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1. Úvod 

Pověz mi něco a já to zapomenu. Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat. Dovol 

mi, abych to vyzkoušel na vlastní kůži, a já to budu ovládat. Dovol mi, abych to prožil, a 

já to budu cítit celý život. J. A. Komenský 

Osobní motivací k napsání této práce je moje pedagogická zkušenost a poznání 

úskalí, kterými musí dítě na začátku svého začleňování do společnosti projít. 

Cílem práce je poukázat na to, že dramatická hra je efektivním prostředkem při 

výchově dětí předškolního věku v rámci mateřské školy, v procesu jejich socializace. 

Pracuji na venkovské mateřské škole, jejímž specifikem je to, že je jednotřídní, 

což v praxi znamená, že děti všech věkových skupin (od 3 do 7 let) společně tvoří jednu 

třídu. Dětská skupina je v tomto našem zařízení věkově mnohem rozmanitější, vztahy 

nejsou tak homogenní, což přináší především dětem bohatší podněty pro jejich 

osobnostní rozvoj, kdy si děti jsou nuceny osvojovat dovednosti spolupracovat s věkově 

rozdílnými dětmi a přizpůsobovat se jejich možnostem. Starší děti se učí pomáhat 

mladším, často se pro ně tato pomoc stává zároveň motivací. Uspokojuje jejich potřeby 

uplatnit své znalosti nebo motorickou převahu a tím si vše upevnit a více osvojit. Mladší 

děti získávají zkušenosti, jak přijímat podněty od starších. Zároveň to ale znamená 

náročnější práci pro pedagoga, který musí vynaložit větší úsilí, aby se podařilo vytvořit 

dětský kolektiv s příjemným klimatem, jenž by umožňoval zdárný socializační vývoj 

všem dětem. Vhodnou oporou se mi v této každodenní práci stala dramatická výchova. 

Děti se mnohému naučí při spontánní volné hře, ale při řízené nebo navozené 

dramatické činnosti lze jejich osobnostní vývoj posunout mnohem dál. Jako v každé 

dětské skupině tak i v naší třídě jsou děti, v jejichž chování dominuje nejistota, labilita, 

pasivita a jiné projevy, které jejich příznivému sociálnímu rozvoji dlouhodobě nesvědčí. 

Dramatická výchova s sebou přináší možnosti, jak začarovaný kruh, ve kterém se tyto 

děti nacházejí, prolomit. Ve své práci bych chtěla představit některé herní aktivity, které 

považuji při průběžné práci na osvojování sociálních dovedností za vhodné a 



osvědčené, a zároveň bych chtěla uvést příklady z mé praxe. Poukázat na problémy dětí, 

jejichž vývoj v sociální oblasti není uspokojivý. 



2. Socializace jedince 

2.1 Proces socializace 

„Termínem socializace označujeme proces utváření vývoje člověka působením 

sociálních vlivů a jeho vlastních aktivit, kterými na tyto sociální vlivy odpovídá: 

vyrovnává se s nimi, podléhá jim č i je tvořivě zvládá." (Helus 2003: 42) Učí se normám 

společnosti, formám chování, které jsou od něj okolím očekávány, a postupně se tak 

stává platným členem společnosti. „Proces socializace se odvíjí od vzniku JÁ, od 

objevování sebe v kontextu s něčím, co mě obklopuje." (Koťátková 1998: 18) 

Socializace zasahuje všechny stránky duševní činnosti. Patří sem oblast 

kognitivní (poznávací), oblast emotivní (citová), oblast konativní (volní). 

Proces socializace zahrnuje čtyři relativně samostatné děje. Personalizace -

člověk se v průběhu socializačního procesu stává osobností (osobnost je to, čím se 

jedinec liší od ostatních). Kulturace - jedinec přejímá a rozvíjí kulturu společnosti 

(utváří si životní styl a etická kritéria). Profesionalizace - jedinec získává připravenost 

na svou profesní roli. Socializace - utváří se „MY", člověk si osvojuje občanské -

sociální role. (J. Řezáč, Sociální psychologie) 

Socializační proces probíhá pomocí různých mechanizmů sociálního učení, které 

je závislé na procesu zrání a poznávání. Zráním se rozumí posloupnost vývojových 

změn. Zrání je podmínkou vnitřní připravenosti k učení, vytváří pro něj předpoklady, 

které se ale mohou uskutečnit jen učením. 

„Sociální učení je osvojování komplexních způsobů chování a jednání 

přiměřených určité sociální situaci." (Řezáč 1998: 77) Mezi základní formy sociálního 

učení patří sociální učení kladným a záporným zpevňováním, sociální učení pomocí 

nápodoby a identifikace, interiorizace a exteriorizace. 

Sociální učení kladným a záporným zpevňováním probíhá na základě kladné 

odezvy na žádoucí projevy jedince v podobě odměny a naopak záporné odezvy na 

nežádoucí chování v podobě trestů. Odměnou může být např. slovní pochvala, 

poskytnutí nějaké výhody. Trestem je např. fyzické ublížení, zavrhování, zbavování 



výhod. (Z. Helus, Osobnost a její vývoj) Je důležité, aby oba tyto mechanizmy byly 

přiměřené. Zvláště nepřiměřené tresty mohou vést k úzkosti, nejistotě, ale i k agresi. 

Karel, 6 let. Nastoupil do MS až koncem pátého roku života, byl agresivní a 

hrubý, ale ne s úmyslem ublížit, znal toto chování od rodičů jako běžné. Pochází ze 

sociálně slabých poměrů, jeho rodinné prostředí není emočně chudé, ale ve vyjadřování 

a komunikaci převládají hrubé a razantní způsoby. Karel se chová tak, jak to vidí ve 

své primární skupině, a neuvědomuje si, že jeho chování není správné, že je něco 

špatně. 

Při sociálním učení pomocí nápodoby a identifikace si jedinec osvojuje určité 

formy chování tím, že napodobuje druhé. Chce být jako osoby, které obdivuje. Jde o 

socializační prvky nápodoby (imitace) a ztotožňování (identifikace). 

Imitace je podmíněna přítomností imitovaného modelu. Jedinec přejímá nebo 

napodobuje určité chování jiného člověka, které si vybere, protože bylo u vzoru 

pozitivně hodnoceno. 

Identifikace se dostává hlouběji do myšlení jedince, ten se chová jako osoba, se 

kterou se identifikoval, i když je tato osoba dlouho nepřítomna. K selekci 

napodobovaného chování nedochází. Jedinec si přeje být takový, jaký je model, ať už je 

toto motivováno láskou nebo závistí. Podstatným rysem identifikace je fiktivnost, 

„situace jakoby". „Identifikující osoba se chová tak, jak by se choval objekt 

identifikace, kdyby byl na jejím místě." (Lešek 2003: 65) 

„Regresivní chování - vyspělejší jedinec napodobuje někoho méně vyspělého, 

aby tím dosáhl výhod, které se mu s touto nevyspělostí spojují." (Helus 2003: 46) Starší 

sourozenec, často ve snaze získat větší pozornost rodičů, napodobuje chování a jednání 

mladšího sourozence. 

Závislé připodobňování - napodobování staršího, samostatnějšího, 

vyspělejšího. Mladší sourozenec se snaží používat takové prvky chování, jakými 

imponuje ostatním jeho starší sourozenec. Nesnaží se vyvinout své vlastní způsoby 

chování - mluvíme o závislém připodobňování. 

Kompenzační napodobování - jedinec napodobuje osoby, které vynikají 

v oblasti, ve které by chtěl vyniknout i on. Jsou to např. známé osobnosti, sportovci. 



Zvláště mladiství se snaží oblékat, česat podobně jako osoba, kterou obdivují. (Z. 

Helus, Osobnost a její vývoj) 

2.1.1 Interiorizace a exteriorizace 

V procesu interiorizace (zvnitřňování) jde o to, že socializační cíle jsou 

jedincem postupně vnitřně přijímány, že se s nimi ztotožňuje, přetváří je ve své vnitřní, 

osobní zásady, potřeby, normy. Součástí tohoto procesu je fáze přizpůsobení, kdy dítě 

naplňuje zásadu už ne proto, že by k tomu bylo vyzváno, ale s vědomím toho, že bude 

zkontrolováno. Dítě už např. ví, že má uklízet věci na své místo, a pokud očekává 

kontrolu, udělá to. Pořádnost je v této fázi výsledkem vnějšího tlaku. Zásada, že věci 

mají být uloženy a že je to správné, je zinteriorizována tehdy, když dítě tuto skutečnost 

vnitřně přijalo a uklízí i v případě, kdy kontrola nehrozí. Proces interiorizace bývá u 

dítěte urychlen nástupem do kolektivu v předškolním zařízení tím, že se dítě učí 

naplňovat společná pravidla, a motivací v tomto případě je potřeba být přijímán 

ostatními dětmi, které nepřijímají dítě tak bezvýhradně, jako tomu je v rodinném 

prostředí. 

„Exteriorizace spočívá v tom, že jedinec v souladu s požadavkem, který 

proměnil ve svou vnitřní zásadu, nejen jedná, ale i prosazuje uplatňování tohoto 

požadavku ve svém okolí." (Helus 2003: 47) Pro dítě předškolního věku je typické, že 

pokud si nějakou normu bezpečně osvojí a skutečně se s ní ztotožní, rádo o ní poučuje 

nejen své vrstevníky, ale především blízké dospělé. Takové poučení v sobě obsahuje 

prvky chování dospělých k dětem a dítěti proto přináší pocit osobní významnosti. Dítě 

je pak například schopno vysvětlit a chtít po svém rodiči dodržování pravidel, která jsou 

podle něj správná (např. přesné uložení věcí ve školní šatně). 

V průběhu socializace se utváří člověk jako ryze jedinečná osobnost, ale zároveň 

se připravuje na výkon svých sociálních rolí. Sám sebou by se nestal bez sociálního 

styku s jinými lidmi, kteří tvoří společnost. „Sociální prostředí je tvořeno lidmi, jejich 

vzájemnými vztahy a produkty jejich součinností materiální a duchovní povahy." 

(Řezáč 1998: 40) 



Kultura obsahuje modely chování pro typické životní situace. Generace lidí 

dotvářely postupně vzory žádoucího, funkčního chování a jednání pro standardní 

situace. Utvářely i způsoby rozvíjení sociální tvořivosti pro zvládání neobvyklých a 

nečekaných situací. Jedinec je od počátku své existence produktem i tvůrcem, součástí i 

aktérem sociálního prostředí a dění v něm. Avšak nemohl by se jím stát bez existence 

jiných lidí. 

Jedinec se učí přijímat role druhých. To, jak se jedinec vyrovnává se svými 

rolemi, je závislé na více faktorech, např. na sociabilitě, sociální inteligenci daného 

jedince, na charakteru vzniklé sociální situace, na tom, jak tuto situaci vnímá, a 

v neposlední řadě i na jeho sebepojetí. (J. Řezáč, Sociální psychologie) S rolemi úzce 

souvisí totožnost, která je utvářena sociálně a musí být i stále sociálně udržována. 

Totožnost jedince je do určité míry měřena počtem sociálních rolí, které je schopen 

přijmout a naplnit. Sociální role mají podstatnou souvislost se společností, ve které 

vznikají a která je zadává a koriguje. 

Dalším prvkem socializačního procesu jsou postoje (tendence chovat se relativně 

stálým způsobem). Na vytváření postojů se podílejí jak řízené (výchovné) interakce, tak 

spontánní, živelné sociální učení. (J. Kotásková, Socializace a morální vývoj dítěte) 

„Kritériem efektivity socializace je především úroveň psychosociální vyspělosti 

jedince, míra jeho autonomie a autenticity. Extrémní nedostatek nebo naopak přebytek 

sociálních a fyzikálních podnětů vyúsťuje v deprivační symptomy jedince. Průběh 

socializace nachází svůj odraz ve zvláštnostech sebepojetí člověka a jeho rolového 

chování (kongruence1 dílčích rolí, úroveň a stabilita sociálního chování) a 

v individuálních rysech jeho sociálních vlastností a v úrovni sociálních dovedností a 

schopností." (Řezáč 1998: 77) 

2.2 Sociální vývoj předškolního dítěte 

Předškolní období trvá od tří přibližně do šesti let. „Charakteristickým znakem 

tohoto věku je postupné uvolňování návaznosti na rodinu a rozvoj aktivity, která např. 

' shoda, souběh 



umožňuje dítěti, aby se uplatnilo, prosadilo ve vrstevnické skupině." (Vágnerová 2000: 

102) Hlavní potřebou tohoto období je aktivita a sebeprosazení. Poznávání je zaměřené 

na nejbližší svět a na jeho pravidla. Dětské myšlení je nepřesné, nerespektuje zákony 

logiky. Typickými znaky tohoto myšlení jsou egocentrismus, fenomenismus, 

magiěnost, absolutismus. 

Egocentrismus - v jednání a myšlení dítěte je pozornost zaměřena na jeho 

vlastní osobu, toto jednání mu pomáhá potvrdit vlastní významnost. Dítě pojímá svět 

skrze a ve vztahu k vlastnímu „Já". Kolektiv dětí v předškolním zařízení přirozeným 

způsobem přispívá k redukci egocentrismu - dítě je nuceno zahrnout do své pozornosti i 

potřeby ostatních a učí se je respektovat při společných činnostech a hrách. V sociálním 

rozvoji dítěte se velmi dobře uplatňují prvky dramatické výchovy, které mu nenásilnou 

formou přibližují okolní svět a učí dítě sdílet ho s ostatními. Například rolová hra rozvíjí 

schopnost dítěte vnímat jevy z různých úhlů pohledu, schopnost empatie atd. Vlivy 

dramatické výchovy na osobnostní a sociální vývoj dítěte a její prostředky jsou popsány 

v kapitole Předmět a význam dramatické výchovy v procesu socializace jedince. 

Fenomenismus - dítě je přesvědčeno, že věci kolem jsou takové, jak je vidí 

(osoba převlečená za čerta je čert). Usuzuje podle zjevných znaků, v okolí i ve vztahu 

k sobě samému. Proměnu vnějších znaků proto často vidí jako proměnu vlastní identity. 

Dítě se jinak cítí a chová např. v nějakém převlečení, jestliže součástí tohoto převlečení 

je nějaký znak, kteiý dítě vnímá jako identifikačně významný, např. oblékne tatínkovu 

pracovní vestu. 

Magičnost - „tendence pomáhat si při interpretaci dění v reálném světě fantazií 

a tak jeho poznání zkreslovat." (Vágnerová 2000: 103) Děti mají schopnost vidět 

v předmětech jednající bytosti, připisovat jim známky duševního života (dětský 

animismus), dávat jim nadpřirozenou schopnost. Fantazie má v tomto období 

harmonizující význam. Pomáhá dětem v chápání reálného světa. 

Absolutismus - dítě je přesvědčeno, že každé poznání má definitivní platnost. 

Má potřebu vykládat si okolní jevy jednoznačně a relativitu názorů dospělých nechápe. 

Tato tendence navazuje na dětskou potřebu jistoty. Dítě považuje získanou informaci za 

neměnnou a nesnadno přijímá, pokud má někdo tendenci tuto informaci měnit. (M. 

Vágnerová, Vývojová psychologie) 



Převládající formou činnosti předškolního věku a významným prostředkem 

socializace dítěte je hra. Hra je určována prostředím, kterým je dítě obklopeno, a má 

velký význam pro vznik prvních společenských vztahů. Hrou dítě poznává prostředí, 

napodobuje dospělé a projevuje v ní svou fantazii. „Hry dětí jednotlivých věkových 

skupin se od sebe liší obsahovou náplní, a to i tehdy, mají-li stejný námět." (Monatová 

1977: 66) Je to dáno rozsahem jejich poznání a zkušeností. Jiným způsobem si hraje 

dítě ve třech letech a dítě v šesti letech. U šestiletých obsahuje hra mnohem více 

logických souvislostí a vztahů, které už dítě zná ze skutečného života. Dítě je stále 

vyspělejší a je tedy schopno zachytit a do svých her promítnout více prvků z reálného 

života (L. Monatová, Problémy předškolní pedagogiky) Psychickými procesy, které 

se při hře uplatňují, jsou např. vnímání, obrazotvornost, myšlení, řeč, city, vůle. 

Symbolická hra pomáhá dítěti vyrovnat se s problémem, umožní mu opakovaně prožít 

situaci, které nerozumělo, a najít alespoň na této úrovni přijatelné řešení. V těchto 

činnostech se ukazují znaky, které jsou pro dětské myšlení typické. Skutečnost je 

vyobrazena jednoduše, srozumitelně a je i méně ohrožující. (M. Vágnerová, Vývojová 

psychologie) Hra je podmínkou zvládnutí zkušeností s neživými věcmi i s osobami, 

které dítě obklopují. Symbolická hra často připomíná prostředí, ve kterém jedinec 

vyrůstá, dokáže přiblížit situace, se kterými se dítě setkává ve své primární skupině 

(v tomto případě je to rodina). Např. dítě se chová k panence podobně jako jeho matka 

k němu samotnému. Je to jeden ze zdrojů, jak odhalit příčiny některých problémů. 

Normy chování - morální uvažování je závislé na celkovém vývoji dítěte, na 

zkušenostech, které doposud získalo ve své primární skupině a ve svém okolí. Normy 

pomáhají dítěti při orientaci v sociálním prostředí. „Jsou rovněž důležité pro rozvoj 

vlastní identity, protože umožňují vymezit obsah žádoucího chování." (Vágnerová 

2000: 121) Největší vliv na uznávání jednotlivých norem má v předškolním věku 

rodina, která je pro dítě silně emocionálně významná. Dítě se učí ovládat v rovině 

duševní i tělesné, ovládat své emoce, obavy a agresivní jednání. Dokáže lépe reagovat 

na sociální podněty a dokáže si je utřídit a lépe jim rozumět. Prosociální chování 

obnáší vstřícnost k ostatním, respektování jejich potřeb (je spojeno s kolektivem, 

skupinou). Rozvoj tohoto chování je podmíněn schopností ovládat agresivitu a 

dosažením určitého stupně empatie. (M. Vágnerová, Vývojová psychologie) 



Socializace předškolního dítěte probíhá především v rodině. Dítě si zde osvojuje 

základní normy chování, s nimiž se postupně ztotožňuje. Dítě se chce podobat svým 

rodičům, identifikace s nimi zvyšuje pocit jistoty a bezpečí, posiluje v dítěti sebejistotu. 

Pokud tyto potřeby nejsou uspokojovány, děti často reagují asociálně. Děti začínají 

navazovat kontakt s vrstevníky. Ve vrstevnické skupině se postupně diferencují role, 

dítě se zde učí soupeření a spolupráci. Předškolní dítě vyjadřuje svůj názor na okolní 

svět v kresbě, vyprávění nebo ve hře. Těmito prostředky vypovídá o tom, jak chápe a 

vidí realitu okolo sebe. (M. Vágnerová, Vývojová psychologie) 

2.2.1 Dítě ve třech letech 

V centru citového života dítěte je matka (i přesto, že u některých specifických 

činností dítě preferuje otce), jejich vzájemný vztah je výjimečný. Na druhou stranu má 

složitější vztah se svými sourozenci a špatně snáší vzájemnou rivalitu. Rádo provokuje 

starší sourozence, ale pláče a stěžuje si, když mu to oplatí. K mladšímu sourozenci se 

dokáže chovat velmi mile, stejně na něj dokáže velmi žárlit. (A. Bacus, Vaše dítě od 3 

do 6 let) 

„Předpokladem socializace v tomto období je pronikání dítěte do širšího 

společenského prostředí a přejímání společenských rolí, které dítě v tomto prostředí 

získává." (Opatřilová 2006: 38) 

Důležitou podmínkou socializace a prostředkem pro její rozvoj je verbální 

komunikace. Ta umožňuje dítěti vyjádřit pocity, potřeby i přání a přijímat informace ze 

svého okolí a tím získávat další zkušenosti. V tomto období je „řeč jako funkce snadno 

zranitelná, protože je zatím nezralá" (Opatřilová 2006: 38), je tedy důležité, aby řeč 

nebyla vystavena neurotizujícím vlivům, které by mohly vyústit např. v zadrhávání. 

Kladná stimulace především ze strany rodiny je nepostradatelná. V tomto věku si dítě 

osvojuje základy norem chování. Nejdůležitějším ukazatelem těchto norem je jeho 

primární skupina (rodina), ale dítě si všímá i chování ostatních lidí v jeho okolí. 

Pravidla vnášejí řád do života dítěte a přispívají k jeho orientaci, umožňují mu předvídat 

různé situace a poskytují pocit bezpečí, který je velmi důležitý pro to, aby se dítě nebálo 



poznávat nové věci. Dítě v tomto věku má velkou potřebu aktivity. Významná je 

v tomto období tzv. symbolická hra. „Dítě ve své hře zástupně používá symboly za 

nepřítomné objekty, popřípadě jim přiděluje jinou roli." (Opatřilová 2006: 34) V této 

hře se odráží zkušenosti, které dítě až doposud získalo ve své rodině nebo okolí. Ve 

třech letech je hra dítěte častěji hrou paralelní (děti si spíše než spolu hrají vedle sebe), 

teprve později nastupuje hra kooperativní (děti si více hrají spolu). (D. Opatřilová, 

Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u 

dětí se speciálními vzdělávacími potřebami) 

Kolem třetího roku už je dítě schopno snášet přiměřeně dlouhé odloučení od své 

primární skupiny. Toto období je u dnešních dětí nejčastějším mezníkem pro vstup do 

mateřské školy. Zkušenosti, které tady dítě získává, jsou důležité pro jeho další rozvoj. 

Pokud tyto zkušenosti budou negativní, mohou nepříznivě ovlivnit jeho pozdější 

celkový vývoj. (B. Jeřábková, Mateřská škola jako životní prostor I.) 

„Již kolem tří let mají české děti interiorizovány2 základní sociální normy." 

(Šulová 2004: 73) S tímto procesem souvisí rozvoj svědomí. Dítě v tomto věku dokáže 

prožívat pocity viny v případě, že něco pokazilo. Dítě pro svůj další zdravý vývoj 

potřebuje být svými rodiči i blízkými hodnoceno kladně, protože na základě tohoto 

hodnocení si utváří své vlastní sebehodnocení. 

2.2.2 Dítě ve čtyřech letech 

V tomto věku stále roste význam vrstevníků, které dítě potřebuje ke svým hrám. 

Vztah s vrstevníky mu poskytuje méně jistoty než vztah s dospělými a aby takový vztah 

zvládlo, musí dozrát na určitou vývojovou úroveň, kdy má potvrzenu jistotu rodinných 

vazeb. Potřebu kontaktu s vrstevníky můžeme tedy chápat jako signál určité zralosti 

osobnosti dítěte. Kolem čtvrtého roku se z dosavadní hry paralelní stává hra 

kooperativní, tedy sociální v pravém smyslu slova. Podmínkou pro tuto hru je 

především to, že je dítě schopno vidět situaci i z pohledu druhé osoby a že je schopno se 

podělit s ostatními a počkat, až na něj dojde řada. Dítě ve vrstevnické skupině zkouší to, 

2 zvnitřněny 



co odpozorovalo ve své rodině, zkouší si různé role a zaznamenává reakce okolí na jeho 

jednání. (L. Šulová, Raný psychický vývoj dítěte) Znamená to, že si začíná osvojovat 

základní sociální normy, což je pro jeho další socializační vývoj velmi důležité. 

S osvojováním norem a současným vytvářením pocitů viny souvisí i vznik svědomí, 

které pomáhá regulovat chování dítěte. Děti se začínají vyhraňovat svou pozicí 

v dětském kolektivu - některé stojí často mimo dětskou skupinu, jiné se staví do vůdčí 

pozice. (J. Kotásková, Socializace a morální vývoj dítěte) „Oddělení „Já" od ostatních 

neznamená ještě konečné sebepojetí - závislost hodnocení sebe sama na hodnocení 

dospělými je však nyní značně silná." (Koťátková 1987: 26) Přibližně od čtyř let jsou 

děti schopné rozlišovat způsob komunikace s ohledem na to, zda mluví s dospělým, 

s vrstevníkem nebo s mladším dítětem. 

Potřeba sociálního kontaktu má dvě základní podoby - je to potřeba lásky, která 

se vztahuje k jednotlivci, a potřeba sounáležitosti, která se vztahuje ke skupině. Potřeba 

sociálního kontaktu zahrnuje např. touhu být přijímán skupinou, potřebu lásky 

k druhým, touhu po citové odezvě, potřebu společenského styku. Neuspokojení těchto 

potřeb se může projevit buď negativně (dítě ruší, protože chce na sebe upoutat 

pozornost), nebo pozitivně (spoluprací a snahou dosáhnout pochvaly). Pokud se takto 

dítě projevuje, znamená to, že potřeba sociálního kontaktu není uspokojena, že něco 

není v pořádku. Většinou bývá příčina v rodině nebo ve třídní skupině. (J. Kotásková, 

Socializace a morální vývoj dítěte) 

Vůle dítěte je v tomto období velmi nestálá. Je důležité stanovovat mu 

krátkodobé cíle, které budou spojené s uspokojením některé jeho konkrétní potřeby. 

Ve čtyřech letech už dítě vnímá svou pohlavní identitu jako trvalý znak, který 

nelze změnit například převlekem. 

2.2.3 Dítě v pěti letech 

Aktivita už mívá nějaký cíl, je méně roztříštěná a méně závislá na aktuální 

situaci. Rozšiřuje se prostor jejího uplatnění, jednotlivé činnosti jsou více rozvinuté. 

Potřeba seberealizace je uspokojována aktivitou, kterou dospělí hodnotí kladně. (M. 

Vágnerová, Vývojová Psychologie) Kolem pátého roku dítěte nastupuje hra s pravidly. 



Dítě už nutně potřebuje kolektiv vrstevníků pro učení se roli a pro proces zvnitřňování 

sociálních norem. Hra s pravidly je významným prostředkem socializace dítěte a úzce 

souvisí i s jeho morálním rozvojem. Postupně se utváří schopnosti jako přijetí role, 

percepce role, hraní role, empatie, percepce ostatních. (J. Kotásková, Socializace a 

morální vývoj dítěte) 

Vztah k matce se u dítěte začíná proměňovat. Dítě dává najevo hrdost na svou 

matku, ale zároveň se vůči ní začíná vymezovat a zkoumat, jak uniknout z dosahu její 

autority. 

Dítě si už plně uvědomuje své pohlaví. Chlapci si začínají osvojovat některé 

vnější projevy mužského vystupování, které vidí u otce, dívky si osvojují feminní 

vystupování, které vidí u matky. Projeví se to mimo jiné určitou úpravou zevnějšku a 

odmítáním takového oblečení, které neodpovídá pohlaví dítěte. Dívky a chlapci si 

začínají hrát odděleně a tato tendence se bude v dalších letech dále prohlubovat. Dětská 

hra se postupně genderově diferencuje. Hra chlapců je iniciativnější, agresivnější, dívky 

ve hře projevují větší submisivitu vůči sociálním normám. 

Vůči starším sourozencům se objevuje soupeřivé jednání, k sourozencům 

mladším dokáže dítě mít mateřský přístup. Vztahy sjinými dětmi se diferencují, 

vznikají pro dítě důležitá přátelství. 

2.2.4 Dítě v šesti letech 

Dítě se učí vcítit se do druhého a podělit se s ostatními. Šestileté dítě obvykle 

zná dobře pravidla slušného chování a základní zdvořilostní obraty. Začíná se vyvíjet 

jeho smysl pro morálku. Dokáže posoudit, jestli je chování druhých v pořádku. 

Měřítkem ktomu se stává to, zda posuzované chování odpovídá příkazům dospělé 

autority. Pro dítě předškolního věku je autorita dospělého téměř neotřesitelná. Dospělý 

„reprezentuje tzv. imanentní3 spravedlnost." (Šulová 2004: 73) 

Děti si v úlohové či námětové hře mohou dávat a vyměňovat určité role, 

v konstruktivní hře rozdělit funkce se společným cílem a v pohybové hře porovnávat 

3 bytostně vlastní, něčemu příslušné 



své dovednosti a výkony. Začíná zde proces sociálního srovnávání ve vrstevnické 

skupině, konfrontace , já" s druhými. Dítě je v tomto věku schopno poznat a analyzovat 

ty kontexty chování druhých, které nemusí být v řeči a v chování přímo vyjádřeny -

např. záměry, názory, emoce. Dítě např. vystihne míru závislosti matky na mínění 

druhých. Předjímá tak, že ve společnosti jiných lidí nebo na veřejnosti bude hodnoceno 

matkou jinak, než v jiných situacích. (J. Kotásková, Socializace a morální vývoj dítěte) 

Rodina je stále nejdůležitější sociální skupinou. Je tedy velmi důležité, jak se 

v ní dítě cítí a jaké příklady chování a jednání jsou mu předkládány v záměrné či 

nezáměrné výchově. Prostředí chudé na podněty, kde schází komunikace, zpětná vazba 

na chování dítěte je často záporná, kde rodičovský vzor selhává v tom, že rodiče nejsou 

důslední, a chybí jednoduchý řád, který by poskytl základní jistotu a tím pocit bezpečí, 

to vše jsou faktory, které ohrožují zdravý rozvoj dětské osobnosti a které se velmi 

zásadně promítají do mezilidských vztahů. Brání dětem v otevřené komunikaci, pocit 

méněcennosti se projeví agresí nebo tím, že se straní, nedokáží respektovat přání 

ostatních, protože ani ony nejsou svými blízkými respektovány. (A. Bacus, Vaše dítě od 

3 do 6 let) 



3. Mateřská škola jako specifická sociální skupina 

Mateřská škola má předpoklady pro pozitivní působení při sociálním vývoji 

dítěte. Pokud dítě ve své primární skupině (v rodině) cítí jistotu, že je přijímáno, je 

splněna podmínka pro jeho další vývoj v oblasti navazování nových vztahů, v 

ochotě poznávat nové prostředí bez velkých obav z nových věcí. Třída v mateřské škole 

je po rodině velmi významným sociálním prostředím dítěte, které velkou měrou 

ovlivňuje jeho další osobnostní rozvoj. Dosavadní intimní rodinné vazby jsou 

obohacovány rozmanitějšími sociálními kontakty. K domácím pravidlům přibudou 

normy platné ve školce, které usměrňují dění v kolektivu i ve třídě. „Porucha v 

dosavadním vývoji dítěte zapříčiněná geneticky nebo nevhodným výchovným 

přístupem rodiny však může být příčinou problémů a potíží při vstupu do předškolního 

zařízení". (Jeřábková 1993: 166) 

Mateřská škola jako výchovná instituce usiluje o sociální, morální i intelektový 

rozvoj dítěte, o rozšíření řečových, pohybových a motorických dovedností. „Je to 

výchovný prostor, ve kterém se rozvíjí motivační základy, formy vzájemného styku a 

vypořádání se sokolím." (Jeřábková 1993: 49) Snaha učitelek v mateřské škole je 

výrazně konfrontována s nerovnostmi v úrovni vývoje dětí, které mateřskou školu 

navštěvují. Kvůli sociokulturnímu prostředí, ze kterého děti pocházejí, nejsou všechny 

schopné adaptovat se na stejný způsob výchovy a vzdělávání a mít z něj prospěch. Proto 

je velmi důležitý citlivý a vnímavý přístup pedagoga v oblasti individuálního jednání. 

V prostředí rodiny dítě značně ovlivňuje druh a střídání činností, v mateřské škole je 

toto usměrňováno zvnějšku a dítě je hodnoceno podle toho, jak je schopno se 

přizpůsobit kolektivu a spolupracovat s ostatními, přičemž začíná být hodnoceno nejen 

dospělými, ale i svými vrstevníky. (A. Bacus, Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let) 

„Dítě navazuje vztahy podřízenosti, ale též řízení jiných a sebeřízení. Vrůstání 

do skupinových vztahů přináší dítěti stimulaci a inspiraci, objevuje pohnutky k činnosti 

v chování ostatních členů skupiny i jejich vzájemných vztazích." (Řezáč 1998: 205, 

208) Učí se přijímat novou autoritu v podobě učitelky a stává se součástí dětské 

skupiny. Není středem výhradního zájmu a musí se o pozornost učitelky dělit s 

ostatními dětmi. Postupně získává schopnost navazovat první kontakty nejen se svými 



vrstevníky, ale i s dětmi staršími nebo mladšími, učí se s nimi komunikovat a 

spolupracovat, respektovat jejich potřeby. Všechny tyto nové podněty, změny a situace 

vyvolávají v dítěti nejen radost, ale i nejistotu, obavy a strach. Mateřská škola by měla 

být dítěti nápomocna při přechodu z rodinného prostředí do širší sociální společnosti. 

Sociální rozvoj je založen především na utváření mezilidských vztahů, které se 

formují při různých aktivitách a činnostech. Mateřská škola poskytuje příznivé 

podmínky pro společné hry, zaměstnání i učení. Je na pedagogovi, aby při práci s dětmi 

zvolil správné prostředky, které budou děti vhodně motivovat. Na druhé straně je 

důležité respektovat individualitu každého dítěte a umožnit mu, aby si vybralo činnost 

podle vlastního zájmu a aby mohlo projevit svou aktivitu a iniciativu. (Kolektiv autorek, 

Mravní výchova dětí předškolního věku) 

Pro snadnější proniknutí do této problematiky jsou níže přiblíženy některé 

specifické vztahy a jevy v prostředí mateřské školy: nově příchozí dítě, vztah učitel -

dítě, vztah dítě - vrstevníci, heterogenní skupina, děti se sníženou socializační 

schopností v kolektivu mateřské školy, hra a její funkce v předškolním období. 

3.1 Děti nově příchozí 

Vstup do mateřské školy znamená pro každé dítě velkou změnu v jeho 

dosavadním životě. To, jak se s touto změnou vyrovná a jak ji bude přijímat, závisí na 

mnoha faktorech. Patří sem věk dítěte, jeho zdraví, fyzická zdatnost, ale především jeho 

sociální zkušenosti, které získalo ve své primární skupině. Rodinné vzorce chování 

v různých situacích, to, jak je přijímáno a hodnoceno svými blízkými, genetické 

předpoklady, to vše se promítne do jeho prvních pocitů v novém prostředí. (B. 

Jeřábková, Mateřská škola jako životní prostor I.) Dítě se bude v mateřské škole cítit 

lépe, jestliže se setká s laskavým a klidný přístupem učitelky a s přátelským přijetím 

dětí. Je správné připravit stávající děti na příchod nového člena kolektivu. Naznačit, jak 

a v čem by mu děti mohly první dny usnadnit. Je velmi důležité, aby učitelka seznámila 

nově příchozí děti s prostředím školky a se základními pravidly, které v této skupině 

platí. A později tato pravidla zopakovala formou zábavné hry tak, aby si je nově 

příchozí co nejdříve osvojili. Děti, pokud si nedokáží zvolit činnost bez přispění 



učitelky, by měly být od začátku zaměstnávány zajímavými a obsahově bohatými 

činnostmi, které jim ovšem budou do určité míry známými a hlavně poutavými (auta, 

stavebnice, panenky), aby přestaly cítit obavu z neznámého a mohly projevit své 

přirozené chování. Tento způsob může pomoci pedagogovi poznat povahové stránky 

nového dítěte, jeho kladné i záporné projevy, a naznačit cestu individuálního přístupu. 

Děti pocházejí z různého rodinného prostředí a to má velký vliv na jejich 

schopnost přizpůsobit se prostředí novému. Problémy se svým sebevyjádřením a 

začleněním se do kolektivu mají děti z nedostatečně stimulujícího prostředí, se 

sociálním nebo kulturním znevýhodněním. (M. Kurcinková, Problémové dítě v rodině a 

ve škole) 

Pro kolektiv v mateřské škole je oproti jiným školním skupinám typické, že se 

obměňuje. Každý rok několik dětí odchází a naopak několik nových přichází. Pro 

pedagoga je vždy prvořadým úkolem zajistit, aby se nově příchozí děti co nejlépe a 

nejrychleji zařadily mezi ostatní, a navodit u nich pocity bezpečí a důvěry k novému 

prostředí. Především je to důležité pro jejich zdravý sociální rozvoj, kdy se tato kladná 

zkušenost projeví tím, že dítě nebudou v dalších životních etapách a změnách provázet 

pocity strachu a obav z nového prostředí. Pokud naopak budou zkušenosti z nového 

prostředí záporné, mohou pocity strachu a nedůvěry k okolí přetrvávat až do dospělosti 

a vystupovat na povrch při důležitých životních změnách, kterými bude daný jedinec 

procházet (např. přestup z předškolního do školního zařízení, z třídní skupiny do 

pracovního kolektivu). 

Rovněž musí pedagog v souvislosti s nově příchozím dítětem věnovat svou 

pozornost dětské třídní skupině. Někdy může nově příchozí jedinec narušit vnitřní klid 

ostatních dětí svým jednáním, zvyky, pomalou přizpůsobivostí. Stávající děti mohou 

mít obavu, že budou kvůli novým dětem učitelkou opomíjeny. Je tedy velmi důležité 

zajistit, aby se cítily dobře a bezpečně nejen děti příchozí, ale i ty stávající. (B. 

Jeřábková, Mateřská škola jako životní prostor I.) Vjednotřídní mateřské škole lze 

vysledovat dva rozdíly v přijetí dětí do kolektivu, kde stěžejním kriteriem je věk 

nováčka. Pokud je nově příchozí dítě ve věku pěti až šesti let, projeví se zde rivalita 

starších dětí, které se obávají ztráty svého postavení a konkurence svých dovedností. 

Zde se ve velmi krátké době ukáže, jak je nově příchozí dítě vyrovnané nebo naopak 

labilní. U malých dětí je stupeň vyrovnanosti hůře rozpoznatelný, protože jejich situace 



je ze strany dětského kolektivu ovlivněna vysokou tolerancí, a proto pedagog často 

potřebuje k rozpoznání schopnosti adaptace nováčka delší časový úsek. Dítě tří až 

čtyřleté je vždy staršími dětmi přijímáno lépe. Vyvolává v nich pocit, že se o něj mohou 

starat. To uspokojuje jejich potřebu předvést své znalosti, potřebu důležitosti, touhu 

demonstrovat, že oni jsou ti starší, zkušenější a rozumnější. V jejich jednání se v této 

souvislosti často projevují prvky námětové hry, kdy si hrají na „někoho", na matku, 

staršího sourozence. V této hře se často odráží přístup jejich rodičů k nim samotným. 

Cílem pedagogické snahy v mateřské škole je doplňovat, podporovat a 

rozšiřovat výchovu dětí započatou v rodině a uskutečňovat všestranný rozvoj dítěte v 

období mezi jeho třetím a šestým rokem. (B. Jeřábková, Mateřská škola jako životní 

prostor I.) 

3.2 Vztah dítě - učitel 

Předškolní věk je důležitou etapou pro vytváření sociálního a morálního profilu 

dítěte. Je to dáno především vysokou emocionální vnímavostí. Dětská psychika je velice 

tvárná, má vliv na utváření charakteru, jehož základy se vytvářejí již v prvních pěti 

letech života dítěte. Proto je velmi důležité pečlivě zvažovat všechny výchovné 

prostředky, kterými dospělí, v tomto případě pedagogové, na dítě působí. Dítě 

předškolního věku velmi silně vnímá pochvalu a pokárání, jsou pro ně zdrojem při 

utváření vlastního sebepojetí a vytváření norem pro soužití s ostatními. Děti 

předškolního věku prožívají náklonnost jako odezvu na péči a lásku dospělých. Tato 

náklonnost je pro zdravý rozvoj dítěte nezbytná. Pokud dítě náklonnost neprojevuje, 

může prožívat pocity úzkosti, které mohou přetrvávat celý život a odrazit se v jeho 

sociálním začlenění do společnosti. (B. Jeřábková, Mateřská škola jako životní prostor) 

V předškolním věku si dítě vytváří první mezilidské vztahy mimo jeho primární 

skupinu (rodinu), které formují jeho další vnímání společnosti. Kladné nebo záporné 

projevy a city ostatních (např. učitelka, teta v jídelně mateřské školy) pomáhají dítěti 

pochopit správnost či nesprávnost jeho jednání. Nejde ještě o uvědomělé chování, ale 

citový vztah dítěte k dospělému, o uznání jeho autority, která je základem ochoty 

reagovat na pokyny dospělého, na jeho prosbu. Dítě tím uspokojuje zároveň svou 



potřebu být pochváleno. Je všeobecně známé, že pochvala je pro každého jedince 

velkou motivací pro jeho další činnost. (Kolektiv autorek, Mravní výchova dětí 

předškolního věku) Je důležité neopomíjet tuto skutečnost v tak citlivém období 

formování osobnosti. 

„Na rozdíl od odborného učitele by role učitelky mateřské školy měla nabýt 

znaky sociální a společensky orientované práce." (Jeřábková 1994: 87) 

Důležitým úkolem ve vztahu učitelka - dítě je výchova k samostatnosti. Ta je 

předpokladem pro rozvoj vzájemných vztahů, které ovlivňují rozvíjení společensky 

žádoucích prvků v samostatném jednání a v činnostech dětí. Při formování 

samostatnosti jsou důležité nejen poznatky a návyky, ale i vůle a city a proto musí být 

toto učení těsně spojeno s výchovným procesem. Různé druhy her, jednoduchá práce 

spojená se sebeobsluhou, kdy se dítě učí samostatně se oblékat a svlékat, samostatně jíst 

a osvojuje si základní hygienické návyky, jsou hlavní činností dětí mladšího 

předškolního věku, při nichž se učí samostatně jednat. Při výchově k samostatnosti musí 

pedagog opět brát zřetel na úroveň dovedností, vědomostí a zdravotní stav jedince. (B. 

Jeřábková, Mateřská škola jako životní prostor I.) Každý nový poznatek, který dítěti 

přináší nové možnosti samostatnosti, je podnětem pro stýkání se s ostatními vrstevníky 

či staršími nebo mladšími dětmi. 

Dalším úkolem je, aby učitel dovedl správně formulovat pravidla pro společné 

soužití, pro respektování ostatních, která budou platná při hrách, odpočinku a dalších 

činnostech. Samozřejmě s ohledem na věk dětí i s přihlédnutím na jejich individualitu. 

Je potřebné, aby pedagog vytvářel klidnou a přátelskou atmosféru, která příznivě působí 

na osvojování základních pravidel mezilidských vztahů. Pokud pedagog dokáže 

individualitu u jednotlivých dětí (nedostatečné sociální zkušenosti, nízký věk, 

nedostatečná stimulace v rodinném prostředí) správně vnímat, může svým jednáním 

takovému dítěti vstup do kolektivu ulehčit. (Kolektiv autorek, Mravní výchova dětí 

předškolního věku) Postupným obohacováním dětských zkušeností se okruh pravidel 

může rozšiřovat. Pokud jim děti správně porozumí, budou je snáze respektovat. Při 

osvojování pravidel jsou děti nuceny překonávat určité překážky, jejich překonání 

vyvolává kladné citové zážitky a touhu zdokonalovat se a být opět odměněn. Pravidla 

jsou i jistou zárukou, že se dítě bude cítit jistěji a bezpečněji. Děti v tomto věkovém 

období mají potřebu určitého řádu, který jim zároveň poskytuje pocit bezpečí a tím 



uvolňuje napětí z neznáma a umožňuje soustředění se na hru, zadané úkoly i odpočinek. 

Úloha pedagoga v mateřské škole vyžaduje velkou dávku empatie, porozumění a 

trpělivosti. Je to právě on, kdo stojí na začátku dalšího poznávání a vzdělávání dítěte a 

proto je důležité, aby si dítě odnášelo z této pomyslné startovní čáry kladný přístup 

k ostatním, k sobě samému, k potřebě dalšího vědění. (L. Monatová, Problémy 

předškolní pedagogiky) 

3.3 Vztah dítě - vrstevníci 

Život ve společnosti vrstevníků umožňuje, aby si dítě lépe osvojilo normy 

jednání a pravidla chování, při čemž se uplatňuje mechanismus napodobování při 

společných činnostech a hrách. Vzájemné zkušenosti, potřeba být akceptován a 

akceptovat, že druzí jsou jiní, jsou pro mravní vývoj každého dítěte velmi důležité. Ve 

společnosti s nejrůznějšími dětmi se rozvíjí individualita každého jednotlivce, každý 

dává a zároveň přijímá životní zkušenosti druhých. (B. Jeřábková, Mateřská škola jako 

životní prostor I.) Společné hry učí děti počítat s názory vrstevníků a podřizovat se jim. 

Narušení těchto pravidel (společenských norem) vyvolává nelibost a děti tak poznávají 

nutnost jejich dodržování. Vztahy mezi dětmi se upevňují při společných hrách a při 

sdílení společných aktivit. Vytvářejí se první sympatie, na jejichž základě se pak 

formulují citové vazby. Děti ale nejsou ještě schopny navazovat správné vztahy a tak je 

důležité, aby je při společných hrách, činnostech i aktivitách usměrňoval dospělý. Vztah 

dítěte se svými vrstevníky je do jisté míry ovlivněn sociální zkušeností, kterou získává 

ve své rodině, postavením v ní a v neposlední řadě věkem a zralostí. Dítě tříleté má stále 
• 

ještě sklony ke hře paralelní (děti si nehrají spolu, ale vedle sebe). Teprve kolem 

čtvrtého roku začne převládat potřeba hry kooperativní tedy sociální. Ta dětem 

umožňuje udílet a vyměňovat si určité role. Děti si při těchto hrách vyměňují své 

zkušenosti a navzájem ač nevědomě přehrávají chování a situace, které se odehrávají 

v jejich primární skupině. Dalším důležitým aspektem ve vztahu dítěte s vrstevníky je 

míra samostatnosti dítěte, úroveň jeho komunikačních dovedností, verbálního i 

neverbálního vyjadřování. S rozvojem samostatnosti se činnosti dětí stávají obsahově 

bohatší, děti se projevují aktivněji. Kontakty s vrstevníky se rozšiřují, dítě začíná 



vystupovat jako aktivní účastník společných her, snaží se ukázat vrstevníkům své 

dovednosti. Začíná chápat své povinnosti ve vztahu k nim a učí se vzájemně si pomáhat 

a spolupracovat. Prožívá při tom pocit radosti a uspokojení z úspěchu. (Kolektiv 

autorek, Mravní výchova dětí předškolního věku) 

Neodmyslitelnou součástí interakce vrstevníků jsou dětské spory. Jejich forma 

se mění s přibývajícím věkem. Zpočátku se jedná o křik, pláč, tělesné násilí, po třetím 

roce věku výrazně přibývá použití slov při těchto sporech. S věkem se také prodlužuje 

délka trvání sporů a jejich vytrvalost, ale zmenšuje se jejich počet. Intenzívním stykem 

s vrstevníky začíná dítě stále lépe vnímat a rozumět nepsaným zákonům skupinového 

chování a zvyšuje svou znalost a porozumění ostatním. Tak jako ve všech sociálních 

vztazích i zde se ukazuje touha někam patřit, být přijímán a akceptován. (E. Vančurová, 

Psychologie předškolního dítěte) 

3.4 Heterogenní skupina 

Vjednotřídní mateřské škole denně probíhá konfrontace s nerovností úrovně 

vývoje a zralosti dětí, které ji navštěvují. Třída v takovém zařízení má široké věkové 

rozpětí. Nejstarším dětem, pokud mají odloženou školní docházku, je sedm let, 

nejmladším jsou tři roky. Tyto věkové rozdíly poskytují dětem sociální zkušenost ze 

soužití nejen s vrstevníky, ale dětmi mladšími a staršími, dětmi stejného i opačného 

pohlaví. Jedním z největších kladů takto věkově různorodé skupiny je, že dítě poznává a 

učí se vnímat reakce a chování jedinců, které se liší a jsou ovlivněny právě věkem a 

tedy různým stupněm socializace, která s věkovou hranicí souvisí. Dítě získává tyto 

zkušenosti v jedné skupině, tedy uceleněji, a to mu dává možnost srovnávání, 

povšimnutí si rozdílů v chování jedinců, kterými je obklopen. Děti také zažívají chování 

dospělého člověka k různě starým dětem a vnímají jejich verbální i neverbální 

komunikaci. 

V jednotřídních mateřských školách je žádoucí, aby společné činnosti 

uspokojovaly potřeby všech zúčastněných, aby zde každá věková skupina mohla najít 

prostor a prvky, které budou přínosné pro její zdravý rozvoj. Někdy je to právě to 

nejtěžší, ale zároveň je to pro pedagoga velmi inspirující. Takto rozmanitá věková 



skupina poskytuje i možnost sledovat děti právě v jejich socializačním procesu tím, že 

jsou v jednom oddělení často od nejútlejšího předškolního věku až do chvíle, kdy se z 

nich stávají skuteční školáci. „Umění není mladší děti odizolovat, ale zapojit je do 

společné činnosti" (Švejdová 2000: 32) a využít jejich věk například k ukázce toho, jak 

důležité je, aby starší děti pomáhaly mladším. Mnohotvárnost výchovného přístupu a 

působení musí vycházet z podmínek a prostředí mateřské školy i z úrovně dané skupiny 

dětí, kterou je potřeba dobře znát. (L. Monatová, Problémy předškolního vzdělávání) 



4. Děti se sníženou socializační schopností v kolektivu mateřské 

školy 

V této kapitole jsou uváděny příklady problémů, se kterými se ve své praxi 

často setkávám a některé možné postupy při jejich řešení. 

V životních etapách člověka je nejvhodnější dobou pro rozvoj jeho 

emocionálních, kognitivních, sociálních a motorických dovedností doba předškolního 

věku a s ní spojená docházka do mateřské školy. Dítě je v tomto období velmi vnímavé 

a tvárné. V žádném dalším období života není poskytnutá pomoc s problémovým 

chováním dítěte tak výrazně účinná jako právě ve věku od tří do šesti let. (A. Sagi, 

Problémové děti v mateřské škole) Je tedy velmi důležité, aby pedagog zaznamenal, že 

dítě pomoc potřebuje, toto poznání nepodceňoval a pokusil se najít vhodné řešení. 

„Problémové děti od těch ostatních odlišuje jedno slovo: mimořádně. Jsou to 

normální děti, které jsou mimořádně emocionální, citlivé, vytrvalé, vnímavé a 

neochotné ke změně ve srovnání s druhými dětmi." (Kurcinková 1998: 9) Výše popsané 

vlastnosti mají všechny děti stejné, jen jejich produkce je u problémových dětí mnohem 

intenzivnější. Mohou se projevit zvýšenou agresivitou, nebo naopak výrazným 

straněním se kolektivu, výraznou uzavřeností. 

„Projevy problémového chování dítěte v mateřské škole jsou signálem, jímž dítě 

říká: POMOZ MI!" (Sagi 1995: 7) Takové chování může být ukazatelem nedostatečné 

sociální stimulace v primární skupině daného dítěte. Nedostatek náklonnosti, vhodných 

podnětů a kladných citových projevů ze strany nej bližších lidí v ranném věku způsobuje 

psychické, fyzické a sociální poškození dítěte. Násilná výchova, osobnostní nezralost 

rodičů, nerespektování dětské sexuality v ranném dětství, agrese - to vše mohou být 

podněty a příčiny následných poruch sociálního chování. (A. Sagi, Problémové děti 

v mateřské škole) V rodině dítě zažívá první naplnění anebo naopak neuspokojení svých 

potřeb. Tyto prvotní zkušenosti významně zasahují do citové oblasti dítěte a výrazně 

tvarují jeho osobnost. I když si dítě později na žádnou z těchto situací nevzpomene, jeho 

schopnost učení, začlenění se do společnosti a budoucí nazírání na svět jsou těmito 

ranými rodinnými zkušenostmi ovlivňovány a na základě dědičných charakterových 

vlastností také prožívány. (H. H. Deissler, Každodenní problémy v mateřské škole) 



Při posuzování problémového chování se stává velkou překážkou vymezení 

hranic, kdy je už chování nepřijatelné. Protože toto vymezení může být velmi relativní. 

Například při projevené zdrženlivosti, uzavřenosti dítěte nemusí vždy jít o problém jeho 

nízkého sebehodnocení. Takové projevy mohou být podmíněny přáním prožít danou 

činnost samostatně. Stejné to je i v otázce četnosti jednotlivých způsobů chování. Pokud 

je například konflikt ojediněle řešen agresivnějším jednáním, neznamená to, že má dítě 

sklon k agresivnímu chování. Je nezbytné, aby učitelka posoudila toto chování 

v celkovém kontextu událostí, které tuto reakci vyvolalo. Z výše uvedeného vyplývá, že 

odlišné projevy chování v otázce zdravého sociálního vývoje může učitelka definovat 

pouze na základě každodenního poznávání a dlouhodobější práce s danými dětmi. (A. 

Sagi, Problémové děti v mateřské škole) 

Pečlivým pozorováním, citlivým individuálním přístupem k dítěti, správnou 

volbou a přípravou činností a v neposlední řadě i komunikací s rodiči získává pedagog 

informace o jednotlivých dětech. Na základě těchto informací volí vhodnou formu práce 

s kolektivem, menšími skupinami i jednotlivci. Ze své dlouholeté praxe uvádím 

v příštích podkapitolách příklady dětí, u nichž se v různých oblastech projevilo narušení 

procesu socializace. 

4.1 Oblast poznávací 

V tomto věku stojí na počátku každého učení zvědavost - otázka „Proč?" (co 

znamená vyřčené slovo, kčemu slouží tato věc). Rodiče, kteří svou neochotou, 

netrpělivostí a zákazy připravují dítě o uspokojení jeho potřeby znát odpověď, omezují 

zkušenostní obzor dítěte a brání tak jeho svobodnému rozvoji a zájmům. (H. H. 

Deissler, Každodenní problémy v mateřské škole) Zvědavost je významným prvkem 

motivace pro učení a poznávání v předškolním věku. Nejvhodnějším prostředkem, jak 

zvědavost uspokojit, je hra. Jedním z úkolů učitelky v mateřské škole je tedy vytvářet 

při činnostech takové situace, které v dětech probudí zvědavost a chuť poznávat nové 

věci a uspokojí jejich potřebu hrát si. To vše s ohledem na různé stupně schopností, 

dovedností, emocionálnosti těchto dětí (např. nenutit příliš děti mladšího předškolního 

věku do společných aktivit, respektovat jejich preferenci hrát si paralelně nebo v malých 



skupinkách). Právě zde se začnou projevovat rozdílnosti způsobené věkem, zralostí, 

temperamentem i dosavadní zkušeností z primární skupiny. Pokud děti vyrůstají 

v prostředí strachu, plném zákazů a trestů, jen málokdy se odváží být zvědavými. Děti, 

kterým rodiče často dávají najevo svou nedůvěru, se nechtějí pouštět nejen do nových 

věcí, ale často vůbec do ničeho. V mladším školním věku může být neochota poznávat 

nové věci známkou nedostatečného pocitu bezpečí. Je to projev toho, že dítěti chybí 

Jistota, že jsem akceptován takový, jaký jsem, a že takový smím zůstat, aniž bych 

ztratil příslušnost k primární skupině." (Sagi 1995: 30) 

4.2 Oblast emocionální 

Dítě s problémy v emocionální oblasti se potýká s labilitou afektů, nechápe svou 

vlastní emocionálnost, psychicky silně prožívá věci, které tak do hloubky jen zřídka 

prožívají ostatní a které nenacházejí pochopení u dospělých. Jejich emocionálnost je 

výrazně konstruktivní ale i destruktivní a to z ní dělá jeden z nejproblematičtějších rysů 

jejich charakteru. Projevy problémových dětí jsou do jisté míry ovlivněny také jejich 

temperamentem. Ten určuje míru jejich energie, rychlost, s níž se přizpůsobují novým 

situacím, intenzitu jejich emocí. (M. Kurcinková, Problémové dítě v rodině a ve škole) 

Dítě s aktivním temperamentem, „extrovert", nebude nikdy tichým tvorem. Jeho 

potřeba pohybu je velmi silná. Opakované potlačování jeho energie nebo jiných 

povahových rysů může vést k pocitu nízkého sebehodnocení a frustraci. Je důležité tuto 

nadbytečnou energii správně využít a z problému vytvořit přednost. Pomoci dítěti 

chápat jeho temperament, podporovat jeho silné stránky, vést ho správným směrem, aby 

se dovedlo správně sebehodnotit. Přizpůsobit výchovné metody v rámci možností cítění 

dítěte, umožnit mu žít ve shodě s druhými, umožnit mu „být takový, jaký je schopen 

být." (Kurcinková 1998:27) 

Tiché, soustředěně pozorné děti mohou být také problémové. Jejich vyjadřování 

pocitů směřuje spíše dovnitř, jsou uzavření (introvertní), jejich nejčastějším problémem 

v sociálním soužití je nedostatečná komunikace s okolím, neochota podílet se o své 

pocity a spolupracovat. Nejen hlučné a „divoké" děti, ale i děti uzavřené a tiché mají 

problém se začleňováním do společnosti. V žádném případě to neznamená, že 



temperament z nás dělá problémové jedince. (A. Sagi, Problémové děti v mateřské 

škole) Emocionálnost se u problémového dítěte může tedy projevovat na jedné straně 

silnou hlučností, velmi hlasitým projevem při hře, výrazným smíchem a pláčem, který 

se rychle mění v hlasité vřískání. Na straně druhé nápadnou uzavřeností až straněním. 

„Ať jsou tyto projevy zaměřeny dovnitř nebo ven, jejich společným znakem u 

problémových dětí je, že jsou vždycky silné." (Kurcinková 1998: 11) 

Problémové děti nechápou svou vlastní emocionálnost, nevědí, proč nezvládají 

psychicky věci, které se nám zdají nepodstatné. Je proto důležité naučit je chápat a 

oceňovat sílu své emocionality a naučit je ovládat ji. Každé dítě, i když různým 

způsobem, vysílá postřehnutelné znaky, že stoupá jeho hladina nezvladatelných pocitů. 

Jsou to náznaky, které může učitelka vidět, slyšet, vnímat. Východiskem její dobré 

práce je pozorovací schopnost. V tom smyslu, že je schopná dobře vnímat své svěřence 

a naučit se tak znát jejich přednosti, nedostatky, jejich potřeby a pocity. Pokud se 

učitelka naučí vnímat náznaky, které emocionálnímu problému předcházejí, může 

podniknout preventivní kroky dříve, než dítě tomuto problému podlehne. Tyto náznaky 

nabývají nejrůznějších podob. Dítě například začne bloumat po třídě nebo herně bez 

jasného cíle, nic ho nebaví, nebo začne být velmi netrpělivé, nedokáže se rozhodnout, 

co chce, a začíná obtěžovat druhé děti. Ukazatelem toho, že emocionalita dítěte stoupá, 

jsou i další projevy, jako je nervozita, podrážděnost, hlučný projev. Podstatné je, aby 

učitelka tyto znaky zachytila a zapamatovala si je, což jí pomůže napříště odvrátit 

situaci, kdy se dítě přestane ovládat a emoce ovládnou jeho. Především je účinné toto 

chování před dítětem nazvat (např. „vidím, že jsi netrpělivý") a naučit dítě své pocity 

také pojmenovávat. Označení prvků chování by mělo mít pokud možno pozitivní ráz 

(např. , js i rychlý", „máš elán" místo J s i zlobivý"). Slova pomáhají dítěti ovládat jeho 

impulsy a nenavozují frustraci. A dále je potřeba nasměrovat dětskou energii 

k aktivitám, které ji pomohou zužitkovat, využít vynikající představivosti těchto dětí a 

jejich silně vyvinuté smysly v hrách, ve kterých se tyto jejich přednosti uplatňují. Tyto 

aktivity je uklidňují. 

Typickým příkladem toho, že děti, které mají problém se zvládáním své 

emocionální stránky, bývají často velmi tvořivé, byla Marie. Tato dívenka navštěvovala 

mateřskou školu od čtyř do šesti let. Bylo obdivuhodné, jakou fantazii a chuť tvořit 

uplatňovala při pracovní a výtvarné činnosti, jaké příběhy dokázala Marie ostatním 



vyprávět při chvilkách v asociačním kruhu, které využíváme pro sdělení našich pocitů 

většinou při pondělním setkání, ale i pokaždé když nastane situace, která vyžaduje 

společné a neodkladné řešení. Marie byla velmi temperamentní a hlučné dítě. Často 

vyžadovala po ostatních, aby jí přizpůsobili svou hru a pokud se tak nestalo, reagovala 

velmi razantními způsoby. Tím v ostatních dětech vyvolávala odmítání její společnosti 

při hrách. 

Po opakovaných pozorováních jsem si utvořila přehled nejčastějších příznaků, 

které u Marie vyvolávaly její nepřiměřené reakce, a pomocí dramatické výchovy jsme se 

společně učili tento problém zvládnout. Šlo o to, aby si Marie nejprve pomocí 

dramatické hry vyzkoušela, jaké pocity zažívají ostatní při jejím nevhodném chovaní. 

Aby se naučila svou energii využívat pro dobré výsledky své, ale i ostatních dětí při 

společné práci. Takové jednání Marii pomáhalo zvýšit si prestiž u ostatních dětí a jejich 

ocenění v podobě společných her na ni působilo velmi uklidňujícím dojmem. Hra v roli 

umožnila Marii prožít si, co cítí ostatní, když se k nim chová například panovačně. 

Marie si zahrála roli hádavé Káči z pohádky Čert a Káča. Tato role jí v první fázi 

našeho pojednání přímo vybízela, aby ostatním dětem ve všem odporovala, aby 

přehlížela jejich potřeby a přání. Ve fázi další měla Marie (Káča) požádat o pomoc ty 

samé děti, ke kterým se v roli Káči nechovala hezky, a ony Káče každé podle svého 

uvážení její chování vracely. Význam dramatické výchovy spočívá právě v uvědomování 

si věcí prožitkem, aniž by dítě prožilo pocity z odsouzení, které by mohly vyvolat reakci 

tzv. chování vzdoru. „Říkáte, že jsem špatná, tak budu špatná!" V tomto případě právě 

rolová hra umožnila, že výtky ostatních nepatřily Marii, ale Káče z pohádky Čert a 

Káča, kterou Marie představovala. Marie tedy cítila, že bylo odsouzeno nehezké 

chování, nikoliv ona sama. 

4.2.1 Strach a agresivita 

Nejčastější příčinou problému se začleňováním do společnosti je strach. Ten 

může být projevován zvýšenou agresivitou, neochotou spolupracovat, úzkostlivým 

lpěním na jedné osobě, neochotou komunikovat nebo výraznou uzavřeností. Pokud tyto 



jmenované příznaky mají trvalejší ráz, je to signál pro učitelku, aby začala tento 

problém řešit. 

Dítě, které se chová ustrašeně, tak reaguje na opakovanou zkušenost neúspěchu, 

výsměchu okolí nebo odmítnutí. Strach spojovaný původně s výsměchem, odmítáním či 

neúspěchem si pak na základě časové souslednosti spojí s činností, po které tyto 

negativní zpětné reakce následovaly (např. při opakovaných nezdařilých pokusech o 

vyslovení problematické hlásky). Výsledkem pak je, že se dítě naučí takové činnosti 

vyhýbat (dítě např. odmítá recitovat před ostatními). Vyhnutí se situaci vyvolávající 

strach vnímá dítě subjektivně jako úspěšné řešení a toto chování podmíněné strachem je 

tím u dítěte posilováno. Proto je těžké ustrašené chování dítěte odbourávat. Jedinou 

možností, kterou má učitelka k dispozici, je konfrontovat dítě se znepokojující situací, 

aby po drobných opakujících se úspěších znovu našlo odvahu k sociálnímu kontaktu 

v oblasti, které se ze strachu vyhýbalo. Ideálním prostředkem pro to může být vhodně 

zvolená hra, protože dítě při ní může provádět nácvik situací nanečisto, hra je jenom 

Jako", nemá punc závažnosti. 

Zmírnit strach, který má kořeny v odmítání nebo ve vysokých nárocích ze strany 

autority, pak lze jedině tak, že dítěti zprostředkujeme opakovaně poznání, že ho 

milujeme bezpodmínečně a že tato skutečnost se nemění ani kvůli proviněním dítěte. 

Agresivita zaměstnává pedagogy více než strach, protože agresivnější děti jsou 

náročnější a tím sociálně problémovější a nápadnější než děti ustrašené. Agresivita je 

sociálně méněcenný způsob řešení konfliktů. Zpravidla agresivní chování dítěte souvisí 

se stylem výchovy v rodině, který je buď přímo agresivní nebo také neurčitý a 

proměnlivý, kdy se střídají projevy lásky s tresty bez vystopování jasných pravidel a 

dítě je dezorientováno. (A. Sagi, Problémové děti v mateřské škole) 

Agresivita vyvolaná strachem a agresivitou 

Lukáš, 5 let. Časté a nepřiměřené tresty ze strany matky vyvolávaly v Lukášově 

jednání agresivitu. Zdrojem agresivity byla také obava ze ztráty matčiny náklonnosti 

po narození mladšího bratra a nepřiměřené požadavky matky na Lukášovo chování vůči 

bratrovi. Při svých hrách Lukáš často trestal fyzicky i slovně nejen děti, ale i hračky, 

které mu nahrazovaly společníky při hře. Vyhledával hry z hadrovým panákem, který 

mu umožňoval vybití jeho emocí bez obavy, že nastane zpětná reakce v podobě nelibosti, 



obrany, nesouhlasu. Zkušenosti ukazují, že agresivita se dá často usměrnit projevením 

důvěry ze strany učitelky ke schopnostem, které dítě má. Podle druhu projevené 

agresivity je dobré zvolit druh činnosti a dát dítěti možnost proměnit agresivní jednání 

v chování produktivní. Např. při řízené hře umožnit agresivně se projevujícímu se dítěti 

demonstrovat svou sílu ve formě pomoci slabšímu. 

Strach vyvolaný vysokými nároky 

Ivanka, věk 5 let, navštěvuje mateřskou školu od 4 let. V prvních měsících její 

docházky do školky téměř bezproblémově navazovala kontakt při spontánní hře 

s jednotlivými dětmi, jakmile ale došlo na jakoukoli aktivitu organizovanou učitelkou, 

společnou pro všechny děti, odmítala se účastnit. Zaujímala pozici pozorovatele mimo 

dětskou skupinu. Na základě pozorování různých prvků chování a bližšího poznání 

výchovného přístupu matky jsem dospěla k závěru, že rodinné prostředí, ve kterém 

Ivanka vyrůstá, je velmi pedantské. (Např. při spontánní hře na školní zahradě Ivanka 

opakovaně požadovala zavázání tkaničky. Důvodem bylo, že skrytě kontrolovala, aby 

oba konce zavázané smyčky byly stejně dlouhé, a opakovanými pokusy vyrovnat jejich 

délku je nechtěně rozvazovala.) Hru řízenou dospělým člověkem si Ivanka spojuje 

s náročnými požadavky a nadměrným korigováním svých projevů rodiči. Zvyšuje se její 

úzkostlivost, zda je schopna přesně splnit zadané úkoly a nároky a vyhnout se tak 

pokárání dospělých. Tuto bariéru strachu ze selhání mi pomohly prolomit právě 

dramatické hry, kterých se Ivanka zpočátku účastnila jen jako pozorovatel. Svým 

pozorováním zjišťovala, že každá taková hra, činnost dává všem stejnou příležitost a 

prostor pro vyjádření, aniž by se museli obávat negativního hodnocení. Začala sama 

postupně reagovat a vstupovat do našich her. Po opakovaném zjištění, že nenastává 

neúměrné korigování jejich projevů, že má dostatek prostoru pro své vyjádření, ať už 

verbální či neverbální formou, že se jí dostane pochvaly za každý malý úspěch a při 

neúspěchu povzbuzení, začala být nejen uvolněnou, ale i velmi aktivní a nápaditou. Hra 

jí umožnila prožít si situace, kterých se v reálném životě obávala proto, aby nezažila 

pocity odsouzení za neúspěch. Ivanka si tak mohla vyzkoušet míru svých dovedností 

nanečisto a zbavit se tak strachu z jejich realizace ve skutečném životě. 



4.3 Oblast verbální 

„Řeč je základním nástrojem sociálního přizpůsobení a je velmi citlivým 

ukazatelem kvality výchovného působení rodiny." (Vágnerová 2000: 81) Rozvoj řeči 

souvisí s rozvojem poznávacích procesů. Děti se řečově rozvíjí především v komunikaci 

s dospělými, informace sdělené verbálně zpracovávají na úrovni odpovídající úrovni 

jejich myšlení. Řeč podporuje vývoj osobnosti a podstatně se na něm podílí. (M. 

Vágnerová, Vývojová psychologie) 

Je-li dítě v období mezi rokem a půl a třetím rokem života bez možnosti 

procvičovat a rozvíjet řeč v každodenním kontaktu s dospělými, nastávají v jeho 

řečovém vývoji nezvratné změny. Projevují se v menším citu pro jazyk a menší slovní 

zásobě. 

Do pěti let věku dítěte hovoříme o tzv. dětské řeči, která má svá specifika -

nedostatečně vyvinutá schopnost artikulace, nedostatečná vybavovací schopnost (i když 

dítě řeči dospělého rozumí, není ji schopno úplně správně reprodukovat). Uvedené 

příznaky po pátém roce věku už znamenají jazykové vady, které s sebou přinášejí 

omezení v psychické a sociální oblasti. Především mají vliv na intelekt, dítě se potýká 

s nedostatečnou sebedůvěrou, mezi vrstevníky se setkává s nepochopením toho, co 

chtělo sdělit, čím chtělo přispět ke konkrétní hře. To u dítěte vyvolává agresi (maří hru, 

ničí výtvory ostatních) a nejistotu o své pozici v kolektivu, jeho chování se stává pro 

ostatní děti nevypočitatelně a tím se celkově zhoršuje schopnost jeho sociální integrace. 

Ve vztahu k vlastní osobě je dítě s problémem v řečové oblasti vztahovačné (dítě chodí 

žalovat, že si s ním ostatní nechtějí hrát). Učitelka by měla upozornit rodiče na příznaky 

poruchy a poradit, na koho se obrátit pro správnou diagnózu a terapii, aby mu bylo 

usnadněno soužití se sociální skupinou. (A. Sagi, Problémové děti v mateřské škole) 

Libor věk 5 let. Libor má velké problémy ve verbálním projevu. Je to dítě 

starších rodičů, kteří si na Liborovi velmi zakládají. Bohužel jejich přehnaná obava o 

jeho pohodlí se projevuje právě v tom, že každé Liborovo přání je splněno dříve, než ho 

vysloví, maminka i otec za něj neustále mluví, vysvětlují, co chtěl říct nebo proč. 

Například ráno v šatně maminka místo aby delší dobu počkala, zda Libor odpoví dětem 



na jejich pozdrav, začne vysvětlovat, že je ještě ospalý, a tím ztrácí Libor zájem jakkoli 

na pozdrav reagovat. Liborovo jednání, vystupování i problém s řečí je téměř typickou 

ukázkou následků nevhodné výchovy zaviněné nesprávně rozloženou a zaměřenou 

pozorností rodičů. Přílišná péče bere Liborovi prostor pro jeho aktivitu, a to nejen 

verbální, ale často i pohybovou. 

Dramatická výchova nabízí v různých hrách a cvičeních rozvoj slovní zásoby, 

schopnost poslouchat se navzájem a reagovat na sebe, ukázat, jak důležitá je správná a 

přesná intonace pro vyjádření toho, co říkáme, proč to říkáme, s jakým záměrem a co 

při tom cítíme my nebo ostatní. U Libora se ukázala tato cvičení jako velmi účinná. 

Vyjadřování verbálním i neverbálním způsobem bylo pro něj příležitostí, jak najít cestu 

k ostatním, jak získat prostor pro své vyjádření, tím, že nebyl nucen říkat předem 

připravené texty (básničky). Improvizace mu dovolila reagovat spontánně a regulovat si 

svou potřebu komunikace. 

4.4 Oblast motoriky a sebeobsluhy 

V okamžiku nástupu do školky by mělo mít dítě zvládnuté nej základnější 

pohyby (chůze, skákání, běh, lezení). Po třetím roce věku se pohyby dítěte dále 

zdokonalují, jsou stále účelnější a závisí na vývoji. Osvojení náročnějších pohybů už 
„mnct a vvšší stupeň koordinace rozličných drobnějších vyžaduje soustředěnou pozornost a vyssi v 

pohybů. (L. Klindová, Vývojová psychologie) 
Dítě docházející do mateřské školy by se mělo zvládnout samo obsloužit - svléci 

U 1 „*it ce nři hygienických úkonech. Rozvinutější pohyblivost by a obléci, obout se, obsloužit se pn nygici , 
. . . , . n r a c o v n í činnosti, což má mimořádný význam pro jeho mu měla umožnit i jednodušší pracovní 

, , * to„Pní v nohvbových hrách i větší celkovou samostatnost, osobnostní rozvoj, dobré postaveni v ponyoo y 
x , . , , t 4 t n Ctránce na pomoci učitelky, tím lepši ma postavení 
Cím měně je dítě závisle po teto strance na p 

v dětském kolektivu. 

U dítěte které má v důsledku nedostatečných podnětu v rodinném prostredi, at 

. říusnp néče p r o b l é m y s rozvojem pohybových schopností, 
už vinou zanedbávání nebo pnhsne pece, proo 

A cáhin ieště přiměřené svalové koordinace a drobného 
hrubé a jemné motoriky a nedosáhlo jeste prim , , v 

, x * v t n m u b r z dí rozvoj rozumových schopnosti a zároveň se svalstva prstů, se úměrně k tomu orzu. 



snižuje jeho schopnost plnohodnotně se zapojit do společných činností s dětmi. 

Především nedostatky v oblasti hrubé motoriky dítě výrazně diskvalifikují ve 

společných hrách v dětském kolektivu, kdežto jemná motorika se spíše uplatňuje 

v individuálních činnostech, a její nedostatečná úroveň nemá tudíž takový vliv na pozici 

dítěte ve třídě. (A. Sagi, Problémové děti v mateřské škole) 

V oblasti hrubé motoriky by měla učitelka volit takové herní činnosti, které dítěti 

umožní postupně zvládnout daný problém ve zjednodušené verzi, aby v něm nevzbudila 

obrannou reakci, jejímž výsledkem by bylo vyhýbání se pohybovým aktivitám, což by 

dále omezovalo zdárný rozvoj vzhledem k plnohodnotnému zapojení dítěte do 

společných aktivit. Dítě může zdokonalovat svalovou koordinaci také při manipulaci 

s předměty v tzv. konstruktivní hře, kdy staví na určitý námět, který si samo určí. 

Pavel, navštěvoval mateřskou školku od 4 do 6 let. Velmi dlouho u něj 

přetrvávaly potíže se sebeobsluhou. Problém pramenil ve výchovném přístupu matky, 

která byla velmi úzkostlivá a měla tendenci řešit za Pavla veškeré úkoly a komplikace. 

Zasahovala často i do vrstevnických vztahů. Výsledkem bylo, že se Pavel nenaučil 

uspokojivě komunikovat s vrstevníky, ani provádět sebeobslužné činnosti adekvátní jeho 

věku. Příprava na tělesné aktivity, kdy se děti převlékají do cvičebních úborů, se pro něj 

stala nepřekonatelným problémem, který se neustále zhoršoval právě tím, že jeho matka 

vyžadovala na učitelce, aby byl Pavel zproštěn povinnosti se převlékat. Z důvodů jak 

hygienických tak pedagogických nebylo možné tomuto požadavku vyhovět. Je nutné 

Podotknout, že chování matky bylo až patologické, postupně omezovalo Pavla ve všech 

aktivitách a činnostech jako jsou školní výlety, návštěvy plaveckého bazénu atd. Pavel 
se dokázal upřímně radovat jen v případě, že se někomu něco nepovedlo. Byl to ventil 

Pro jeho neúspěchy a obavy z běžných věcí, které neustále narůstaly. Bohužel u Pavla se 
mi ani pomocí dramatické výchovy nepodařilo dosáhnout uspokojivých výsledků 
v oblasti zlepšení socializačních schopností. Pavel byl ukázkou toho, jak je tato oblast 

Provázána. Jak špatné návyky v sebeobsluze záhy zasáhnou do oblasti komunikace a ta 

ovlivní spolupráci s ostatními. Dítě se ocitá v bludném kruhu a pokud členové jeho 

Primární skupiny (v tomto případě matka) svým přístupem maří už v zárodku každou 
Snahu učitelky o zlepšení této situace, pak dítě jen těžko hledá cestu ven. Pokud dítě 
nevykazuje známky strádání, není v pravomoci učitelky zasáhnout ve prospěch dítěte 



jinak, než se s důslednou vytrvalostí snažit dosáhnout u takového dítěte alespoň 

základních dovednostních návyků. 

4.5 Oblast morálního vývoje 

Cit morální závaznosti neboli svědomí je výsledkem citových vztahů mezi 

dítětem a jeho rodiči (či dospělými, kteří je nahrazují). (J. Piaget, Psychologie dítěte) 

Kladné nebo záporné city přispívají k tomu, aby dítě pochopilo, co smí a co nesmí. 

Normy usnadňují dítěti orientaci v sociálním prostředí. Jsou důležité pro rozvoj 

jeho identity. Dítě si z nich vytváří představu o obsahu žádoucího chování, J e h o ž 

hodnota musí být opakovaně potvrzována pozitivními reakcemi osobně významných 

autorit." (Vágnerová 2000: 121) Pokud v této oblasti chybí pravidla nebo nejsou 

respektována a podporována citově významnými lidmi, dítě je ve svém vývoji 

ochuzeno. 

Morální vývoj lze rozdělit na čtyři základní fáze. První z nich je fáze 

prcmorální (předmorální), výrazně egoistická. V chování jcdince se projevnjc tendencí 

, _ whvbat se nepříjemnostem. V druhé fázi je to morálka 
navozovat si příjemne požitky a vynyoai se ncF j av*™ r«rn ieií regulaci isou odměna a trest. Morální zvaná externí (vnější), prostředkem pro její regu j 

. , Svis lé na vnějším hodnocení. Třetí stupeň morálního chování je jimi vynucováno, je zavisie na j 
. 1 • Mrtrmnii sociální ocenění nebo odmítnutí (vina, stud) a vývoje je konvenční, kdy je normou sociami 

' ' ™ i p m o ostatní a současně o vlastní reputaci v jejich hlavní motivací tohoto prožívaní je zájem o osmu 
o, , i . , ' „ , n ; P ; e fáze tzv. vnitřní, autonomní, morálky, očích. Poslední, čtvrtou fází tohoto vývoje je 

-1 /spbeúctou) a sebekontrolou, která se opírá o Jedinec se řídí vědomím vlastni hodnoty (sebeuctou; 
^^róiní konvence a vystavuje si na nich vlastní, Jeho svědomí. Má internalizovany morální konvenc y 

. . . v „řiintplné Ve starším předškolním věku je morální v dané situaci pro něj vnitřně jedine prijatelne. v 

i i . f nřekonání dětského egocentnsmu, jehož typickým usuzování chápáno jako období překonaní a 
, 4 ::n„ir n e ž vlastní perspektivou, ze svého úhlu Projevem je neschopnost nazírat veci jinak nez 

• nmiríhřit dítěti z tzv. decentraci. To znamená Pohledu. Jedním z úkolů pedagoga je pomahat 
v • vidět a prožívat jinak nez ono. V tomto vysvětlit mu, že ostatní mohou veci kolem vidět a p j 
. ' „r,t*iipm k autoritě. Dobré a spatné rozlisuje °hdobí j e vnější morálka úzce spojena se vztahem k aut P 

J , „ C i t , n c i reaguje dospěla autorita. Signálem, ze dJtě především podle toho, jak na danou situaci rcag j 



je morální vývoj dítěte správně nastaven, je prosociální chování (pomoc ostatním 

solidarita, soucítění). Pokud má dítě přiměřeně rozvinuté morální chování a přesto 

ostatním nepomáhá nebo je nedokáže podpořit, může to pro učitelku být signál, že má 

dítě problém v některé oblasti sociálního rozvoje (snížená schopnost komunikace, 

snížená sebedůvěra atd.) způsobenou například selháním ve výchově v primární skupině 

(rodině). (K. Bláhová, Uvedení do systému školní dramatiky) 

U dětí, jejichž podmínky rodinné výchovy nejsou příznivé, je potřeba, aby 

pedagog vytvořil přehledná a neměnná pravidla a důsledně požadoval jejich dodržování, 

což přispívá ke eliminaci nejistoty dětí se sníženou socializační schopností. Důsledné 

vyžadování naplnění pravidel chování od všech zúčastněných, respektování pravidel i 

dospělou osobou (učitelkou), to vše vytváří pocit bezpečí a důvěry pro celý kolektiv 

dětí. Učitelka přitom využívá k dosažení svého cíle i vzájemný vliv dětí, které si mezi 

sebou pak samy pravidla hlídají a vyžadují jejich plnění. 

Často se ve své praxi setkávám s problémem, kdy dítě naprosto přirozeně vytkne 

rodičům, že doma říkali něco jiného než ve školce. Nezřídka taková výtka začíná slovy: 

„Ale mami, tys říkala, že..." a rodič je nečekaně konfrontován s rozdílností svých 

výroků v domácím prostředí a v mateřské škole. Nepříjemná situace nastává, když 

rodiče na tuto připomínku reagují popíráním skutečnosti a rozhoří se spor o tom, co je 

pravda a co ne. Dělat v tomto okamžiku z vlastního dítěte lháře mi vždy připadá přímo 

zvrácené. V dítěti taková situace musí nutně vyvolat přinejmenším zmatek. Jakýpak 

kodex morálky se mu právě v tuto jedinou pro něj možná velmi důležitou chvíli vytvořil 

v jeho mysli? Pro dítě je tato situace jistě velmi stresující a to hned ze dvou důvodů. 

Dítě za prvé ztrácí nebo postrádá oporu v autoritě, kterou pro něj matka nebo otec 

Představují a která je o to silnější, že je podložena silnou citovou vazbou, a za druhé cítí 

rozpaky, možná i obavy z toho, že ho paní učitelka považuje za lháře. Tento problém mi 

Připadá o to skličující, že se s ním setkávám velmi často, a u rodičů, u kterých by kodex 

morálního chování měl být vzhledem k postavení, které ve společnosti zastávají, 

skutečně pevný. Bohužel kárat rodiče za jejich nevhodné a špatné příklady jejich 

chování vůči vlastním dětem není v kompetenci žádného pedagoga. 

Pro posilování jistoty a rozsahu schopností v oblasti morálního vývoje lze velmi 

dobře využít dramatickou výchovu, která dítěti nabízí možnost ve společných hrách 

^ í t pocity spoluprožívání, spolupráce, lidské blízkosti. Tyto pocity pomáhají při 



rozvoji empatie a ta je jedním z hlavních předpokladů pro vytváření hodnot a jejich 

dodržování, které nám usnadňují soužití s ostatními. Podrobnější pojednání o 

možnostech dramatické výchovy a jejím vlivu na socializaci předškolního dítěte je 

v kapitole Předmět a význam dramatické výchovy v procesu vzdělávání a socializace 

jedince. 



5. Hra a její funkce v rozvoji socializace dítěte předškolního 

věku 

„Hra je jazyk dětství, dorozumívací prostředek, který dítě používá k učení a 

duševnímu vývoji." (Opravilová 2004: 7) Tato činnost je ovlivněna mírou dosavadní 

zkušenosti a zralosti. Umožňuje dítěti poznávat svět v jeho různých souvislostech. 

Hra je pro děti předškolního věku nejpřirozenější a nejčastější činností, je 

v tomto období základním prostředkem výchovy. Poskytuje dítěti citové uspokojení, je 

instrumentem pro poznávání nového a upevňuje poznatky, které dítě získalo na základě 

pozorování, vnímání a myšlení. Hra napomáhá zdokonalování poznaného, rozvíjí 

pohybové, motorické a intelektové dovednosti dítěte. Je nezbytná pro jeho osobnostní a 

sociální rozvoj. 

Hra umožňuje navazovat kontakty s dětmi a dospělými. Dítě na základě jejich 

reakcí získává pohled na sebe sama a utváří si své sebepojetí. Získává informace o 

normách a pravidlech společnosti, ve které se pohybuje. (L. Klindová, Vývojová 

psychologie) Ve hře si dítě může vyzkoušet úspěch i prohru. 

Hra poskytuje prvky k nápodobě, fantazii a inspiraci pro řešení různých situací. 

Tím, že hra umožňuje přijímat role a vzorce chování, které k těmto rolím patří, pomáhá 

dítěti v jeho sebepoznání. 

„Hra se tak stává výchozí modelovou situací, ve které dítě poznává nejen věci 

kolem, ale i sebe samo a ostatní lidi v určitých momentech. Upřesňuje a zkouší si zcela 

prakticky a názorně, kým je, kým má být a kým chce být, stejně jako kým být nemá a 

být nechce." (Opravilová 2004: 8) 

Hra umožňuje dítěti bezprostřední styk se světem, rozvíjí výrazovou a sociální 

stránku osobnosti tím, že vyžaduje kontakt s vrstevníky i s dospělými. V předškolním 

věku se už dítě ve své hře nezaměřuje jen na vnější stránku věci, ale začíná vnímat 

vzájemné vztahy mezi jevy a lidmi. Začíná chápat, že činnosti dospělých mají svůj 

význam a toto poznání uplatňuje ve svých hrách. Proto se hry v průběhu předškolního 

věku stále mění. Mezi náměty na hru není mezi tříletými a šestiletými dětmi velký 

rozdíl, podstatné odlišnosti se ukazují v jejich provedení a propracovanosti, 

s postupujícím věkem se prodlužuje její trvání a objevuje se potřeba mít spoluhráče. (L. 



Monatová, Problémy předškolní pedagogiky) Mění se také vztah dítěte ke spoluhráčům. 

„Z individuální hry tříletého dítěte se postupně stává společná hra starších dětí. Vyplývá 

to především z toho, že dítě překonalo svůj prvotní egocentrismus a je už společenštější, 

jakož i z toho, že větší obsahová rozmanitost a složitost her starších dětí vyžaduje větší 

počet účastníků." (Klindová 1974: 75) To vše souvisí se stupněm dosavadní zkušenosti 

a mírou poznání každého dítěte. Charakter hry je také závislý na prostředí, v němž se 

hra realizuje, na okolnostech, za kterých se hra koná, na zapojení dětí (hra individuální, 

skupinová, kolektivní), na zájmu dětí, na sociálním zaměření hry atd. Pochvala a 

povzbuzení mají též nezastupitelné místo. 

„Hraje formou životní praxe dítěte, při které se zmocňuje skutečnosti aktivním 

přetvářením" (Opravilová 2004: 10) a ověřuje si tak své poznatky, pocity, rozvíjí 

verbální i neverbální vyjadřování, posiluje své zájmy a získává základy pro další rozvoj 

svých činností, pro budoucí vzdělávání a zapojení se do společnosti. Ve hře se odráží to, 

co dítě vidělo a prožilo, ale i produkty jeho fantazie a též situace, které zná jen 

zprostředkovaně, např. z pohádek a vyprávění. Ve hře se angažuje celá osobnost dítěte, 

rozvíjí se všechny její složky. Neznamená to ale, že hra vždy rozvíjí všechny složky 

osobnosti nebo naopak, že určitá hra rozvíjí jen složku jednu. 

Hra dává dětem prostor k vyjádření vlastních pocitů, dospělým umožní 

nahlédnout do dětského vidění světa a tím lépe porozumět jednání a potřebám dětí. Pro 

pedagoga je hra dítěte obrazem toho, co dítě ze světa kolem sebe pochopilo, a zároveň 

zpětnou vazbou jeho vlastní práce i obrazem primární skupiny, ve které dítě vyrůstá. (E. 

Opravilová, Předškolní pedagogika II) 

5.1 Hra jako součást výchovy a vzdělání v MŠ 

Hovoříme-li o hře jako o nejefektivnějším prostředku výchovy a učení 

v předškolním věku, připomeňme si, že součástí rámcově vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání jsou i kritéria, která stanovují optimální podmínky pro hru. 

Základem samozřejmě zůstává věk, zralost a zdravotní stav dítěte. Dále to jsou: 

správné načasování zvolené činnosti s ohledem na denní režim. Odbourání hluku, to 

znamená přiměřeně eliminovat všechny zbytečné hluky, které by mohly dítě rušit v jeho 



prožívání dané činnosti. Pozornost znamená mít na paměti, že příliš podnětů může dítě 

odvádět od jeho soustředění. Vhodná poloha, která je opět vázaná na konkrétní hru. 

Děti si rády hrají na zemi. Není proto správné například trvat na tom, aby děti při 

kreslení byly u stolečků, pokud je vhodná plocha i na zemi a dítě si ji zvolí. Při 

pohybových hrách je nutné zajistit dostatečně velký a bezpečný prostor. Jednou 

z nejdůležitějších podmínek pro hru je správná motivace, se kterou nám pomáhá 

znalost zájmů dítěte, znalost toho, co dítěti dělá radost. Motivace je velmi důležitá ve 

všech činnostech, které v mateřské škole probíhají. Jsou to například učení se 

hygienickým návykům, učení se sebeobsluze atd. Nezbytná a také velmi důležitá je 

pochvala a povzbuzení, pokud se dítěti něco podaří, pochválíme ho nejen slovně, ale 

například pohlazením, úsměvem. Pokud se dítěti naopak nedaří, není pohotové, 

povzbuzujeme ho pozitivním přístupem nebo pomocí a to tak, že hru nebo činnost 

provádíme s ním. Opakovaný neúspěch by mohl v dítěti vyvolávat pocity méněcennosti 

a hra by se v takovém případě mohla stát naopak brzdou jeho zdravého vývoje. (D. 

Opravilová, Pedagogicko-psychologické poradenství a interakce v ranném a 

předškolním věku u dětí se speciálními potřebami) 

Prostřednictvím hry získává dítě v mateřské škole stále širší kontakty s dětmi i 

učitelkami a stává se obratnějším, vyspělejším a oblast jeho poznání se rozšiřuje. 

V kolektivu je dítě „odkázáno" samo na sebe. Už nemůže ve všem spoléhat na matku a 

to se výrazně odráží na jeho potřebě komunikovat, dorozumívat se s ostatními. Dítě se 

domlouvá o svých činnostech a dorozumívá se při hře. Tím, jak se rozvíjí jeho hra, 

rozvíjí se i řeč a obohacuje se jeho slovník. 

Z výchovného a vzdělávacího hlediska můžeme hry v mateřské škole rozdělit do 

dvou základních skupin. Hry tvořivé, kam patří hry konstruktivní, dramatické a 

úlohové. Hry s pravidly, sem zařazujeme hry didaktické a pohybové. (L. Monatová, 

Problémy předškolní pedagogiky) 

V tvořivých hrách si děti hrají spontánně podle svého rozhodnutí a nápadu, 

samy si určují pravidla i cíl hry. Patří sem hry dramatické, kde se promítají jejich 

dojmy a zkušenosti z okolního světa, společenské vztahy, vztahy v jejich primární 

skupině k nim samým, jejich pohled na sebe sama. Dále to jsou hry konstruktivní a 

úlohové Konstruktivní hry se více uplatňují v období staršího předškolního věku. Patří 

sem například hry se stavebnicemi, hry stvary, sestavování obrázků zvíce dílů atd. 



Rozvíjí se vytrvalost, přesnost a tvořivost. Při úlohové hře dítě napodobuje činnosti 

dospělých a vztahy mezi nimi a zkouší si to, co je mu ve skutečnosti nedostupné. 

Úroveň tvořivé hry je ovlivněna především výchovou, projevuje se zde vztah ke 

spoluhráčům i k hračkám. Při usměrňování tvořivých her v mateřské škole je důležité 

nezačleňovat násilně děti mladšího předškolního věku do kolektivních her, protože 

neodpovídají stupni jejich zralosti. Děti ve třech letech ještě stále raději upřednostňují 

hru paralelní (hrají si vedle sebe, ne spolu) nebo hru v malých skupinkách. Postupně se 

pod vlivem vrstevníků a ostatních dětí naučí dávat přednost hrám kolektivním. 

Druhou skupinou jsou hry s pravidly, v těchto hrách jsou pravidla stanovena 

předem a pokud má mít hra smysl, musí být pravidla respektována. Rozlišujeme v této 

kategorii hry didaktické a pohybové. Didaktická hra poskytuje dětem možnost 

upevnění, zpřesnění a rozšíření dosavadních dovedností, znalostí a zkušeností. Pokud 

dítě získává zkušenosti a znalosti jen živelně, mohou tyto být neúplné. Didaktická hra 

zpřesňuje a rozšiřuje dětské poznání. Tím, že učí děti používat pravidla, cvičí jejich 

pohotovost a sebeovládání. V mateřské škole se j í uskutečňuje všestranná rozumová 

výchova. Pohybová hra učí děti častým opakováním koordinovat pohyby, rozvíjet 

hrubou motoriku. Děti se učí dodržovat pravidla, která je vedou k iniciativě a 

pohotovosti. Učí se odvaze a překonávání překážek, spolupráci při kolektivních hrách. 

Charakteristickým znakem pohybových her je intenzivní činnost pohybového aparátu 

dítěte. 

Hra tvoří hlavní obsah činností dětí v mateřské škole a j e jedním 

znejvýznamnějších prostředků výchovy a vzdělávání dítěte v předškolním věku. 

Zasahuje výrazně do projevů a změn v jeho vývoji. Nejen pedagog, ale i ostatní dospělí 

mimovolně nebo úmyslně působí na obsah a cíle dětské hry. Avšak pokud má hra dítěti 

v mateřské škole přinášet poznání, působit kladně na jeho citovou stránku, uspokojovat 

jeho potřeby nového vědění a nových dovedností, musí být vedena citlivým přístupem 

pedagoga. Někdy formou pro děti nepostřehnutelnou, jindy v podobě hry, kdy dítě 

s učitelkou spolupracuje vědomě. (L. Monatová, Problémy předškolního vzdělávání) 



6. Předmět a význam dramatické výchovy v procesu vzdělávání 

a socializace dítěte 

6.1 Vymezení pojmu dramatická výchova 

Dramatická výchova přejímá svůj název v mnoha jazycích z dramatu. „Slovo 

„dramatický" vyjadřuje vysokou aktivitu, osobnostní zaujatost a angažovanost na 

nějakém dění, ale i očekávání plynoucí z konfliktu nebo zápletky, jež je třeba rozřešit či 

překonat." (Machková, 1998: 32) Protože by název drama mohl přinášet nejasnosti v 

pochopení pedagogického významu, byl v počátcích rozvoje tohoto oboru u nás zvolen 

termín dramatická výchova. Takové spojení je v našem školství běžně užíváno v 

předmětech (hudební výchova, výtvarná, tělesná výchova). Je také důležité zdůraznit 

význam a rozdíl mezi procesem a produktem v této výchově. Pokud se dramatická 

výchova uplatňuje například ve výuce různých předmětů nebo je využívána jako 

prostředek v předcházení sociálním poruchám, platí zde pravidlo, že produkt, tedy 

jakékoli veřejné vystupování, není tak důležitý jako proces, kterým se dosahuje 

vytýčených cílů. 

„Dramatická výchova je učení zkušeností, tj. jednáním, osobním, 

nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální praxi 

zúčastněného jedince. Je založena na prozkoumávání, poznávání a chápání 

mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí současnosti i minulosti, reálných i 

fantazií vytvořených. Toto prozkoumávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím 

hry v roli a dramatického jednání v situaci." (Machková 1998: 32) Uměle navozené 

situace umožňují jedinci vyzkoušet si své reakce a chování nanečisto bez obav 

z následků, dovolí mu vžít se do pocitů ostatních, a tak snáze pochopit jejich jednání. 

Předností dramatické výchovy je právě to, že jedinec prožívá průběh událostí a pocity 

postav, které tu vystupují, a na základě tohoto prožitku dochází k poznání. V tomto 

smyslu je dramatická výchova učením zkušeností. 

Dramatická výchova je zařazována do výchovně vzdělávacích procesů v různých 

zařízeních, školních i předškolních, protože pomáhá vychovávat tvořivou a vnímavou 

osobnost, která dokáže vnímat skutečnost v celé její hloubce. Osobnost, která je 



schopna tvořivě řešit praktické problémy a vyjadřovat své myšlenky, zdravě respektovat 

názory ostatních a být schopna spolupracovat s nimi a nést zodpovědnost za společnou 

práci. (E. Machková, Úvod do studia dramatické výchovy) 

Dramatická výchova je spojená s ideami pragmatické pedagogiky (zdůrazňuje 

společenský úkol výchovy), jejímž hlavním představitelem byl John Dewey. V centru 

tohoto pedagogického směru stojí dítě „ne už jako objekt, ale jako subjekt výchovy a 

vzdělání." Takové pojetí „vyvolává potřebu zahrnout do výchovy a vzdělání nejen 

hotové produkty v jejich kodifikované4 a racionalizované5 podobě, ale také procesy 

činnosti, tvořivosti jedince. Složku emocionální vedle dosud preferované racionální, 

umění vedle vědy, konkrétní sociální dovednosti konkrétního člověka vedle obecného 

kodexu morálky." (Machková 1992: 14) Úkolem tohoto globálního pojetí výchovy a 

vzdělání je na jedné straně vytvořit dítěti podmínky pro individuální vývoj a na straně 

druhé poskytnout vědění, které mu pomůže správně se orientovat ve společenském 

životě a zvládat své sociokulturní a profesní role. 

6.2 Cíle a základní metody dramatické výchovy 

Cíle dramatické výchovy jsou pedagogické, prostředky dramatické. 

První cíle dramatické výchovy stanovila Winifred Wardová 

- dát příležitost ke kontrolovatelnému emocionálnímu vybití 

- poskytnout každému dítěti koridor pro sebevyjádření v umění 

- povzbuzovat a vést tvořivou obrazotvornost dítěte 

- dát mladým lidem příležitost vyvíjet se v sociálním porozumění a spolupráci 

- poskytnout dětem zkušenost samotného myšlení a vyjadřování vlastních 

myšlenek beze strachu (Machková 1992: 13) 

Nejvýznamnější skupinou cílů a hodnot dramatické výchovy je ve všech 

formách i ve všech institucích (MŠ, 1. stupeň ZŠ, ZUŠ atd.) sociální rozvoj. „Drama 

dovoluje stát se někým jiným, přijmout jeho roli, vyzkoušet si jeho pocity zevnitř a začít 

tak posuzovat chování ostatních objektivněji. S tím úzce souvisí rozvoj empatie. Jde o 

4 uzákoněné 
5 s důrazem na rozumové schopnosti jako jediným zdrojem poznání 



schopnost vnímat druhé, jejich stanoviska, pocity, motivace jejich přání." (Machková, 

1998: 52) Součástí sociálního rozvoje jsou všechny ostatní cíle, které od sebe nelze 

striktně oddělovat a které dohromady znamenají socializaci jedince. Patří sem 

- rozvoj spolupráce, ten dává možnost prosadit se i dětem, které mají problém 

s kolektivním soužitím 

rozvíjení komunikativních dovedností - zahrnuje schopnost vyjádřit své 

myšlenky, umět naslouchat druhým a chápat jejich verbální i neverbální 

vyjádření, využívá se pohyb a pantomima jako neverbální způsoby 

komunikace, kde pantomima je vyjádření pomocí celé psychosomatiky 

s výjimkou řeči, v předškolním věku do oblasti rozvíjení komunikativních 

dovedností patří i správná výslovnost souhlásek 

rozvíjení obrazotvornosti a tvořivosti - rozvoj fantazie ve všech směrech 

schopnost kritického myšlení - pomocí problémových situací nastolených ve 

hře se učí děti řešit problémy skutečné 

emocionální rozvoj - city jsou součástí našeho každodenního života a je tedy 

důležité, abychom vůči těmto projevům nebyli lhostejní a naučili se 

posuzovat jejich význam, nepřeceňovali je a ani nepodceňovali, patří sem 

také rozvoj empatie, to je schopnost vidět život z perspektivy druhého a cítit 

s touto osobou 

- sebepoznání, sebekontrola a pozitivní sebepojetí - posilovat zdravé 

sebevědomí, založené na vědomí své ceny 

- estetický rozvoj, poznávání umění a kultury - dramatická výchova také 

uvádí děti a mladé lidi do divadelního umění 

„Dítě má být vychováváno celé, ne jen jeho mysl, má být rozvíjeno k svým 

nejvyšším možnostem, a to jako jedinec i jako sociální bytost," (Machková 1992: 14) to 

jsou základní principy pedagogiky pragmatismu, které jsou také zcela uplatňovány 

v dramatické výchově. Na této myšlence je dramatická výchova ve své podstatě 

založena 

Základní skupinou metod dramatické výchovy jsou hra v roli, hra v situaci, 

improvizace. Hra v roli je vyjádření určitého způsobu jednání a chování někoho jiného, 

kdy hráč využívá svých vlastních poznatků pro zvolení odpovídajícího chování. „Hraní 

rolí je výchovná a vzdělávací metoda, která vede k plnění osobnostně rozvojových 

48 A } 



věcně vzdělávacích cílů prostřednictvím navození, rozehrání a reflexe fiktivní situace 

s výchovně hodnotným obsahem. Tato situace se děje prostřednictvím hry hráčů, 

zastupujících svým jednáním více či méně fiktivní objekty (zejména osoby) včetně 

možnosti hrát v různé míře autenticity sebe samého." (Valenta, 1998: 34) Hra v situaci 

umožňuje jedinci vstoupit do fiktivní situace buď sám za sebe nebo v roli někoho 

jiného, tj. simulace, a vyzkoušet si různá řešení životních problémů bez obavy 

z následků a možností opakování. Improvizace je společnou metodou všech směrů a 

typů dramatické výchovy a její podstata spočívá ve volním jednání, kterým skupina 

nebo jedinec řeší úkol nebo problém. Její nespornou výhodou je, že improvizovaná hra 

není závislá na schopnosti číst ani na učení se dialogů a proto je dobře využitelná pro 

jakoukoliv věkovou skupinu a naprosto vyhovuje v mateřské škole, kde ještě děti neumí 

číst a jejich předností je velká spontánnost, která je pro improvizaci nezbytná. (S. 

Koťátková, Vybrané kapitoly z dramatické výchovy) 

Výchovné hraní rolí vychází právě z toho, že na sebe dítě může záměrně brát 

jisté role, které jsou připravené tak, aby obsahovaly výchovné prvky. Tyto role jsou 

dítěti buď určovány, nebo má možnost zvolit si je samo. „Smyslem a podstatou 

dramatické výchovy a hlavním prostředkem restrukturování osobnosti účastníka v ní je 

právě dramatická hra, zatímco hry a cvičení jsou doplňkem či pomůckou." (Machková 

1998: 60) Hry a cvičení rozvíjejí osobnost i sociální dovednosti, ale izolují určitou 

vybranou psychickou funkci, dovednost a ostatní schopnosti zatlačují do pozadí. 

Nerozvíjí t e d y jedince jako celek. V hrách a cvičeních často schází fikce i možnost vžít 

se do pocitu ostatních. Naopak dramatické hry a improvizace navozují fiktivní situace 

(životu podobné) a pokud je hlavním cílem proces a ne produkt, vystřídá se tu značný 

počet rolí, přičemž si účastník rozvíjí psychické funkce, schopnosti, pohybové i jiné 

dovednosti, komunikační prostředky verbální i neverbální, rozvíjí se cele. (E. 

Machková, Úvod do studia dramatické výchovy) Projektová metoda - děti získávají 

zkušenosti pomocí řady činností a experimentováním, což výrazně podporuje jejich 

motivaci. (J. Průcha, E. Walterová, J. Mareš, Pedagogický slovník) Projekty mohou mít 

rozličné formy, může se jednat například o prozkoumávání jednoho příběhu, říkadla, 

pohádky řadou různých činností. 



6.3 Východiska dramatické výchovy pro práci v MŠ 

Dramatická výchova má mnoho společného s programem výchovné práce 

mateřské školy. 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho 

zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel 

chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Poskytuje pomoc dětem se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny tyto prvky výchovy (prostředky, části) 

jsou základní myšlenkou v dramatické výchově. (H. Budínská, Ať už si mohou naše děti 

ve své škole hrát) 

Cíle výchovy a vzdělávání dítěte v předškolním věku: 

Celkový rozvoj osobnosti, citový rozvoj, rozumový rozvoj, tělesný rozvoj, 

pravidla chování, životní hodnoty, mezilidské vztahy, příprava do základní školy. To 

jsou cíle předškolního vzdělávání cíle rámcového vzdělávacího programu - RVP 

Z předchozí kapitoly známe cíle a základní metody dramatické výchovy, v této 

kapitole bych ráda poukázala na jejich provázání právě s cíli a úkoly předškolního 

vzdělávání. 

Celkový rozvoj osobnosti v programu předškolního vzdělávání -

nejdůležitějším cílem dramatické výchovy je sociální rozvoj jedince. Citový rozvoj 

v předškolním vzdělávání - dramatická výchova dává prostor pro kontrolované 

emocionální vybití, pro rozvoj empatie - hrou v roli, která umožňuje jedinci vžít se do 

pocitů ostatních. Rozumový vývoj - jako cíl předškolního vzdělávání je opět velmi 

totožný s cílem dramatické výchovy, kterým je poskytnout dětem zkušenost 

samostatného myšlení a vyjadřování. Tělesný vývoj v předškolním vzdělávání je 

v dramatické výchově rozvíjen formou neverbálního vyjadřování, pantomimou, pohyb 

je využíván téměř ve všech dramatických hrách. Pravidla chování, životní hodnoty, 

mezilidské vztahy - v dramatické výchově jsou tyto cíle spojené v myšlence dát jedinci 

možnost vyvíjet se jako individuální bytost i jako bytost sociální, vnímat potřeby 

ostatních, naučit se spolupráci a nést za ní společnou zodpovědnost. Příprava do 

základní školy - pokud jsou v mateřské škole při práci s dětmi využívány prvky 

dramatické výchovy, mají děti dobré předpoklady stát se úspěšnými školáky, později 



úspěšnými jedinci dospělé společnosti. Pro další přiblížení předškolního vzdělávání a 

jeho propojení s myšlenkami dramatické výchovy uvádím ještě další důležité cíle a 

úkoly tohoto vzdělávání. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pracuje se čtyřmi 

cílovými kategoriemi: stanovuje cíle v podobě záměrů a cíle v podobě výstupů, a to 

nejprve na úrovni obecné a následně na úrovni oblastní: 

- rámcové cíle - vyjadřují univerzální záměry předškolního vzdělávání, 

- klíčové kompetence - představují výstupy resp. obecnější způsobilosti, 

dosažitelné v předškolním vzdělávání 

- dílčí cíle - vyjadřují konkrétní záměry příslušející té které vzdělávací oblasti 

- dílčí výstupy - dílčí poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty, které dílčím 

cílům odpovídají 

Úkoly předškolního vzdělávání: 

- doplňovat rodinnou výchovu v úzké vazbě na ni 

- zajistit mnohostranné a přiměřené podněty k aktivnímu rozvoji a učení, 

vytvářet předpoklady pro pokračování ve vzdělávání 

- maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti 

- usnadňovat dítěti jeho další životní a vzdělávací cestu, tedy rozvíjet celou 

osobnost dítěte 

- podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, osobní spokojenost a pohodu, 

napomáhat mu v chápání okolního světa, motivovat k dalšímu poznávání a 

učení, učit se žít ve společnosti ostatních, přibližovat normy a hodnoty touto 

společností uznávané 

Pokud porovnáme cíle a „úkoly" dramatické výchovy a předškolního 

vzdělávání, vidíme, že jsou téměř identické. Je to dáno tím, že oba tyto obory mají svou 

podstatu založenou na základním prvku lidského učení a vzdělávání, a tím je hra. 

Specifika předškolního vzdělávání: 

předškolní vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým 

f y z i o l o g i c k ý m , kognitivním, emocionálním potřebám dětí této věkové 

skupiny 

mateřská škola proto nabízí prostředí, které je vstřícné, podnětné a obsahově 

bohaté, kde se dítě cítí bezpečně a spokojeně, kde mu je poskytnuta možnost 



rozvíjet se svým přirozeným způsobem, a tím je v tomto věku především hra 

(D. Opatři lová, Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence 

v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami) 

Při výchově a vzdělávání by se měl vždy brát zřetel na individuální potřeby a 

možnosti dětí, což činí i dramatická výchova. V předškolním věku je to o to důležitější, 

že se tu dítě jako osoba společenská teprve tvoří. Začíná si ujasňovat správné hodnoty 

lidského chování a jednání na základě reakcí, které vidí a slyší u dospělých. Chování, 

které mu dospělí ukazují, se stává jeho „matematickým vzorcem" pro řešení životních 

rovnic. A právě v tom spočívá velká zodpovědnost všech, kteří se na sociálním rozvoji 

předškolního dítěte podílejí. 

„V dramatických hrách a cvičeních můžeme procvičovat velkou část 

výchovných úkolů, které v mateřské škole sledujeme (rozvoj v oblasti pohybu, 

poznávání, rozvoj v oblasti řečových schopnosti a dovedností). V jednotlivých hrách a 

cvičeních je spojeno vždy více výchovných prvků najednou. Může se v nich prolínat 

pohybová výchova s výchovou jazykovou, citová s mravní, objevují se tady prvky 

hudební i výtvarné výchovy. Rozvíjí se obrazotvornost a fantazie, ale i koncentrace 

pozornosti, paměť, vnímání a poznávání. V dramatické hře se však tyto prvky uplatňují 

v celém komplexu v rámci propracovaného systému, který si v následující kapitole 

prakticky ukážeme. Je nutné nezapomínat na to, že dramatická výchova není 

mechanické odříkávání básniček. Podstatné je, abychom si nepletli dramatickou hru 

s cvičeními. Cvičení jsou zaměřena pouze na některé vybrané oblasti. Tím se liší od 

dramatické hry, která rozvíjí dítě ve všech směrech. Dramatická výchova má mnoho 

prostředků, jak přispívat ke komplexnímu rozvoji osobnosti dítěte jako individuální 

bytosti i k rozvoji jeho socializaci jako osobnosti společenské. (H. Budinská, Ať už si 

mohou naše děti ve své škole hrát!) Její předností a podstatou je právě to, že jí můžeme 

využívat při nejrůznějších činnostech během dne tak, že se bude prolínat celým dnem ve 

školce. To je další podstatný důvod, proč se tolik slučuje s předškolní výchovou. Děti 

ani učitelka nejsou v mateřské škole vázány svými činnostmi na školní zvonění. Jejich 

„práce" může proto zvolna přecházet a posunovat se směrem, který se ukáže být tím 

lepším. Neznamená to, že se do činností pouštíme bez přípravy, je jen důležité mít 

dostatek místa pro improvizaci, pro myšlenky a pocity, které do činnosti vnesou děti 

svým pojetím hry. Právě učitelka v mateřské škole by měla mít velkou schopnost na 



tyto věci reagovat, protože dítě, které teprve poznává svět, často otevírá poznání i těm, 

od kterých se učí. Dalo by se mluvit o socializačním koloběhu. Pokud učitelka dokáže 

správně takové učení vnímat, je to jejím přínosem v poznávání dětí, a pokud tento 

přínos správně využije, vrací ho dětem v podobě přístupu, který respektuje jejich 

potřeby i individualitu. Mysleme stále na to, že při práci v mateřské škole nestačí děti 

jen něco naučit, dodávat jim nové poznatky a vědomosti, ale že musíme zároveň 

rozvíjet také jejich cit a citlivost, jejich charakter a jejich aktivní, tvořivý přístup ke 

světu. Že jde o člověka, jeho osobnost. (H. Budínská, Ať už si mohou naše děti ve své 

škole hrát) 

„Dramatická výchova jde přirozeně naproti vývojovým zvláštnostem 

předškolních dětí, včetně specifičnosti učení v předškolním věku, kde bez zkoumání 

není poznání, kde co projde tělem a zasáhne emoce, se ukládá do paměti." (Švejdová 

2000: 31) Výchova je podmíněna věkem dětí a důležitá je i míra jejich dosavadních 

životních, (sociálních) zkušeností, jejich fyzická zdatnost a v neposlední řadě jejich 

zdravotní stav. 

Nespecifičtějším projevem dětského chování a vnímání je hra. Ta je 

považována za dominantní prostředek učení v období předškolního věku. 

Dramatická hra se velmi podobá námětové (napodobivé) hře předškolních dětí, 

kdy si hrají na někoho, nebo napodobují činnosti, které znají ze svého okolí (vysvětleno 

v kapitole Mateřská škola jako specifická sociální skupina). Pro rozmanitost 

napodobivých her je pro děti významné mít možnost dotýkat se přímo světa dospělých. 

Znamená to, že je jim umožněno vyzkoušet si používat také předměty a materiály 

určené pro dospělé. Rozvíjí to jejich samostatnost a pocit průniku do skutečného světa. 

(E. Opravilová, Předškolní pedagogika II) „Téma hry určuje vztahy a dekóduje 

symboly." A tak z toho, na co, jak a s čím si dítě hraje, můžeme poznat, co o svém okolí 

ví i co si o něm myslí. Podle své vyspělosti a individuálních předpokladů a zkušeností 

děti ztvárňují, znovu prožívají a podle svého i řeší nejrůznější životní situace, problémy 

a okolnosti, s nimiž se setkaly. „V jednodušší podobě si prostě „na něco" nebo „na 

někoho" hrají a jejich hra se stává postupně složitější podle toho, jak chápou 

odpozorované situace a role. Poznávací aktivita se projeví v míře samostatnosti a 

tvořivosti, logice a funkčnosti jednání, vynalézavosti v použití symbolu a rekvizity." 

(Opravilová 2004: 15) Hraní v roli dává dětem možnost prožít různé charaktery 



se hraných postav a tím i příležitost projevit různé emoce. Umožňuje jim učit 

naslouchat, odpovídat, komunikovat s ostatními. Děti se učí uvědomovat si druhého, 

postavit se mu, rozumět mu. 

Prostřednictvím dramatické hry získávají malé děti poznání sebe sama, získávají 

sebedůvěru, protože zažily pocit vlastní hodnoty při získávání tradičních dovedností. 

Dramatická hra dává dětem možnost zbavit se vnitřního napětí, protože jim 

umožňuje projevit se, svobodně vyjádřit sebe sama v hravé, nezávazné situaci, v roli, 

jakou si dítě samo zvolí. To mu umožňuje prožití různých postojů a pocitů. Jejich 

pojmenování, vyjádření názoru, vyzkoušení si neznámého bez obav z následků. Dítě tak 

získává mnoho zástupných zkušeností s různými situacemi. Tyto zkušenosti mu později 

mohou usnadnit řešení situací reálných, nebo alespoň naznačit směr, kudy se při řešení 

konkrétní situace ubírat. Je důležité propojit všechny složky dětské osobnosti, aby se 

z dítěte mohla stát vyvážená osobnost, která bude sama se sebou spokojená. (E. 

Machková, Metodika dramatické výchovy) 

6.4 Předpoklady pro úspěšnou práci učitele 

Důležitým předpokladem pro úspěšnou práci učitele je jeho schopnost 

srozumitelného vyjadřování, schopnost vnímat projevy druhých a správně je hodnotit. 

(E. Machková, Úvod do studia dramatické výchovy) Profese učitele klade na ty, kteří si 

ji zvolili, jisté nároky, které se dají rozdělit do tří skupin. 

Prvním z nich je odborné vzdělání v oboru (aprobace), které je velmi podstatné 

pro správnou v ý u k u jednotlivých předmětů. Samotné vzdělání v určitém oboru ale není 

zárukou úspěšné práce učitele. 

Rovněž je důležité splňovat další z požadavků a tím je odborné vzdělání 

pedagogické a psychologické, které je nepostradatelnou součástí odborné kvalifikace 

každého pedagoga. Pomáhá mu pochopit zákonitosti osobnostního rozvoje žáka na 

všech stupních jeho vzdělávání (předškolák, žák, student) a porozumět zákonitostem 

vzdělávání a výchovy. 

Třetím požadavkem pro úspěšné vykonávání učitelské profese jsou osobnostní 

předpoklady jedince, které zahrnují fyzickou i psychickou vybavenost. Patří sem 



mravní zralost pedagoga, jeho cit pro spravedlnost, inteligence, aktivnost, kladný vztah 

k dětem a mládeži, v neposlední řadě emoční zralost a trpělivost. Pokud se nálady 

učitele často střídají, bývá netrpělivý a nepřiměřeně reaguje na konkrétní situace, může 

to mezi dětmi vyvolávat tíživou atmosféru, nejistotu a z ní pramenící obavy. 

Mnoha různými autory byla vypracována celá řada různých typologií učitele. 

Chtěla bych uvést dvě, které se mi jeví jako nejčastěji používané. První z nich je 

založena na rozlišení podle převažujícího stylu, kterým učitel vede svou práci ve třídě. 

Učitel autokratický často kontroluje a napomíná své žáky, omezuje rozvoj jejich 

samostatnosti a je často přesvědčen o své neomylnosti. Dalším je v této typologii učitel 

liberální. Pokud nemusí, brání se jakémukoli rozhodování. Řízení vyučovacího procesu 

je téměř nulové, žáci mají maximum svobody, což v některých situacích nemusí být 

optimální. Poslední kategorií této typologie je učitel uplatňující integrativní styl 

(sjednocující, demokratický). Znamená to, že se nezbavuje své vedoucí role, ale zároveň 

neomezuje samostatnost žáků při výuce. Navozuje přátelskou atmosféru ve třídě, která 

je jedním ze základů úspěšné a tvořivé práce. Učitel s integrativním stylem výuky je 

přístupný k diskusi a pokud se s její pomocí dohodnou určitá pravidla, trvá na nich i za 

cenu trestu. To přináší dětem poznání jejich povinností i práv a to je pro každého z nich 

velmi důležité. 

Jednou z nejznámějších je Caselmannova typologie, která rozlišuje dva typy 

učitelů. Logotrop je učitel zaměřený spíše na předmět, má zálibu v teorii, dokáže žáky 

zaujmout pro daný obor. Druhým typem je paidotrop, učitel, který je zaměřený na 

osobitost žáka, na jeho individuální vývoj a problémy. (J. Dvořáček, Základy 

pedagogiky pro učitele a vychovatele) Právě paidotrop je vhodnějším učitelem dětí 

předškolního věku, kde je velmi důležité zaměření na dětskou osobnost, individualitu a 

její potřeby. 

6.4.1 Dramatická výchova a učitel v MŠ 

Učitelka v mateřské škole musí rovněž absolvovat odborné vzdělání, které 

získává na SPŠ se zaměřením na předškolní výchovu i studiem na vysoké škole. 



Vývojová psychologie je nedílnou součástí tohoto vzdělání. Je nezbytné, aby učitelka 

znala proces vývoje a zrání dítěte a přizpůsobila tomu výchovné a vzdělávací metody. 

V této práci už bylo mnohokrát připomenuto, že hlavním prostředkem pro 

výchovu a vzdělávání v předškolním věku je hra. Proto jí nemůžeme opomenout ani 

v této kapitole. Učitelka v mateřské škole by měla umět děti motivovat k poznávání 

s co největší citlivostí pro jejich zralost a dosavadní zkušenosti. Správným pozorováním 

jejich volné hry se dovídá o jejich zájmech, potřebách a přáních a ta by měla být hlavní 

inspirací pro tvoření jejího výchovného a vzdělávacího programu. „Žádný seznam her 

s pedagogickými radami nemůže učitelku zbavit úkolu zamyslet se nad vlastními hrami 

a prověřit je. Co platí všeobecně, nemusí platit pro naše konkrétní dětské společenství." 

(Daissler 1994: 42) Respektování osobnosti dítěte je důležité pro jeho další rozvoj, 

proto je nutné nejen vytýčit hranice, které dítěti pomáhají poznat a pochopit, co je 

žádoucí chování a co už se stává chováním nežádoucím, ale ponechat mu také 

dostatečný prostor pro svobodné rozhodování, které jako dospělý člen naší společnosti 

bude potřebovat. Učitelka v mateřské škole by tedy vzhledem k citlivému období, které 

dítě v tomto věku prožívá a které tolik ovlivňuje jeho budoucí nazírání na svět, neměla 

jen předávat informace, ale také probouzet v dětech sociální zodpovědnost a citlivost. 

Velmi důležitá je její míra empatie, porozumění a ochoty stále odpovídat na zdánlivě 

nepodstatné a samozřejmé otázky. Principy předškolního vzdělávání a přístup pedagogů 

k dětem v mateřských školách mají mnoho společného s principy a postoji učitelů 

dramatické výchovy. (H. H. Deissler, Každodenní problémy v mateřské škole) 

Při u p l a t ň o v á n í dramatické výchovy je důležité, aby učitelka měla určité 

schopnosti a dokázala se držet několika zásadních pravidel. Významná je schopnost 

dívat se na svět očima dětí, to umožní stát se dětem při hře skutečným partnerem a 

lépe pochopit je i jejich jednání. Nezbytná je schopnost spravedlivě rozhodovat vůči 

všem dětem a umět vytvořit atmosféru vzájemné důvěry a bezpečí, která je základním 

předpokladem úspěšné práce všech zúčastněných. V takové atmosféře odpadá potřeba 

lhát nebo p o d v á d ě t . Právě k takovému chování jsou děti někdy „donuceny" vinou 

nespravedlivých výroků nebo obavou z prohry. Pedagog by měl prožívat s dětmi 

radost ze společné hry a nebát se některé hry opakovat. Děti si tak mohou ověřit, v čem 

se zlepšily mít radost z úspěchu. Zároveň ale musí pedagog vnímat, zda v konkrétní hře 

nezažívá některé dítě opakovaný neúspěch. To by naopak mohlo vést k jeho obavám ze 



hry a špatnému sebehodnocení. Je proto přínosné, pokud má učitel dostatek „svých" 

her, které jsou uzpůsobené přesně na míru jemu svěřených dětí. V dramatické výchově 

je nezbytná správná motivace, kde je stejně důležité, co řekneme a jak to řekneme. 

Intonace, hlasitost, pohyb, to vše jsou prostředky, které pomáhají upoutat pozornost 

dětí, provokovat jejich fantazii a tvořivost. A nakonec je to pochvala a povzbuzení, 

které nesmí při práci s dětmi chybět, je to nejsilnější hnací síla pro jejich chuť poznávat, 

tvořit, přemýšlet, ale i pomáhat a spolupracovat, je to odměna a je důležité, aby děti 

věděly, že jsou chváleni za snahu a ne jen ve chvílích nejlepších výsledků. To dodá 

odvahu a chuť méně pohotovým dětem, které tak nebudou mít pocit, že jsou 

odstrkovány a zvýší se jejich snaha zlepšit se a uspět. Poslední věc, kterou by měl učitel 

umět, je, kdy, kde, jak a kam jednotlivé hry a cvičení zařadit a poznat, kdy je dobré hru 

ukončit, aby děti neztratily zájem. Je vhodné domluvit si s dětmi znamení, které bude 

konec hry oznamovat, děti se velmi rychle naučí takové znamení vnímat a respektovat, 

protože jim bude přinášet jistotu, že pokud ho nezaregistrují ony samy, uvidí je ostatní. 

(H. Budínská, Ať si už mohou naše děti ve své škole hrát!) 



7. Praktické příklady využití dramatické výchovy v MŠ pro děti 

se sníženou socializační schopností 

Stručná rodinná anamnéza založená pouze na všeobecných poznatcích o 

rodinném prostředí posuzovaného dítěte. 

Jan 5 let, jediné dítě rodičů středního věku. Otec i matka jsou podnikatelé, kteří 

lpí na své kariéře. Zakládají si na svém společenském postavení. Velmi dobře situovaná 

rodina. Rodiče otce se „podílejí" na Janově výchově. Volný čas Jana je 

neorganizovaný, často je odkázán sám na sebe - často sleduje videopořady, dlouhou 

dobu tráví se svým počítačem, kde podle rozmluvy ovládá nespočet různých her. 

Domácí povinnosti za něj plní prarodiče, není veden k samostatnosti v oblasti 

sebeobsluhy. Prarodiče ve snaze vynahradit časté absence rodičů plní Janovi bez 

většího rozmyslu jeho přání, která mají často spíše charakter rozkazu. Jan tak nemá 

vypěstované základní vzorce chování k ostatním, proto špatně snáší, pokud mu ostatní 

děti odmítají v některých jeho žádostech vyhovět, a tato nevole je podpořena ještě 

Janovou vysokou emociálností. 

Pedagogická diagnóza: Kromě řečové vady, která není způsobena organicky, 

má Jan potíže s respektováním potřeb ostatních, špatně se zapojuje do společných 

aktivit a her, děti ho odmítají, protože nedodržuje daná pravidla, často má projevy 

agresivního chování, velkou roli tu hraje jeho zvýšená emocionálnost, strká do dětí, boří 

jim jejich výtvory, bere hračky. Velké problémy má s udržováním pořádku při ukládám 

svých osobních věcí, s plněním základních povinností. 

Problém: Jan nezná jiný způsob sebepr osazení než agresivní postoj, nemá smysl 

pro kolektiv, má nízké sebevědomí, nechápe proč se s ním děti nekamarádí, jeho snížená 

socializační schopnost mu brání zařadit se do kolektivu. 

Konkrétní využití dramatické výchovy v práci s dětmi se sníženou 

socializační schopností 

7.1 Krátkodobý projekt dramatické výchovy 



Název projektu: BOTIČKY 

Pro tento krátkodobý projekt (doba trvání jeden týden) jsem si zvolila 

nenáročné říkadlo z knihy Josefa Bruknera Klíč od království - říkadla říkačky 

povídačky. Říkadlo je podivuhodným průvodeem dítěte. Od prvníeh okamžiků jeho 

života učí dítě poznávat sebe sama i okolní svět. Doprovází často jeho hru a tak se dítě 

díky říkadlu stává objevitelem rytmu, rýmu, slova, jímž lze pojmenovat a polidštit věei 

přírodu a vše, čeho se člověk dotýká. Říkadla se stávají „encyklopedií" základních 

zkušeností malého dítěte. Jsou ale také velkolepou hrou, při níž se z dítěte zprvu 

závislého na svém okolí stává člověk - aktér života. Říkadlo je moudrý učitel i veselý 

přítel dítěte ve věku, kdy se stává člověkem. (J. Brukner, Klíč od království) To je také 

důvod, proč při své práci s dětmi v mateřské škole často využívám různá jednoduchá 

říkadla. Jsou dětem blízká a mají je rády pro jejich snadnou zapamatovatelnost. Zvolila 

jsem jej tedy i v případě řešení Janova problému. 

Jednotlivé činnosti projektu byly rozděleny do rozvrhu našeho dne a týdne, 

jehož součástí jsou dané náležitosti každého dne jako je svačina, oběd, hygienické 

potřeby a návyky, vycházka, odpočinek, volná hra dětí. 

Dramatická činnost se dá dobře připravit, ale vždy musíme počítat s menší či 

větší rezervou, která vytváří prostor pro dětskou fantazii a zaujatost. Smyslem této 

kapitoly není popisovat běh konkrétního předškolního zařízení a proto nebude v této 

práci uváděno, kdy následovala svačina, kdy děti odcházely na oběd atd Tato ukázka 

by mohla být možnou inspirací pro práci s dramatickou výchovou. Záleží na případném 

čtenáři, co a jak, z této ukázky využije ve své konkrétní činnosti. Pro lepší orientaci 

v jednotlivých cvičeních a hrách budou tato na začátku označována číslem v závorce (1 

2, 3 atd.) 

Název říkadla: OBOUVÁNÍ 

Paci, paci, Pepíčku, 

kde jsi nechal botičku? 

Jednu botu, druhou botu, 

přišla kočka podle plotu, 

vylízala hrníčky 

a snědla ti botičky. 



Na začátku je důležité podotknout, že jsem tento projekt realizovala v týdnu, 

jehož hlavním tématem byla sebeobsluha, rozdělená do podtémat oblékání, udržování 

pořádku, stolování, hygiena. Naše činnost začala v pondělí (1) asociačním kruhem 

kdy jsme si s dětmi povídali o svých zážitcích z prožitého víkendu. Od vyprávění o tom, 

co jsme ve volných dnech podnikali, kde jme byli, volně přecházíme k tomu, že různé 

činnosti, zábava, sport, ale i práce často vyžadují vhodné oblečení, úměrné právě té 

činnosti, kterou se zrovna zabýváme. Tak se postupně dostáváme k hlavnímu tématu 

našeho týdne. Po vyslechnutí všech zážitků je z hlediska psychohygieny dobré vystřídat 

činnost. Děti se chtějí proběhnout a proto si zahrajeme oblíbenou (2) honičku, které 

říkáme Domečková. Učitelka určí předmět nebo označí sebe jako domeček, kam se 

mohou děti „ukrýt" před tím, kdo má babu. Úkolem dalších je pohladit ho a tím se z 

vysvobozeného zároveň stává baba. Ty děti, které jsou chyceny dříve, než se do 

domečku dostanou, se musí zastavit a také počkat na vysvobození, aby mohly dál před 

babou utíkat. 

Jan má rychlé pohybové hry rád, odpovídá to jeho temperamentu. Líbí se mu 

riziko vysvobozování, kdy musí být rychlý, aby ho vysvobozená baba nechytila. A 

protože rychlý opravdu je, dokáže pomoci i ostatním chyceným a tím získává u dětí 

obdiv a respekt. Děti ho v této hře přijímají, ztrácí vůči Janovi nedůvěru, vtáhnou ho do 

hry, která mu dává možnost přiblížit se k ostatním a okusit pocit, že je přijímán. To 

podporuje jeho úsilí vysvobodit co nejvíce dětí, pocítit tak svou hodnotu, přináší mu to 

poznání o výhodách, které nabízí spolupráce. Pomáhá mu to vybít jeho přebytečnou 

energii, která má jindy často podobu nevhodného chování. 

Dnes budou domeček představovat boty, které jsou důležitou součástí našeho 

oblečení. K tomuto nápadu jsme dospěli po několika jiných návrzích společně s dětmi. 

Po skončení této hry následuje (3) klidnější část naší činnosti, kde děti pomocí 

pantomimy a neverbálního vyjádření (pohybem) ukazují, jak si obouvají botičky. Ale 

vloudila se chybička, bota má na tkaničce uzel, nebo má dlouhé šněrování, neboje moc 

úzká a noha se do ní nemůže dostat. Podaří se nám správně uvázat smyčku? To vše děti 

s velkým zaujetím, každý po svém předvádějí. 

Jan se v této hře vzhledem kjeho snaze stále upoutávat pozornost ostatních 

(důsledek nízkého zájmu rodičů o jeho potřeby být v kontaktu, cítit zájem, potřebu sdílet 

své zážitky) cítí dobře, jeho značná spontánnost a velká dávka emocionálnosti, která je 



často u takových dětí doprovázena tvořivostí a představivostí, je v této hře kladně 

využita. 

Teď když už máme boty obuté, povídáme si o tom, kdo jakou botu právě 

obouval, proč mu to nešlo, nebo naopak s čím si rychle poradil. Volně se dostáváme 

k dalšímu tématu a tím je (4) poznávání mnoha variant a druhů bot. Jaké boty známe, co 

o nich víme, pro jakou činnost jsou vhodné (letní, zimní, pracovní, taneční, holínky, 

lyžáky, brusle, tenisky, kopačky, bačkůrky) a ještě mnoho dalších druhů bot se děti 

postupně snažily jmenovat. Bylo velmi zajímavé slyšet, proč děti jmenují konkrétně ty a 

ty boty. Děti využily naplno svou fantazii a představivost ve vymýšlení příkladů, 

k čemu všemu je možné jednotlivé boty využít. 

Jan začal mluvit o botách, které měly různé nadpřirozené schopnosti, například 

uměly mluvit. Opět se potvrdila jeho velká představivost, ale zároveň i absence rodičů 

v oblasti vzájemného povídání. („Hele, učitelko Verunko, ty jo, to by bylo dobrý, kdyby 

boty uměly mluvit!") Toto spontánní přání mohlo podvědomě pramenit z Janovy 

potřeby nebýt tak často sám, z pocitu nezájmu jeho okolí, z touhy častěji si povídat. 

Pro rozvoj poznávání jsem zvolila (5) další variantu a tou bylo, aby děti 

rozdělily obrázky různých bot, které jsem připravila, do skupin, které mají něco 

společného. Co může být "to společné"? Děti zpočátku netuší, ale brzy přichází první 

nápad a po něm mnoho dalších (různé boty, ale všechny jsou zimní, sportovní, letní, 

domácí, pohádkové atd.). Od pohádkových bot se dostáváme k samotným pohádkám, 

které jsem do projektu zařadila v podobě četby před odpoledním odpočinkem (spaním), 

který je součástí našeho každodenního programu. Jsou to pohádky, ve kterých hrají 

velkou roli právě boty a oblečení. (6) Jaké pohádky to jsou? Děti postupně společně 

přicházejí s mnoha pohádkami a je velmi zajímavé posoudit jakých prvků si dokážou na 

rozdíl od dospělých v jednotlivých pohádkách všimnout. Nakonec společně vybíráme 

ty, které chtějí děti před spaním slyšet nejvíc (pohádka o Popelce a jejím střevíčku, O 

Kocourovi v botách, Císařovy nové šaty, Dlouhý, Široký, Bystrozraký a jejich 

sedmimílové boty, Chytrá Horákyně a její podivné oblečení, Kašpárek a jeho boty 

s rolničkami a mnoho dalších). 

Nejen Jan, ale i ostatní děti se v tuto chvíli podvědomě učí jednomu z pravidel 

skupiny, a to je, že se menšina nebo jedinec při výběru přizpůsobuje většině. 



(7) Sezením v kruhu (asociačním kruhem) a prvním veršíkem připraveného říkadla 

začíná další etapa našeho projektu. První verš zní: Paci, paci, Pepíčku, 

kde jsi nechal botičku? 

Nejprve veršík vytleskáváme (učíme se prožívat rytmus) a říkáme si ho bez emocí, 

„normálně", pak zkoušíme různou modulaci hlasu - např. plačtivě, rozčíleně, zpěvně, 

radostně atd. Intonace slova je důležitým prvkem každého mluveného sdělení. Děti se 

učí vnímat, poslouchat, jak právě intonace dokáže ovlivnit význam toho, co říkáme. 

Naším hlavním tématem je sebeobsluha a tedy i schopnost mít své věci 

v pořádku a na místě pro ně určeném, a protože jsme se Pepíka ptali, kde nechal svou 

botičku, půjdeme se podívat na ty naše. Společně se vydáváme do šatny podívat se, jak 

máme srovnané své věci a boty. Tady se ukáže Janova častá nepořádnost. Své věci si 

často neukládá, ale tentokrát nebyl jediný, kdo neměl vše, tak jak má být. Našlo se i pár 

ostatních, kteří zapomněli, jak důležité je mít věci a boty srovnané, aby si před dalším 

obléknutím a obutím odpočinuly. Rozházené věci a boty jsou smutné, stěžují si 

ostatním. Copak si asi říkají? Nechám dětem dostatečný prostor pro vyjádření jejich 

nápadů. Děti opět využívají svou fantazii (boty příště utečou, schovají se, nepůjdou 

rozvázat atd.). 

Děti své boty ochotně a rychle urovnaly, ale u Jana se ozvala jeho neochota 

plnit si své povinnosti. Sváděl svůj problém na babičku, která ho ráno do školky 

přivedla. Nakonec si své boty urovnal, ale odcházel z šatny rozladěn. Bylo důležité tento 

pocit rychle odbourat, což se povedlo pomocí pohybové hry. (8) Děti představovaly 

botičky tak, jak jsme je viděli v šatně. Na předem smluvené znamení se postupně 

měnily na smutné botičky (dřep a pantomimické vyjádření pocitů), veselé - nejsou už 

samy, ale v páru (běhání ve dvojicích), zlobivé (běhají každá zvlášť). 

Jan při této hře rychle zapomněl na svou rozladěnost a spontánně se přidal k 

ostatním dětem. 

(9) Další část naší práce je proložena výtvarným projevem. Děti mají každý 

podle své fantazie nakreslit „Kouzelnou botu". Mohou si zvolit techniku, jakou mají 

nejraději (vodové, temperové, prstové barvy, pastelky, voskovky atd.). Děti při svém 

výtvarném projevu využily svou fantazii, připomněli jsme si, jakou roli hrály boty 

v pohádkách, jak je dělíme podle jejich významu a upotřebení a to vše se promítlo do 

charakteristiky jednotlivých kreslených bot. Ke každému obrázku napíše učitelka, co jí 



každé dítě o své botě prozradilo, čím je právě jeho bota výjimečná, co umí. Obrázky 

pak vystavíme na nástěnce. 

Opět se ukázalo, že Jan má velkou představivost, obrazotvornost a fantazii a 

pokud cítí, že jeho projev nachází kladnou odezvu a zájem u ostatních, jeho chování se 

stává klidnějším a vyrovnanějším. Jeho výraz naznačuje spokojenost. Začíná se více 

zapojovat do komunikace s dětmi. Předešlé hry a jeho uplatnění v nich mu dalo 

možnost prožít si pocity úspěchu a zájmu, což se promítlo do jeho pocitu spokojenosti, 

od kterého se také vyvíjelo přátelštější chování k ostatním. Je to ukázka toho, jak 

hodnocení ostatních ovlivňuje sebehodnocení jedince (je to důležitý moment každého 

socializačního procesu dítěte - „jsem takový, jak mě vidí ostatní"). 

(10) Po skončení výtvarné práce využijeme naše říkadlo k protažení, proběhnutí 

a zahrajeme si obdobnou hru „Na peška" s tím, že místo „Chodí pešek okolo" budeme 

říkat náš veršík. Po vyzkoušení této varianty se pro zpestření hry naučíme další část 

říkadla, protože se to k našemu běhání okolo kruhu hodí. 

Jednu botu, druhou botu 

přišla kočka podle plotu, 

Říkadlo se dětem líbí a užívají si změnu, která se jeho pomocí nabízí ve hře jim dobře 

známé a oblíbené. Máme s dětmi více takto pozměněných známých her a ukazuje se, že 

děti stejnou hru, ale doprovázenou různými říkadly, dokážou hrát mnohokrát za sebou, 

protože jim stejná nepřipadá. Přicházejí tak na mnoho „manévrů", které jim pomáhají se 

zlepšit, být rychlejší, úspěšnější. Pokud se dítěti nedaří v jedné hře, změna říkadla ho 

zbaví pocitu, že je to hra stejná a že může opět selhat, a tak se bez obav pouští do 

dalšího překonávání překážek a snaží se vybojovat si úspěch. Dospěla jsem k tomuto 

poznání během své praxe a tento jednoduchý prvek často ve výchově zařazuji. Děti byly 

velmi zvědavé na to, jak říkadlo pokračuje. Bylo to mým záměrem, vzbudit zvědavost, 

tu jsem chtěla v y u ž í t jako motivaci k dalšímu úkolu. 

(11) Na základě dvou veršů měly děti každý podle své fantazie vymyslet verš 

poslední. Děti tento návrh potěšil a mě překvapila jejich ochota vzájemně se doplňovat. 

O kom by se v něm dalo mluvit, kam došla kočka, co dělala, když došla na místo, copak 

má kočka nejraději? To byly otázky, kterými jsem dětem chtěla pomoci v jejich tvoření. 

Děti přišly s mnoha zajímavými návrhy (došla domů na mlíko a to se j í vylilo, šla podle 



plotu, našla kouzelnou botu, nedávala pozor a ztratila botu atd.). Za jejich vynaložené 

úsilí jsem jim poslední verš prozradila a společně jsme se naučili celé říkadlo. 

Obouvání 

Paci paci, Pepíčku, 

kde jsi nechal botičku? 

Jednu botu, druhou botu, 

přišla kočka podle plotu, 

vylízala hrníčky a snědla ti botičky. 

(12) Protože do sebeobsluhy patří také správné stolování, poslední verš nás 

přenesl k tomuto problému. Povídáme si, jak se mají děti při stolování chovat? To, že 

kočička vylíže hrníček nebo talíř, je v pořádku, ale děti by to dělat neměly. 

(13) Pověděli jsme si, že kočička je velmi čistotná, protože si jazýčkem stále 

myje tlapičky i celé tělo. Nám k tomu slouží mýdlo, voda a ručník. Nezapomínejme si 

ruce vždy před jídlem umýt. Kdo má doma kočičku? Jakou má barvu, jak se jmenuje, co 

má nejraději, kde spí? Děti vždy velmi rády a nadšeně vypráví o svých domácích 

mazlíčcích. Kdo nemá kočku, poví nám o zvířátku, které doma má. Žádné z nich nesmí 

mít pocit, že je opomenuto, a pokud doma není živé zvířátko, najde se jistě jedno 

plyšové. Musíme dát všem dětem šanci, aby mohly vyprávět a tím projevit své emoce. 

Pověděli jsme si, co mají kočky nejraději, ale boty to nebyly. Z čeho asi byly ty, 

které kočka v našem říkadle snědla? Děti jmenují velkou spoustu příkladů a je často 

zřejmé, že se řídí svým jazýčkem (boty byly z čokolády, ze zmrzliny, z perníku, ze 

šunky, z jahod atd.). Když si děti tak připravily chutě, vyzkoušíme šije. 

(14) V několika přikrytých miskách jsou připravené různé dobroty, kousky 

ovoce, zeleniny, dětských lupínků. Děti se zavřenýma očima ochutnávají a hádají. Je to 

pro ně velká legrace. Teď se prázdné misky musí umýt a uložit na své místo, aby nám 

příště zase posloužily. Připomeneme si tím znovu to, že je důležité, aby všechny věci 

měly své místo, abychom věděli, kde je hledat, až je příště budeme potřebovat. Je 

důležité, aby misky byly čisté, protože jinak by nám z nich nechutnalo. Musíme dávat 

pozor, abychom je nezničili, protože příště bychom neměli z čeho mlsat. Stejně tak to 

platí i o všech dalších věcech, které používáme, o hračkách, s kterými si hrajeme. Pokud 

je poničíme nebo ztratíme, už nám nepřinesou radost. Platí to i o kamarádech, pokud se 



k nim nebudeme hezky chovat, budeme jim ubližovat, utečou nám a budeme si muset 

hrát sami. 

(15) Pojďme si povědět, jak má takové správné chování vypadat. Připomeneme 

si vše, co nás hry, pohádky, cvičení a říkadlo naučily. Důležitost spolupráce a pomoci 

ostatním (vysvobozování při honičce, pohádky, kde poskytnutá pomoc se nám vrátí). 

Umět si vybrat vhodné věci k naší činnosti, pochopit některé souvislosti (např. třídění 

bot jarní - zimní, sportovní - společenské). Jak je důležité mluvit tak, aby nám lidé 

dobře rozuměli a správně nás pochopili (intonace říkadla). Ukládat si věci na své místo 

(smutné botičky). Dodržovat pravidla správného stolování a hygienické návyky 

(poslední verš říkadla, povídání o mazlíčcích, ochutnávka dobrot). 

Janovo chování během našeho projektu doznalo značných změn. Dramatická hra 

mu dala možnost vybít se kladným způsobem a ostatním dětem ukázala Jana v jiném, 

lepším světle. Děti ho začaly přijímat a to se projevilo i v Janově přijímání sebe sama. 

Nenásilnou formou dospěl ktomu, že pokud bude dodržovat pravidla a udržovat 

pořádek jako ostatní děti, bude jimi akceptován. Jan díky prostředkům, které hra nabízí 

zažil pocit úspěchu a ten posílil jeho sebevědomí. Postupně poznával, že nemusí být 

agresivní, aby si ho někdo všiml, že mnohem lepší je ostatním pomáhat a tvořit s nimi 

společné věci. Z Jana se pochopitelně během týdne nestalo vzorné dítě, ale cesta k tomu, 

aby se to postupně podařilo, je určitě otevřená a je důležité držet se tohoto směru a 

podporovat ho. 

7.2 Lekce dramatické výchovy 

Stručná rodinná anamnéza: Zdeněk, věk 4,5 let, MŠ navštěvuje od 3 let. Má 

jednoho sourozence, starší sestru. Poznáváním rodinné atmosféry a rodičovského 

přístupu se ukázalo, že Zdeněk je zahrnován veškerými dětskými vymoženostmi, ale 

naprosto mu schází jakákoli pozornost rodičů a komunikace z jejich strany je 

minimální. Další problém je, že každá snaha matky být lepší je silně podřízena reakci 

otce. 

Pedagogická diagnóza: Zdeněk byl od počátku silně nepřizpůsobivý, rušil 

jakoukoliv činnost ostatních, byl velmi agresivní a odmítal respektovat nejen autoritu 



učitelky, ale i jakékoli potřeby a projevy ostatních dětí. Odmítal se účastnit společných 

aktivit, ale zároveň odmítal i nabídku, aby si po dobu naší aktivity samostatně hrál. 

Problém: Zdeněk si svou dávku pozornosti vynucoval nepřizpůsobivým 

jednáním. Pokud byla pozornost plně věnována pouze Zdeňkovi třeba tím, že byl 

požádán učitelkou o pomoc (pohlídat, podat, uložit věci na své místo), stával se 

ochotným a velmi pečlivým pomocníkem, ale obrat nastával ve chvíli, kdy se učitelka 

začala věnovat dalším dětem. Tady ve Zdeňkovi vzrostla obava, že bude opomíjen, a tak 

se vracel ke svému navyklému způsobu chování - upozornit na sebe i za cenu 

nežádoucích projevů. Potřeba pozornosti byla silnější než jeho obava z nelibosti, trestu 

dospělého. Ukázalo se, že ostatní děti vnímá jako překážku v získání pozornosti učitelky. 

Konkrétní ukázka řešení Zdeňkova problému 

Bylo nutné vytvářet situace a prostor, který by Zdeňkovi umožnil najít cestu 

k ostatním a zažít pocit bezpečí a sounáležitosti ve chvíli, kdy komunikace není 

výhradně směrována kjeho osobě. Umožnit mu pochopení, že i on má stejné místo 

v pozornosti učitelky jako ostatní děti a že jejich přítomnost pro něj neznamená hrozbu, 

ale naopak mu umožňuje prožívat s nimi hru. Zásadní věcí bylo vzbudit ve Zdeňkovi 

jistotu, že se mu dostane stejné pozornosti jako ostatním. K tomu jsem 

použila následující metody dramatické výchovy: vyjádření pocitů gestikulaci a 

pantomimou. Děti měly prostřednictvím pohybového vyjádření předat nějaké sdělení. 

Tato lekce byla zařazena do týdenního plánu jehož hlavním tématem bylo „Život v lese 

- lesní zvířata". Děti se seznamují se životem zvířat v lese. S čím se musí zvířata 

například v zimním období potýkat, jak jim můžeme pomoci. (1) V asociačním kruhu 

si nejprve s dětmi povídáme na základě naší předchozí vycházky, co jsme v lese viděli 

(zvířátka, stromy, posed, seník, krmelce). Děti jmenují plody, které se na podzim sbírají, 

aby je myslivci mohli v zimě nosit do krmelců. Ptám se, která mláďata lesní zvěře 

vidíme nejčastěji a kde. Kdo z vás viděl lesní zvířátko mimo les? Kde to bylo? Viděly 

jste zvířátka ve skupině, nebo samotné? (Nejčastější odpovědi jsou srnka, veverka, zajíc 

atd.). Děti vyprávějí své zážitky z těchto setkání a jejich fantazie pracuje naplno. (2) Po 

sdělení zážitků jsem dětem vyprávěla krátký rýmovaný příběh „Skřítek Hrášek". Tento 

skřítek sbírá bylinky a s jejich pomocí pak léčí lesní zvířátka. (3) Poté jsme si zahráli 

dětem dobře známou pohybovou hru „Zajíček v své jamce". Prvním zajíčkem byla 



učitelka s úmyslem vybrat si Zdeňka a zapojit ho tím do společné aktivity. (4) Po 

skončení hry se děti i s učitelkou posadily do asociačního kruhu. Učitelka položila 

dětem jednoduchou otázku - proč si myslí, že byl zajíček ve svém pelíšku sám? 

Odpovědi byly rozmanité. Je nemocný, nesmí ven, protože zlobil, nemá kamarády, 

nechce si hrát, líbí se mu tam, rodiče nemají čas (děti uplatňují svou fantazii, 

představivost, ale i své zkušenosti). Použila jsem první rekvizitu, nasadila jsem si 

papírová ouška, posadila se doprostřed kruhu a vstoupila do role opuštěného zajíčka. 

Zajíčkovým přáním bylo, aby ho děti navštívily a potěšily nebo mu poradily, ale protože 

jsem zajíc, budou i ony představovat lesní zvířátka. Kterápak to jsou? Děti jmenují lesní 

zvířátka a tím si upevňují své znalosti. Na dětech bylo, aby si zvolily, jaké zvířátko 

budou pohybem a gestikulací představovat. (5) Další rekvizitou je malý míček, který je 

posílán k dětem. Koho se míček dotkne, ten ví, že má začít hrát roli zvoleného zvířátka. 

Protože zvířátka neumí mluvit, budeme se i my odteď domlouvat pouze pohybem. 

Pro Zdeňka bylo uklidňující, že zajíc sedí vprostřed kruhu, je tedy ode všech 

stejně daleko i blízko. Nikdo neměl výhodu slovního projevu, každý mohl vyjádřit svůj 

pocit, ale poté se musel vrátit na své místo. Aby mohla hra pokračovat, učitelka 

vystoupí z role, povídá si s dětmi, jaká zvířátka v lese žijí, čím se zvířátka v lese živí, 

jak shání potravu v zimě. (6) Každý si v kruhu vybere kamaráda (při lichém počtu může 

být i trojice), který mu pomůže připravit, nasbírat, nasušit potravu pro zajíčka. Děti už 

nepředstavují zvířátka, ale aby zajíčka nerušily, vyjadřují se i nadále pohybem, 

gestikulací a mimikou. Každé další kolo se dvojice rozšiřovala o dalšího člena, což 

bylo podmínkou pro návštěvu u zajíčka. 

Tato hra měla v dětech probudit pocit sounáležitosti, ukázat potřebu pomáhat a 

spolupracovat. Rozvinout pocity empatie. Dala dětem např. možnost vstoupením do role 

zvířátka vypovědět, proč a kdy se ony cítí samy. Konkrétním cílem bylo v tomto 

případě, aby Zdeněk začal ostatní děti vnímat jako spoluhráče a ztratil tak obavy 

zjejich rivality při získávání pozornosti učitelky. Mohl se naopak ujistit, že dnes to byli 

právě ostatní děti, kdo mu umožnily k učitelce (zajíčkovi) přijít a tím získat její 

pozornost. Využití prvků dramatické hry pomohlo dětem vyjádřit své pocity, přirozenou 

formou upevnit své znalosti. 

Zdeňkovi pomohlo najít cestu k vrstevníkům, ukázalo mu přítomnost ostatních 

jako kladnou nikoli zápornou pro uspokojení jeho potřeb. Pedagogovi poskytlo možnost 



nahlédnout do příčin problémů některého chování. Znalost těchto příčin obohacuje a 

zdokonaluje individuální přístup ke Zdeňkovi. 

Pokud se stane, že je Zdeněk delší dobu např. z důvodu nemoci mimo kolektiv, 

projeví se jeho neochota spolupráce i prvky agrese. Vždy se znovu potýká s potřebou 

přesvědčit se, že nebude opomíjen. 

Víme, že socializace probíhá celý život, ale právě v dětském věku je jedinec 

nejvíce ovlivnitelný a závislý na těch, kteří ho vychovávají. Pokud první socializační 

skupina, v tomto případě rodiče, selhává, je pro pedagoga obtížné a často i nemožné 

toto selhání zcela napravit. 



8. Závěr 

V teoretické části mé bakalářské práce jsem se v jednotlivých kapitolách 

s použitím literatury a využitím zkušeností z praxe v oblasti vzdělávání dětí v mateřské 

škole pokusila přiblížit možné příčiny snížené socializační schopnosti u dětí 

předškolního věku. Kapitola „Socializace jedince" přibližuje možné příčiny problémů a 

jejich následné projevy. Socializační proces každého jedince je silně ovlivněn jeho 

primární skupinou, blízkým okolím a zdravotním stavem dítěte, je podmíněn zráním 

jeho centrální nervové soustavy a prostředím, ve kterém dítě vyrůstá. Zpočátku ho tvoří 

rodiče a rodina. Další důležitou skupinou, se kterou se dítě po rodině setkává, je 

kolektiv dětí v mateřské škole a učitelka jako nová dospělá autorita, která by dítěti měla 

poskytnout pocit bezpečí a vytvořit v prostředí mateřské školy vhodné klima pro 

důležitou životní etapu v životě dítěte. Tato důležitá část socializace dítěte, jeho 

výchova a vzdělávání je popsána v kapitole „Mateřská škola jako specifická sociální 

skupina". Hlavním tématem mé práce jsou problémy dětí v socializačním procesu. 

V kapitole „Děti se sníženou socializační schopností" jsou popsány nejčastější příčiny a 

projevy těchto problémů, se kterými se setkávám při své práci v mateřské škole. 

Nejpodstatnějším prvkem předškolního vzdělávání je hra, proto se jejím významem 

zabývám v kapitole „Hra a její funkce v rozvoji socializace dítěte". Výchova a vzdělání 

v předškolním věku je prostoupena ve všech směrech hrou. Každá hra dítěti otevírá 

nové možnosti poznání, pohybů, komunikace, ať už verbální či neverbální, ale jen 

v dramatické hře je možné rozvíjet tyto aspekty najednou, bez opomíjení nebo 

upřednostňování jen některého z nich. Proto jsem si při své práci v mateřské škole 

zvolila dramatickou výchovu jako prostředek při rozvíjení osobnosti mně svěřených 

dětí. V bakalářské práci jsem přiblížila některá možná využití dramatické výchovy. 



9. Resumé 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou socializace předškolního dítěte a 

vlivem dramatické výchovy na tuto problematiku. Teoretická část se zabývá především 

socializačním procesem a aspekty, které mohou ovlivňovat vývoj dítěte v období 

předškolního věku. V praktické části je toto téma přeneseno do konkrétní roviny práce 

v mateřské škole. Z předpokladů i realizace praktické části vyplývá, že dramatická 

výchova v kontextu socializace dítěte předškolního věku je často účinným prostředkem 

zlepšení tohoto procesu. K dosažení uspokojivých výsledků je však důležitá spolupráce 

všech, kteří se tohoto procesu účastní. 
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Posudek vedoucího práce 

Veronika Kohoutová: Využiti dramatické vychovbv v mateřské škole pro děti se 
sníženou socializační schopností 

Ve své bakalářské práci prokázala V. Kohoutová, že si dokáže zvolit zajímavé 
téma, najít si k němu odpovídající literaturu a přehledně ho zpracovat a využít přitom 
zkušenosti z vlastní pedagogické praxe. Její práce nepřináší žádné překvapivé 
objevy, ale je solidním nástinem problematiky, kterou diplomantka právem pociťuje 
jako aktuální. 

V. Kohoutová vychází ze zkušeností učitelky mateřské školy a dokáže je 
v práci dobře uplatnit. Je to patrné zejména v tom, že k dramatickovýchovným 
metodám a technikám přistupuje s rozmyslem, a tak se jí daří odhadnout, které 
z nich jsou v práci s předškolními dětmi, včetně dětí se sníženou socializační 
schopností, využitelné a za jakých okolností. Podněty z odborné literatury dokáže 
autorka zpracovat po svém a dobře je aplikovat. Také úvodní nastínění problematiky 
připomenutí základních pojmů a jevů, v němž se opírá o relevantní literaturu, má 
adekvátní metráž i podobu. 

Za šťastný nápad pokládám to, že autorka svůj výklad průběžně prokládá 
konkrétními příklady. 

Obzvlášť cenná je podle mého kapitola 4 (Děti se sníženou socializační 
schopností v kolektivu MŠ), v níž se autorka nespokojuje jen s konstatováním jevů, 
ale naznačuje i možná řešení. 

Velmi oceňuji skutečnost, že autorka má nesentimentální, realistický přístup 
k možnostem aplikace dramatickovýchovných metod a technik, když se např. 
nezdráhá zaznamenat i neúspěch nebo přesněji nenaplněná očekávání (str. 38). 

Názorně, přehledně a živě autorka zaznamenává také praktické lekce, které 
připojuje na závěr. (Mám jen drobný dotaz ke straně 61: V jaké verzi pohádky o 
Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém figurují sedmimílové boty? Pokud vím, tak u 
Erbena v téhle pohádce nejsou.) 

Za méně zdařilou pokládám kapitolu o hře (str. 42-43), která je pouhou koláží 
citací, která navíc dost zjednodušuje danou problematiku, a také obecnou kapitolu c 
dramatické výchově. 

A ještě jedna poznámka, kterou si nemohu odpustit: Vlastní téma práce, tedy 
problematika snížené socializační schopnosti ve vztahu k DV, se v práci projevuje 
především v dílčích, konkrétních příkladech. Očekával jsem, že se autorka pokusí o 
jeho komplexnější, důkladnější propracování - vzhledem k tomu, že právě to mělo b 
vlastní jádro její práce. Je ale pravda, že by to byl spíše úkol odpovídající 
magisterské diplomové práci. 

Bakalářská práce, kterou V. Kohoutová předložila, je logicky utříděná, 
proporční, s literaturou a poznámkovým aparátem se v ní pracuje dobře. Za 
zaznamenání stojí také to, že autorka dokáže k zpřehlednění svého textu funkčně 
využívat různých typů písma. 

Text splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, a tak ho rád doporučí 
k obhajobě. 

V Praze dne 30. dubna 2007 



Oponentský posudek na diplomovou práci Veroniky Kohoutové na téma " Využití 
dramatické výchovy v MŠ pro děti se sníženou socializační schopností"- obor 
Vychovatelství 

V úvodu své práce autorka uvádí, že jejím cílem je "...poukázat, že dramatická 
hraje efektivním prostředkem při výchově dětí předškolního věku v rámci MŠ v procesu 
jejich socializace" (str. 8). Tuto skutečnost dokládá, po teoretickém úvodu, 
prostřednictvím okomentovaných záznamů vlastní práce s dětmi ve věkově heterogenní 
třídě MŠ. Podrobněji se pak zaměřuje na analýzu vlivů metod a postupů z oblasti 
dramatické výchovy v této skupině na dětské jedince, kteří mají problémy v oblasti 
sociálních vztahů (ale nejenom v nich). 

Tato část z hlediska původnosti práce je pro čtenáře nej zajímavější, představuje 
autorku jako osobu, která je schopná citlivě své zkušenosti ze studia dramatické výchovy 
využívat v praxi a zároveň je zpětně reflektovat ( i když s určitým omezením daným 
dosavadními zkušenostmi). Nachází se zde prostor k diskuzi o zvolených metodických 
postupech zrealizovaných tematických celků a o případně dalších variantách. Zároveň 
pak i o obecných otázkách uplatnění dramatické výchovy na mateřské škole, včetně 
limitujících omezení, která vyplývají z tohoto věkového období, ale i etických zásad 
učitele dramatické výchovy, zvláště při práci s problémovými jedinci. 

Domnívám se, že tato praktická část podpořená v kap. 6.3 konfrontací obecných 
cílů dramatické výchovy s cíli RVP pro předškolní vzdělávání ukázala dostatečně na 
přínos dramatické výchovy pro praxi MŠ, a to nejen v oblasti socializace problémového 
jedince. 

Převážnou část diplomové práce však tvoří část teoretická z oblasti sociální a 
vývojové psychologie i teorie Drv. 

Ta je založena především citacemi z řady odborných publikací, které autorka 
využívá, jako podklad teoretického zázemí, zvláště k dokumentování konkrétních 
problémů. Některé uvedené citace však mohou, vytržené z kontextu, být jako tvrzení 
velmi diskutabilní. Např. na str 23 " ...problémy se svým vyjádřením a zařazením se do 
kolektivu mají děti z nedostatečně stimulujícího prostředí se sociálním nebo kulturním 
znevýhodněním (M. Kurcinková: Problémové dítě v rodině a ve škole). 

Znám řadu dětí, které mají problémy se zařazením do skupiny, byť přicházejí z 
vysoce stimulujícího prostředí a jsou spíše společensky protěžovány. A podobné 
pochybnosti mám pak i např. s tvrzením autorky, když na stejné straně píše: "V 
jednotřídní mateřské škole lze vysledovat dva rozdíly v přijetí do kolektivu, kde 
stěžejním kriteriem je věk nováčka. Pokud je nově příchozí dítě ve věku pěti až šesti let, 
projeví se zde rivalita starších dětí, které se obávají ztráty svého postavení a konkurence 
svých dovedností". 

Ano, popisované vztahy mezi staršími a mladšími dětmi se mohou někdy takto 
projevit, ale také nemusí. Z vlastní zkušenosti vím, že příchod nového staršího dítěte, 
může být pro jeho vrstevníky vnímán pozitivně, zvláště pokud je dítě kreativní a 
přirozeně obohacuje skupinové hry. Toto jsou příklady toho, jak je třeba opatrně 
formulovat skutečnosti, které nemusí být za všech okolností platné. Přes tyto připomínky 
mohu konstatovat, že rozsah prostudované teoretické literatury je dostačující a autorka 
prokázala, že ji umí smysluplně používat. 

Logická stavba předložené diplomové práce i její úprava odpovídá požadavkům 
bakalářského stupně. 

V. Grepntvwí '' 


