a 
zkoušela najít ten 
správný. 

„Na maminku" 
si hrála, když 
jsme šly na 
procházku, 
vzala s sebou 
panenku atd. 

Hru dokončila za 
I jakékoliv situace. 

Obvykle hru 
ovlivnily nepatrné 
vnější faktory.. 

Soustředěnost 
4. hraji příliš 
nebavila, nikdy 
se při nepříliš 
nenadchla. 
Velmi brzy sama 
ukončila 

Obvykle hru 
ovlivnily nepatrné 
vnější faktory. 

Hra se 
prodloužila a 
hrála si sama 
až 2 hodiny. 
Hra 
s partnerem 
nemělo vliv na 
délku trvání 
hry. 

Komunikac 
e při hře -
monolog, 
dialog 

Neustále 
komentovala, 
co staví -
užívala 
monolog, ráda 
mi o tom 
povídala. 
Když stavěla 
zvířátka 
mluvila za ně, 
bez užívání 
přímé řeči,ale 
užívala jejich 

jména. 

S a m a -
několik pár 
minut (5-10), 
S partnerem -
i půl hodiny. 

Složit náročnější 
puzzle 
vyžadovalo i půl 
hodiny 
pozornosti, vždy 
složila celé. Poté 
co pouzzle 
složila, nechtěla 
opakovat znovu. 

Při hře na 
' „maminku" si 

s panenkou 
povídala.Oslov 
ovalaji 
jménem. Za 
panenku 
nemluvila. 
Komentovala 
svoje chování, 
a povídala jí 
co právě dělá, 
zpívala jí. 
Když 
potřebovala 
novou věc 
nebo hračku, 
řekla, že to 
potřebuje 
panenka. 
Při hře „na 
paní učitelku" 
neustále 
komentovala 
jak, co a proč 
musí 
nachystat. 
Začíná si 

Při skládání 
sama příliš 
nekomunikovala, 
občas když si 
nebyla j istá, 
zeptala se „kam 
to patří". Sama 
vždy hru 
ukončila 
okomentováním, 
že hru ukončila a 
sama se 
pochválila a 
čekala na moji 
souhlasnou 
odezvu. 

Soustředěnost 
- 1, do hry 
často 
zasahovala. 
Po skončení 
První pohádky, 
chtěla vždy 
další novou. 

Na této hře 
jsem 

pozorovala, že 
byla výrazně 
ovlivněna 
vnějšími 
faktory.. 

Sama si nehrála, 
s partnerem 
krátkou dobu cca 
3-5 minut. 

Při házení nebo 
pohazování 
volala „Chytej" 
nebo „hop". 

Sama si hrála i 
15 min. 
S partnerem by 
vydržela 
dlouho, hodinu 
i více, byla 
soustředěná, 
hru jsem 
ukončila 
většinou já. 

Při hře 
komunikovala 
se mnou a se 
zvířátky. Při 
komunikaci se 
mnou šlo 
většinou o 
příkazy, co 
mám udělat. 
Při hře 
samotné, radila 
zvířátkům, 
kam mají jít, 
co udělat a 
komentovala 
jejich jednání. 
Často užívala 
otázek „Proč?" 
Jak?" 
Když hrála 
sama snažila 
se užívat přímé 
řeči, ale 
následoval 
komentář, kdo 
to řekl. (např. 
„Nebudeš se 
bát venku, 



povídat se 
zvířátky a 
mluvit za ně. 
(„nebudeš to 
kreslit, 
Alenko?" -
„nebude, říká 
Alenka") 

prasátko?", 
řekla holčička) 

Dítě - holčička ve věku 2,7 (duben) 

Konstruktivní 

Výběr a 
způsob 
užívání 
hraček 

Námětová 

Kostky a 
zvířátka -
stavba začala 
být složitější. 
Stavěla více 
do šířky než 
do výšky. 
Domnívám se, 
že se objevily 
první hry se 
záměrem. Před 
stavbou 
uvedla, co 
chce stavit. 
Většinou na 
konci stavby 
záměr změnila, 
někdy zůstal. 
Stavby byly 
stále složitější 
a nápaditější, 
stále 
zdokonalovala 
doplňky pro 
zvířata, ze 
života lidí 
(dětí). 
Využívala 
hodně kostek, 
ale ještě ne 
všechny, které 
měla 
k dispozici 
(30 - 40 ks), 
vybírala je 
stále nahodile, 

„Na maminku" 
- hru s 
panenkou 
příliš 
nevyhledávala. 
Občas se 
snažila 
přebalovat, 
oblékat, krmit, 
technicky 
zvládala stále 
špatně. 
Nejraději ji 
měla nahou. 
Oslovovala ji 
různými 
jmény. Hra 
dostala nový 
rozměr -
začala se 
oblékat do 
šatů, mých bot 
a líčit se jako 
dospělá 
maminka. 
Bylo to pro ni 
důležitější než 
samotná péče 
o panenku. 
„Na kuchařku" 
nejraději 
pomáhala 
v kuchyni. 
Začala vařit 
panence a 
používala své 

Společenská 

Puzzle (A) -už 
neskládala. 
Složitější puzzle 
(B) skládala 
částečně sama, 
ale potřebovala 
ještě pomoc 
dospělého. 
Nezačínala od 
jednoduchého 
dílku, ale 
vybírala 
náhodně. Poté 
vybírá náhodně 
další dílek, který 
se buď hodí nebo 
ne. Nemá 
problém 
s otáčením dílků. 

Motorická Fantastická 

Míč si spontánně 
nevybírala,ale 
ráda a vždy se 

přidala. Vyhledav 
ala rychlé běhání 
za míčem, 
kopání, házeni. 

Divadlo -
velmi oblíbená 
hra. Chtěla 
hrát pohádku 
sama pro 
diváka -
partnera. 
Nebo hrála 
společně 
s partnerem 
pro diváky -
hračky. 
Pohádku si 
raději 
vymyslela, 
nechtěla hrát 
známou. 
Stejnou 
pohádku 
neopakovala, 
ale hrála 
novou, tu 
většinou 
nedokončila, 
dokončila jsem 
já-
Hračky jsme 
vybíraly 
společně, vždy 
jsme se 
dohodly. 
Negativní 
postavy se už 
byly součástí 
každé hry. 
Nechtěla, aby 



Potřeba 
spolupráce 
s dospčlým 
partnerem 
- matkou 

nebyla 
rozhodující 
barva ani tvar, 
ale když sejí 
kostka 
nehodila, 
nepoužila ji. 
Zvířátka 
přidávala 
nejčastěji po 
dokončení 
stavby, ale i 
v průběhu. 
Zvířátkům 
dávala pro ni 
známá j měna. 
Se zvířátky si 
nehrála. Po 
skončení 
stavbu 
pojmenovala, 
chlubila se 
zejména 
příslušenstvím 
pro zvířátka. 
Hra s vláčky -
žádný výrazný 
posun, spíše 
jednodušší, ale 
funkční tratě, 
zkoušela 
mosty. Okolí 
stále 
dekorovala 
kostkami -
domečky, nebo 
stavěla k cestě 
zvířátka. 

Spolupráci 
nevyžadovala, 
ale uvítala. 
Nechávala si 
pomoct se 
stavbou kolejí, 
aby byly 
funkční. 

nádobíčko. Mě 
ochutnávat 
nedávala. 
Hru „na paní 
učitelku". 
Bavila ji stále 
nejvíce fáze 
přípravy. 
Technicky si 
hrála stále 
stejně. Nejvíce 
ji záleželo na 
vzhledu.Hra se 
objevovala už 
méně často. 
„Na doktorku" 
- ošetřovala 
nejraději 
živého 
pacienta. 
Stačilo jí 
náčiní, mluvila 
jako paní 
doktorka. 

„Na maminku" 
~ vyžadovala 
často pomoc 
při péči o 
panenku. Co 
nezvládla 
sama, nechala 
udělat 
partnera. Když 
jí to nešlo, 
neměla snahu 
to zkoušet. 
„Na paní 
učitelku" -
partnera chtěla 
stále pro sebe. 
Mohl být 
druhýpi'1 

vypadaly 
strašidelně 
(ježibaba, 
čert), ale byly 
to zvířátka 
(kráva, žába 
atd.) 

Při složitějších 
puzzle byla 
spolupráce nutná 
a neodmítala ji. 

Vždy musel být 
přítomen partner, 
nikdy si nehrála 
sama. 

Požadovala při 
hře partnera. 
Jako diváka 
nebo kdo hrál. 
Sama si 
divadlo 
dokázala 
připravit. 



učitel, pan 
ředitel atd. 
Nechtěla, aby 
patřil mezi 
„žáky". 
„Na doktorku 
partnera 
potřebovala 
jako pacienta. 
Někdy se role 
vyměnily. 

c 

Využívání 
nápodoby 
(rady) 
dospělého 
partnera -
matky 

Nápodobu a 
radu užívala 
při stavbě 
kolejí, mostů a 
přejezdů, aby 
byla trať 
funkční. 
Při stavbě 
z kostek jsem 
jí neradila. 

Rady jsem jí 
nedávala. 
Nápodoba byla 
patrná u všech 
her, zejména u 
hry na 
maminku, 
když se 
oblékala do 
šatů. 

Ústní rady 
využívala stále 
ve stejných 
situacích. 
Aby si obrátila 
všechny dílky 
obrázkem 
nahoru. Rady -
začít od 
jednoduchého 
např. obličeje, 
zjistit co jí 
v skládačce 
chybí a podle 
toho najít dílek -
nevyužívala 
sama spontánně, 
ale na moji 
výzvu při 
skládání, to 
udělala. 

Rady jsem 
nedávala. 
Nápodobu 
nevyužívala. 

R a ď y j s e m j í 
nedávala. 
Využívala 
nápodoby při 
přípravě 
dekorací, ale i 
v námětech na 
pohádky, 

napodobovala 
rozhovory. 

Soustředěn 
ost a zaujetí 
hrou 

Soustředěnost 
- 1, velké 
zaujetí, hraji 
bavila a 
neustále ji 
opakovala, 
hrála si téměř 
každý den. 
Nechtěla 
.tavbu uklidit. 

Soustředěnost 
- 2 . V šatech 
chodila i poté, 
co hra 
skončila. 

soustředěnost - 1 
1, vždy vydržela 
až do konce. Při 
nezdaru se 
nevztekala, 
dílek odložila a 
zkoušela najít ten 
správný. 

Soustředěnost 
hraji vždy 

nadchla. 
Nechtě la j i 
ukončit. Konec 
většinou nastal, 
když 
spadla,uhodila se 
atd. 

Soustředěnost 
- I, do hry 
často 
zasahovala. 
Po skončení 
první pohádky, 
chtěla vždy 
další novou. 

Momenty, I 
které hru j 
ovlivnily v 

0 
n 

• 

Nepozorovala 
sem, že by hru c 
ýznamně v 
vlivňovali n 
ějaké faktory, n 

P 
n 
d 
n< 
ča 
in 

řyto hry 1 
vlivfiovaly j 
nější ( 

lomenty, jako 0 

apř. v 

rocházka, 
ávštěva u 
sktorky, 
jchávala se 
sto 
spirovat. 

tru dokončila za I 
akékoliv situace 1 

)bvyklehru v 
vlivnily nepatrné 
nější faktory. 

)bvykle hru 
»vlivnily nepatrné 
nější faktory.. 

^Ňatétohře 
jsem 
pozorovala, že 
byla výrazně 
ovlivněna 
vnějšími 
faktory. 



Doba, 
kterou si 
dítě samo 
hrálo, 
s partnerem 

Hra se 
prodloužila a 
hrála si sama 
až 2 hodiny. 
Hra 
s partnerem 
neměla vliv na 
délku trvání 
hry. 

Sama -
několik pár 
minut (5-10), 
S partnerem -
i půl hodiny. 

Složit náročnější 
puzzle 
vyžadovalo i půl 
hodiny 
pozornosti, vždy 
složila celé. Poté 
co pouzzle 
složila, nechtěla 
opakovat znovu. 

Sama si nehrála, 
s partnerem 
vydržela dokud 
hru neukončil 
„úraz" i 30 
minut. 

Sama moc 
nehrála. 
S partnerem 
vydržela i 
hodinu. Hru 
jsem ukončila 
většinou já. 

Komunikac 
e při hře -
monolog, 
dialog 

Neustále 
komentovala, 
co staví, ráda 
mi o tom 
povídala. 
Když stavěla 
zvířátka 
mluvila za ně, 
bez užívání 
přímé řeči,ale 
užívala jejich 

jména. 

Při těchto 
hrách neustále 
komentovala 
svoje chování, 
jednání. 
Komunikovala 
nejčastěji 
s partnerem. 
Panence 
zpívala, za ní 
nemluvila. Při 
hře na 
doktorku 
vykala 
pacientovi -
partnerovi. 

Při skládání 
sama příliš 
nekomunikovala, 
občas když si 
nebyla j istá, 
zeptala se „kam 
to patří". 

Projevy 
komunikace byly 
smích, a krátké 
pokyny - „kopni 
ho", „teď já", 
„chytej". 

Při hře 

komunikovala 
se mnou a se 
zvířátky. Při 
komunikaci se 
mnou šlo 
většinou o 
příkazy, co 
mám udělat. 
Když hrála 
sama hovořila 
za zvířátka, 
snažila se 
měnit hlasy. 
Radila 
zvířátkům, 
kam mají jít, 
co udělat a 
komentovala 
jejich jednání. 
Často užívala 
otázek „Proč?" 
,Jak?" 



Konstruktivní Námětová 

Výběr a Kostky a 
způsob zvířátka -
užívání stavba začala 
hraček být složitější. 

Stavěla více 
do šířky než 
do výšky. 
Staví se 
záměrem. Před 
stavbou 
uvedla, co 
chce stavit. 
Většinou na 
konci stavby 
záměr změnila, 
někdy zůstal. 
Stavby byly 
stále složitější 
a nápaditější, 
stále 
zdokonalovala 
doplňky pro 
zvířata, ze 
života lidí 
(dětí). 
Využívala 
hodně kostek, 
ale ještě ne 
všechny, které 
měla 
k dispozici 
( 3 0 - 4 0 ks), 
vybírala je 
stále 
nahodile,ale už 
upřednostňova 
la žlutou 
barvu. Tvar 
nebyl 
rozhodující, 
ale kdy/ se jí 
kostka zrovna 
nehodila, 
nepoužila ji, 
nebo ji 
umístila jinam 
než chtěla 
původně. 
Zvířátka 
přidávala 
nejčastěji po 

„Na maminku' 
- hru stále 
nijak 
nevyhledávala. 
Přebalovala, 
oblékala, 
krmila, 
technicky 
zvládala už 
lépe. 
Oslovovala ji 
různými 
jmény. 
Nejraději ji 
vozila 
v kočárku. 
Oblékala se do 
šatů, mých bot 
a líčila se jako 
dospělá 
maminka. 
Bylo to pro ni 
důležitější než 
samotná péče 
o panenku. 
„Na kuchařku" 
nejraději 
pomáhala 
v kuchyni. 
Vařila 
panence a 
používala své 
nádobíčko. Mě 
ochutnávat 
nedávala. 
Hru „na paní 
učitelku"-
příliš se 
neobjevovala. 
Probíhala stále 
stejně. 
„Na doktorku" 
- ošetřovala 
nejraději 
živého 
pacienta. 
Stačilojí 
náčiní, mluvila 

jako paní 
doktorka. 

Společenská Motorická 

Puzzle (B) -
složitější 
skládala 
bezchybně a 
velmi ráda, 
občas 
potřebovala 
pomoc. Neměla 
žádnou taktiku, 
dílky vybírala 
náhodně, 
nezačínala od 
jednoduchého, 
ani od prostředku 
nebo od kraje. 
Neměla problém 
s otáčením dílků. 

Míč si spontánně 
nevybírala,ale 
ráda a vždy se 
přidala. Vyhledáv 
ala rychlé běhání 
za míčem, 
kopání, házení. 

Fantastická 

Divadlo^ 
velmi oblíbená 
hra. Chtěla 
hrát pohádku 
sama pro 
diváka -
partnera. 
Nebo hrála 
společně 
s partnerem 
pro diváky -
hračky. 
Pohádku si 
raději 
vymyslela, 
nechtěla hrát 
známou. 
Známou jsem 
mohla hrát já. 
Stejnou 
pohádku 
neopakovala, 
ale hrála 
novou, tu 
většinou 
nedokončila, 
dokončila jsem 
já. 

Hračky jsme 
vybíraly 
společně, vždy 
jsme se 
dohodly. 
Negativní 
postavy už 
byly součástí 
každé hry. 
Nechtěla, aby 
vypadaly 
strašidelně 
Gežibaba, 
čert), ale byly 
to zvířátka 
(kráva, žába 
atd.) 

-SI-



Vždy musel být 
přítomen partner, 
nikdy si nehrála 
sama. 

Požadovaíapří 
hře partnera. 
Jako diváka 
nebo kdo hrál. 
Sama si 
divadlo 
dokázala 
připravit, ale 
hrála i pro 
panenky. 

dokončení 
stavby, ale i 
v průběhu. 
Zvířátkům 
občas dávala 
jména a 
začínala si 
s nimi hrát Po 
skončení 
stavbu 
pojmenovala a 
také všechny 
části stavby. 
Hra s vláčky -
žádný výrazný 
posun, spíše 
jednodušší, ale 
funkční tratě, 
zkoušela 
mosty. Okolí 
stále 
dekorovala 
kostkami -
domečky, nebo 
stavěla k cestě 
zvířátka. 

Spolupráci 
nevyžadovala, 
ale uvítala. 
Nenechala si 
příliš do 
stavby 
zasahovat. 
Musela jsem 
slavit podle ní. 

„Na maminku" 
- pomoc 
vyžadovala 
stále méně 
často, ale co 
nezvládla 
sama, nechala 
udělat 
partnera. 
„Na paní 
učitelku" hrála 
si pouze, když 
byl přítomen 
partner 
„Na doktorku 
partnera 
potřebovala 
jako pacienta, 
ale už to 
mohla být i 
panenka. 
Někdy se role 
vyměnily. 

Při skládání 
složitějších 
puzzle odmítala 
pomoc partnera 
uvítala jako 
diváka. Občas 
požádala sama o 
pomoc. Chtěla 
pochvalu. 



Využívání 
nápodoby 
(rady) 
dospělého 
partnera -
matky 

Nápodobu a 
radu užívala 
při stavbě 
kolejí, mostů a 
přejezdů, aby 
byla trať 
funkční. 
Při stavbě 
z kostek jsem 
jí neradila, a 
ani sama radu 
nevyžadovala. 

Rady jsem jí 
už nedávala. 
Nápodoba byla 
patrná u všech 
her, zejména u 
hry na 
maminku, 
když se 
oblékala do 
šatů. 

Ústní rady 
využívala stále 
ve stejných 
situacích. 
Aby si obrátila 
všechny dílky 
obrázkem 
nahoru. Rady -
začít od 
jednoduchého 
např. obličeje, 
zjistit co jí 
v skládačce 
chybí a podle 
toho najít dílek -
nevyužívala 
sama spontánně, 
ale na moji 
výzvu při 
skládání, to 
udělala. 

Rady jsem 
nedávala. 
Nápodobu 
nevyužívala. 

Rady jsem jí 
nedávala. 
Využívala 
nápodoby při 
přípravě 
dekorací, ale i 
v námětech na 
pohádky, 
napodobovala 
rozhovory. 

Soustředěn 
ost a zaujetí 
hrou 

Soustředěnost 
- 1, velké 
zaujetí, hraji 
bavila a 
neustále ji 
opakovala, 
hrála si téměř 
každý den. 
Nechtěla 
stavbu uklidit. 

Soustředěnost 
- 2 . V šatech 
chodila i poté, 
co hra 
skončila. 

soustředěnost -
1, vždy vydržela 
až do konce. Při 
nezdaru se 
nevztekala, 
dílek odložila a 
zkoušela najít ten 
správný. 

Soustředěnost -
1, hraji vždy 
nadchla. 
Nechtěla j i 
ukončit. Konec 
většinou nastal, 
když 
spadla,uhodila se 
atd. 

Soustředěnost 
- 1, do hry 
často 
zasahovala. 
Po skončení 
první pohádky, 
chtěla vždy 
další novou. 

Momenty, 
které hru 
ovlivnily 

Nepozorovala 
jsem, že by hru 
významně 
ovlivňovali 
nějaké faktory. 

Tyto hry 
ovlivňovaly 
vnější 
momenty, jako 
např. 
procházka, 
návštěva u 
doktorky, 
nechávala se 
často 
inspirovat. 

Hru dokončila za 
jakékoliv situace. 
Obvykle hru 
ovlivnily nepatrné 
vnější faktory.. 

Obvykle hru 
ovlivnily nepatrné 
vnější faktory. 

Na této hře 
jsem 
pozorovala, že 
byla výrazně 
ovlivněna 
vnějšími 
faktory. 

Doba, 
kterou si 
dítě samo 
hrálo, 
s partnerem 

Hra se 
prodloužila a 
hrála si sama 
až 2 hodiny. 
Hra 
s partnerem 
nemělo vliv na 
délku trvání 
hry. 

Sama -
několik pár 
minut (5-10), 
S partnerem -
i půl hodiny. 

Složit náročnější 
puzzle 
vyžadovalo i půl 
hodiny 
pozornosti, vždy 
složila celé. Poté 
co pouzzle 
složila, nechtěla 
opakovat znovu. 

Sama si nehrála, 
s partnerem 
vydržela dokud 
hru neukončil 
„úraz" i 30 
minut. 

Sama hrála cca 
15 minut i 
včetně 
přípravy. 
S partnerem 
vydržela i 
hodinu. 



Komunikac 
e při hře -
monolog, 
dialog 

Neustále 
komentovala, 
co staví, ráda 
mi o tom 
povídala. 
Když stavěla 
zvířátka 
mluvila za ně, 
i užívala přímé 
řeči. 

Při těchto 
hrách neustále 
komentovala 
svoje chování, 
jednání. 
Komunikovala 
nejěastěji 
s partnerem. 
Panence 
zpívala, za ní 
nemluvila. Při 
hře na 
doktorku 
vykala 
pacientovi. 

Při skládání 
sama příliš 
nekomunikovala, 
občas když si 
nebyla jistá, 
zeptala se „kam 
to patří". 

Projevy 
komunikace byly 
smích, a krátké 
pokyny - „kopni 
ho", „teď já", 
„chytej". 

Při hře 
komunikovala 
se mnou a se 
zvířátky. Při 
komunikaci se 
mnou šlo 
většinou o 
příkazy, co 
mám udělat. 
Když hrála 
sama hovořila 
za zvířátka, 
snažila se 
měnit hlasy. 
Radila 
zvířátkům, 
kam mají jít, 
co udělat a 
komentovala 
jejich jednání. 
Často užívala 
otázek „Proč?" 
„Jak?" 

Dítě - holčička ve věku 2,9 (červen) 

Konstruktivní Námětová Společenská Motorická Fantastická 

Výběr a 
způsob 
užívání 
hraček 

Kostky a 
zvířátka -
stavba byla 
stále 
složitější. 
Nejčastěji 
stavěla ohrady, 
domečky, 
hrad. 
Stavěla více 
do šířky než 
do výšky, se 
záměrem, 
který se 
potvrdil, nebo 
ho po 
ukončení 
změnila. Do 
stavby 

„Na maminku" 
- o panenku se 
starala 
ráda,chtěla 
dělat v šechno 
jako 
s miminkem, 
přebalovala, 
oblékala, 
krmila,koupala 
, technicky 
zvládala už 
lépe. 
Oslovova la ji 
jedním 
jménem. Při 
péči o panenku 
nemusela být 
oblečena do 

Puzzle (B) -
složitější 
skládala 
bezchybně a 
velmi ráda. U 
složitějších 
občas 
potřebovala 
pomoc. Neměla 
žádnou taktiku, 
dílky vybírala 
náhodně, 
nezačínala od 
jednoduchého, 
ani od prostředku 
nebo od kraje. 
Nemá problém 
s otáčením dílků. 

Míč si většinou 
spontánně 
nevybírala,ale 
ráda a vždy se 
přidala. Vyhledáv 
ala rychlé běhání 
za míčem, 
kopání, házení. 
Sama používal 
míč na hopsání, 
nebo házela na 
cíl. 

Divadlo -
velmi oblíbená 
hra. Chtěla 
hrát pohádku 
sama pro 
diváka -
partnera. 
Nebo hrála 
společně 
s partnerem 
pro diváky -
hračky. 
Pohádku si 
raději 
vymyslela, 
nechtěla hrát 
známou. 
Známou jsem 
mohla hrát já. 



přidávala šatů, jako 
zvířátka,panáč dospělá. 
ky. Když sej í „Na 
něco nevedlo kuchařku" 
nebo nevěděla, nejraději 
jak to dostavět, pomáhala 
udělala to v kuchyni. 
z papíru a Vařila 
přidala ke panence a 
stavbě. používala své 
Přidávala i i iné nádobíčko.. 
předměty Hru „na paní 
(vařečky, malý učitelku"-
nábytek atd. příliš se 
Kostky před neobjevovala. 
stavbou Probíhala stále 
všechny stejně. 
vysypala, ale „Na doktorku" 
nepoužila - ošetřovala 
všechny. nejraději svoji 
( 3 0 - 4 0 panenku, nebo 
kostek). živého 
Vybírala si pacienta. 
podle barvy, Stač i loji 
nejdříve náčiní, mluvila 
vybírala žluté jako paní 
kostky, pak doktorka. 
nahodile. 
Tvar nebyl 
rozhodující, 
ale když sej í 
kostka zrovna 
nehodila, 
nepoužilaji, 
nebo ji 
umístila jinam, 
než chtěla 
původně. 
Zvířátka a 
panáčky 
přidávala 
kdykoliv 

během stavby, 
Nepojmenovav 
ala j e . 
Nehrála si 
s nimi. Hra 
s vláčky -
žádný výrazný 
posun, stále 
jednodušší, ale 
funkční tratě, 
zkoušela 

mosty. Okolí 

stále 
dekorovala 
kostkami -

Stejnou 
pohádku 
neopakovala, 
a le hrála 
novou, 
rozehranou 
pohádku v ž d y 
dokonči la . 
Hračky jsme 
vybíraly 
společně, vždy 
j sme se 
dohodly. 
Negativní 
postavy už 
byly součástí 
každé hry. 
Nechtěla, aby 
vypadaly 
strašidelně 
(ježibaba, 
čert), ale byly 
to zvířátka 
(kráva, žába 
atd.) 



domečky, nebo 
stavěla k cestě 
zvířátka. 

Potřeba 
spolupráce 
s dospělým 
partnerem 
- matkou 

Spolupráci 
nevyžadovala, 
ale uvítala. 
Nenechala si 
příliš do 
stavby 
zasahovat. 
Musela jsem 
stavit podle ní. 

Na maminku" 
- pomoc 
vyžadovala 
stále méně 
často, ale co 
nezvládla 
sama, nechala 
udělat 
partnera. 
„Na paní 
učitelku" hrála 
si pouze, když 
byl přítomen 
partner. 
„Na doktorku" 
partnera 
potřebovala 
v roli pacienta, 
nebo doktora. 

Při skládání 
složitějších 
puzzle odmítala 
pomoc, partnera 
uvítala jako 
diváka. Občas 
požádala sama o 
pomoc. Chtěla 
pochvalu. 

Často musel být 
přítomen partner, 
sama házela na 
cíl nebo hopsala. 

Požadovala při 
hře partnera. 
Jako diváka 
nebo kdo hrál. 
Sama si 
divadlo 
dokázala 
připravit, ale 
hrála i pro 
panenky. 

Využívání 
nápodoby 
(rady) 
dospělého 
partnera -
matky 

Nápodobu a 
radu užívala 
při stavbě 
kolejí, mostů a 
přejezdů, aby 
byla trať 
funkční. 
Při stavbě 
z kostek jsem 
jí neradila, a 
ani sama radu 
nevyžadovala. 

Rady jsem jí 
nedávala. 
Nápodoba byla 
patrná u všech 
her. 

Ústní rady 
využívala stále 
ve stejných 
situacích. 
Aby si obrátila 
všechny dílky 
obrázkem 
nahoru. Rady -
začít od 
jednoduchého 
např. obličeje, 
zjistit co jí 
v skládačce 
chybí a podle 
toho najít dílek -
nevyužívala 
sama spontánně, 
ale na moji 
výzvu při 
skládání, to 
udělala. 

Rady jsem 
dávala při hodu 
na cíl, hod se 
nesnažila 
napodobit, ale 
když jí to nešlo, 
pomohla si např. 
přiblížením cíle. 

Rady jsem jí 
nedávala. 
Využívala 
nápodoby při 
přípravě 
dekorací, ale i 
v námětech na 
pohádky, 
napodobovala 
rozhovory. 

Soustředěn 
ost a zaujetí 
hrou 

Soustředěnost 
- 1, ve lké 
zaujetí, hraj i 
bavila a 
neustále ji 
opakovala , 
hrála si téměř 
každý den. 
Nechtě la 
stavbu uklidit. 

Soustředěnost 

_ 2. Ale často 
hru 
nedokončila a 
začala si hrát 
s něčím jiným. 

Soustředěnost -
1, vždy vydržela 
až do konce. Při 
nezdaru se 
nevztekala, 
dílek odložila a 
zkoušela najít ten 
správný. 

Soustředěnost -
1, hra ji vždy 
nadchla. 

Soustředěnost 
- 1, do hry 
často 
zasahovala. 
Po skončení 
první pohádky, 
chtěla vždy 
další novou. 



Momenty, 
které hru 
ovlivnily 

Nepozorovala 
jsem, že by hru 
významné 
ovlivňovali 
nějaké faktory. 

Doba, 
kterou si 
dítě samo 
hrálo, 
s partnerem 

Hra se 
prodloužila a 
hrála si sama 
až 2 hodiny. 
Hra 
s partnerem 
nemělo vliv na 
délku trvání 
hry. 

Hru „na 
maminku" 
velmi 
ovlivnilo 
narození 
miminka 
v okolí. U 
všech her jsem 
pozorovala 
vliv vnějšího 
okolí, jako 
např. 
procházka, 
návštěva u 
doktorky atd. 
Nechávala se 
často 
inspirovat. 

Hru dokončila za 
jakékoliv situace. 
Vnější faktory 
hru neovlivnily. 

Nepozorovala 
jsem, že by hru 
ovlivnily určité 
momenty. 

Sama 15 
minut, 
S partnerem -
i půl hodiny. 

Komunikac 
e při hře -
monolog, 
dialog 

iNeustále 
komentovala, 
co staví, ráda 
mi o tom 
povídala. 
Když stavěla 
zvířátka, říkala 
jim, kam je dá 
a co budou 
dělat. 

Při těchto 
hrách neustále 
komentovala 
svoje chování, 
jednání. 
Komunikovala 
nejčastěji 
s partnerem. 
Panenku 
oslovovala 
jedním 
jménem, 
přikazovala, 
zpívala j i, za 
ní nemluvila. 
Při hře na 
doktorku 
vykala 
pacientovi. 

Složit náročnější 
puzzle 
vyžadovalo i půl 
hodiny 
pozornosti, vždy 
složila celé. Poté 
co pouzzle 
složila, nechtěla 
opakovat znovu. 

Hru nevydržela 
příliš dlouho, ale 
často se k ní po 
chvíli vrátila. 

Při skládání 
sama příliš 
nekomunikovala, 
občas když si 
nebylajistá, 
zeptala se „kam 
to patří". 

Projevy 
komunikace byly 
smích, a krátké 
pokyny - „kopni 
ho", „teď já", 
„chytej" „dívej 
se". 

Na této hře 
jsem 

pozorovala, že 
byla výrazně 
ovlivněna 
vnějšími 
faktory. 

Sama hrála cca 
15 minut i 
včetně 
přípravy. 
S partnerem 
vydržela i 
hodinu. 

Při hře 
komunikovala 
se mnou a se 
zvířátky. Při 
komunikaci se 
mnou šlo 
většinou o 
příkazy, co 
mám udělat. 
Když hrála 
sama hovořila 
za zvířátka, 
snažila se 
měnit hlasy. 
Radila 
zvířátkům, 

kam mají jít, 
co udělat a 
komentovala 
jejich jednání. 
Často užívala 
otázek „Proč?" 
„Jak?" 



Konstruktivní 

Výběr a 
způsob 
užívání 
hraček 

Kostky a 
zvířátka -
stavba byla 
složitější. 
Nejčastěji 
stavěla ohrady, 
domečky, 
hrad. 
Stavěla více 
do šířky než 
do výšky, se 
záměrem, 
který se 
potvrdil, nebo 
ho po 
ukončení 
změnila. Do 
stavby 
přidávala 
zvířátka,panáč 
ky. Stavbu 
dekorovala 
nebo přidávala 
provázky, 
korálky, 
mušle, papíry, 
malý nábytek. 
Kostky před 
stavbou 
všechny 
vysypala, 
používala 
všechny 
(až 100 
kostek). 
Vybírala si 
podle barvy, 
nejdříve 
vybírala žluté 
kostky, pak 
nahodile. 
Tvar nebyl 
rozhodující, 
ale když sej í 
kostka zrovna 
nehodila, 
nepoužila ji, 
nebo ji 

umístila jinam, 
než chtěla 
původně. 

Námětová Společenská 

„Na maminku" 
- o panenku se 
starala 
ráda,chtěla 
dělat všechno 
jako 
s miminkem, 
přebalovala, 
oblékala, 
krmila,koupala 
, technicky 
zvládala už 
lépe. 
Oslovovala ji 
jedním 
jménem. Při 
péči o panenku 
nemusela být 
oblečena do 
šatů, jako 
dospělá. Často 
chtěla být 
sama 
miminkem. 
„Na 

kuchařku" 
nejraději 
pomáhala 
v kuchyni. 
Vařila 
panence a 
používala své 
nádobíčko, 
používala 
vodu, kytky, 
kamínky atd., 
vařila 
konkrétní jídla. 
Vždy dávala 
ochutnat. 
Hru „na paní 
učitelku"-
neobjevovala 
se. 
„Na doktorku" 
- ošetřovala 
nejraději svoji 
panenku, nebo 
živého 
pacienta. 
Stačilo jí 

Puzzle (B) -
složitější 
skládala 
bezchybně a 
velmi ráda. U 
složitějších 
pomoc většinou 
nepotřebovala. 
Neměla žádnou 
taktiku, dílky 
vybírala 
náhodně, 
nezačínala od 
jednoduchého, 
ani od prostředku 
nebo od kraje. 
Neměla problém 
s otáčením dílků. 

Motorická 

Míč si většinou 
spontánně 
nevybírala,ale 
ráda a vždy se 
přidala. Vyhledáv 
ala rychlé běhání 
za míčem, 
kopání, házení. 
Sama používal 
míč na hopsání, 
nebo házela na 
cíl. 

Fantastická 

Začal se 
objevovat 
fiktivní 
kamarád. Byla 
to princezna, 
její sestra. 
Dávala jí 
vymyšlená 
jména 
(helinka. 
nelinka, 
dalinka) 
Charakterizova 
laji vždy 
pozitivně. 
Hrála si s ní, 
mluvila na ní a 
mě tlumočila, 
co říká. 
Divadlo -
velmi oblíbená 
hra. Chtěla 
hrát pohádku 
sama pro 
d iváka-
partnera. 
Nebo hrála 
společně 
s partnerem 
pro diváky -
hračky. 
Pohádky si 
raději 
vymýšlela, ale 
hrála i 
známou. 
Stejnou 
pohádku 
neopakovala, 
ale hrála 
novou, 
rozehranou 
pohádku vždy 
dokončila. 
Hračky jsme 
vybíraly 
společně, vždy 
jsme se 
dohodly. 
Negativní 
postavy už 



Zvířátka a 
panáčky 
přidávala 
kdykoliv 
během stavby, 
Nepojmenováv 
ala je. 
Nehrála si 
s nimi. Hra 
s vláčky -
žádný výrazný 
posun, stále 
jednodušší, ale 
funkční tratě, 
zkoušela 
mosty. Okolí 
stále 
dekorovala 
kostkami — 
domečky, nebo 
stavěla k cestě 
zvířátka. 

náčiní, mluvila 
jako paní 
doktorka. 

byly součástí 
každé hry. 
Nechtěla, aby 
vypadaly 
strašidelně 
Gežibaba, 
čert), ale byly 
to zvířátka 
(kráva, žába 
atd.) 

Potřeba 
spolupráce 
s dospělým 
partnerem 
- matkou 

Spolupráci 
nevyžadovala, 
ale uvítala. 
Nenechala si 
příliš do 
stavby 
zasahovat. 
Musela jsem 
stavit podle ní. 
Svojí stavbu 
jsem stavět 
nemohla, 
pouze 
spolupracovat 
na její. 

Na maminku" 
- pomoc 
vyžadovala 
stále méně 
často, ale co 
nezvládla 
sama, nechala 
udělat 
partnera. 
Chtěla 
partnera, aby 
se o ní staral, 
jako o 
miminko. 
„Na 

doktorku" 
partnera 
potřebovala 
v roli pacienta, 
nebo doktora. 

Při skládání 
složitějších 
puzzle odmítala 
pomoc, partnera 
uvítala jako 
diváka. Občas 
požádala sama o 
pomoc. Chtěla 
pochvalu. 

Často musel být 
přítomen partner, 
sama házela na 
cíl nebo hopsala. 

Požadovala při 
hře partnera. 
Jako diváka 
nebo kdo hrál. 
Sama si 
divadlo 
dokázala 
připravit, ale 
hrála i pro 
panenky. 

Využívání 
nápodoby 
(rady) 
dospělého 
partnera -
matky 

j 
i 

Nápodobu a 
radu užívala 
při stavbě 
co lej í, mostů a 
přejezdů, aby 
>yla trať 
funkční. 
Při stavbě 
i kostek jsem 
í neradila, a 
ini sama radu 
íevyžadovala. 

Rady jsem jí 
nedávala. 
Nápodoba byla 
oatrná u všech 
1er. 

> 

Ústní rady 
využívala stále 
ve stejných 
situacích. 
Aby si obrátila 
všechny dílky 
obrázkem 
nahoru. Rady -
«ačít od 
ednoduchého 
iapř. obličeje, 
y ist it co j í 

skládačce 

Rady jsem 
dávala při hodu 
na cíl, hod se 
nesnažila 
napodobit, ale 
když j í to nešlo, 
pomohla si např. 
Přiblížením cíle. 

Rady jsem jí 
nedávala. 
Využívala 
nápodoby při 
přípravě 
dekorací, ale i 
v námětech na 
aohádky, 
napodobovala 
"ozhovory. 



chybí a podle 
toho najít d í l e k -
nevyužívala 
sama spontánně, 
ale na moji 
výzvu při 
skládání, to 
udělala. 

Soustředěn 
ost a zau jetí 
hrou 

Soustředěnost 
- 1, velké 
zaujetí, hraji 
bavila a 
neustále ji 
opakovala. 
Nechtěla 
stavbu uklidit. 

Soustředěnost 
- 2 . Ale často 
hru 
nedokončila a 
začala si hrát 
s něčím jiným. 

soustředěnost -
1, vždy vydržela 
až do konce. Při 
nezdaru se 
nevztekala, 
dílek odložila a 
zkoušela najít ten 
správný. 

Soustředěnost -
1, h ra j i vždy 
nadchla. 

Soustředěnost 
- 1, do hry 
často 
zasahovala. 
Po skončení 
první pohádky, 
chtěla vždy 
další novou. 

Momenty, 
které hru 
ovlivnily 

Nepozorovala 
jsem, že by hru 
významně 
ovlivňovali 
nějaké faktory. 

U všech her 
jsem 
pozorovala 
vliv vnějšího 
okolí, jako 
např. 
procházka, 
návštěva u 
doktorky atd. 
Nechávala se 
často 
inspirovat. 

Hru dokončila za 
jakékoliv situace. 
Obvykle hru 
ovlivnily nepatrné 
vnější faktory. 

Obvykle hru 
ovlivnily nepatrné 
vnější faktory. 

Na této hře 
jsem 
pozorovala, že 
byla výrazně 
ovlivněna 
vnějšími 
faktory. 

Doba, 
kterou si 
dítě samo 
hrálo, 
s partnerem 

Hrála si sama 
až 2 hodiny. 
Hra 
s partnerem 
neměla vliv na 
délku trvání 
hry. 

Sama 15 
minut, 
S partnerem -
i půl hodiny. 

Pozornost 
vydržela i půl 
hodiny, vždy 
složila celé 
puzzle. Poté co 
pouzzle složila, 
chtěla skládat 
další. 

Hru nevydržela 
příliš dlouho, ale 
často se k ní po 
chvíli vrátila. 

Sama hrála cca 
15 minut i 
včetně 
přípravy. 
S partnerem 
vydržela i 
hodinu. 

Komunikac 
e při hře -
monolog, 
dialog 

Neustále 
komentovala, 
co staví, ráda 
mi o tom 
povídala. 
Když 
přidávala 
dekorace, 
zajímala se o 
informace, 
které se k nim 
vztahovaly. 
(Proč je mušle 
vroubkovaná, 
jak se zavazuje 
uzel atd.) 

Při těchto 
hrách neustále 
komentovala 
svoje chování, 
jednání. 
Komunikovala 

nejčastěji 
s partnerem. 
Panenku 
oslovovala 
jedním 
jménem, 
přikazovala, 
zpívala j i, za 
ní nemluvila. 
Snažila se 
napodobovat 
miminko -

Při skládání 
sama příliš 
nekomunikovala, 
občas když si 
nebyla j istá, 
zeptala se „kam 
to patří". 

Projevy 
komunikace byly 
smích, a krátké 
pokyny - „kopni 
ho", „teď já", 
„chytej" „dívej 
se". 

Při hře 
komunikovala 
se mnou a se 
zvířátky. Při 
komunikaci se 
mnou šlo 
většinou o 
příkazy, co 
mám udělat. 
Když hrála 
sama hovořila 
za zvířátka, 
snažila se 
měnit hlasy. 
Radila 
zvířátkům, 
kam mají jít, 
co udělat a 



pláč, šišlání 
atd. Při hře na 
doktorku 
vykala 
pacientovi. 

komentovala 
jejich jednání. 
Často užívala 
otázek „Proč?" 
„Jak?" 

Dítě - holčička ve věku 2,11 (srpen) 

Výběr a 
způsob 
užívání 
hraček 

Konstruktivní 

Kostky a 
zvířátka -
stavba byia 
složitější. 
Nejčastěji 
stavěla ohrady, 
domečky, 
hrad. 
Stavěla více 
do šířky, ale 
objevily se 
stavby do 
výšky, občas 
se pokoušela o 
střechu.Chtěla 
dokonalou a 
funkční stavbu 

dveře, okna 
atd. Stavěla 
se záměrem, 
který' po 
skončení 
zůstával. Do 
stavby 
přidávala 
zvířátky,panáč 
ky. Stavbu 
dekorovala 
nebo přidávala 
provázky, 
korálky, 
mušle, papíry, 
malý nábytek. 
Kostky před 
stavbou 
všechny 
vysypala, 

jroužívalfL 

Námětová 

„Na maminku' 
- o panenku 
zájem opět 
postupně 
upadal. 
Panenku 
někdy vozila 
v kočárku, 
koupala. 
Oslovovala ji 
jedním 
jménem. Při 
péči o panenku 
nemusela být 
oblečena do 
šatů, jako 
dospělá. 
„Na 

kuchařku" 
nejraději 
pomáhala 
v kuchyni. 
Vařila se svým 
nádobíčkem a 
používala 
vodu, kytky, 
kamínky atd., 
vařila 
konkrétní jídla. 
Vždy dávala 
ochutnat. 
Hru „na paní 
učitelku"-
neobjevovala 
se. 
„Na doktorku" 
- ošetřovala 

[panenku, nebo 

Společenská 

Puzzle (B) -
složitější 
skládala 
bezchybně a 
velmi ráda. U 
složitějších 
pomoc většinou 
nepotřebovala. 
Neměla žádnou 
taktiku, dílky 
vybírala 
náhodně, 
nezačínala od 
jednoduchého, 
ani od prostředku 
nebo od kraje. 
Neměla problém 
s otáčením dílků. 

Motorická 

Míč si většinou 
spontánně 
nevybírala,ale 
ráda a vždy se 
přidala.Vyhledáv 
ala rychlé běhání 
za míčem, 
kopání, házení. 
Sama používala 
míč na hopsání, 
nebo házela na 
cíl. 

Fantastiká 

Začal se 
objevovat 
fiktivní 
kamarád. Byla 
to princezna, 
její sestra. 
Dávala jí 
vymyšlená 
jména 
(helinka, 
nelinka, 
dalinka) 
Charakterizova 
laji vždy 
pozitivně. 
Hrála si s ní, 
mluvila na ní a 
mě tlumočila, 
co říká. 
Divadlo -
velmi oblíbená 
hra. Chtěla 
hrát pohádku 
sama pro 
diváka -
partnera. 
Nebo hrála 
společně 
s partnerem 
pro diváky -
hračky. 
Pohádky si 
raději 
vymýšlela, ale 
hrála i 
známou. Často 
se zajímala,co 
bych chtěla 



Potřeba 
spolupráce 
s dospělým 
partnerem 
- matkou 

všechny 
(až 100 ks). 
Vybírala si 
podle barvy, 
nejdříve 
vybírala žluté 
kostky, pak 
nahodile. 
Tvar nebyl 
rozhodující, 
ale když se jí 
kostka zrovna 
nehodila, 
nepoužila ji, 
nebo ji 
umístilajinam, 
než chtěla 
původně. 
Zvířátka a 
panáčky 
přidávala 
kdykoliv 
během stavby, 
Nepojmenováv 
ala je. 
Nehrála si 
s nimi. Hra 
s vláčky -
žádný výrazný 
posun, stále 
jednodušší, ale 
funkční tratě, 
mosty. Okolí 
stále 
dekorovala 
kostkami -
domečky, nebo 
stavěla k cestě 
zvířátka. 

Spolupráci 
nevyžadovala, 
ale uvítala. 
Nenechala si 
příliš do 
stavby 
zasahovat. 
Musela jsem 
stavit podle ní 
Svojí stavbu 
jsem stavět 
nemohla, 
pouze 
spolupracovat 
na její. 

živého 
pacienta. 
Stačilo jí 
náčiní, mluvila 
jako paní 
doktorka. 

Na maminku" 
- pomoc 
vyžadovala 
málo, ale co 
nezvládla 
sama, nechala 
udělat 
partnera. 
„Na kuchařku" 
potřebovala 
připravit a 
donést některé 
suroviny. 
„Na 

doktorku" 
I partnera 

Při skládání 
složitějších 
puzzle odmítala 
pomoc, partnera 
uvítala jako 
diváka. Občas 
požádala sama o 
pomoc. Chtěla 
pochvalu. 

zahrát, ale pak 
hrála podle 
svého. Stejnou 
pohádku 
neopakovala, 
ale hrála 
novou, 
rozehranou 
pohádku vždy 
dokončila. 
Hračky jsme 
vybíraly 
společně, vždy 
jsme se 
dohodly. 
Negativní 
postavy už 
byly součástí 
každé hry. 
Nechtěla, aby 
vypadaly 
strašidelně 
(ježibaba, 
čert), ale byly 
to zvířátka 
(kráva, žába 
atd.) 

Často musel být 
přítomen partner, 
sama házela na 
cíl nebo hopsala. 

Požadovala při 
hře partnera. 
Jako diváka 
nebo kdo hrál. 
Sama si 
divadlo 
dokázala 
připravit, ale 
hrála i pro 
panenky. 



potřebovala 
v roli pacient, 
nebo doktora. 

i, 

Využívaní 
nápodoby 
(rady) 
dospělého 
partnera -
matky 

Nápodobu a 
radu užívala 
při stavbě 
kolejí, mostů e 
přejezdů, aby 
byla trať 
funkční. 
Při stavbě 
z kostek jsem 
jí neradila, a 
ani sama radu 
nevyžadovala. 

Rady jsem jí 
nedávala. 
Nápodoba byl 
patrná u všech 
her. 

Ústní rady 
využívala stále 

a ve stejných 
situacích. 
Aby si obrátila 
všechny dílky 
obrázkem 
nahoru. Rady -
začít od 
jednoduchého 
např. obličeje, 
zjistit co jí 
v skládačce 
chybí a podle 
toho najít dílek -
nevyužívala 
sama spontánně, 
ale na moji 
výzvu při 
skládání, to 
udělala. 

H
Rad); jsem P ^ ä t 

dávala při hodu nedávala 
na cíl, hod se Využívala 
nesnažila n á p o d o b 

napodobit, ale p ř í p r a v ě 

když jí to nešlo, dekorací, ale i 
pomohla si např. v námětech na 
přiblížením cíle. pohádky, 

napodobovala 
rozhovory. 

Soustředěn 
ost a zaujetí 
hrou 

Soustředěnost 
- 1, velké 
zaujetí, hraji 
bavila a 
neustále ji 
opakovala. 
Nechtěla 
stavbu uklidit. 

Soustředěnost 
- 2. Ale často 
hru 
nedokončila a 
začala si hrát 
s něčím jiným. 

soustředěnost -
1, vždy vydržela 
až do konce. Při 
nezdaru se 
nevztekala, 
dílek odložila a 
zkoušela najít ten 
správný. 

Soustředěnost 
1» hra ji vždy 
nadchla. 

Soustředěnost 
- 1, do hry 
často 
zasahovala. 
Po skončení 
první pohádky, 
chtěla vždy 
další novou. 

Momenty, 
které hru 
ovlivnily 

Nepozorovala 
jsem, že by hru 
významně 
ovlivňovali 
nějaké faktory. 

i 

U všech her 
jsem 
pozorovala 
vliv vnějšího 
okolí, jako 
např. 
procházka, 
návštěva u 
doktorky atd. 
Nechávala se 
íasto 
nspirovat. 

Hru dokončila za 
jakékoliv situace. 
Obvykle hru 
ovlivnily nepatrné 
vnější faktory. 

Obvykle hru 
ovlivnily nepatrné 
vnější faktory. 

j N a l é t o h ř e 
jsem 
pozorovala, že 
byla výrazně 
ovlivněna 
vnějšími 
faktory. 

C 
k 
d 
h 
s 

>oba, 1 
terou si a 
•tě samo t 
rálo, s 
partnerem n 

d 
h 

Irála si sama S 
ž 2 hodiny . n 
Ira S 
partnerem i 
eměla vliv na 
élku trvání 

ry-

ama 15 f 
linut, v 
partnerem - h 

půl hodiny. s 
P 
P 
cl 
d; 

ozornost f 
ydržela i půl p 
odiny, vždy č 
ožila celé c 
uzzle. Poté co 
ouzzle složila, 
ítěla skládat 
liší. 

Iru nevydržela 
říliš dlouho, ale 
asto se k ní po 
hvíli vrátila. 

sämähräiäcča~ 
15 minut i 
včetně 
přípravy. 
S partnerem 
vydržela i 
hodinu. 



Komunikac Neustále Při těchto Při skládání Projevy Při hře 
e při hře - komentovala, hrách neustále sama příliš komunikace byly komunikovala 
monolog, co staví, ráda komentovala nekomunikovala, smích, a krátké se mnou a se 
dialog mi o tom svoje chování, občas když si pokyny - „kopni zvířátky. Při dialog 

povídala. jednání. nebyla j istá, ho", „teď já", komunikaci se 
Když Komunikovala zeptala se „kam „chytej" „dívej mnou šlo 
přidávala nejčastěji to patří". se". většinou o 
dekorace, s partnerem. příkazy, co 
zajímala se o Panenku mám udělat. 
informace, oslovovala Když hrála 
které se k nim jedním sama hovořila 
vztahovaly. jménem. Při za zvířátka, 

hře na snažila se 
doktorku měnit hlasy. 
vykala Radila 
pacientovi. zvířátkům, 

kam mají jít, 
co udělat a 
komentovala 
jejich jednání. 
Často užívala 
otázek „Proč?" 
„Jak?" 
Na fiktivní 
princeznu 
hovořila 
přímou řečí. 
ale tlumočila 
co říká ona. 
Někdy skrz ní 
projevovala 
svá přání. 
Vinu na ni 
nesvalovala. 



8.2. Popis vývojové dynamiky jednotlivých typů her 

Konstruktivní hra 

Adéla si stavěla se dřevěnými kostkami velmi ráda a nebylo nutné ji příliš ke hře 

motivovat. Na počátku pozorování ve věku 2,0 stavěla Adéla jednoduché stavby bez 

záměru a používala maximálně 10 kostek. První složitější stavbu s jasným záměrem 

postavila ve věku 2,7 ze 30 - 40 kusů kostek. Záměr se po skončení stavby většinou 

změnil, ale stavbu vždy označila a charakterizovala. Ve věku 2,2, kdy ještě sama stavbu 

neoznačila, se nebránila jejímu označení ze strany rodiče. 

Barvy kostek si všímala ve věku 2,0 a poté až do věku 2,8 nebyly pro stavbu 

podstatné. Zpočátku upřednostňovala žlutou a červenou barvu, ač neměly žádnou 

významovou funkci. Ve věku 2,8 upřednostňovala pouze žluté kostky, které používala 

na nej důležitější části stavby. Obliba pro tuto barvu jí zůstala dodnes. 

Ve věku 2,0 vybírala pouze známé a jednoduché tvary jako kvádry a krychle. Ve 

věku 2,2 s rozvojem poznání různorodosti tvarů a s rozvojem experimentace nebyl tvar 

pro stavbu rozhodující. Ani ke konci pozorování ve věku 2,11 nevyhledávala konkrétní 

tvar kostky. Kostky brala nahodile a když usoudila, že se j í tvar nehodí, kostku odložila, 

případněji použila na jiné místo, než chtěla původně. 

Ve věku 2,2 se hra stávala složitější, a to přidáním umělohmotných zvířátek. 

Zvířátka přidávala sama zcela spontánně a to po celou dobu pozorování. Nejprve je 

stavěla vedle kostek. Později ve věku 2,6 s rozvojem představivosti a orientace v 

prostoru, začala stavět různá příslušenství (stůl, klouzačku atd.). Zvířátka začala 

umisťovat do vnitřního prostoru a stala se tak plně integrální součástí stavby. Stavbu 

příslušenství vymýšlela ze života lidí (dětí), což bylo bližší jejímu porozumění a 

chápání. Prvních staveb se záměrem jsem si všimla ve věku 2,7. Ve věku 2,9 začala 

stavbu dekorovat a přidávat různé předměty. Tím objevovala nové možnosti, jak si hrát 

s předměty, které samy o sobě nejsou pro hru významné (provázek, mušle). Tyto 

předměty musela nejdříve poznat a poté je použila. Nikdy si o ně neřekla sama. 

S rodičem spolupracovala vždy ráda, hlavně na počátku ve věku 2,0, velmi často si 

o pomoc při spolupráci řekla sama. Postupně s rozvojem motoriky, fantazie a 

představivosti, kdy začala stavět složitější stavby, zájem o spolupráci upadal, zhruba ve 

věku 2,6. 



Během pozorování a to v různých věkových obdobích využívala nápodobu, to 

zejména tehdy, když si osvojovala nové poznatky. Nápodoba byla selektivní 

napodobovala pouze to, co potřebovala pro svůj záměr, co j i inspirovalo, např. pro 

konstrukci složitější stavby, příslušenství pro zvířátka, funkčnost tratě atd. Když jsem jí 

ukazovala, jak se dá z kostek postavit vyšší věž, nezajímalo jí to. 

Hra ji vždy velmi bavila, byla soustředěná, trpělivá. Když si začala uvědomovat 

důležitost svého díla ve věku cca 2,3, nechtěla stavbu uklidit - toto její chování souvisí 

s uvědomováním trvalosti objektu. Až do konce pozorování do 2,11 měla potřebu 

stavbu ponechat. Zpočátku měla radost, že stavba zůstala, ale později ve věku 2,7 začala 

do postavené stavby zasahovat, přidávat, ubírat atd. 

Nepozorovala jsem, že by jakýkoli moment měl vliv na kvalitu její stavby. Když 

byla unavená nebo ve večerních hodinách, tak tuto činnost nevyhledávala. 

Doba hry se prodlužovala úměrně s věkem, tj. od 30 minut na začátku pozorování 

až po dvě hodiny na konci pozorování a závisela na vývoji a disciplíně. Hra vyžadovala 

delší dobu soustředění a setrvání spíše ve statické poloze. Spolupráce partnera při hře 

neměla vliv na délku trvání hry. 

Vzhledem k tomu, že Adéla měla na začátku pozorování ve věku 2,0 relativně 

bohatou slovní zásobu, neustále komentovala, co staví. Postupně s rozvojem 

komunikace přidala ve věku 2,8 přímou řeč. Komunikace byla podstatná, když 

popisovala stavbu a ve věku 2,10 k získání nových poznatků o přidávaných předmětech. 

Ve věku 2,4 mluvila za zvířátka a popisovala co dělají. Ve věku 2,5 začala zvířátka 

pojmenovávat jmény, ale pouze těmi, která znala. Užívala převážně ženských jmen, což 

souvisí s rozvojem její identity a ztotožněním se s ženským pohlavím, případně 

s upřednostňováním ženského pohlaví. 



Z námětových her jsem vybrala čtyři hry „na něco" , které se během pozorování 

objevovaly nejčastěji. Jsou to hry na maminku, na kuchařku, na učitelku a na doktorku 

U těchto her docházelo během pozorování k nej výraznějším změnám. 

Hra na maminku - u Adély jsem na počátku pozorování, v období od 2,0 do 2 3 

nepozorovala žádný větší zájem o hru s panenkou. Ve věku 2,4 se situace prudce 

změnila, neboť dostala panenku novou. V tomto období si s ní nejčastěji hrála tak, že ji 

vozila v kočárku, chovala ji a nosila všude s sebou. Nekrmila ji, ani neoblékala, ale 

chtěla ji pouze nahou, a to i přesto, že jsem jí vysvětlovala, že jí bude venku zima. Bylo 

zajímavé, že od této chvíle si občas hrála i s první panenkou, zájem střídavě věnovala 

oběma. Ještě následující měsíc ve věku 2,5 si s panenkou hrála často a stejným 

způsobem. Pojmenovala ji, dávala jí různá jména, která byla pro ni známá z okolí. 

Jména neustále měnila. S rozvojem jemné motoriky a množstvím nově získaných 

zkušeností se v následujícím období začala o panenku „technicky" starat lépe. Ve věku 

2,8 bez problémů dokázala panenku přebalit, obléknout a nakrmit. Ale celkově o tuto 

hru neprojevovala takový zájem jako dříve. Toto období bylo specifické tím, že spíše 

než samotná péče o panenku, byla upřednostněna nápodoba matky. Adéla vyhledávala 

oblékání a strojení sebe sama do matčiných šatů, bot, „líčila se". Toto převlečení ji při 

hře dodávalo pocit důležitosti a „velikosti". Až do konce pozorování, čili do 2,11, bylo 

převlékání důležitou součástí hry, nikoliv podstatné a nezbytné pro samotnou hru 

s panenkou. Ve věku 2,9 se opakovaně zvýšil zájem o panenku. Vypozorovala jsem, že 

to bylo v souvislosti s narozením miminka v našem blízkém okolí. O panenku se 

s nadšením starala, a zajímala se o veškeré informace, které se vztahovaly k péči a 

narození miminka. Panence d a l a jedno jméno, které jí zůstalo. Téma „miminko" a vše 

kolem něj bylo pro ni velmi vyhledávané a lákavé. Proto i v následujícím měsíci, ve 

věku 2,10, si s panenkou hrála velmi často a ráda. Sama také malé miminko 

představovala. Chtěla, abych se o ni starala, krmila ji, chovala, oblékala, utěšovala a 

zpívala. Ještě na konci pozorování si s panenkou hrála ráda, ale tato hra už pro ni nebyla 

tak atraktivní a ani jsem nezaznamenala žádný posun. 

Do věku 2,6 jsem byla během hry s panenkou nejčastěji jako pozorovatel. 

Spolupráci ani pomoc příliš nevyhledávala, raději si s panenkou hrála sama. 

V souvislosti s tím, jak se hra rozvíjela a jak začala o panenku pečovat, požadovala 



nejčastěji od matky pomoc při činnostech, které sama nezvládala, např. přebalení 

podání obtížně dosažitelného předmětu apod. Ve věku 2,10 sama vyžadovala od matky 

spolupráci při hře, ve které sama přebrala roli miminka a matce vyhradila roli pečující 
maminky. 

V období od 2,0 do 2,4 se nejčastěji objevovala hra „na kuchařku". Adéla měla 

svoje malé nádobíčko, se kterým vařila. Nejčastěji hra probíhala tak, že si nádobí 

rozložila, zamíchala, oznámila, co uvařila, dala ochutnat a hra skončila. Raději však 

používala opravdické nádobí v kuchyni, se kterým vařila také ,jako". Velmi často také 

pomáhala matce při vaření, kdy se sama snažila zvládat jednoduché činnosti, zejména 

při pečení. Nej přitažlivější činností bylo, když si mohla v matčině přítomnosti vařit po 

svém. To znamená, že dostala potřebné ingredience (těsto, vodu, mouku atd.) a 

nakládala s tím, jak chtěla a potřebovala. Během této činnosti jsem zaznamenávala 

jednak rozvoj jemné motoriky, ale také fantazie, slovní zásoby, uvědomění si množství 

atd. 

Hra na kuchařku se začala rozvíjet v souvislosti s hrou na maminku, kdy měla 

potřebu panence vařit a to ve věku 2,7. 

Ve věku 2,10 s rozvojem fantazie, ale také za přispění okolnosti, že bylo léto, 

začala při vaření používat kytky, kamínky, vodu, písek atd. Vařila konkrétní, ale pro ni 

známá jídla. Jídla připravovala pro panenku, ale také pro všechny, co byli doma. Dávala 

ochutnávat a zajímala se, jaký další pokrm má uvařit. 

Potřeba spolupráce matky při této hře byla po celou dobu pozorování pro Adélu 

důležitá. Při vaření s dětským nádobíčkem byla matka ten, kdo ochutnával, oceňoval 

„kvalitu" jídla, pomáhal při činnostech, které sama nezvládala. Během vaření v kuchyni 

byla matka důležitá jako pozorovatel kvůli bezpečnosti, ale také proto, aby poradila a 

pomohla při nových a těžkých činnostech. 

Hra „na paní učitelku" se nově objevila ve věku 2,5. Osobně s touto profesí nepřišla 

do styku, proto bylo zajímavé, že ji tato role oslovila a dokázala vymýšlet nové 

momenty. S touto profesí ji seznámila matka a také první hra na paní učitelku byla za 

aktivní účasti matky. Vzhledem k tomu, že neměla žádné osobní zkušenosti, hra 

probíhala v rámci stále stejného vzorce. Adéla si vybrala žáky - plyšová zvířátka, pro 

která připravila sezení na polštářích. Výběr žáků a jejich zasedací pořádek byl asi 



nejdůležitější prvek během celé hry. Také jim rozdávala papíry, tužky, případně něco 

nadiktovala, nakreslila, po zvířátkách většinou nic nechtěla. 

Adéla při této hře vyhledávala poměrně často spolupráci s partnerem - matkou 

Vyžadovala, aby jí matka pomohla s přípravou, ale téměř vždy měla svoji představu -

jaká zvířátka vybere, kam je posadí, co se budou učit apod. a nenechávala se příliš 

ovlivnit. Matku vždy požadovala jako partnera k sobě, nechtěla, aby byla žákem. Také 

požadovala od matky činnosti, které sama nezvládala, jako něco napsat, nakreslit, podat, 

apod. 

Ve věku 2,7 se objevila další nová hra „na doktorku". Měla k dispozici malé 

doktorské náčiní. Nejraději při této hře ošetřovala živého pacienta - matku, někdy 

panenku. S tím také souvisí potřeba partnera při hře. Adéla vyžadovala aktivní 

spolupráci při hře s matkou. Buď byla pacient, nebo se role vyměnily, a pak byla 

doktorka. 

Při těchto námětových hrách jsem si všimla, že Adéla velmi často využívala 

nápodobu, a to jako opakování pozorovaného projevu. Nápodoba byla zjevná, když se 

okamžitě snažila napodobovat činnosti např. při vaření, nebo při péči o panenku, aby se 

tak více zdokonalovala a naučila se nové věci. Napodobovala chování druhých, 

oblékání, jednotlivé situace, byl to pro ni způsob, jak se orientovat a přizpůsobit se 

prostředí. Když jsem do hry vstupovala s nějakou radou nebo doporučením, většinou ji 

nereflektovala. Domnívám se, že to souvisí s jejími povahovými rysy, kdy lze Adélu 

charakterizovat jako tvrdohlavou a cílevědomou osobnost. 

Tyto hry ji samozřejmě bavily a byla vždy nadšená z nových zkušeností, poznatků i 

hraček. Ovšem při srovnání s ostatními, musím konstatovat, že obvykle nebyla příliš 

soustředěná a zaujatá, často si hrála s několika hračkami najednou, odbíhala od hry. Až 

koncem pozorování bylo zřejmé větší nadšení, hra ji také více bavila a uspokojovala. 

Domnívám se, že to souvisí s rozvojem s c h o p n o s t í jako je jemná motorika, fantazie atd. 

I doba trvání hry se měnila. Na počátku pozorování si hrála cca 10 minut a 

s partnerem déle asi 15 minut. Doba se úměrně prodlužovala s věkem a na konci 

pozorování si hrála až 30 minut. 

Tyto námětové hry také ovlivnilo velké množství vnějších podnětů. Při hře 

s panenkou bylo důležitým momentem, jak už jsem zmínila, narození miminka 

v blízkém okolí (intenzivnější porozumění celkové péči o panenku), vliv měl i dárek 



v podobě nové panenky (nová panenka u ní vzbudila zájem a začala si sn í hrát), 

procházky (inspirace, jak si lze s panenkou hrát) a také vztah s vrstevníky (jména pro 

panenku). Při hře na kuchařku sehrála významnou roli osobní návštěva restaurace 

(častější potřeba pomoci při vaření), častý pobyt venku, kde našla inspiraci v přírodním 

materiálu (suroviny na vaření). Při hře na doktorku se opět uplatnila osobní zkušenost 

s návštěvou u lékaře (vždy totéž opakovala doma), nemoc nebo bolest někoho 

z blízkého okolí (impuls, aby si hrála na doktorku). Při hře na paní učitelku sehrála 

významnou roli návštěva dětského koutku (vzbudila zájem o tuto hru), nakreslení 

obrázku (musí to naučit plyšová zvířátka) apod. 

Komunikace při námětových hrách byla velmi důležitá. Vzhledem k tomu, že měla 

Adéla bohatou slovní zásobu, tak komunikovala neustále. Většinou se jednalo o otázky 

z její strany, jako například „Chceš napít?", „Můžu to taky vysypat?", „Podáš mi tu 

misku?", „Jak mám oblíknout to tričko?", „Kam jí mám posadit?" atd. S rozvojem hry 

jsem pozorovala bohatý rozvoj komunikace. Adéla neustále komentovala svoje 

jednání, panence povídala, co právě dělá, kam spolu půjdou, zpívala jí. Během hry na 

paní doktorku jsme spolu komunikovaly jako pacient a paní doktorka, vykaly jsme si. 

Byla jsem si vědoma, že právě tyto hry jsou pro dítě v tomto věku jednoduchou formou, 

jak se adaptovat na prostředí a jednoduše získat nové poznatky. Právě proto jsem se 

snažila Adélu seznámit s řadou nových situací. Povídaly jsem si, jak se pečuje o 

miminko, jak se co vaří, co a proč učí děti paní učitelka, jak a co ošetřuje paní doktorka 

atd. 



Hry z této skupiny nejsou příliš typické pro děti v batolecím věku. Přesto se mi 

podařilo sledovat jednu hru z této skupiny a Adéla ji velmi vyhledávala; tou hrou bylo 

skládání puzzle. Puzzle měla dvojího charakteru. Pěnové puzzle, kdy se vkládala 

středová část do jakéhosi rámečku a klasické, které bylo vhodné velikostí, námětem ale 

také počtem částí pro tento věk tj. dva až tři roky. Tato činnost byla po celou dobu 

pozorování velmi oblíbená a vyhledávaná. Při skládání pěnového puzzle vybírala 

motivy, které se jí nejvíce líbily a pro ty hledala vhodné rámečky. Přestože díly, které 

k sobě po složení patřily, měly odlišnou barvu, měla Adéla tendence při skládání hledat 

vždy díly se stejnou barvou. Po několika pokusech ve věku 2,2 již pochopila, že barva 

není ukazatelem a musí se řídit správným tvarem. Postupovala stejně, našla si 

nejoblíbenější motivy a těm pak správný rámeček. Ve věku 2,5, kdy začala skládat 

klasické a složitější puzzle postupovala obdobně. Nejprve si vzala dílek, co ji nejvíce 

zaujal, pokaždé to byl jiný a nepatřil zrovna, dle mého soudu, k těm, ke kterým se dá 

najít lehce další. Pak náhodně vybrala další a pokoušela se ho přiřadit k již postaveným, 

a to způsobem pokus - omyl. Když se nehodil, dílek odložila a vybrala další. Občas si 

všimla vhodného dílku, který správně přiložila. Při skládání neměla žádnou osvojenou 

techniku, kterou by puzzle skládala. Nezačínala sestavovat od středu, ani od kraje. 

S otáčením dílku neměla žádné problémy. Ve věku 2,8 již puzzle skládala bez větší 

pomoci. 

Při skládání pěnového puzzle ve věku 2,0 požadovala přítomnost matky. Pomoc 

nechtěla, vše chtěla zvládnout sama. Poté, co zjistila, že dílky sama nesloží, tak se 

rozzlobila a následně přijala pomoc. Matku vždy potřebovala jako partnera pro pomoc 

stále méně často. Spíše ji vyžadovala jako diváka, aby ji pozorovala a pochválila. 

Jestliže si nevěděla rady, snažila se nejprve najít řešení sama, teprve poté se obrátila na 

matku. 

Návod, jak správně skládat puzzle jsem jí nedávala, pouze jsem se snažila nabídnout 

určitá pomocná řešení, např. před skládáním obrátit dílky obrázkem nahoru, skládat od 

jednoduchého a jasného motivu, jak vyhledávat chybějící dílky apod. Radu využila 

v několika případech a to pouze, když jsem jí to před samotným skládáním připomněla. 

Nápodobu nevyužívala. 



Skládání ji velmi bavilo, pouze na počátku pozorování ve věku 2,0 až 2,2 jsem ji 

musela více motivovat a usměrňovat její výbušné chování. Tato hra vyžaduje trpělivost, 

soustředěnost a po určitou dobu zůstat ve statické poloze, což je obecně pro děti v tomto 

věku velmi složité. Přesto se domnívám, že tuto hru Adéla vyhledávala a vždy se pro ni 

nadchla. Vydržela soustředěně vždy až do konce činnosti. 

Zaznamenala jsem několik vnějších podnětů, na základě kterých se zvýšil zájem o 

skládání puzzle. Velké nadšení vyvolalo vždy nové puzzle, shlédnutí pohádky 

s totožným motivem, který je uveden na skládačce, když sama viděla sestavovat někoho 

z okolí nebo nemoc, během které vyhledávala klidnější hry apod. 

Doba, kdy dokázala setrvat při této činnosti, se měnila úměrně s věkem. Obecně 

platilo, že čím byla starší, tím vydržela delší dobu. Ve věku 2,0 soustředěně pracovala 

10 minut, na konci pozorování ve věku 2,11 se doba prodloužila až na 30 minut. 

Během skládání se soustředila a neměla příliš čas se zabývat komunikací. Nicméně 

bylo pro ni samozřejmostí, že vždy komentovala, co složila, a když si nebyla jistá, ptala 

se, kam který dílek patří nebo jestli to má dobře. Komunikace při této hře byla spíše 

patrná na straně matky, kdy jsem sej í snažila dát jednoduché instrukce, jak postupovat. 



Z této skupiny her jsem zvolila hru s míčem. Důvodem jsou rozsáhlé možnosti 

různých aktivit, které tato hra nabízí v interiéru i v exteriéru a také lze relativně dobře 

sledovat její vývoj. Vzhledem k tomu, že Adéla byla již od narození opožděná 

v motorickém vývoji, ukázala se tato skutečnost zřetelně právě v této hře. Na počátku 

pozorování v období od 2,0 do 2,3 si Adéla z nabídky různých míčů vybírala primárně 

podle vnějších znaků a povětšinou dávala přednost míči s postavičkami z oblíbených 

pohádek. V této době s míčem zacházela tak, že si sn ím kutálela, vyhazovala, 

umísťovala do různých krabic, misek, vozila v kočárku apod. V období 2,3 ji velmi 

zaujaly nafukovací míče. Zde bylo patrné, že ve výběru míče sehrála větší roli jeho 

barva, a tak nepřekvapí fakt, že Adéla si vybrala žlutý míč. Nafukovací míče 

vyhazovala, pozorovala, jak padají k zemi, házela si s nimi, nebo požadovala po 

dospělém partnerovi, aby míč vyhazoval a ona se ho snažila chytit. Domnívám se, že 

byla pro ni rozhodující skutečnost, že se míč pohyboval relativně pomalu a po 

předvídatelné dráze, tudíž jí manipulace nedělala problémy a nezažívala pocity 

neúspěchu z nepovedeného hodu nebo chycení. S rozvojem motoriky a rychlosti se ve 

věku 2,5 stal oblíbený malý míč „hopík". Neustále ho vyhazovala, pozorovala, jak 

skáče, nechávala ho padat, utíkala za ním. Pohyb za míčem ji uspokojoval a byla velmi 

vytrvalá. Zájem o míčové hry stoupl ve věku 2,7, kdy vyhledávala rychlé běhání za 

míčem, kopání, házení, většinou za přítomnosti matky. Vzhled míče nebyl při této hře 

rozhodující. Ke konci pozorování k této činnosti přibývaly další, a to s rozvojem 

pohybových dovedností, jako například házení na cíl, přes natažený provaz, do koše 

apod. 

Adéla vždy při této hře vyžadovala přítomnost matky a její aktivní účast při hře. 

Matka sama byla iniciátorem většiny míčových her. 

Během všech míčových her jsem se Adélu snažila povzbuzovat a především jí 

vhodně doporučovat, jak správně s míčem manipulovat - házet do dálky nebo na cíl, 

chytat, jak má držet ruce a nohy atd. Většinou se rady držela, ale zvládala to pouze 

v rozsahu svých možností. Snažila se také napodobovat, zejména komické situace. 

Zaujetí hrou se měnilo v souvislosti s její náladou, prostorem pro hru atd. Obecně 

lze konstatovat, že ji míčové hry bavily, vždy se pro ně nadchla, dala do činnosti 

veškerou svoji aktivitu, ale hry neměly většinou dlouhého trvání. Brzy si sama 



nacházela jinou, pro ni zajímavější činnost. Pouze běhání za míčem na konci 

pozorování většinou ukončil nějaký malý „úraz". 

Tuto hru pozitivně ovlivňovaly zdánlivě malicherné vnější podněty, jako je 

například dobrá nálada, hezké počasí, návštěva kamaráda, zapomenutý míč v trávě, 

pohádka apod. Také jsem si všimla, že tyto aktivní činnosti vyhledávala někdy večer, 

když byla unavená. Vždy tím načerpala novou energii. 

Nejčastčjšími projevy komunikace během těchto her byl smích, výskání a pokyny 

směrem k matce: „Házej!", „Podej mi ho!", „Teď já!", „Ještě!" apod. 



Z této skupiny her jsem zvolila pro své pozorování divadlo. Je to hra, která je u dětí 

velmi oblíbená a vyhledávaná a současně funguje jako významný výchovný prostředek. 

Dítě si rozvíjí fantazii, řeč, paměť a je možné pomocí pohádky dítěti sdělit jakoukoliv 

důležitou informaci, negativní i pozitivní, aby ji lépe pochopilo. 

Na začátku pozorování od 2,0 do 2,2 hrála pohádky vždy matka. Na pohádce jsme 

se s Adélou vždy společně domluvily a vybraly vhodné postavy - plyšová zvířátka a 

malé panenky. Pohádky byly většinou vymyšlené, ze života dětí a zvířat. Volila jsem 

krátké a srozumitelné příběhy s jednoduchým dějem. V případě, že jsem do hry chtěla 

dosadit negativní postavu nebo událost, nesouhlasila. Adéla v tomto období divadlo 

nejraději pozorovala, byla velmi vnímavá, děj prožívala tak silně, že zapomínala na 

okolí. Do hry často verbálně zasahovala, pobíhala, nevydržela sedět v klidu. Velmi 

často jsem hrála příběhy, které se skutečně v blízké minulosti staly, aby si situaci mohla 

ještě jednou prožít, reagovat na ni a uvědomit si své pocity. Jako příklad lze uvést 

situaci, kdy si Adéla nechtěla vyčistit zoubky, tak jsem zahrála pohádku o kočičce, 

kterou rozbolel zoubek, vysvětlila hravou formou, proč zoubky bolí, jak se tomu 

předchází a na příkladu kočičky ukázala, co bude následovat. Adéla to respektovala a 

velmi ji tento příběh zaujal. Ve věku 2,3 si sama začala pohádky resp. témata příběhů 

vymýšlet a k tomu vždy vybrala dle svého uvážení plyšová zvířátka. Často jsem musela 

pohádky opakovat. Ve věku 2,5 stále dávala přednost tomu, abych divadlo hrála já. 

Sama se také o hraní pohádky pokoušela, ale příliš dlouho ji to nebavilo. Zvládala velmi 

krátké pohádky se dvěma, maximálně třemi postavami, většinou napodobovala nebo 

část vymyslela. Při výběru pohádky byla postupně více shovívavější, vždy jsme se na 

pohádce dohodly a mezi zcela vymyšlené pohádky jsme zařadily i známé. Postavy 

k pohádkám chtěla vybírat zásadně sama, ale mohla jsem si dosadit postavu, kterou 

jsem potřebovala. 

Její snahy o hraní divadla byly stále častější, ale chtěla hrát vždy jako první. Raději 

si pohádky vymýšlela nebo napodobovala. V případě, že pohádku hrála Adéla, byla 

jsem divákem já, případně panenky. Pohádku jsme hrály často i společně. Postavy 

vybrala pro sebe, většinou i pro mě. V příbězích nebo jejich částech, které hrála Adéla, 

se občas objevovaly záporné postavy nebo situace. Ve věku 2,7 se negativní postavy a 



situace staly obvyklou součástí některých pohádek. Adéla nepřipouštěla, aby vypadaly 

strašidelně (čert, ježibaba), ale byla to zvířátka, která ztělesňovala zlo. 

Na konci pozorovaného období byly pohádky delší se složitějším dějem, v pohádce 

vystupovalo stále více postav i včetně těch negativních. Pohádky jsem hrála já, Adéla 

nebo obě společně, pohádka byla vždy dohrána do konce. Ve hrách se objevovalo dobro 

i zlo. Střídaly jsme pohádky klasické, vlastní a také dramatizované situace, které jsme 

spolu zažily. 

Z této hry se Adéla velmi těšila, ale pouze v mé přítomnosti, a to zejména na 

počátku pozorování. Pohádky jsem hrála zásadně já, Adéla byla divák, avšak velmi 

aktivně do hry zasahovala. Až ve věku 2,6, kdy začala hrát pohádky sama, byla při hře 

samostatnější a spolupráci nebo pomoc vyžadovala méně často. Samostatnější byla i při 

přípravě dekorací. V případě, že hrála divadlo, nemusela jsem ve hře tak intenzivně 

vystupovat, diváky byly panenky. 

Nápodoba byla patrná během celé hry. Napodobovala dekorace, témata pohádek, 

postavy i rozhovory. Doporučení, jak „správně" hrát jsem jí nedávala, pouze, když jsem 

se chtěla dohodnout na výběru pohádky nebo postavy. 

Tato hraj i po celou dobu pozorování velmi bavila, byla soustředěná na děj, do děje 

zasahovala a přispívala svými nápady. Velmi často vyžadovala opakování pohádky, 

nebo novou. 

Koncentrovaná vydržela relativně dlouhou dobu, což ovlivňoval i fakt, že hra byla 

většinou za aktivní spolupráce matky. Na počátku pozorování hra trvala obvykle 30 

minut, delší dobu už byla nesoustředěná a se zvířátky si začala hrát „po svém". S 

rozvojem samostatnosti ve hře se úměrně prodloužila i její doba. Sama si divadlo hrála 

15 minut, to obnášelo zejména přípravu dekorací a krátkou pohádku, s matkou až 

hodinu. Skutečnost, že dokázala delší dobu záměrně koncentrovat svoji pozornost na 

hru svědčí o schopnosti zapojit motivační mechanismy na atraktivní činnost. 

Tuto hru ovlivňovalo velké množství vnějších faktorů a rituálů. V případě 

vymyšlených vlastních pohádek jsme se inspirovaly různými výlety, návštěvami, 

počasím, svátky, roční nebo denní dobou, hrály jsme již prožité situace se zaměřením na 

různá nebezpečí nebo příjemné zážitky. Inspiraci jsme našly i v rituálech jako např. 

čištění zubů, usínání, procházka, jídlo atd. 



Komunikace byla během této hry nej výraznějším elementem. A to jak komunikace 

verbální tak neverbální. V době, kdy pohádky sledovala do věku cca 2,6 byla velmi 

aktivní divák. Při pohádkách komunikovala zejména s postavami. Radila jim, co mají 

dělat, kam jít, na co si mají dát pozor. Neustále komentovala jejich jednání. Ve věku 2,3 

komunikovala i se mnou a přikazovala mi, co mám hrát, jak atd. Neverbální projev se 

vyznačoval hlasitým smíchem, mračením nebo otočením v případě nesouhlasu. Často 

chtěla pohádku převyprávět už bez hraní a chtěla vysvětlovat souvislosti. Užívala 

otázky: „Proč...?" a „Jak...?". V období, kdy hrála divadlo sama, od cca 2,6, hovořila 

za zvířátka. Její řeč se vyznačovala správnou skladbou rozvité věty a souvětí, 

slovosledem. Měnila hlasy, snažila se napodobit pláč nebo smích, užívala přímou řeč. 

Ve věku 2,10 se začala objevovat fiktivní postava. Byla to princezna a zároveň 

mladší sestra Adély. Dávala ji vymyšlená jména (Helinka, Nelinka, Dalinka). 

Charakterizovala ji vždy pozitivně, je hodná, nekrade, je hezká. Hrála si sn í - jezdila 

s ní na výlet kočárem, běhala s ní. Neustále na ni mluvila, ale neodpovídala za ni, 

nicméně její fiktivní odpovědi mně tlumočila. („Pojedeš se mnou za dědou?" „Mami, 

Helinka říkala, že pojede." ). 



9. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A DISKUSE 

První pracovní hypotéza je založena na předpokladu, že znaky hry např. 

napodobování, činnost bez záměru, touha po poznání, individuální hra, opakování, 

velké zaujetí hrou, experimentace, destruktivní prvky, autonomie charakteristické pro 

věkové období staršího batolete budou identifikovány v plném rozsahu také u 

pozorovaného dítěte v období od dvou do tří let věku. 

První pracovní hypotéza se plně potvrdila co se týká prvních sledovaných měsíců, 

nicméně v dalším období byly pozorovány některé znaky hry typické pro děti staršího 

věku, např. hra se záměrem. Ve věku 2,7 se to projevovalo zejména u konstruktivních 

her - nejčastěji hra s kostkami, kde velmi častým záměrem byla stavba různých budov a 

konstrukcí určených pro zvířata. Pozorované batole mělo rovněž ambici postavit např. 

město Prahu nebo zoologickou zahradu. Realizace zamýšlených staveb se mu dařila, 

často ji opakovalo, dokončenou stavbu nechtělo uklízet a pokud si to prosadilo, se 

stavbou si opakovaně s velkým zaujetím hrálo. 

V oblasti námětových her se také v období 2,4 dal rozpoznat záměr pro hru „na 

něco". 

Mezi oblíbenými hrami tohoto žánru byly hry na maminku, na kuchařku, na učitelku 

a na doktorku, které samo dítě neustále zdokonalovalo a rozvíjelo. 

Fantastické hry v podobě divadla s plyšovými zvířátky ho velmi zaujaly a poprvé ve 

věku 2,6 začalo samo vymýšlet krátké příběhy a epizody ze života zvířat. V prvních 

dvou měsících si vyžadovalo aktivní účast matky při hře. Matka hrála většinou 

vymyšlené pohádky a příběhy, které se neustále opakovaly. Do děje aktivně zasahovalo. 

U ostatních her, které byly předmětem pozorování, nebyl záměr batolete vyjádřen. 

Skutečnost, že batole projevilo u uvedených typů her svůj záměr, svědčí jednoznačně o 

urychlení vývoje v oblasti poznávacích funkcí. Domnívám se, že to lze vysvětlit 

podnětným sociálním prostředím a také realizací této studie. Samozřejmě nelze 

nezmínit možný vliv biologické genetiky. Zajímavá je skutečnost, že batole 

v motorických dovednostech - zejména v oblasti hrubé motoriky - nebylo příliš zdatné, 

a na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že psychomotorický vývoj batolete 

byl nerovnoměrný. Nerovnoměrnost psychomotorického vývoje dítěte je vždy znakem 

přítomnosti významného podnětu. V tomto konkrétním případě se domnívám, že 



vysvětlení lze hledat v nižších růstových parametrech (velmi malé, drobné dítě - viz 

růstové grafy a vyjádření pediatra). 

Velmi překvapivá byla obliba kostek a hra s nimi, zejména ve spojitosti se zvířaty. 

Obliba zvířat je pro batole velmi typická, a proto nepřekvapuje u batolete schopného 

cíleného zaměření hry tendence a snaha postavit a zajistit pro ně dobré podmínky, 

zařízení apod. Ze zvířat má pozorované batole nejvíce oblíbené plazy, želvy, ryby. 

Důvod jejich obliby se nepodařilo vystopovat. Pouze lze předpokládat, že batole čerpalo 

poznání o zvířatech z pohádek a knížek, jejichž popularita je také velká. K práci 

s knížkami je dítě jednak vedeno, ale současně žije v bytě obklopené knihami rodičů a 

má možnost rodiče s knihou v ruce relativně často vidět a pozorovat. Práce s knihou a 

zájem vyprávění nad knihou zcela jistě přispěly k rozvoji poznávacích funkcí batolete. 

Také obliba divadla, která rozvíjí poznávací schopnosti a řeč batolete, přispěla ke 

schopnosti formulovat záměr další hry, a to se projevilo schopností dítěte přímo 

vymýšlet epizody či celý příběh. Velmi častý kontakt s matkou, vyprávění nad knihou, 

divadlem, ale i v rámci hry, vedl ke zdokonalení řeči, která tak umožňuje další vývoj 

hry a jejích specifických znaků. 

Na podnětnost prostředí a schopnost matky dítě vhodně motivovat a inspirovat 

k experimentu či hře batole citlivě reagovalo a dovedlo toho vhodně využít nejenom 

v rámci experimentace s předměty a hračkami, ale také v řeči a větším zaujetím hrou. 

Oboustranná angažovanost pro řízenou hru v rámci pozorování je dle mého názoru 

důvodem urychlení vývoje batolete v oblasti poznávacích funkcí, sociálního chování a 

rozvoje řeči. Jak ukázala deskripce faktorů, které mohly ovlivnit vývoj konstruktivní 

hry u pozorovaného batolete, velký význam sehrál zejména úspěch ve hře. Úspěch 

dítěte v libovolné hrové aktivitě navozuje automatické myšlenky, jejichž význam ve 

vývoji dítěte je velký. Úspěch při stavbě různých zařízeních, nejčastěji pro zvířata, 

zapříčinil dobrý pocit batolete, který se stal zdrojem zvýšené sebedůvěry. Ta se stala 

motivem dalšího zvýšeného úsilí vyjádřeného novým, složitějším záměrem v dalších 

etapách této konstruktivní hry. Obdobně působil tento „dobrý" kruh automatických 

myšlenek i u dalších typů výše zmíněných her. Můžeme také předpokládat, že naopak 

v oblasti hrubé motoriky - lokomoce, se naopak uplatnil „špatný" kruh automatických 

myšlenek, kdy neúspěch vyvolal nepříjemný pocit, v jehož důsledku se sníží 

sebedůvěra, která vede ke zmenšenému úsilí a rozhodně také snižuje motivaci a chuť 



dítěte se aktivitám věnovat, procvičovat je a dosahovat lepších výsledků. U 

pozorovaného batolete se tak projevil vliv úspěchu zcela zjevně, vliv neúspěchu lze 

spíše předvídat z nízké ochoty věnovat se motorickým hrám a dosaženému stupni 

rozvoje motoriky. Nevyslovenou a nezodpovězenou zůstává otázka motivace ze strany 

matky a současně také necílené pozorování batolete a nápodoba chování matky. Toto 

nezamýšlené chování a ovlivňování batolete může sehrát a jistě sehrává významnou roli 

ve vývoji dětí v období batolat, kdy nápodobu lze označit jako synonymum věkového 

období. 

Druhá hypotéza, založená na očekávání, že dospělá osoba pozitivně ovlivňuje 

tvořivost dítěte svým vstupem do hry, ať již z vlastní nebo dítětem vyžádané iniciativy, 

se potvrdila. Během pozorování hry batolete byly jednoznačně rozpoznány tři typy 

herních situací. 

První, pozorovaná zhruba v polovině případů, byla situace, kdy sledované starší 

batole na základě výběru předmětu či hračky spontánně rozvíjelo experimentaci 

s předmětem nebo přešlo hned ve spontánní hru. Tyto situace byly více charakteristické 

pro druhou polovinu sledovaného období. Také byl shledán rozdíl podle typu hry; 

batole spontánně experimentovalo či si hrálo s oblíbenými předměty - kostky, zvířátka, 

knížky apod., zatímco motorické a společenské hiy byly téměř vždy startovány až na 

základě motivace a vstupu ze strany matky. 

Druhá situace byla početně zastoupená stejně jako třetí. Obě předpokládaly 

intervenci ze strany dospělé osoby a lišily se pouze v iniciaci této intervence. 

Vstupování do hry batolete bylo provedeno buď na základě přání dítěte, nebo zcela 

spontánně z vlastní iniciativy matky. Pro druhý typ situace je tedy charakteristické, že 

si dítě tuto intervenci samo přálo, typická byla zejména pro hru fantastickou - hraní 

divadla Pro tuto intervenci byla charakteristická zejména žádost o pomoc. Ze situace 

během hry dále vyplynulo, zda má být matka aktivní partner nebo pozorovatel. 

Důležitost úlohy aktivního partnera spočívala v přímé spolupráci matka - batole. Matka, 

coby pozorovatel byla nepostradatelná pro neustálou komunikaci, případně aby 

pozitivně hodnotila výkony batolete. 
Třetí typ situace vyžadoval spontánní cílenou intervenci ze strany matky s cílem 

zvýšit motivaci batolete, více ho zapojit a ukázat mu rozmanitost hry. Hlavní dva 



důvody podnětné pro intervenci byly: vzdor dítěte přesně v intencích věkové 

zvláštnosti, kterou je období prvního vzdoru, a chybějící motivace a experimentace ke 

hře. Matka vstupovala do hry s nabídkou intervence formou kontaktu, komunikace nebo 

spolupráce a své další angažmá ve hře vždy upravila v závislosti na změně chování 

dítěte. Intervence matky byla vedena snahou v posílení sebedůvěry dítěte, respektování 

hranic, vyjadřování negativních emocí a především v nacházení důvěry k matce. 

Absence motivace nebo experimentace převažovala u her, které nepatřily do oblíbeného 

repertoáru batolete, a ve kterých také vykazovalo nižší skóre úspěšnosti. 

Zkušenosti z pozorování hry batolete ukazují, že minimálně v polovině situací jeho 

hry, byla žádoucí intervence matky. Lze tedy akceptovat doporučení odborníků, aby do 

hry batolete nebylo nadbytečně vstupováno dospělou osobou. Toto doporučení je třeba 

obohatit o náhled nad dítětem, který upozorní dospělého na potřebu vstupu, aby se dítě 

nenudilo, byla podporována jeho zvídavost, tvořivost a také byly respektovány určité 

hranice pro chování dítěte v období prvního vzdoru. 

Třetí hypotéza vycházející z poznání, že starší batole bude v rámci své hry ze strany 

matky se standardní nabídkou hraček a předmětů volit přednostně ty, které budou pro 

dítě atraktivnější a budou odpovídat vývojovým zvláštnostem batolete, se jednoznačně 

potvrdila. Toto stručné vyjádření však navozuje hned několik otázek, kterými je třeba se 

zabývat pro hlubší porozumění. Co to je atraktivita hračky či předmětu? Jaké indikátory 

má atraktivní hračka pro dítě na různém stupni jeho vývoje? A konečně také jaké 

indikátory atraktivity hledá na hračce dospělá osoba? Z uvedených otázek vyplývá, že 

budou existovat určité obecné znaky pro atraktivitu hraček, avšak atraktivita konkrétní 

hračky bude výsledkem ohodnocení očima určitého dítěte. Jestliže pro jedno batole 

bude atraktivní hračkou autíčko, je zcela jistě zřejmé, že pro druhé může být atraktivní 

hračkou předmět vydávající zvuky, plyšové zvířátko, loutka či panenka. Zdá se, že 

osobnost dítěte a jeho sociální prostředí určují do jisté míry atraktivitu hračky. 

Přitažlivost hračky je určena obecnými znaky: novost, design, velikost, symbol, 

využití pro hru. Nicméně platí, že v různém věkovém období vystupují některé obecné 

znaky do popředí a druhé naopak ustupují do pozadí. Při výběru hračky nebo předmětu 

může být dospělá osoba zaskočena tím, že dítě opakovaně upřednostňuje jednu hračku 

či jeden typ hraček a ostatní ač jsou z jeho pohledu mnohem atraktivnější, nechává bez 
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povšimnutí. Pro volbu hračky bude mít tedy význam i citový vztah ke hračce a zcela 

jistě vnitřně prožívaný pozitivní pocit uspokojení ze hry. Dítě chce prožívat radost a 

pokud mu ji nová atraktivní hračka není schopna dát, vrací se k jisté volbě méně 

„atraktivního" předmětu či hračky, který v jeho očích má nejvyšší stupeň atraktivity. 

Z tohoto důvodu je vhodné, aby dítě v batolecím období mělo možnost seznámit se 

s relativně širokou nabídkou předmětů, což vychází z druhé části hypotézy. Právě 

předměty z okolí batolete znamenají vhodnou a nezbytnou motivaci pro jeho hru a 

experimentaci. Toto poznávání neznámých předmětů, které podrobuje velkému 

zkoumání, je pro dítě zdrojem důležitých informací. Chce přijít všemu na kloub a na 

první pohled destruktivní aktivity v tomto věku převažují, pro batole je to však 

nesmírně důležité vývojové období. Rozkládáním předmětů, ale i hraček se mu nabízí 

pohled i z druhé strany, a to mu pomáhá vytvářet vztah k určitému typu hraček a her. 

Pozorované batole jednoznačně preferovalo kostky a v manipulaci s nimi dosáhlo 

velkých pokroků, ke konci sledovaného období používalo až sta kostek a budovalo 

velké stavby. Kostky jsou pro ně nejvíce atraktivní hračkou, přestože nabídka hraček 

byla široká a obsahovala z pohledu jiných dětí i dospělých mnohem atraktivnější 

hračky. Stejně tak předměty z okolí jako provázky, mušle, kamínky, papíry apod., byly 

pro batole novým objevem a důležitým zdrojem poznání. Byly důležitou součástí 

určitých činností, během kterých zjistilo jejich variabilitu a zároveň pro ně byly 

podnětné pro rozvoj fantazie. 

Lze tedy konstatovat, že pozorované batole volilo vždy s ohledem na sebe tu 

atraktivnější hračku. Také je třeba respektovat skutečnost, že atraktivita hračky je 

výsledkem vztahu obecných znaků atraktivity hračky a zorného pohledu dítěte. Je 

pravda, že předmětem pozorování bylo batole v období prvního vzdoru a nelze vyloučit 

možnost, že tato zvláštnost ovlivňovala volbu hraček. Dítě se v tomto období odpoutává 

od matky a také dochází k častějším konfliktům s požadavky okolí. Nelze tedy 

vyloučit, že pozorované batole někdy pod vlivem nálady a vnějších faktorů volilo 

hračku pod jiným aspektem než aspektem atraktivity. 



Čtvrtá hypotéza založena na poznatcích a zkušenostech, že starší batole většinou 

odmítá hru podle nastolených pravidel a jednoznačně preferuje spontánní volnou hru a 

aktivity, se také plně potvrdila. 

Základem tohoto vývojového období je autonomie batolete. Batole miluje smyslové 

zábavy (hry s vodou a pískem), motorické hry (chození po obrubníku, kládě, hry 

s míčem) a napodobivé hry, které spočívají v horlivé imitaci nejrůznějších činností. Hra 

ho silně zajímá a baví. Dítě rozvíjí své schopnosti, a proto potřebuje, aby nebylo ve své 

hře ničím limitováno, ale aby samo mohlo zcela spontánně rozvíjet svoji tvořivost. 

K tomu si samo určuje svá pravidla a někdy přizve dospělou osobu ke spolupráci, ale 

pouze za předpokladu, že dospělá osoba bude respektovat jeho pravidla hry. Pokud ne, 

hra ztrácí pro batole smysl, nepřináší mu tolik potřebnou radost a sebeuspokojení, které 

podněcují jeho tvořivost. To se zcela jednoznačně ukázalo u pozorovaného batolete. 

Rubem autonomie batolete jsou pochybnosti. Těch dítě zažívá pravidelně několik, 

má s nimi bohatou zkušenost z každodenních rituálů, jako je osobní hygiena, stolování, 

oblékání apod. Proto se brání těmto pocitům ve hře, pravidlům ze strany dospělého, 

které jsou pro něho nesrozumitelné a jsou opět zdrojem negativních pocitů. To je 

základní vysvětlení, proč děti tohoto věku upřednostňují svá pravidla hry, a také proč 

pozorované batole vykazovalo jen slabou nebo téměř žádnou chuť respektovat a 

přistupovat na vymezení hry ze strany matky. Jedinou výjimkou byla hra divadla, kde 

batole přijalo pravidla matky, ta dítěti umožňovala participaci na hře a batole záhy 

převzalo „dramaturgii" hry do svých rukou. Změnila se role dospělé osoby, která 

s postupujícím časem začala pravidla dítěte respektovat, a proto byla žádoucím 

partnerem k této hře. 

Spontánní volná hra se zdála být u pozorovaného batolete na první pohled bez 

pravidel, avšak při pečlivém sledování byla odhalena přísná pravidla pro hru, což 

umožňovalo stále se opakující aktivity s oblíbenými hračkami či předměty v okolí. 

Vnést řád a pravidla dospělého do spontánní hry batolete je zcela nemožné. Například si 

můžeme uvést situaci hry dítěte na pískovišti, kdy batole opakovaně nabírá písek do 

kyblíčku a potom vysypává a naše snaha zpestřit jeho hru nabíráním písku do formiček 

či stavěním báboviček je přímo vnímána jako negativní zásah do hry člověkem, který 

tomu vůbec nerozumí. A to jenom proto, že dospělý nechápe smysl dětské hry, kterou je 

zábava a radost. Dospělý vidí smysl dětské hry jinde než v samotné radosti, a proto 



dochází k tomuto neporozumění a z pohledu vývoje dítěte je správné, že nepřistupuje na 

pravidla dospělých. Pozorované batole opakovaně tvořilo z kostek stavby, ale výtvory 

budovalo podle svých pravidel, svýma očima. Odmítalo intervenci dospělého, aby při 

opakování stavby budovalo stavbu odlišnou či pro jiné účely. Radost ze hry mu 

umožnila rozvíjet vlastní tvořivost, a proto ke konci sledovaného období bylo schopné 

postavit rozsáhlou stavbu, začlenit další stavební prvky, ale i jiné hračky a předměty. 

Pokud bychom batoleti bránili vynuceným respektem a akceptací pravidel hry 

dospělého, hra sama by pro dítě ztratila smysl a dítě by nemělo šanci rozvíjet svůj 

potenciál. 

Pátá pracovní hypotéza respektující vliv vnějších podnětů na dítě umožnila 

formulovat předpoklad, že pozorovaná hra bude ovlivňována negativními i pozitivními 

faktory na straně dítěte, dospělé osoby a vnějšího prostředí, a ten se zcela potvrdil. 

Je všeobecně známo, že na sociální komunikaci dítěte mají vlivy jak interní tak 

externí faktory, které určují výsledné chování. Dlouhodobého pozorování batolete 

umožnilo plně se ztotožnit s tímto poznatkem a matka se naučila dítě znát natolik, že 

mohla již sama předvídat vliv negativních i pozitivních faktorů, ať již na straně dítěte či 

jeho okolí. 

Na dítě měla silný vliv nejen nemoc samotná, ale již první dny, kdy byly přítomné 

počáteční příznaky. Mezi další negativní faktory na straně dítěte, které byly 

identifikovány lze započítat mrzutost či jistou rozladěnost. Na druhou stranu je třeba 

konstatovat, že pozitivní faktory na straně dítěte byly silně vyjádřené zejména 

v situacích, jako byla dobrá nálada z úspěchů při ranních rituálech, které hře 

předcházely a motivace vycházející z pohádky vyprávěné vpodvečer. Tyto faktory byly 

v určitém časovém horizontu u dítěte tohoto věku předvídatelné v závislosti na citlivosti 

a pozorovacím talentu matky a umožnily přizpůsobit nabídku herních aktivit tak, aby 

byl respektován aktuální stav, dispozice a nálada dítěte. 

Externí vlivy lze rozdělit na předvídatelné a nepředvídatelné, a tudíž ovlivnitelné či 

neovlivnitelné, a to na úrovni členů rodiny a na úrovni prostředí. Předvídatelné faktory 

byly nemoc člena rodiny, stres člena rodiny nebo plánované oslavy svátků, návštěvy 

příbuzných či přátel. Mezi méně předvídatelné faktory, které významně ovlivňovaly 



náladu batolete patřilo počasí (předpověď počasí), zaujetí novou hračkou, novým 

impulsem. Mezi nepředvídatelné vnější faktory v konkrétním případě lze zařadit 

drobnou havarijní situaci v bytě, rušivý telefonní rozhovor, nečekanou návštěvu, 

neočekávaný zážitek z úspěchu, nové dovednosti, pochvaly apod. 

Z pozorování batolete lze vyvodit závěr, že interní faktory spočívající přímo v dítěti 

měly vždy silný prokazatelný vliv na hru dítěte. V negativním případě se často nebylo 

schopné hře věnovat vůbec a naopak v pozitivním případě bylo dítě často veselé, 

nadšené a hra mu přinášela velké potěšení. 

Externí faktory také silně ovlivňovaly hru dítěte, které ji okamžitě zpracovalo ve 

svých hrách. Zajímavé bylo zjištění, že větší význam pro ovlivnění dítěte měly 

nepředvídatelné externí faktory. Nečekaná radost z pochvaly nebo odběhnutí matky 

k telefonu bylo impulsem pro nové pojetí hry a spouštěčem silné radosti 

z neočekávaného zážitku. Pozorované batole velmi často nepředvídatelný rušivý 

moment ve hře využilo ve svůj prospěch a tvořivě jej zabudovalo do svých aktivit či 

hry. Z toho tedy vyplývá závěr, že se při výchově dětí nemusíme obávat rušivých 

momentů, jestliže má dítě naplněné všechny potřeby, naučí se tyto situace zpracovat a 

naopak to bude posilovat jeho psychickou odolnost za předpokladu, že takové situace 

nebudou převažovat. 

Abych mohla realizovat toto pozorování, musela jsem si nejdříve uvědomit, že doba 

pozorování bude jeden rok a tomu přizpůsobit výběr hraček. Zároveň jsem musela při 

výběru zohlednit věk Adély a její dosavadní preferenci hraček, a právě tyto jsem ji 

vhodně nabízela. Dalším úkolem bylo najít vhodnou dobu a místo, což bylo relativně 

jednoduché. Vycházela jsem z předpokladu, že ideální místo pro ni bude doma, což se 

mi ukázalo jako správné rozhodnutí. Dobu jsem si určila na dopoledne, protože jsem se 

domnívala, že bude nejvíce odpočinutá a v nejlepší náladě. Ukázalo se ale, že byla 

někdy výhodnější časová nepravidelnost, a tak jsem se přizpůsobila momentálnímu 

rozpoložení Adély. Myslím, že to souviselo s tím, že byla ve věku, kdy se ještě 

nedokázala přizpůsobovat. Rozhodně také proto, že procházela obdobím vzdoru a její 

chování a jednání bylo nepředvídatelné. Vzhledem k tomu, že jsem si byla vědoma 

skutečnosti, že je nutné, aby tuto činnost pozorování přijala kladně, musela jsem při 



sledování postupovat citlivě a zamyslet se zejména nad mojí úlohou. Při hrách jsem jí 

byla vždy nablízku a byla jsem ochotna kdykoliv pomoct nebo nabídnout spolupráci. 

Právě to je otázka, nad kterou bych se chtěla zamyslet. Bylo zajímavé sledovat, jak 

se v průběhu pozorování měnil postoj k mé osobě. Nejprve během většiny hrových 

činností vyžadovala Adéla zejména pomoc při obtížně zvládnutelných situacích. Nebo 

v situacích, které byly pro ni nové, tudíž si s nimi ještě nedokázala poradit. Poté, co 

zjistila, že ji tato forma kontaktu vyhovuje, začala vyžadovat ve věku cca 2,7 aktivní 

spolupráci. Uvědomila jsem si, že spolupráci začala vyžadovat až poté, co si uvědomila 

skutečnost, že jsem se nesnažila její hru nijak ovlivňovat a jednotlivé činnosti jsem 

přizpůsobovala jejím potřebám a požadavkům. Na základě její kladné zkušenosti jsem 

mohla do hry více vstupovat a ovlivňovat ji. Domnívám se, že tento vstřícný postoj 

k mé osobě a posléze i mým zásahům do hry byl výsledkem právě dlouhodobého a 

citlivého kontaktu během hrových činností. Tato skutečnost mě utvrdila, že právě tento 

vzájemný kontakt postavený na porozumění a toleranci měl za následek naše vzájemné 

sblížení a její větší ochotu přistupovat k různým změnám. 

Vzhledem k tomu, že jsem v současné době matka dvou dětí, uvažovala jsem také o 

otázce, jak by se hra změnila, kdyby měla Adéla sourozence. Tady je důležité ještě 

rozlišit, zda by se jednalo o sourozence mladšího nebo starší a také bratra nebo sestru. 

Adéla je velmi svéhlavá osobnost, která si často a ráda chce prosazovat svůj názor, 

proto se domnívám, že v přítomnosti staršího sourozence, by se hra Adély změnila 

zejména ve vývoji nikoliv v námětu. To znamená, že by se v její hře pravděpodobně 

objevily znaky, které jsou charakteristické pro starší dítě. V případě přítomnosti 

mladšího sourozence by se možná objevily některé znaky typické pro mladší dítě, ale 

spíše se přikláním k úsudku, že by se hra změnila v námětu. Například by viděla více 

příkladů, jak se pečuje o miminko, což by se snažila napodobovat. Rychleji by zvládla 

manipulaci při oblékání a přebalování. Také některá témata v pohádkách by byla 

ovlivněna mladším sourozencem. 



10. ZÁVĚR 

Chceme-li usnadnit dítěti cestu za poznáním, je třeba mu vytvořit takové prostředí, 

které je dostatečně bohaté na podněty. Slovo „bohaté" však neznamená zahrnout děti 

obrovským množstvím hraček. Nadbytek hraček rozptyluje pozornost a u spokojených 

dětí končí nakonec stejně bez povšimnutí v koutě. Většinou specializované a drahé 

hračky dítě rychle omrzí, protože mu nedávají prostor pro tvořivou činnost a fantazii. 

Pro děti je z dlouhodobého pohledu důležitější učit je pozitivním příkladem milovat lidi, 

zvířata, přírodu. Z tohoto důvodu je vhodnější zaměřit se ve výchově dětí na optimální 

podnětnost prostředí. Výběr hraček, výchovných postupů a her by měl být podřízen 

kritériu přiměřenosti věku dítěte, ale také smysluplnosti a bohatosti optimálních 

podnětů. V případě batolete platí často pravidlo, čím jednodušší hračka, tím bohatší 

hra. Je tedy vhodné si stanovit cíl, kterého chceme u dítěte dosáhnout a při jeho 

naplňování dítěti nabízet vhodné podněty, motivaci a ocenění, jež vytvoří předpoklad 

k rozvoji jeho nové dovednosti. 

Už v tomto věku je vhodné batoleti nabízet různé možnosti a nevnucovat mu již 

stabilní, hotová řešení či konkrétní hru. Z tohoto pohledu je významná snaha o 

vytvoření takového prostředí, ve kterém bude mít batole možnost volby. Také je třeba 

respektovat schopnost batolete volit vlastní tempo hry. 

Vzhledem k tomu, že v této vývojové etapě patří mezi dominantní receptory smysly, 

je vhodné je zapojovat při jednotlivých hrových činnostech co nejintenzivněji. 

Nejúčinnější je totiž taková hra, která v sobě zahrnuje co nejvíce kombinací 

stimulujících jednotlivé smysly. Z tohoto poznatku jednoznačně vyplývá, že pokud 

nalezneme takovou činnost, co vhodně zapojí zrak, sluch, hmat, čich i chuť dítěte, 

máme záruku, že připoutá zájem dítěte v té nejvyšší možné míře. 

Cílem diplomové práce byla identifikace typických znaků v hrové činnosti staršího 

batolete, identifikace kritérií výběru hraček i faktorů ovlivňujících hru a ověření 

intervence dospělé osoby do dětské hry - její akceptace a inspirace. K naplnění záměrů 

bylo zvoleno pozorování staršího batolete - prvorozené dcery autorky diplomové práce 

- po dobu jednoho roku ve známém sociálním prostředí. Byla přesně definovaná aktivita 

pozorování; záznamy pozorovaných jevů byly zaznamenávány v týdenních intervalech, 



které byly vyhodnoceny a sumarizovány do měsíčních výkazů, které jsou součástí 

diplomové práce a byly podkladem pro popis vývojové dynamiky konstruktivní, 

námětové, společenské, motorické a fantastické hry. Z popisu jednoznačně vyplynuly 

rozdíly typické pro pozorované dítě a na základě jejich analýzy a evaluace se podařila 

identifikace kritérií výběru hraček pro pozorované dítě, potřeba kontaktu s matkou pro 

určitou formu hry, vliv faktorů hry i prostředí na zaujetí dítěte, inspirace hry pro rozvoj 

komunikace a také činnost matky pro napodobivé chování dítěte. 

Na příkladu této diplomové práce lze tedy jednoznačně prokázat, že pozorování 

prvorozené dcery bylo silným podnětem pro vlastní zaujetí matky, které nastartovalo 

uvědomění si oboustranného vlivu ve vztahu výchovy dítěte. Čím pozorněji se matka 

dítěti věnuje, tím je vyšší předpoklad pro úspěšnost a vývoj dítěte, což není jenom 

satisfakcí pro dítě, ale také pro matku. Pozitivní přístup a myšlení matky je výrazným 

prospěšným faktorem pro vývoj dítěte a pro ochranu jeho osobnosti tím, že napomáhá 

matce prožívat plné uspokojení z úspěšně zvládnuté sociální role matky ve vztahu k otci 

dítěte, rodině i okolí. 

Během ročního pozorování staršího batolete byla rozpoznána určitá atraktivnost 

hraček pro konkrétní dítě, obliba barev, preference hry a vliv pozitivních i negativních 

faktorů pro hru ve formě předvídatelných či nepředvídatelných podnětů jak na straně 

dítěte, tak i matky a sociálního prostředí. Pozorovateli tato skutečnost umožní detailněji 

si uvědomit individuální specifika ve vývoji i charakteristice osobnosti pozorovaného 

batolete. 

Na základě vlastní zkušenosti s ročním pozorováním prvorozené dcery a 

s přihlédnutím k obecně známým poznatkům vývojové psychologie lze formulovat 

konkrétní doporučení: 

/. S ohledem na společnost 

Vzhledem ke skutečnosti, že dnešní děti vyrůstají ve světě, který jim nabízí enormní 

přísun informací ze strany všech médií, lze doporučit, aby právě média přinášela a 

zprostředkovávala informace rodičům o výchově dětí, zejména v jejich útlém věku. 

Současně je možné doporučit realizaci studií zaměřených na vliv médií pro výchovu 

dětí (vliv nejen na děti a způsob změny jejich hry, ale i zprostředkovaný vliv na rodiče a 

prarodiče). 



2. S ohledem na vzdělávání odborníků 

Jednoznačně věnovat velkou pozornost metodě pozorování, a to nejen na teoretické, ale 

i praktické úrovni. Každý studující by měl mít možnost prožít výhodu pozorování sám 

na sobě a uvědomit si tak jeho vliv na kultivaci svého chování. 

3. S ohledem na rodiny 

Angažovat pedagogické odborníky do přípravy i realizace kurzů pro nastávající rodiče. 

Význam rané péče matky o kojence a batole potvrzuje nejnovější výzkum Michaela 

Meaneyho z univerzity McGill v Montrealu, který na základě dlouhodobého pozorování 

na zvířatech zjistil, že ranou péči lze přirovnat k „hardwarové výbavě" jedince, která 

ovlivní jeho citlivost na celý život. A to je klíčová pointa - mateřské chování 

doprogramovává genom, který dítě po rodičích zdědilo. Pozorování dítěte může působit 

jako podklad pro vytváření vzájemného oboustranně působícího vztahu. Je zcela jistě 

základním východiskem pro kultivaci mateřského chování, kterému byla díky 

nejnovějšímu výzkumu přiznána priorita ve výchově malých dětí - genomy matka 

může „přeprogramovat", (text uveřejnily Literární noviny 19.2. 2007 jako redakční 

úpravu přednášky na semináři Příroda a kultura na křižovatkách nového, který se konal 

v lednu 2007 na zámku Nečtiny a uspořádala ho Západočeská univerzita v Plzni). 

Během této práce jsem si uvědomila skutečnost, jak je důležitý vzájemný kontakt 

mezi matkou a dítětem. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak se mění hra Adély, jak 

postupně přijímá nové poznatky, jak si pomocí hry osvojuje například základní normy 

slušného chování, hygieny apod. Uvědomila jsem si, jak významně může pečující osoba 

ovlivnit dítě, a to jak pozitivně tak bohužel i negativně. Pro mne samotnou mělo toto 

pozorování nejdůležitější úlohu vtom, že jsem si uvědomila jedinečnost dětství. S tím 

souvisí nebývalý respekt k dětství a k jeho potřebám a nutnost přistupovat ke každému 

dítěti individuálně.Ať si to přejeme nebo ne, dítě je naším zrcadlem. Vnímá velmi 

citlivě naše nálady i pocity a v jeho chování se to odráží a začíná je napodobovat. Proto 

je nezbytné se snažit o to, aby bylo naše jednání prostoupené láskou, porozuměním, 

trpělivostí, nezištností, aby dítě mělo možnost napodobovat hlavně tyto pozitivní vzory. 
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12. PŘÍLOHY 

12.2. Fotografie souboru hraček k námětové hře 
a) na paní učitelku 







12.4. Fotografie sou boru hraček k motorické hře 


