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Předmluva 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dostává se vám do rukou sborník příspěvků, který završuje milé pracovní setkání 

vysokoškolských vyučujících a take kolegů i kolegyň z dalších institucí zabývajících se 

primárním a preprimárním vzděláváním. Naši konferenci jsme nazvali „Prostor pro primární 

a preprimární pedagogy“. Jako motto jsme použili jazykovou hříčku, inspirovanou 

všeobecným chápáním pojmu „pět Pé“ (jež se nám – zpočátku zcela nezáměrně – vyskytla 

v názvu konference) v kombinaci s matematickým vyjádřením páté mocniny, neboť 

konference se konala v nově rekonstuované budově P Technické univerzity v Liberci, tedy 

„na Pé“. 

Naším záměrem bylo dát prostor všem kolegyním a kolegům, kteří projevili zájem vstoupit 

spolu s námi do diskuze, a to v celé škále témat, která jsou nedílnou součástí současného 

školství. 

V průběhu příspěvků se ukázalo, jak složitým a náročným problémem se zabýváme a jak 

nesmírně důležité je tuto tematiku otevírat, rozebírat a hodnotit.  

Věříme, že námi pořádaná mezinárodní konference Prostor pro primární a preprimární 

pedagogy v Liberci účastníky profesně i lidsky obohatila a přispěla k dalšímu zkvalitnění 

našeho společného snažení v oblasti primárního a preprimárního vzdělávání. 

 

Věra Vykoukalová 
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STIMULÁCIA DETÍ V PREDPRIMÁRNOM OBDOBÍ K ČITATEĽSKÝM 

NÁVYKOM RODIČMI Z RÔZNYCH KULTÚR 

Belešová Mária  

Abstrakt  

Príspevok sa bude zaoberať stimuláciou detí k čitateľským návykom. Hlavnou metódou zberu 

dát bude interview s rodičmi pochádzajúcimi z odlišných kultúr, žijúcimi na Slovensku alebo 

v zahraničí. Cieľom je zistiť, ako rodičia vedú deti k čítaniu ešte pred vstupom dieťaťa do 

školy a či kultúra zohráva pri tejto stimulácii nejakú rolu. 

Kľúčové slová: kultúrne zázemie; čítanie v rodine; predškolský vek; stimulácia k čítaniu. 

 

HOW PARENTS FROM DIFFERENT CULTURES STIMULATE THE READING HABITS OF THEIR 

PRESCHOOL AGED CHILDREN  

Abstract  

This paper focuses on stimulating children's reading habits. The main method of data 

collection was interviewing parents from different cultures living in Slovakia or abroad. The 

aim is to find out how parents encourage children to read before they enter school, and 

whether culture plays a role in this stimulation. 

Key words: cultural background; reading in the family; preschool age; stimulation to read.  

Úvod  

Prostredie, v ktorom sa dieťa vyvíja od narodenia, je u každého jednotlivca rôzne. Líši sa 

špecifickými prvkami v komunikácii, výchovnými metódami, vplyvmi kultúrneho zázemia 

každej rodiny. Mistrík (2006) tvrdí, že východiskom pre pochopenie a vymedzenie kultúry je 

kategória životného štýlu. Životný štýl je cieľavedomým aj neuvedomelým spôsobom výberu, 

usporiadania a prezentovania obsahov a foriem životných aktivít. Je výsledkom hodnotových 

orientácií, potrieb, sebavyjadrenia a sebauvedomenia indivídua alebo sociálnej skupiny. Je aj 

výberom prostriedkov, ktoré človek využíva pre svoj život. Etnická rozmanitosť je a  bude 

každodennou súčasťou nášho života a  každý jednotlivec patriaci k nejakej etnickej alebo 

národnostnej menšine bude jej súčasťou (Bačová, 2004). 

1 Budovanie vzťahu dieťaťa ku knihe a k čítaniu  

Vzťah k čítaniu má byť súčasťou detského života. K tomu patrí aj podnetné prostredie, a to by 

mali vytvárať okrem hračiek aj knihy rozličných žánrov. Dieťa má vedieť, že knihy sú, 

existujú a patria do jeho najbližšieho okolia, v ktorom žije a majú miesto v jeho živote 

(Belešová, 2017). Kniha ako výrobok tlačiarne svojou vecnou podobou, ilustráciami, obálkou, 

grafickou úpravou je vec, ale svojim obsahom tvorí literárne dielo. Je veľmi dôležité, aby 

dieťa ku knihám malo vzťah, aby sa pre neho kniha nestala len zberateľským artiklom 

(Buchmanová, 2017). Keďže detská kniha je jedným z výchovných činiteľov v živote 

človeka, ako tvrdí Belešová (2016), i v súčasnosti je otázkou kritikov a spisovateľov, či by 

kniha mala dieťa od predškolského veku pripravovať na strasti a útrapy, ktoré ho v živote 

čakajú, alebo mu má ukazovať svet, do ktorého môže pred týmito strasťami utiecť. 

Zápotočná a Petrová (2014) uvádzajú, že jazyková gramotnosť sa začína vynárať už v prvých 

rokoch života dieťaťa v závislosti od podmienok prostredia. Rozhodujúci význam v jej vývine 

zohráva prítomnosť a pôsobenie písanej kultúry. Deti vyrastajúce v rodinách, ktoré takéto 
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podmienky poskytujú, dosahujú v školskom vzdelávaní neporovnateľne lepšie výsledky 

a tento náskok si natrvalo uchovávajú na všetkých ďalších úrovniach vzdelávania. 

Cieľom predloženého príspevku je prostredníctvom pološtruktúrovaných interview s rodičmi 

detí v predprimárnom období zistiť preferencie rodinných čitateľských návykov, ktorými 

rodičia rozvíjajú u detí pozitívny prístup ku knihám. Určená metodika výskumu zahrňovala 

v sebe postup s vytipovaním si vhodných rodín do rozhovoru a nastavením otázok tak, aby sa 

dalo zistiť rodinné prostredie, metódy rozvíjania čitateľských návykov a vytvárania 

pozitívneho vzťahu k čitateľstvu, ktoré má každá rodina vzhľadom na svoje kultúrne špecifiká 

jedinečné. 

Prezentovaná časť výskumu predstavuje iba parciálnu časť výskumných dát, nakoľko rozsah 

príspevku neumožňuje zverejniť všetky výskumné zistenia. Vyberáme iba tie, ktoré 

korešpondujú s názvom tohto príspevku.   

2 Stimulácia k čítaniu – výskumná časť 

K zberu dát bola použitá metóda pološtruktúrovaných interview. Výskumnú vzorku tvorilo 

20 rodín žijúcich v rôznych zmiešaných kultúrach: matka Slovenka a otec Filipínec, matka 

Slovenka a otec Nigérijčan, matka Slovenka a otec Arab, matka Slovenka a otec Etiópčan, 

matka Japonka a otec Slovák, matka aj otec Slováci žijúci v Rakúsku a pod. 

Každodenná komunikácia rodičov s deťmi je viac-menej zameraná pragmaticky. Podľa 

výchovného štýlu praktizovaného v rodine odráža uspokojenie individuálnych záujmov 

a potrieb jednotlivých členov. Ale rozvoj čitateľských návykov umožní len cieľavedomé, 

zmysluplné pôsobenie v tejto oblasti a spomenuté podnetné prostredie. Spája sa s vytvorením 

čitateľských návykov a rituálov, vhodnou atmosférou a zaangažovanosťou dospelých, ktorí by 

mali deťom ukázať, ako sa s rôznymi literárnymi žánrami dá pracovať. Na otázku, ako často 

a kedy počas dňa čítajú rodičia deťom, väčšina rodičov odpovedala, že čítavajú deťom večer 

pred spaním, približne 30 min. Večerné čítanie slúži hlavne na upokojenie dieťaťa a prípravu 

na spánok. Cez deň uprednostňujú pobyt vonku a aktivity s tým spojené. Počas dňa niektorí 

rodičia uprednostňujú aspoň prezeranie obrázkových kníh a encyklopédií.  

Domáce čitateľské rituály. Tak ako deti potrebujú určitú slobodu, veľmi dôležité sú pre ne aj 

rituály. Práve tie im dávajú pocit bezpečia a stability. Budujú vzájomnú blízkosť, stabilizujú 

rodinné spolužitie, vnášajú do vecí zmysel atď. Rozprávka na dobrú noc, mamin alebo otcov 

známy hlas v blízkosti dodávajú istotu a zbavujú dieťa strachu. Ako potvrdili odpovede 

rodičov, aj keď sami nečítajú knihy, deťom čítavajú. Niektorí si zaviedli rituály na zvládnutie 

školských a pracovných povinností: „Keď je školský rok, naše deti sú celkom kľudné a máme 

všetko také usporiadanejšie. Vieme, že keď idú do postele, tak si čítame, víkendy trávime na 

výletoch, máme režim.“   

Prekvapujúci bol rituál, kde sa „dôverne“ číta len jednému z detí. Matka 6-ročného chlapca, 

žijúca v Rakúsku, tvrdí: „Keď je kľud a dcéra spí, to máme ako taký rituál pred spaním. 

Niekedy ho to aj rozruší, neviem, ale už je na to zvyknutý a je to jediný čas, ktorý na to máme, 

má to veľmi rád a nechce prestať, žobre, že ešte, ešte...“ Iba jedna matka (6 a 4-ročných detí, 

bývajúca na slovensko-rakúskom pohraničí, s palestínskym zázemím z manželovej strany) sa 

na čítanie pred spaním pozerá ako na nevhodnú aktivitu, a to práve z kontraproduktívneho 

dôvodu, ako sama uvádza: „Rituály nemáme, skôr využívam chvíľky, väčšinou jedna 

rozprávka a zase závisí od toho, že koľko máme času. Ale nikdy nie pred spaním. Pretože 

moje deti majú veľkú fantáziu a mala som pocit, že čítať pred spaním je absolútne 

kontraproduktívne. Vždy to bolo, umyť, ľahnúť, spať, už sa nečíta. Občas sa k tomu uchýlime, 

ale nie je to v posteli.“ Na otázku, kto vyberá knihu na čítanie, sa veľmi jednoznačne 
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vyjadrila participantka žijúca s manželom Filipínčanom, komunikujúcim po nemecky: „Oni si 

vyberajú. Keď chcú nemeckú, tak si musia počkať na ocka.“  

Títo participanti majú doma jasne stanovené používanie jazyka v komunikácii voči deťom. 

Vo väčšine sa odpovede zhodovali v tom, že si dieťa vyberie knihu a rodič mu ju prečíta, či 

už večer pred spaním, alebo v priebehu dňa. Iba v jednom prípade slovenská matka (žijúca 

v Rakúsku, komunikujúca po anglicky a nemecky) určovala žáner nepriamo: „On má veľa 

rôznych kníh pri postieľke, také čo som mu dala, ktoré sú vhodné. Sú tam príbehy, lebo 

encyklopédie sa nedajú súvislo čítať, a z tých čo tam má, si vyberie, a to čítame. Napr. Pipi 

Dlhú Pančuchu čítame, až kým ju nedočítame, a to sa vždy ešte vráti k niektorým kapitolám, 

ktoré sa mu páčia a potom prejdeme na inú. Ak je niektorá kapitola dlhá a máme málo času, 

tak si môže vybrať z tých, čo sú krátke... vyberá si on. Je taký, že do nekonečna chce počúvať 

to, čo ho baví.“  

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Rozprávanie sa s dieťaťom na akúkoľvek tému, 

o prečítanej rozprávke, listovanie v encyklopédii či vymýšľanie si príbehov, patria medzi také 

chvíle, ktoré rodič môže stráviť so svojim dieťaťom. Zároveň pomáha dieťaťu vnímať, 

chápať, myslieť, rozvíjať si slovnú zásobu, formulovať prvé vety, hodnotiť situácie 

a osvojovať si normy spoločenského správania, ako aj schopnosť kriticky myslieť 

a zovšeobecňovať. Rodič a dieťa si pri čítaní vytvárajú medzi sebou dôverné puto a dieťa 

zažíva pozitívne emócie, ktoré sú základom pre vytvorenie si vzťahu ku knihám a čitateľským 

návykom. Niektoré deti pri čítaní žijú vo svete fantázie a nechcú byť rušené. Iné sú nedočkavé 

a túžia sa hneď podeliť o dojmy a rozvíjať tému, alebo sa pýtajú na neznáme slová 

a významy. Preto, ak rodič chce s deťmi diskutovať a rozoberať situácie nastolené v texte, je 

dobré si nájsť na to vhodný čas. Niekedy dieťa vôbec nepočúva, čo sa mu číta, len potrebuje 

byť s niekým, ku komu si vytvára vzťah. Ako potvrdili odpovede rodičov, deti sa najviac 

pýtajú, ak nerozumejú nejaké nové alebo cudzie slovo. Ak ich niečo zaujme, tak rozvíjajú 

tému a vymýšľajú vlastné príbehy, alebo sa stotožňujú s hrdinami:  „Oni sa veľakrát pýtajú, 

čo to znamená, o tom diskutujeme, ak nerozumejú nejaké slovo. Niektoré knihy majú obľúbené 

a stotožňujú sa s hrdinami, rozmýšľajú o tom.“ Vypovedá slovenská matka 6 a 3-ročných 

predškolákov. Slovenská matka 4-ročného dieťaťa, komunikujúca po anglicky, tvrdí: „Často 

pri čítaní sa rozprávame, alebo ma preruší a vymýšľa si o hrdinovi ďalšie vlastnosti či 

činnosti, musím jej rozprávať rozprávky, ktoré si sama vymyslí, napr. o Hanke, ako mala tie 

nové šaty, ako išla Hanka, babina aj mama k zajacovi do jeho brlôžka a on na nich 

prdol...“  Niektoré deti rady rozprávajú hlavne svojim vrstovníkom, o knihách a témach, ktoré 

v nich vyvolávajú smiech a fantáziu. Vyjadruje sa slovenská matka (žijúca v Rakúsku, 

komunikujúca po anglicky a nemecky): „Tá Pipi Dlhá Pančucha sa mu veľmi páči, lebo to je 

také smiešne a hrozne sa na tom zabáva, všetkým rozpráva, aké je to smiešne. On si rád 

pozerá detské encyklopédie o požiarnikoch a chce to so mnou preberať, čo sa tam deje, alebo 

o dinosauroch, to si pozrieme a potom sa o tom rozprávame, kedy vyhynuli a ako padol ten 

meteorit a čo sa stalo.“ 

Nečitateľské metódy rozvíjania vzťahu dieťaťa ku knihe. Viacerí rodičia rozvíjajú vzťah 

detí ku knihám písaním, kreslením či pracovnými listami. Už v predškolskom veku deti 

poznávajú písmenká z vlastnej iniciatívy a snažia sa napodobňovať starších súrodencov. 

Slovenská matka troch detí, komunikujúca po nemecky a anglicky, žijúca s manželom 

z Filipín, tvrdí: „...často si kreslia písmenká, čísla sami od seba. Robia pracovné listy, 

rozprávame sa veľa o tom, čo vidíme.. Na počítači skladajú puzzle, a keď sa im to podarí, tak 

im poviem o tom obrázku, z akej knihy to je, kto je autor, kto to ilustroval. Vysvetľovali sme si, 

akým smerom sa číta, na niektorých knihách vzadu je fotka autora a vtedy sa porozprávame, 

kto to je, kde je obsah a čo to znamená, čísla strán a podľa toho si vedia nájsť 

rozprávku.“ Slovenská matka dvoch predškolákov taktiež využíva nečitateľské metódy 
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k stimulácii svojich detí k čitateľským návykom: „Naše deti od mala začínali s magnetkami 

a písmenkami. Keď začal syn chodiť do škôlky, dostávali sme kartičky, na ktorých sa učili 

výslovnosť – na jednej strane obrázok, na druhej písmenká, s tým sme pracovali. Ale až od 

škôlky, lebo som nevedela posúdiť, či dieťa už je vekovo aj rozumovo zrelé to pochopiť.“  

Záver  

Ako nasvedčujú odpovede participantov, rôznorodosť kultúrneho prostredia a podnetov je 

opäť prínosom pre raný rozvoj dieťaťa. Spôsob komunikácie v rôznych jazykoch a práca 

s knihou je určujúci faktor pre harmonický rozvoj detí. Sprostredkovanie akéhokoľvek 

literárneho žánru pre dieťa by sa malo robiť veľmi citlivo a malo by vychádzať zo záujmov 

dieťaťa. Je potrebné učiť deti pochopiť rôznosť ako samozrejmú súčasť existencie. Napríklad 

japonské a arabské deti čítajú knihy úplne inak ako európske. Zatiaľ čo európske knihy sú 

písané abecedou zhora a zľava doprava po riadkoch, japonské knihy sa čítajú zdola sprava 

doľava a zhora dolu po stĺpcoch. Navyše deti z rôznych prostredí musia zvládnuť aj iné písmo 

ako abecedu, čo si vyžaduje intenzívnejší a skorší prístup k jeho osvojeniu. Preto je potrebné 

hravou formou deťom priblížiť literárny svet, najprv cez obrázky a postupne aj písmo a text, 

ako nositeľa informácií.  

Z aktivít, ktoré sme výskumom zistili, rodičia deťom najčastejšie čítavajú, ale ich aktivity 

a zámery voči deťom nie sú systematické, premyslené a riadené. Sami rodiča nemajú 

dostatočné povedomie o dôležitosti a existenčnej nevyhnutnosti čitateľskej intervencie 

smerom k deťom, hlavne v predškolskom veku. Preto je nevyhnutnosťou medializovať osvetu 

zvyšovania povedomia a podpory čítania nielen ako kultúrneho javu, ale aj rozvíjajúceho 

procesu a aktivít, prostredníctvom ktorých možno získavať vedomosti a poznatky. 
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VYUŽÍVANIE SOCIÁLNYCH SIETÍ ŽIAKMI PRIMÁRNEHO 

VZDELÁVANIA 

Čavojský Ivan 

Abstrakt  

Nielen pre žiakov primárneho vzdelávania rastie význam medziľudskej komunikácie ako 

formy sociálneho styku, ktorej úlohou je zdieľanie informácií rôzneho druhu.  Komunikácia 

medzi ľuďmi je rôznorodá a určite je bezprostredná, tvárou tvár, avšak stále častejšie 

sprostredkúvajú  informácie média a v neposlednom rade aj sociálne siete. Tieto formy 

komunikácie sa stali súčasťou nás všetkých no predovšetkým dospievajúcej mládeže aj žiakov 

primárneho vzdelávania. V príspevku sa autor zaoberá teoretickými poznatkami 

a charakteristikou pojmov sociálne siete, druhmi sociálnych sietí, ďalej autor poukazuje na 

najpoužívanejšie sociálne siete a v závere uvádza výskumy týkajúce sa sociálnych sietí a ich 

využívaním žiakmi primárneho vzdelávania. 

Kľúčové slová: sociálne siete; druhy sociálnych sietí; negatíva sociálnych sietí. 

 

USE OF SOCIAL NETWORKS PUPILS BY PRIMARY EDUCATION  

Abstract 

Not only for primary school pupils, the importance of interpersonal communication is 

growing as a form of social interaction, the role of which is to share information of a different 

kind. Communication among people is diverse, and it is certainly immediate, face-to-face, but 

increasingly mediated by media information and, last but not least, social networks. These 

forms of communication have become part of us all, especially teenagers and primary school 

pupils. In the contribution the author deals with the theoretical knowledge and characteristics 

of social networking concepts, types of social networks, the author also points to the most 

used social networks and in the end presents research on social networks and their use by 

pupils of primary education. 

Key words: social networks; types of social networks; social networking negatives. 

Úvod 

Sociálne siete sú pravdepodobne najviditeľnejšou formou digitálnych sociálnych médií 

dneška vďaka popularite služieb ako sú Facebook, Twitter, LinkedIn, Viber, Instagram či 

Whatsapp. a podobne. Každý internetový portál, ktorý zabezpečuje, alebo poskytuje 

komunikačné možnosti k spájaniu ľudí môžeme nazvať ako sociálnu sieť. Kanál, ktorý 

umožňuje priamu komunikáciu medzi ľuďmi, informovanie o ich plánovaných udalostiach, 

aktivitách, zdieľanie noviniek, fotografií, videí, či akýchkoľvek iných informácií, ktoré môžu 

byť viac, či menej zaujímavé pre ich okolie nazývame sociálna sieť. 

1 Sociálne siete 

Sociálne siete a sociálne média majú spoločné vlastnosti ako interakcia medzi ľuďmi, 

nadväzovanie nových vzťahov, spájanie ľudí do skupín. Tieto dva pojmy sú si veľmi podobné 

a môžeme povedať, že sú podmnožinou sociálnych médií.  

Podľa Safka a Brakea (2009, s. 6) „sociálne médiá zahrňujú aktivity, postupy a správanie 

v rámci online komunít, v ktorých sa ľudia zhromažďujú s cieľom zdieľania informácií, 
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znalostí a názorov využívajúc konverzačné médiá. Konverzačné médiá sú on-line aplikácie, 

ktoré umožňujú vytvárať a ľahko prenášať obsah v podobe slov, obrázkov, videí a zvuku. “ 

Sociálnymi sieťami môžeme rozumieť aj ako skupinu on-line médií, ktoré by mali 

uskutočňovať tieto aspekty: 

1) Participácia-sociálne médium podporuje články a opätovnú väzbu od toho, kto má záujem. 

Ruší sa hranica medzi médiom a spoločnosťou. 

2) Otvorenosť-poskytované služby sociálnymi médiami majú voľný prístup k opätovnej väzbe 

a participácií. Prinášajú spoločnosti viac voľnosti k hlasovaniu a podieľaniu informácií. 

3) Konverzácia-sociálne média majú tendenciu mať obojstrannú konverzáciu na rozdiel od 

tradičných komunikácií. 

4) Komunita-sociálne médiá majú prístup k vytváraniu spoločnosti a ich komunikáciu. 

5) Vzájomná prepojiteľnosť-sociálne média obsahujú prepojiteľnosť, ktoré využíva na 

prepojenie s niektorými odkazmi či inými stránkami alebo zdrojmi (Mayfield 2008). 

Sociálne siete „sú miesta, kde sa stretávajú ľudia, aby si vytvorili okruh svojich priateľov 

alebo sa pripojili k určitej komunite so spoločnými záujmami “ (Janouch 2010, s. 210). 

V sociálnych sieťach sa správy šíria na princípe monitoringu aktivít a názorov ľudí, ktorí 

jednotlivých užívateľov zaujímajú a ktorých majú zaradených ako priateľov. Títo priatelia 

navzájom sledujú, kto sa o čo zaujíma, čo práve robia alebo čo sa chystajú robiť a podobne. 

Sociálne siete fungujú na princípe registrácie a vytvorenia si vlastného profilu. Ten si 

následne môže pozrieť buď neobmedzené množstvo ďalších zaregistrovaných užívateľov, 

alebo len užívatelia, ktorých autor profilu označí ako priateľov (Příkrylová, Jahodová 2010, 

s.246). 

2 Druhy sociálnych sietí 

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že všetky druhy sociálnych sieti majú jeden spoločný znak 

a to je jednoduché vyplnenie dotazníka so základnými osobnými údajmi. Vymenujeme 

a stručne charakterizujeme druhy sociálnych sieti: spoločenské, multimediálne, profesijné, 

informačné, vzdelávacie, záujmové.  

1) Spoločenské-spoločenské sociálne siete sú najpopulárnejší typ komunikácií medzi 

priateľmi, ktorý slúži na nadväzovanie kontaktov a priateľstiev. Užívatelia si vytvárajú medzi 

sebou spojenia s priateľmi a tým vytvárajú veľké množstvo komunít, skupín, ktorí majú 

komunikáciu ohľadom spoločných záľubou, aktivít či záujmov. 

2) Multimediálne-hlavným bodom tejto siete je odovzdať svoj multimediálny obsah medzi 

užívateľmi. Slúži na podieľanie multimédií ako fotografie, hudba, videá či iné prvky 

digitálnej sféry. Táto sieť nekladie dôraz na vytvorenie komunít a vzájomnej kooperácie 

medzi užívateľmi. 

3) Profesijné-hlavným cieľom profesijnej siete je umožniť pracovný rast užívateľov, ktorí sa 

uchádzajú o zamestnanie. Spájajú ľudí, ktorí sa uchádzajú o prácu so zamestnávateľmi, ktorí 

si môžu prezrieť profil užívateľa, zamestnanca, ich skúsenosti, predchádzajúce zamestnanie, 

kvalifikáciu a taktiež im navrhnúť istú pracovnú pozíciu či pracovný rozhovor. 

4) Informačné-informačné sociálne siete sú užitočne vďaka tomu, že ľudom napomáhajú 

s vyhľadaním odpovedí na každodenné otázky či problémy. Nájdeme ich rýchlo, skracuje 

nám to čas a taktiež nám pomáha sa spojiť s človekom, ktorý odpoveď pozná a môže nám 

kedykoľvek pomôcť. 



 
 

13 
 

5) Vzdelávacie-tieto sociálne siete využívajú hlavne žiaci, študenti za účelom vzdelávania na 

rôznych prácach, projektoch, výskumoch a iné. Žiaci si medzi sebou môžu vymieňať 

informácie ohľadom danej témy, dokumenty, odkazy na študijné práce, testy a podobne. Stáva 

sa, že žiaci komunikujú cez sociálnu sieť aj so svojimi učiteľmi v rámci vzdelávania a tém, 

ktoré sa týkajú školského prostredia čo môže byť ako aj pre žiakov tak aj pre učiteľov 

prínosné. 

6) Záujmové-záujmové sociálne siete sa zaoberajú hlavne záľubami ľudí. Každý z nás má 

v sebe nejakú záľubu, niečo čo rád robí a určite by sme boli radi kebyže svoju záľubu 

môžeme zdieľať aj s inými. Táto sociálna sieť je založená na jednej spoločnej záľube, 

záhrada, zvieratá, bicykle, hudba a veľa ďalších. Zážitky a skúsenosti sa užívateľ môže 

podeliť so svojimi kamarátmi alebo so skupinou s rovnakou záľubou, ktoré by mohli byť pre 

ostatných zaujímavé (dostupné na: http://socialnetworking.lovetoknow.com). 

3 Najpoužívanejšie sociálne siete 

V dnešnej dobe už všetci poznajú sociálne siete, či starší alebo mladší ľudia. Áno, niektorí to 

berú preto, aby boli niekto, aby sa zviditeľnili no niekto to berie len ako prostriedok, vďaka 

ktorému sa môže spojiť a komunikovať s rodinou, či kamarátmi alebo nebodaj aj s cudzími 

ľuďmi. Sociálne siete majú veľa možností, posielať fotky, videá, hlasové správy, obrázky, 

svoju polohu a veľa ďalších aplikácií. V tejto časti príspevku sa budeme venovať 

a vymenujeme podľa nás, tie najpoužívanejšie sociálne siete, ktoré poznáme a v krátkosti ich 

charakterizujeme: 

Facebook 

je webová stránka, vytvorená v roku 2004 študentom Markom Zuckerbergom, počas jeho 

pôsobenia na Harvarde. Od svojho vzniku sa stránka teší obrovskému úspechu a popularite 

u ľudí, a to bez vekového ohraničenia. Je to jedno z najslávnejších sociálnych médií na celom 

svete. Najznámejšou, najpoužívanejšou sociálnou sieťou je Facebook, ktorý vznikol v roku 

2004 a je bezplatný. Jeho poslaním je prepojenie medzi ľuďmi, priateľmi s celým svetom, 

zdieľanie noviniek, myšlienok. Okrem komunikácií medzi ľuďmi umožňuje aj posielanie 

fotiek, hudby, videá či súbory, vytváranie skupín a veľa ďalších možností. Svoje funkcie 

využíva až v 37 jazykoch po celom svete. Umožňuje nám udržiavať zoznam priateľov, 

ktorých chceme, aby sme mali a nastaviť si ochranu našich osobných údajov tak, že kto môže 

a kto nemôže vidieť obsah nášho profilu. Umožňuje nám vytvárať si albumy s našimi fotkami 

a vzájomne ich s priateľmi zdieľať. Sociálna sieť umožňuje používateľom komentovať 

príspevky kamarátov, označiť ich ako like-páči sa mi to, v novej verzií okrem páči sa mi 

môžeme okomentovať fotku, videá či príspevky smajlíkmi a dokonca aj zdieľať videa naživo. 

Facebook sa neustále zdokonaľuje, zakaždým príde s novými možnosťami používania tejto 

aplikácií.  

Instagram 

Ďalšou sociálnou sieťou je Instagram, ktorá je vyrobená na zdieľanie fotiek a videí z telefónu. 

Sociálna sieť, ktorej začiatok sa datuje v roku 2012, je určená predovšetkým na zdieľanie 

fotografií. Fotky je možné upravovať rôznymi filtrami a na základe hastagov ich prezentovať 

aj v inojazyčnej komunite. Hastag predstavuje slovo a slovné spojenie, ktoré definuje obraz na 

fotke, či jeho časť. Škála fotiek, ktoré tu nájdeme, je skutočne široká. Rovnako ako ostatné 

sociálne siete tak aj Instragram obsahuje prihlásenie na svoje konto, čiže vytvorenie si svojho 

profilu. V porovnaní s inými sociálnymi sieťami je Instagram dosť jednoduchá aplikácia a 

pracuje sa hlavne so zdieľaním fotiek s priateľmi. Jedným z dôvodov popularity pre 

Instagram je jeho jednoduchosť. Hlavným znakom Instagramu sú filtre, teraz sa aplikácia 
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obnovila o živé videá, ktoré trvajú pár sekúnd a neukladajú sa na účet používateľa. Rovnako 

ako ostatné sociálne siete tak aj Instagram má vekovú hranicu od 13 rokov. Instagram má 

svoje pravidlá no občas sa stane, že narazíme na fotky, ktoré nie sú vhodné pre žiakov. 

Viber 

Vďaka tejto sociálnej sieti môžeme volať ale aj písať správy a to bez poplatku. Táto aplikácia 

sa zosynchronizuje s vašimi kontaktmi v telefóne a tak vaši priatelia, ktorí majú tiež túto 

aplikáciu stiahnutú si môžete volať a písať úplne zadarmo. Taktiež umožňuje užívateľom tejto 

aplikácie posielať fotky, videá, hlasové správy, nálepky, vašu polohu a iné. Viber je veľmi 

podobný sociálnej sieti Messenger-volanie, posielanie správ, fotiek videí zadarmo to je ich 

spoločná vlastnosť. 

Whatsapp 

Sociálna sieť je veľmi podobná sociálnej sieti Viber, ktorú sme spomenuli. Taktiež na 

sociálnej sieti Whatsapp môžeme odosielať správy, fotky, videá, vašu polohu, hlasové správy 

ale aj volania s vašimi priateľmi. Aby sme mohli využívať túto sieť musíme 

zosynchronizovať telefónne čísla s aplikáciou a taktiež je tu veková hranica-podmienka od 

16 rokov. Posielanie správ môžeme jednotlivcovi či skupine viacerých priateľov. Táto 

aplikácia je využívaná aj preto lebo dokážeme zostať v kontakte so svojimi priateľmi aj keď 

sú v zahraničných krajinách bez toho, aby sme to mali spoplatnené. 

Twitter 

Ďalšou známou sociálnou sieťou je Twitter, ktorá vznikla v roku 2006 a stala sa populárnou. 

Twitter ma približne 540 miliónov užívateľov, ktorí sa prihlásili raz za čas. Táto sieť 

umožňuje užívateľom posielať a prijímať krátke správy, ktoré nesmú presiahnuť 140 znakov, 

ktoré sa nazývajú ako „tweety “, preto je sociálna sieť známa ako posielanie a prijímanie 

„SMS cez internet “.  

4 Negatíva sociálnych sietí 

Medzi hlavné negatíva určite patrí závislosť na hrách, ale nie je jedinou hrozbou, ktorá na 

žiakov primárneho vzdelávania striehne na internete či na sociálnych sieťach. Odkrývanie 

seba samého a súkromia sú procesy, pri ktorých je treba udržať kontrolu našich hraníc 

a kontrolu nad našimi osobnými informáciami, pretože práve tie nám môžu spôsobiť problém. 

Aj keď komunikujeme s danou skupinou osôb nemáme plnú kontrolu nad tým, kto má prístup 

k odoslaným správam (Macháčková in Ševčíková 2014).  

My všetci a najmä žiaci by si mali uvedomiť, že obsah, ktorý umiestnia na sociálnu sieť sa 

môže stať verenou bez toho, aby o tom vedeli, preto by si mali dávať pozor nato, čo 

umiestňujú na danú sociálnu sieť a kedykoľvek obsah filtrovať, pretriediť či vymazať. Na 

zabezpečenie súkromia sa v dnešnej dobe nemôžeme stopercentne spoľahnúť, pretože sú 

bezpečnostné chyby, či chyby programátorov a z pôvodného súkromného obsahu sa môže 

stať rýchlo verejný (McCarthy & Weldon – Sivia, 2013, s. 220). 

Záver a výskumy týkajúce sa sociálnych sietí 

Otázka zameraná na množstvo času, ktoré žiaci trávia využívaním multimédií a na sociálnych 

sieťach, kde sa výskumníčka pýtala rodičov týchto detí. Najmenej rodičov uviedlo, že ich 

dieťa netrávi vôbec svoj čas využívaním sociálnych sietí uviedlo 2,9 % rodičov. Že ich dieťa 

využíva sociálne siete 4 a viac hodín uviedlo 3,8 rodičov. 23,1 rodičov uviedlo, že ich dieťa 

trávi čas 3 hodiny denne. Menej ako hodinu uviedlo 26,9 %. Najčastejšou odpoveďou bola 

odpoveď 2 hodiny denne 43,3 % rodičov. Iba 2,9 % rodičov uviedlo, že ich deti netrávia svoj 
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voľný čas využívaním sociálnych sietí vôbec. Až 97,1 % rodičov detí uviedlo, že trávi čas 

využívaním sociálnych sietí denne od menej ako hodiny až po 4 a viac hodín. Podotýkame, že 

deti respondentov navštevujú školský klub detí. To znamená, že sociálnych sietí využívajú až 

v rodinnom prostredí, keď sa vrátia zo školy, školského klubu detí, to je v poobedných 

hodinách (Biesová, 2018, s. 43). 

Ďalším výskumom týkajúcim sa sociálnych sietí je obľúbenosť sociálnych sietí u žiakov 

primárneho vzdelávania. Otvorenou otázkou sa zisťovalo, ktorá sociálna sieť je pre žiakov 

najobľúbenejšou a ktorú najviac používajú. Odpovede boli rôznorodé a medzi 

najobľúbenejšie a najpoužívanejšie patria: Messenger-používa ju 22 žiakov (10 chlapcov, 

12 dievčat). Messenger je súčasťou sociálnej siete Facebook ale žiaci tvrdili, že chodia len na 

Messenger a samotný Facebook nepoužívajú. Viber používa 20 žiakov (8 chlapcov, 

12 dievčat) a Facebook používa tiež 20 žiakov (12 chlapcov, 8 dievčat). Musical.ly ako 

obľúbenú sociálnu sieť uviedlo 12 dievčat a 0 chlapcov. Ako môžeme vidieť, ta pre dievčatá 

je natáčanie a zdieľanie hudobných videí zaujímavejšie. Instagram uviedlo, že používa 

6 chlapcov. Niektorí žiaci označili aj Youtube za obľúbenú sociálnu sieť (Miklóšits, 2017, 

s. 28). 
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JAK UČIT POHYBOVÉ DOVEDNOSTI – VYUČOVACÍ STYLY 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Dvořáková Hana, Straková Marie 

Abstrakt  

Pohybové aktivity podporují osobnostní a mentální rozvoj předškolního dítěte. Učení se 

pohybovým dovednostem je základem pro životní aktivity. Vyučovací styly pozitivně 

ovlivňují efektivitu vyučování a aktivitu dětí v učebním procesu. Současná koncepce 

předškolního vzdělávání i rané způsoby učení podporují využití vyučovacích stylů 

i v mateřské škole při řízení pohybových činností předškolních dětí. Spektrum stylů bylo 

vyzkoušeno prakticky a příspěvek popisuje tyto zkušenosti. 

Klíčová slova: vyučovací styly; mateřská škola; koncepce předškolního vzdělávání; řízení 

pohybových činností v mateřské škole. 

 

HOW TO TEACH MOVEMENT SKILLS - TEACHING STYLES IN KINDERGARTEN 

Abstract  

Movement activities support personal and mental development at a preschool age. Learning 

new movement skills is the basis for life activities. Teaching styles positively influence the 

effectiveness of teaching and children´s own activity during the learning process. The current 

concept of early childhood education and early modes of learning promote the use of teaching 

styles in kindergarten in controlling the physical activities of preschool children. The 

spectrum of teaching styles has been tested in practice and the paper describes this experience. 

Key words: teaching styles; kindergarten; concept of preschool education; structured 

movement activities in kindergarten 

Úvod  

Pohybové aktivity jsou nedílnou součástí života dítěte i jeho základní potřebou. V souvislosti 

s problémy současného způsobu života, inaktivitou a růstem populace s nadváhou a obezitou 

se považuje prevence pohybem za důležitou již od předškolního věku, kdy je zásadní 

zprostředkovat dětem zvládnutí základních pohybových dovedností. Světová doporučení 

o denním objemu pohybu (WHO, 2010, NASPE, www.aahperd.org/NASPE) požadují jednu 

hodinu řízených činností, kdy se děti učí pohybovým dovednostem. Učení se dovednostem by 

mělo vycházet ze současných didaktických koncepcí. Spektrum vyučovacích stylů, 

vytvořených Musca Mostonem a Sarou Ashworth (1990) lze považovat za velmi vhodný 

nástroj vyučování pohybovým dovednostem i u nejmenších dětí, ačkoliv u vyšších 

vyučovacích stylů se předpokládá určitá kognitivní úroveň. Vyučovací styly byly prověřeny 

u žáků 1. stupně (Mužík, 1993, 1994, 1997, Dvořáková, 2012) a prokázalo se, že podporují 

integrační postojovou aktivitou učitele a tím i celkovou efektivitu vyučování i pozitivní klima 

ve třídě (Mužík, 1991). Sledování praxe v mateřské škole a praktické pokusy ukázaly, že 

i u předškolních dětí lze vyučovací styly v určité podobě použít a lze k tomu najít řadu zcela 

zásadních důvodů.  

1 Vyučovací styly 

O učení dětí předškolního věku se v praxi uvažuje především jako o učení se nápodobou. Toto 

učení bývá v přípravě pedagogů zvýrazňováno ve spojení s učením se pohybovým 
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dovednostem a dává možnost uplatnit především příkazový a praktický styl vyučování. 

Opomíjeno bývá typické učení raného věku experimentováním, tedy operantní podmiňování a 

senzomotorické učení (Sedláková, 2004, Čáp, Mareš, 2001), které již pro využití dalších stylů 

poskytují dobrý základ. 

Zároveň je pro aplikaci vyučovacích stylů u dětí v mateřské škole i řada dalších důvodů, které 

vyplývají z osobnostně orientovaného modelu vzdělávání a jsou formulovány i v RVP PV 

(2016): 

1. současná koncepce vzdělávání podporuje individuální přístup k dítěti a respekt k jeho 

předpokladům, 

2. současná koncepce vzdělávání preferuje podporu vlastní aktivity dítěte, 

3. RVP PV požaduje podporu klíčových kompetencí, mezi kterými jsou kompetence k učení, 

kompetence k řešení problémů a kompetence komunikativní, 

4. každé dítě má jiné předpoklady a jiné zkušenosti z rodiny a dosavadního života a jinak se 

vyrovnává s novými nároky, 

5. v mateřské škole bývají častěji věkově heterogenní skupiny dětí, tedy děti ve věku od 3 do 

6 let, 

6. děti často nejsou schopné pouze plnit požadované úkoly z důvodů jejich pochopení, 

z důvodů krátkodobé pozornosti apod., 

Je tedy třeba s ohledem na vývojové možnosti dětí podporovat vlastní aktivitu dítěte 

a přiměřenou mentální účast na pohybových činnostech. Při znalosti vývoje dítěte je pak 

možné zvolit a prakticky zrealizovat většinu vyučovacích stylů ze spektra a získat tak 

praktické zkušenosti pro další rozšíření stylů do praxe. Na základě pozorování a záměrného 

vřazování vyučovacích stylů do vzdělávacího procesu uvádíme některé poznatky. Oproti 

současnému rozlišení stylů ve spektru http://www.spectrumofteachingstyles.org/index.php) 

vycházíme ze zjednodušeného spektra vyučovacích stylů uvedeného Dobrým (1992) a 

Mužíkem a Krejčí (1997). 

Příkazový styl je založen na disciplíně a jednotnosti, proto nebývá při cvičení předškolních 

dětí v mateřské škole příliš častý, a pokud je užit, není dodržen zcela, např. při průpravné části 

lekce sice předcvičuje učitelka, ale děti většinou nedodržují přesné tempo ani stranu, kam by 

se měly uklonit či předklonit. Učitelka by měla toto cvičení doprovázet slovem s motivačním 

a napodobivým obsahem, podporujícím cíl cviku, a nezaměřovat se na jednotné provedení. 

Nejblíže se příkazovému stylu blíží rytmická cvičení, hudebně pohybová výchova, případně 

aerobik, kde cílem je právě sjednotit pohyb s rytmem a hudbou. Zde je však velmi podstatné 

zvolit odpovídající tempo, aby děti pohyb zvládly provést. Pokud děti nestíhají, brzy ztrácejí 

zájem. Je třeba hudbu přerušovat, pohyb nacvičit v pomalejším tempu se slovním 

doprovodem a teprve pak s hudbou spojit. Je třeba vždy sledovat děti, jejich reakce, zájem, 

aktivitu, a na to reagovat změnami v řízení.  

Příkazový styl je naopak nutný tehdy, kdy dítě potřebuje poradit a pomoci s akcí, např. kdy 

vyběhnout pod roztočené švihadlo. 

Praktický styl je nejčastěji používaným stylem a uplatňuje se v překážkových drahách, 

cvičení na stanovišti apod., kdy učitelka ukáže a zadá úkoly, které děti následně zkoušejí. 

Velký problém vzniká ve volbě úkolů pro heterogenní skupinu, kdy úkoly stejné pro všechny 

děti mohou vést u starších ke ztrátě zájmu, u mladších k zbytečným neúspěchům či dokonce 

strachu. 

Řešení tohoto problému nabízí styl s nabídkou, který poskytuje naopak velké možnosti 

pro respektování předpokladů jednotlivých dětí ve vztahu k věku a jejich zkušenostem. Bylo 

by třeba, aby tento styl byl častěji využíván nejen intuitivně, ale záměrně. Většina učitelů 

reaguje intuitivně správně na to, když dítě nebo žák zvládá dobře zadaný úkol tím, že úkol 
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tomuto dítěti obmění, ztíží. Avšak velmi vhodné je, aby již předem byla dětem dána možnost 

si vybrat. Pokud děti mají předem danou možnost jít po lavičce nebo po úzké kladině, volí si 

překážku podle své úrovně. Obručemi, položenými na zemi, je možné pouze proběhnout, 

nebo skákat snožmo, či dokonce po jedné noze. Mezeru mezi žíněnkami, položenými 

vzájemně k sobě šikmo, přeskakují malé děti tam, kde je mezera úzká, velké děti přeskakují 

mezeru širší. Dobře to dokáží rozlišit a volit různé možnosti, případně se snaží vyzkoušet 

postupně všechny. Úkoly s nabídkou je vhodné vložit právě do překážkové dráhy nebo na 

stanoviště, v praxi se velmi osvědčily. 

Reciproční styl je pro předškolní děti obtížný a je možné jej realizovat spíše se staršími dětmi 

a jen při velmi jednoduchých a jasných úkolech, kde je velmi zřetelný rozdíl mezi správným 

a nesprávným provedením. Tento úkol byl zadán při válení sudů ve dvojici: „sleduj kamaráda, 

jestli má natažené celé tělo i paže a nohy “. Děti dobře rozeznaly chyby, ale sdělovaly je 

učitelce, nikoliv kamarádovi. To lze přičítat malé praxi v tomto stylu. Ale to, že rozeznaly 

chybu u kamaráda vedlo k tomu, že se následně samy snažily takové chyby vyvarovat, což je 

velmi zásadní posun v kognitivní sféře a kontrole vlastního pohybu. 

Běžně se domníváme, že sebehodnocení je pro děti předškolního věku obtížné a téměř 

nemožné. Využití stylu se sebehodnocením s šestiletými dětmi však ukázalo, že si děti velmi 

dobře uvědomují vlastní chyby a na základě informace, co sledovat, zvyšují kontrolu 

vlastního pohybu. Učená dovednost však musí být relativně jednoduchá a jasné musí být 

pokyny, co sledovat, na co si dát pozor. Při hodu horním obloukem bylo dětem zdůrazněno, 

jak má vypadat pohyb paže, jak by měl letět míček a která noha má být vpředu. Většina dětí 

následně dokázala říci, jak se jim pohyb podařil, ale především se více kontrolovaly. 

Nejsnadnější ukazatel byla dráha míčku, kterou viděly před sebou. 

Otázky, které připomínají styl s řízeným objevováním, užívají učitelky celkem často, méně 

však pro pochopení pohybových úkolů. Dotazují se například, které rostliny či zvířata děti 

znají a následně je děti mají pohybově předvést, tedy najít typický znak, který je možné 

vyjádřit pohybem. Našli jsme příklad, kde učitelka zadala dětem úkol shromáždit ve třídě 

předměty, které lze držet snadno v ruce. Následně pak požadovala vytřídění těchto předmětů 

na ty, se kterými lze ve třídě házet. Děti si tedy uvědomovaly, jaké vlastnosti musí předměty 

mít (lze je dobře uchopit, nesmí být úplně lehké, ale nesmí být tvrdé, aby něco nepoškodily), 

avšak k technice házení se úvahy nevztahovaly. Přesto je nutné velmi ocenit tento způsob 

učení právě pro poznatky, které si děti samy uvědomovaly. 

Samostatné objevování (řešení problému) staví u předškolních dětí na experimentaci, 

operačním podmiňování a senzomotorických zkušenostech i poznatcích. Úkoly však musí být 

relativně snadné. Obvykle se jedná o zadání cíle a děti řeší způsob naplnění od zcela 

jednoduchých úkolů pro jednotlivce „dotýkej se podlahy jen jedním chodidlem, jednou dlaní 

a jedním loktem “po zadání skupinová: „přes plochu se všichni ze skupiny můžete dostat jen 

po 3 podložkách… “Jiným příkladem z praxe je vymýšlení způsobů využití nabídnutých 

pomůcek, kdy si každý může vybrat pomůcku a vymyslet si cvičení. Podobně lze překonávat 

překážku pokaždé jinak: každé dítě postupně navrhne způsob překonání lavičky, nejprve 

první předvede a ostatní po něm opakují, další způsob vymyslí a předvede další dítě. 

Tvořivost dětí je v těchto případech téměř bezbřehá, avšak není možné nutit všechny děti do 

vymýšlení, protože některé se mohou ostýchat, nejsou dostatečně sebejisté a teprve 

vícenásobné opakování takového způsobu řízení i jim dodá sebedůvěru k vlastnímu nápadu. 

Jiným příkladem řešení problému může být sestavování jednotlivých překážek či celé vlastní 

překážkové dráhy jednotlivcem, ale lépe skupinkou dětí, a její následné překonávání různými 

způsoby. Taková činnost rozvíjí nejen řešení problému s překážkou a způsobem, jak ji 

překonat, ale i komunikační kompetence dětí.  
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Závěr 

Závěrem je možné konstatovat, že i pro předškolní děti je užití vyučovacích stylů velmi 

vhodné a podnětné pro vlastní učení se pohybovým dovednostem, kde se prohlubuje 

uvědomování si vlastního pohybu. Zároveň je takové učení motivující a podporuje pozitivní 

vztah k učení i k pohybu samotnému. Rozvíjí se myšlení, pozornost a soustředění, dítě se 

samo může rozhodovat, tvořit, ale také komunikuje s ostatními a spolupracuje na společném 

díle. Velmi vhodně a účinně tak podporuje zvládání požadovaných klíčových kompetencí 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (2016). Proto by záměrné 

a poučené využití spektra vyučovacích stylů mělo být běžnou součástí vyučovacího procesu 

I v mateřských školách a tedy i ve vzdělávání učitelů a učitelek mateřských škol. 
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PŘÍLEŽITOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ 1. STUPNĚ V OBLASTI 

TERÉNNÍ VÝUKY 

Frýzová Iva  

Abstrakt  

Terénní výuka byla a je ve svých rozmanitých formách nedílnou součástí výuky na prvním 

stupni základních škol. Využívání této výukové strategie s sebou nese odlišné nároky na 

učitele oproti výuce ve třídě, a to jak ve fázi přípravné, realizační, tak i diagnostiky 

a hodnocení práce žáka a účinnosti této výuky. Příležitosti k získávání informací a zkušeností 

s terénní výukou mají učitelé jak během svého pregraduálního vzdělávání, celoživotního 

vzdělávání v akreditovaných kurzech, případně díky individuálnímu vzdělávání. Součástí 

příspěvku je představení specifik jednotlivých příležitostí a diskuse nad reálným stavem 

vzdělávání v terénní výuce v jednotlivých regionech České republiky.  

Klíčová slova: terénní výuka; vzdělávání učitelů primárního stupně ZŠ. 

 

OPPORTUNITIES FOR THE EDUCATION OF PRIMARY TEACHERS IN OUTDOOR LEARNING 

Abstract  

Outdoor learning was and is in its diverse forms an integral part of teaching at the primary 

school level. The use of this teaching strategy requires different demands on teachers 

compared to classroom teaching, both in the preparation, implementation, diagnosis and 

assessment of the pupil's work and the effectiveness of the teaching. There are opportunities 

for teachers to get information and experience in field training during their undergraduate 

education, lifelong learning in accredited courses, or through individual education. Part of this 

contribution is the presentation of the specifics of individual opportunities and the discussion 

of the actual state of education in outdoor learning in the individual regions of the 

Czech Republic. 

Key words: outdoor learning; primary teacher training. 

Úvod  

Terénní výuka (outdoor learning) ve svých rozmanitých podobách neodmyslitelně patřila 

a stále patří mezi výukové strategie využívané ve výuce na prvním stupni základních škol. 

Povinné zařazování tematických vycházek a exkurzí najdeme v osnovách předmětů prvouka 

a přírodověda platných před rokem 1990, prezentovaných metodikami těchto předmětů 

(Nový, 1978 a Nový, 1979), ale také jako součást oborově didaktických publikací těchto 

oborů (Musilová, 1979; Navrátilová, 1983). I v době porevoluční můžeme vysledovat 

pokračování v trendu zařazování vycházek a exkurzí do výuky předmětů prvouka, 

přírodověda a vlastivěda, a to velmi konkrétně v podobě povinných podtémat „Vycházka 

a pozorování polních prací, života lesa, rybníka apod.,“ či výstupů „Zasadit stromek nebo keř, 

vypěstovat některou z běžných zelenin“ či rozšiřujícího učiva „Návštěva přírodovědné 

stanice, muzea, arboreta, botanické zahrady“ (Jeřábek, 1996, s. 119). Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání již pouze implikuje využití venkovního či mimoškolního 

prostředí v rámci předmětů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.  V tematickém okruhu 

Místo, kde žijeme, se dozvídáme, že „je kladen důraz na praktické poznávání místních 

a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově) 

či v tematickém okruhu Rozmanitost přírody by mělo být základem výuky „praktické 

poznávání okolní krajiny“ (RVP pro ZV, 2017, s. 42 – 43).  
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V současnosti se můžeme setkat s terénní výukou jako pronikajícím trendem, který se k nám 

postupně dostává ze západní Evropy a Severní Ameriky, kdy je odezvou na odcizování se 

přírodě, především v důsledku zavádění digitálních technologií a současně zvýšením 

bezpečnostních rizik po listopadu 2001. Stěžejní osobností tohoto hnutí je Richard Louv 

a jeho kniha The Last Child in the Wood (Louv, 2005), ve které definuje „nature deficit 

disorder“ jako důsledek odtržení lidí (a především dětí) od přírody a projevy této 

„poruchy“ spatřuje jak v aspektech somatických, kognitivních, afektivních, sociálních, ale 

také v oblasti spirituální. Nejen tato kniha vedla ke zvýšení zájmu rodičů a vzdělavatelů 

o pobyt dětí venku v rámci formálního i neformálního vzdělávání, ale také vznik organizací 

věnujících se výzkumu, vzdělávání učitelů, podpoře vzdělávání žáků a změně legislativy 

v oblasti terénní výuky (Beames, Higgins and Nicol, 2012). V našem prostředí se tomuto 

trendu ve vzdělávání věnují především organizace primárně zaměřené na environmentální 

vzdělávání, sdružené v projektu Učíme se venku (Daniš, 2016). Nejedná se již o fenomén 

zaměřený na přírodovědné vzdělávání, ale fenomén mezioborový, prostupující všemi stupni 

vzdělávání, v České republice známý především ve spojení s lesními školkami.  

1 Terminologie terénní výuky využívaná v primárním vzdělávání 

Terénní výuka byla a je v našem vzdělávacím systému přítomna pod různými termíny 

odkazujícími na různé organizační formy terénní výuky, tedy pod označením vycházka, 

exkurze či škola v přírodě (Fabiánková, 1996, Podroužek, 2003). V přírodovědně orientované 

oborovědidaktické literatuře určené pro primární vzdělávání se termín terénní výuka objevuje 

pouze v jediné publikaci (Brtnová Čepičková, 2013), kde je téma sestaveno z převzatých 

citací didaktiků geografie. Dostupnou a relativně ucelenou definici nabízí, Brtnovou 

Čepičkovou citovaná, publikace Integrované terénní výučování, která se v jedné kapitole 

věnuje také využití terénní výuky ve vztahu k biologii (Hofmann, 2003, s. 6):  

Terénní výuka je komplexní výukovou formou, která v sobě zahrnuje různé výukové metody 

(pokus, laboratorní činnosti, pozorování, projektová metoda, kooperativní metody, metody 

zážitkové pedagogiky…) a různé organizační formy výuky (vycházka, terénní cvičení, exkurze, 

tematické školní výlety – expedice…), přičemž těžiště spočívá v práci v terénu – především 

mimo školu. 

V zahraničí je pro terénní výuky užívaný termín outdoor learning. Dle publikace High Quality 

Outdoor Learning (2015, s. 5) je terénní výuka… 

        „…přístupem v učení, kdy žáci získávají klíčové zkušenosti venku v přírodě, přičemž jsou 

tyto zkušenosti transformovány v mysli žáka do podoby znalostí, dovedností, postojů 

a chování. Často má pro žáky náročný až dobrodružný charakter, může být i vícedenní, 

zahrnující fyzickou aktivitu, avšak vždy s respektem k přírodě. “  

V zásadě se tedy obě definice shodují, že pro terénní výuku je charakteristická realizace všech 

nebo části činností/učebních úloh mimo budovy, tedy v krajině více či méně ovlivněné 

člověkem.   

V souvislosti s projektem Učíme se venku (Daniš, 2016), jehož hlavními řešiteli jsou hned tři 

partnerské organizace, tedy Tereza, vzdělávací centrum, z. ú., Chaloupky o. p. s. a Lipka, 

školské zařízení pro environmentální vzdělávání, a které přímo navazují na zahraniční 

zkušenosti s outdoor learning, se můžeme setkat s doslovnými překlady tohoto termínu, tedy 

„venkovní učení “nebo častější „učíme se venku “.   
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2 Význam terénní výuky 

Přínos terénní výuky nachází různí autoři hned v několika různých aspektech. Na základě 

obsahové analýzy 23 oborově didaktických publikací zaměřených na přírodovědné vzdělávání 

vyplývá, že autoři za nejdůležitější považují příležitost seznámení žáků s přírodními jevy, 

krajinnými prvky, historickými či kulturními specifiky v jejich přirozeném prostředí, 

což samo o sobě považují v souvislosti s charakterem přírodovědného a společenskovědního 

vzdělávání za hlavní cíl. Na druhém místě autoři nejčastěji zmiňují nácvik dovedností 

související se sběrem informací či orientací v prostoru. Třetím, nejčastěji zmiňovaným 

aspektem je rozvoj postojů žáků, a jak v postojích k přírodě a její ochraně, ale také k regionu 

bydliště (Fabiánková, 1996, Brtnová Čepičková 2013). Méně často autoři zmiňují přínos 

v oblasti sociálních vztahů (Řehák, 1965). Posledním přínosem terénní výuky, avšak 

rozhodně ne zanedbatelným z pohledu dalšího přínosu pro život žáka, je rozvoj žákovy 

schopnosti učit se učit a učit se řešit problémy, tedy oblast metaučení (Řehák, 1965). 

V didaktice přírodovědných předmětů není akcentována souvislost aktivního pobytu a pohybu 

v přírodě na zdraví žáků, což naopak akcentuje oborová didaktika tělesné výchovy (Korvas, 

2009). 

Brtnová Čepičková (2013, s. 54) zdůrazňuje, že: „Poznatky získané vlastní činností 

v krajině/přírodě si žáci zapamatují mnohem trvaleji než ty, které si jen přečtou nebo 

vyslechnou. “To je ve shodě se zjištěním zahraničních výzkumů viz Rickinson (2004). Z výše 

zmíněného vyplývá, že přítomnost žáků v přirozeném prostředí sama o sobě nestačí ke 

zvýšení účinnosti a efektivitě výuky, ale jde ruku v ruce s aktivním poznáváním přírody. 

Hlavní přínos terénní výuky tedy spatřujeme především v komplexním působení na žákovu 

osobnost. Terénní výuka tak nahrazuje to, co bylo dříve nedílnou součástí volného času žáků, 

tedy přirozený, dospělými více či méně organizovaný, pobyt v přírodě, během kterého 

poznávali své okolí, řešili problémové situace se svými vrstevníky, učili se bezpečnému 

chování a ukotvovali se v prostředí svého domova (Louv, 2005). Ve snaze zajistit bezpečí 

našich dětí a alespoň částečně je vytáhnout ze světa virtuálního, hledáme cesty, jak vrátit děti 

ven do krajiny ať již městské či přírodní, a jako jedna z možných cest je jeví základní škola 

a častější zařazování výuky ve venkovním prostředí, ne zcela a ve všech předmětech, ale tam, 

kde je to přínosné (Daniš, 2016). 

3 Specifika terénní výuky 

Výuka v terénu je bezpochyby v mnohém odlišná od výuky ve třídě. Tato specifika můžeme 

spatřovat ve dvou hlavních oblastech. První oblastí jsou nároky na organizaci terénní výuky, 

druhou oblastí pak nároky na odbornou přípravu učitele a znalost místních poměrů.  

Z organizačních aspektů je nutno v první řadě zdůraznit časovou náročnost terénní výuky, 

kterou je možno na úrovni prvního stupně částečně realizací terénní výuky s mezioborovým 

přesahem a propojující výuku hned několika vzdělávacích předmětů, jak zmiňují Fabiánková 

(1996), Podroužek (2003). Dalším problémem je nutnost přítomnosti většího počtu 

vyučujících nebo naopak snížení počtu žáků ve skupině, jak bylo zjištěno na základě akčního 

výzkumu v rámci diplomových prací či z rozhovorů s lektory environmentálních center. Tato 

změna poměru v počtu žáků vůči učitelům není pouze z důvodu zajištění bezpečnosti, ale také 

díky rušivému vlivu okolí během instruktáže k jednotlivým učebním úlohám, potřebou větší 

dopomoci při nácviku dovedností, zvětšením prostoru, ve kterém se žáci či skupinky žáků 

pohybují (Řehák, 1948).  

Od terénní výuky očekáváme, že bude maximálně názorná a terén sám o sobě bude dostatečně 

poutavým didaktickým prostředkem. Pro zkoumání okolí a organizaci výuky jsou, ne 

nezbytně vždy, potřebné nejrůznější pomůcky pro záznamy pozorování, pomůcky pro odlovy, 
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determinaci organismů, orientaci v krajině apod. Ty si musí učitel zajistit předem 

a v dostatečném množství, což přímo souvisí s komplexní přípravou před vlastní terénní 

výukou. 

Při výuce v přírodě musí být učitel připraven na nepřipravitelné, být velmi flexibilní 

a využívat příležitosti k učení, které se spontánně objevují při setkání s reálným prostředím 

(Blenkinsop, 2016).   

Z nároků na odbornou přípravu, především při terénní výuce zaměřené na poznávání okolní 

přírody, krajiny, ale také historie, učitel nevystačí s obecnými znalostmi daného fenoménu, 

ale také jeho projevem v určité lokalitě. Učitelé 1. stupně základních škol ne vždy disponují 

takto hlubokými znalostmi. Jednou z cest je tak využívání mimoškolních vzdělávacích 

institucí a jejich vzdělávací nabídky vedené odbornými pedagogickými pracovníky těchto 

zařízení. Druhou možností je využívání již připravených didaktických materiálů ve formě 

metodik a pracovních listů dostupných na různých webových portálech.  

Často uváděnou bariérou ve využívání terénní výuky na základní škole je právě bezpečnost 

žáků, neboť venkovní prostředí bývá považováno za obecně rizikovější než výuka ve třídě. 

V zahraničních zemích jsou např. případná bezpečností rizika eliminována častějším 

využívání školních zahrad, případně nejbližšího okolí školy, které lze považovat za bezpečné. 

Tedy přesun od aktivně vedených vycházek a exkurzí (fieldwork and visits) k výuce na 

školním dvoře a projektech realizovaných ve spolupráci s místní komunitou (school grounds 

and community projects) (Rickinson, 2004, Dyment, 2008). Druhou možností je pak již 

jednou zmiňované využívání center pro environmentální výchovu a vzdělávání, které se ve 

většině specializují na využívání různých forem terénní výuky, přičemž eliminaci 

bezpečnostních rizik předchází výukou v menších skupinách či za přítomnosti většího počtu 

pedagogů a současně realizací výuky ve známém a prověřeném prostředí. 

4 Vzdělávání v terénní výuce 

Terénní výuka jako jedna z výukových strategií je nedílnou součástí formálního 

i neformálního vzdělávání učitelů prvního stupně. V češtině dosud vyšla pouze jediná 

monografie zabývající se terénní výukou (Hofmann, 2003), nabízející integrovaný pohled na 

tuto problematiku a cílící především na 2. stupeň základního vzdělávání. Z analýzy publikací 

zaměřených na didaktiku předmětů o přírodě a společnosti pro oblast primárního vzdělávání 

vyplývá, že téma je redukováno na jednu až několik stran a věnováno spíše definování, 

třídění, obecným charakteristikám jednotlivých forem než problematice přípravy, realizace, 

diagnostiky účinnosti a hodnocení terénní.  

Jaké jsou tedy možnosti studentů oborů učitelství k seznámení se specifiky terénní výuky? 

Pregraguální vzdělávání 

Z výzkumu prováděného v rámci specifického výzkumu terénní výuky realizovaného na PED 

MUNI v roce 2017 vyplývá, že terénní výuka je nedílnou součástí studijních programů 

studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň na pedagogických fakultách, a to především jako 

povinný letní kurz zaměřený na pohybové aktivity v terénu (UK, MUNI, JČU, ZČU, UHK, 

UJEP, TUL) případně kombinace pohybových aktivit a orientací v krajině (OSU). Terénní 

výuku s přírodovědnou či environmentální tematickou najdeme v podobě povinné či povinně 

volitelné terénní výuky (UP, UK, UJEP). Za ojedinělé lze označit integrované pojetí terénní 

výuky propojující biologii, geografii, historii a pohyb v přírodě (MUNI) či naopak terénní 

výuku zaměřenou na výtvarné činnosti v krajině (OSU). 

http://www.tandfonline.com/author/Dyment%2C+Janet+E
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Dalším dotazováním vyučujících těchto předmětů bylo zjištěno, že terénní výuka není 

součástí jen takto označených předmětů, ale krátkodobé formy terénní výuky jsou často 

součástí předmětů jinak realizovaných v učebnách (MUNI, JČU, UHK), aniž by tato 

skutečnost byla uvedena v sylabech těchto předmětů.   

Z analýzy informací předmětů realizovaných formou dlouhodobé či střednědobé terénní 

výuky vyplývá, že se v nich studenti seznamují jak s obsahem oborovým (poznávání dřevin, 

práce s určovacím klíčem, orientace v krajině s pomocí GPS), tak s metodami, jak obsah 

těchto oborů didakticky transformovat žákům ve venkovním prostředí. Další aspekty, jako 

problematika vlastní přípravy terénní výuky, diagnostika a hodnocení terénní výuky, 

zařazování terénní výuky v souvislosti s ŠVP, vliv na postoje, chování žáků či zdravotní 

aspekty, jsou cílem dalšího kroku našeho výzkumu.  

Postgraduální vzdělávání 

Učitelé z praxe v rámci dalšího vzdělávání soustředí svou pozornost na oblasti výuky, ve 

kterých se chtěli dále zlepšovat či profilovat. Pokud je ve středu jejich zájmu právě terénní 

výuka, nemají příliš mnoho možností. Akreditované kurzy nabízející seznámení s terénní 

výukou poskytují především centra zaměřená na ekologickou výchovu a vzdělávání, v případě 

učitelů na Moravě jsou to Lipka, školské zařízení pro environmentální výchovu a vzdělávání 

a Chaloupky, o.p.s. Tyto kurzy jsou ve většině realizovány jako několikadenní bloky, kdy 

mají učitelé možnost získat jak informace odborné, tak k jeho didaktické transformaci nejen 

pomocí terénní výuky. Přínosem těchto kurzů je heterogenita účastníků, která spontánně vede 

k vzájemné výměně zkušeností. Současně tito učitelé z praxe znají velmi dobře prostředí 

školy, obsah kurikula, ale také své časové možnosti ve výuce, což jim umožňuje relativně 

rychle přenášet získané zkušenosti či didaktické materiály do praxe a takto se dále učit 

využívat tuto formu terénní výuky. 

S rozvojem internetu a sociálních sítí učitelé často hledají náměty do výuky a informace ne 

plánovaně v nabídce akreditovaných kurzů, ale v okamžiku jejich potřeby. Tomuto trendu 

nahrává neformální vzdělávání, které je přístupné mnoha učitelům napříč Českou republikou 

a často je doplněno o prvek vzájemného sdílení zkušeností. Tyto materiály mohou být velmi 

rozdílné kvality. Jako příklad dobré praxe lze zmínit projekty České společnosti ornitologické 

Přírodě na dosah či projekt Učíme se venku realizovaný společně organizacemi Tereza, 

vzdělávací centrum, z. ú., Chaloupky o.p.s. a Lipka, školské zařízení pro environmentální 

vzdělávání. Učitelé se takto dostávají k metodikám a pracovním listům, které jsou 

připravovány odborníky ve spolupráci s učiteli a prošly určitou vnitřní kontrolou jak 

z pohledu přiměřenosti obsahu, tak i po odborné stránce.  

Závěr  

Z výše uvedeného vyplývá, že terénní výuka je specifickou výukovou strategií, která si sama 

o sobě zaslouží pozornost učitelů, ale také vzdělavatelů učitelů. Jen chuť a nadšení k realizaci 

terénní výuky nestačí a ne příliš časté využívání terénní výuky na základních školách 

poskytuje jen málo příležitostí k šíření dobré praxe. Zahraniční organizace zaměřené na 

propagaci terénní výuky jako výukové strategie, jako jsou například British Outdoor Council 

(UK), No Child Left Inside (Canada, USA) a další se nezaměřují pouze na podporu 

vzdělávání dětí skrze terénní výuku vzdělávání učitelů v oblasti terénní výuky, ale podporují 

také seriózní výzkum terénní výuky, šíření výsledků těchto výzkumů a přenášení závěrů 

těchto výzkumů do legislativy v oblasti školství.  
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STÁVÁNÍ SE UČITELEM POHLEDEM ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ PRO 

MŠ A PRO 1. STUPEŇ ZŠ  

Havel Jiří, Grůzová Lucie, Najvar Petr, Najvarová Veronika, Rodová Veronika, Syslová 

Zora, Vystrčilová Petra 

Abstrakt  

Cílem příspěvku je přinést do odborného diskurzu téma pregraduální přípravy učitelů 

mateřských škol a učitelů primárních škol. Čtenáře chceme seznámit s předběžnými výsledky 

kvalitativní sondy zaměřené na to, jak absolventi studijních oborů Učitelství pro MŠ 

a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity reflektují své 

přípravné vzdělávání a své zkušenosti s přechodem do pedagogické praxe.  

Klíčová slova: učitelství pro MŠ; učitelství pro 1. stupeň ZŠ; pregraduální příprava; začínající 

učitel. 

 

REFLECTIONS OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL TEACHER EDUCATION GRADUATES ON 

BECOMING A TEACHER 

Abstract  

This contribution focuses on pre-service teacher education of preschool and primary school 

teachers. The authors present preliminary findings of a qualitative investigation into how the 

graduates of the pre-service teacher education programme for preschool and primary school 

teachers at the Faculty of Education of Masaryk University reflect on their studies within the 

programme and their experience with the transition into the teaching profession. 

Key words: preschool teaching; primary school teaching; pre-service teacher education; 

novice teacher.  

Úvod  

V posledních několika letech se rozvíjí národní diskuze o předčasném ukončování studií 

napříč všemi univerzitami, zároveň je v současné době úspěšnost studia jedním z kritérií 

rozpočtů jednotlivých fakult. Nejen tato problematika, ale také problematika relevance 

a kvality pregraduálního vzdělávání učitelů přiměla PED MUNI zabývat se otázkou profesní 

socializace začínajících učitelů. Představovaný výzkum je součástí širšího výzkumného 

programu PED MUNI, jehož koncepce se opírá o přesvědčení, že vnímanou kvalitu 

pregraduálního vzdělávání je potřeba řešit komplexně a systémově ve všech etapách profesní 

socializace budoucích i začínajících učitelů.  

Cílem tohoto příspěvku je tedy seznámit čtenáře s dílčím výzkumem zaměřeným na 

absolventy studijních oborů Učitelství pro MŠ a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ PED MUNI. 

V rámci realizovaného kvalitativního empirického šetření jsme získali od absolventů první 

podklady pro hodnocení vnímané kvality pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů PED 

MUNI, jež jsou nastíněny v empirické části příspěvku. 
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1 Teoretická východiska 

V představovaném výzkumu se opíráme o profesionalizační kontinuum (Stuchlíková, Janík, 

2017, s. 252), které zachycuje “vzájemně se podmiňující etapy stávání se a bytí učitelem”. 

Obrázek 1: Profesionalizační kontinuum (dle Stuchlíková, Janík, 2017, s. 252) 

 

Vstup do profese je chápán jako adaptační období učitele, jehož základním předpokladem je 

kontinuální proces stávání se učitelem (Janík et al., 2016, s. 16), který by neměl být pouze 

procesem uvádění do chodu konkrétní školy, ale komplexní podporou profesní socializace 

začínajícího učitele. Vstup do profese může začínajícímu učiteli usnadnit také mentor, tj. 

zkušený učitel (Píšová, Duschinská, 2011).  

V současné době se však v českém školství potýkáme s problémem tzv. drop-outu, tedy 

s odchodem kvalifikovaných učitelů ze školství (tj. učitelé, kteří odešli ze školství a změnili 

profesi). Dopad novely zákona o pedagogických pracovnících byl analyzován v šetření, ze 

kterého vyplynulo, že ve školách dlouhodobě chybějí některé kategorie učitelů (MŠMT, 

2015). Největší procento učitelů schází na 1. stupni ZŠ (17,1 %) a v mateřských školách 

(15,1 %).  

Realizované výzkumy přitom naznačují, že čerství absolventi jsou dobře připraveni vykonávat 

profesi učitele (např. Muchová, 2017, s. 29; Podpera, 2017, s. 230 in Syslová, Parmová, 2007, 

s. 9). Avšak podle některých analýz je pregraduální příprava založená především na teorii 

a dostatečně nereflektuje realitu školy (např. Havlík, 2002; Kaganová, 1992; Vašutová, 2004). 

Design námi provedeného výzkumu svým charakterem navazuje na studii zaměřenou na 

absolventy, kteří do škol nastoupili, tj. na začínající učitele (Hanušová et al., 2017). Cílem 

studie bylo prozkoumat objektivní determinanty profesní socializace začínajících učitelů a mj. 

také zjistit, zda některé proměnné mohou být zohledněny již v pregraduální přípravě 

budoucích učitelů. 

2 Design aktuálního výzkumu  

Výzkum, jehož dílčí výsledky jsou prezentovány v tomto příspěvku, je součástí širšího 

výzkumného programu realizovaného na Katedře primární pedagogiky PED MUNI. Tento 

výzkumný program hledá odpověď na obecnou otázku, jací jsou uchazeči o studium, studenti 

a absolventi oborů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň základní školy 

realizovaných na PED MUNI.  

Klade za cíl v déledobém horizontu zmapovat, jaká jsou na počátku jejich profesní přípravy 

jejich subjektivní pojetí vybraných edukačních fenoménů a jak se tato jejich subjektivní pojetí 

v průběhu profesní přípravy vyvíjejí. Zároveň je jeho cílem mapovat spokojenost se studiem 

na PED MUNI (např. vnímanou relevanci) v jeho průběhu a po vstupu do učitelské profese. 

Výzkumný program adresuje tři skupiny respondentů. U studentů v 1. semestru studia je 

distribuován dotazník (s otevřenými i uzavřenými položkami), jenž má umožnit nahlédnout 

do jejich pojetí (školního) vzdělávání v širším smyslu. Studenti 3. ročníku (6. semestru) 

sestavují v rámci předmětu „Úvod do pedagogické metodologie“ dotazník vlastní konstrukce 
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zaměřený mimo jiné na spokojenost s průběhem studia. S absolventy obou studijních oborů 

jsou jednak vedeny rozhovory věnované jejich reflexi studia a procesů spojených s jejich 

přechodem do učitelské praxe a jednak je připravováno dotazníkové šetření v celé kohortě 

absolventů zaměřené na fenomén přechodu do praxe a příčiny (případného) opouštění 

profese. 

Analýza prezentovaná níže je součástí výzkumu absolventů (3. fáze) a pomáhá hledat 

odpovědi na dvě výzkumné otázky: Jak absolventi učitelství reflektují své přípravné 

vzdělávání a zkušenosti s přechodem do praxe? a Jak začínající učitelé subjektivně pociťují 

různé aspekty svého profesního života ve vztahu k vlastní životní spokojenosti i k rozhodování 

o další profesní perspektivě? 

Odpovědi na tyto otázky byly hledány skrze tematickou analýzu přepisů rozhovorů 

s absolventy oborou studijních oborů. Konkrétně byly v této fázi realizovány rozhovory 

se čtyřmi zástupci každého ze studijních oborů. Výběr respondentů byl proveden ve dvou 

krocích. V prvním byli plošně osloveni (v dubnu 2018) absolventi obou studijních oborů (z let 

2016 a 2017) s otázkou, zda v současné době pracují v profesi a zda jsou ochotni rozhovor 

poskytnout; ve druhém byly z ochotných praktikujících učitelů vybráni respondenti tak, aby 

byly reprezentovány různé obecné skupiny absolventů (z důvodu postihnutí šíře možných 

kontextů): „městská“ škola, „velká“ škola, „vesnická“ škola, „málotřídní“ škola či „učitel“ 

muž. V červnu 2018 byly pořízeny strukturované rozhovory podle společného scénáře, který 

cílil na 1) reflexi pregraduálního vzdělávání, 2) okolnosti přechodu do praxe a 3) reflexi 

současného stavu v profesi.  

3 Reflexe přípravného vzdělávání a zkušenosti s přechodem do praxe pohledem 

absolventů oboru Učitelství pro mateřské školy 

Následující text bude strukturován podle výzkumných otázek, které jsou uvedeny 

v předcházející kapitole. V prvním kroku nabídneme pohled na to, jak absolventky učitelství 

pro mateřské školy reflektují své přípravné vzdělávání a zkušenosti s přechodem do praxe. 

Následně si představíme, jak respondentky subjektivně pociťují různé aspekty svého 

profesního života ve vztahu k vlastní životní spokojenosti i k rozhodování o další profesní 

perspektivě. 

3.1 Reflexe přípravného vzdělávání a zkušenosti s přechodem do praxe 

Následující text je organizován podle kategorií, které jsme pomocí tematické analýzy 

identifikovali: (A) Reflexe studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, (B) Výběr 

konkrétní mateřské školy a (C) Šok z přechodu do praxe (Korthagen, 2010). 

(A) Reflexe studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity 

V kategorii reflexe studia na PdF MU jsme měli možnost identifikovat další subkategorie, 

které odkrývaly jak pozitivní zkušenosti absolventek se studiem oboru Učitelství pro mateřské 

školy, tak také slabé stránky tohoto oboru. Zkušenosti studentek se projevovaly v tematizaci 

teoretické složky přípravného vzdělávání, praktické přípravy na profesi učitele mateřské 

školy, ale i procesů přípravného vzdělávání, tzn. výukových metod, které byly na akademické 

půdě realizovány.  

Pozitivně byly hodnoceny obsahy předmětů, jakými byla např. předškolní pedagogika 

(…poprvé jako že, že jsme rozebírali opravdu tu pedagogiku, z praktického hlediska a ze 

strany toho dítěte) či kurikulum předškolního vzdělávání, na jehož výuce se studenti učí 

projektovat vzdělávací nabídku (Určitě mě připravila na plány a jako celkově o RVP PV jsem 

se dověděla strašně moc…). Dále oceňovaly některé profilující předměty jakými je tělesná či 
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hudební výchova a český jazyk (a hudebka nakonec, já jsem se nejvíc bála, ty základy, to, co 

jsem celý život nemohla pochopit, tak jsem se to naučila a to bylo, to je prostě super. Tělocvik 

byl taky dobrý, z toho taky čerpáme a nakonec i ta čeština. Tu češtinu jsme se učili a pravidla 

pravopisu a já jsem tak nadšená, že to konečně sebevědomě umím.). 

Co vnímaly absolventky jako nedostačující, byly předměty speciální pedagogiky (Chtělo by 

to víc logopedie. My jsme ji tam měli nějak zařazenou, jako určitě teoreticky, ale prakticky 

my jsme to nikdy jako nezkoušeli.). Nedostatečně připravené si absolventky připadaly také 

v oblasti spolupráce s rodiči (To jsem teda musela opravdu hodně, to jsem, to byl vlastně 

i první seminář, na který jsem potom šla vlastně dále v tom samostudiu.). 

Ve výrocích absolventek jsme zachytili také myšlenky vztahující se k vyváženosti studia (My 

jsme měli spoustu výtvarných výchov. … No my jsme měli hodně těžkou, hodně těžkou 

zkoušku z českýho jazyka. A ne, že by mně to přebývalo …, ale zas mi to přišlo mnohdy až 

jako hodně náročný, že jsme se místo toho, abychom se věnovali třeba psychologii nebo fakt 

speciální pedagogice, to, co u těch dětí pak budeme potřebovat.). 

Co se týká praktické přípravy, absolventky oceňovaly dostatek praktické složky přípravného 

vzdělávání (Mně teda strašně vyhovovalo, že jsme měli hodně těch praxí.). Jako užitečné 

a podporující vnímaly také mentorskou podporu provázejících učitelek z fakultních 

mateřských škol (A vlastně nejúžasnější bylo to obohacování mezi těmi učitelkami, co byly 

jako naše vedoucí učitelky, a námi. Takové ty společné semináře, vlastně oni si všímaly toho, 

co ty studentky jsou schopné, co nejsou schopné, a tak. A zas naopak, my jsme jim dávaly tu 

zpětnou vazbu, tak to mě teda hrozně obohacovalo.). 

V subkategorii procesy přípravného vzdělávání oceňovaly absolventky především využívání 

modelových situací (Líbilo se mi, že jsme dělali si modelové situace a v různých předmětech 

jsme to rozebírali.) a možnost sdílení zkušeností při skupinových interakcích (A vlastně byly 

jsme si schopny navzájem předávat třeba opravdu to, co šlo tam, v jiné školce, tak jsme se tak 

radily.).  

(B) Výběr konkrétní mateřské školy  

Tato kategorie odkryla, že všechny čtyři respondentky vybíraly pro svoji praxi po absolvování 

studia na pedagogické fakultě mateřské školy, s nimiž měly nějakou zkušenost. Dvě z nich 

nastoupily do fakultních mateřských škol, ve kterých absolvovaly pedagogické praxe v rámci 

svého studia (No, já jsem tam začala v rámci vlastně studia tady na Masarykově univerzitě, 

a mně se tam hodně líbilo už od začátku.). Výběr mateřské školy také ovlivnila pozitivní 

zkušenost s přístupy v ní (Mě ta mateřská škola strašně okouzlila přístupem.), ale objevil se 

také aspekt blízkosti bydliště (…se chci prostě držet co nejvíc jako tam kde bydlím). 

(C) Šok z přechodu do praxe 

I v této kategorii bylo možné identifikovat dvě subkategorie. Všechny čtyři absolventky 

hovořily o problémech, které bychom mohli označit, jako problémy organizačního charakteru. 

Respondentky líčily, jak bylo náročné zorganizovat a synchronizovat potřebné náležitosti 

týkající se administrativních věcí (předávání počtu dětí paní kuchařce, vybírání peněz na akci 

atd.), ale také plánování programu apod. (…sice jsem tam už jako praktikantka spoustu věcí 

viděla, ale prostě to, co ještě musí učitelka, tak já jsem měla pocit, že absolutně nic nestíhám, 

že všichni po mně něco chtějí a já prostě absolutně nejsem schopná rozdělit pozornost.). 

Jedna z respondentek také hovořila v souvislosti se šokem z přechodu do praxe o únavě 

a fyzické zátěží (…přišla jsem domů a šla jsem spát). 
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3.2 Aspekty profesního života ve vztahu k vlastní životní spokojenosti i k rozhodování 

o další profesní perspektivě začínajících učitelek mateřských škol 

Při strukturaci odpovědi na druhou výzkumnou otázku, jsme opět vyšli z kategorií, které s ní 

tematicky souvisely. Jde o kategorii (A) Kvalita školy a (B) Reflexe vlastního vývoje.  

(A) Kvalita školy 

Tato kategorie se úzce váže na otázky spojené s důvody proč zůstat ve stávající mateřské 

škole či odejít. I v této kategorii panovala mezi respondentkami shoda. Všechny čtyři uváděly 

jako hlavní důvod, proč se cítí v mateřské škole dobře a proč by v ní rády zůstaly i nadále, 

dobrý pracovní kolektiv, který je podporující a schopný sdílet. Ve dvou případech ocenily 

respondentky také přístupy ředitelky mateřské školy (Máme úžasný kolektiv, to já jsem ani 

nevěděla, nebo nedovedla jsem odhadnout ty učitelky, které jsem tam potkávala, o každé jsem 

měla nějakej svůj zkreslenej obrázek, a taky především proto, že vlastně jsem je neznala tolik, 

jako tu svoji cvičnou učitelku. Ale prostě, jak jsem je za ty léta poznala, tak prostě máme 

úžasný stmelený kolektiv a z drtivé většiny případů opravdu paní ředitelka stojí za námi.). 

Jedna z respondentek považuje za důležité pracovat v heterogenní skupině (Já se teď těším, že 

budu zase na malé školce, smíšené třídy, a já jsem opravdu takový jako fanoušek těch 

smíšených tříd a jako malých školek prostě, těch vesnických.).  

(B) Reflexe vlastního vývoje 

V rámci této kategorie jsme sledovali cestu profesního rozvoje studentek prostřednictvím 

jejich reflexe. Zpravidla byla nahlížena přes problémy objevující se při tzv. šoku z přechodu 

do praxe (Když jsem nastoupila, tak jsem si myslela, že jsou strašně důležitý papíry a hrozně 

jsem jako na všem lpěla, tady ty věci už tak moc, jako vnitřně neřeším, spíš řeším ty věci 

okolo těch děti), Zaznamenali jsme odklon od zaměření na organizační záležitosti a zaměření 

na sebe sama směrem k dítěti a jeho potřebám (Začínám si to víc užívat, protože už právě 

mám za sebou pár let těch zkušeností a už zjišťuju, že opravdu sahám do vlastních zkušeností 

a už se nesnažím tolik kopírovat ty kolegyně a prostě tak.). Absolventky ve svých výpovědích 

potvrzují nastoupení cesty profesního rozvoje ve smyslu přijetí role autonomního učitele 

nacházejícího svůj osobitý pedagogický styl.  

4 Reflexe přípravného vzdělávání a zkušenosti s přechodem do praxe pohledem 

absolventů oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy 

Interpretace výsledků v této kapitole je strukturována podle výzkumných otázek uvedených 

v předcházející kapitole. V prvním kroku nabídneme pohled na to, jak absolventky 

a absolventi oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ reflektují své přípravné vzdělávání a zkušenosti 

s přechodem do praxe. Ve druhé části uvedeme, jak začínající učitelé subjektivně pociťují 

různé aspekty svého profesního života ve vztahu k vlastní životní spokojenosti 

i k rozhodování o další profesní perspektivě. 

4.1 Reflexe přípravného vzdělávání a zkušenosti s přechodem do praxe 

V této oblasti jsme identifikovali tři základní kategorie: (A) Reflexe studia na Pedagogické 

fakultě Masarykovy univerzity, (B) Výběr konkrétní základní školy a (C) Šok z přechodu do 

praxe. 

(A) Reflexe studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity 

V této kategorii jsme identifikovali také další subkategorie, které odkrývají jak pozitivní tak 

negativní zkušenosti absolventek a absolventů se studiem oboru. Reflexe respondentů se 
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vztahovaly především k metodické vybavenosti na výuku, dále specificky k vlastní erudici a 

osobnostní připravenosti.  

Absolventi v pozici začínajících učitelů v tomto kontextu oceňovali, že si díky pojetí své 

pregraduální přípravy subjektivně pociťují dobrou připravenost na výuku prakticky všech 

předmětů (… celkově se cítím dobře připravená, vůbec jakoby na ty didaktiky všech těch 

hlavních předmětů, nebo vlastně i těch výchov. Myslím si, že mám pořád z čeho čerpat. Že 

když něco nevím, nenapadá mě zrovna žádná konkrétní činnost, tak vždycky mám něco, kam 

se můžu podívat.). Z rozhovorů také vyplynulo, že důležitým faktorem pro takto pozitivní 

hodnocení je nějaký produkt, který pro jednotlivé předměty poskytuje zcela konkrétní návody 

a aktivity (Že ze všech předmětů vlastně matematika, čeština, vlastně cokoliv si vzpomenu, 

výtvarky, hudebky, tak ve všem mám takový nějaký zásobník nějakých aktivit, že vlastně mám 

po čem sáhnout. A vím, jak jakoby postupovat.). 

 Naopak jako zcela nedostačující hodnotili respondenti svou (ne)připravenost na práci 

s digitálními médii (… málo výpočetní techniky. Vůbec se nereflektovaly moderní technologie. 

Tablety, tabule, práce se zdrojema, mediální gramotnost a vyhledávání informací.), přičemž 

zmiňována byla zejména interaktivní tabule, která je dnes poměrně samozřejmou součástí 

školních tříd (… hodně bych řekla, že stěžejní je teďka ta interaktivní tabule, že já to vlastně 

používám skoro ve všech hodinách, a když jsem tam přišla, tak jsem vlastně skoro vůbec 

nevěděla, co s tím. Nejenom teda ovládání, to je jedna věc, to se člověk vždycky nějak naučí, 

ale spíš jakoby ty aktivity konkrétní, co s tím teda dělat. Protože se to teda využívá skoro 

prostě všude. 

Řada výroků se specificky vztahovala k sebereflexi vlastní odbornosti. Ukazuje se, že 

začínající učitelé často teprve v reflexi své aktuální praxe doceňují teorii, která jim byla 

prezentována v přípravném studiu (A já jsem čím dál tím víc přesvědčená, že se k tý teorii 

začnu vracet, teďka třeba nevím, za dva roky plus mínus. Že třeba už se mi to stává, že v tý 

praxi už to jakoby mám nějak zvládnuté, už to jakoby mám jak na drátkách, ale najednou 

mám jev, který si potřebuju teoreticky podložit. (…) Jo a dívám se a teprve teď to zpětně 

dostudovávám. Věci, které vlastně nás samozřejmě naučili, ale které prolítly tou hlavou, jsou 

někde jakoby pryč a teď vlastně potom co já mám praktické zkušenosti, se k nim začínám 

vracet. Protože je začínám potřebovat.  

Jako důležitý atribut erudice byl často také zmiňován fakt, že se absolventi dobře vyznají 

v kurikulárních dokumentech, přičemž se podle nich v profesi nejedná o samozřejmost (Tak 

určitě mě (fakulta) dobře připravila na takové ty legislativní věci, jestli se tak dá říct. Že jsem 

měla znalosti, co je to RVPčko, IVPčko. A s tím jsem mohla dobře vlastně fungovat na škole, 

že jsem byla jedna z mála, kdo jsem věděla, co to je a o co jde.). A právě schopnost pracovat 

s kurikulem, zejména znalost obsahu a schopnost didaktické analýzy učiva, byla oceňována 

v podstatě všemi respondenty (Jo, že jsme byli dobře připravení na strukturu hodiny. Že jsme 

jako opravdu věděli nebo sama za sebe že jsem věděla, co jak má za sebou následovat, jaká je 

skladba hodiny. Jaké volit činnosti, jaké používat pomůcky, sama jsem si vyráběla spoustu 

těch různých názorných pomůcek, kartiček. A pak co se taky vztahuje prostě k té výuce, tak 

střídání činností jo, že to není jenom výuka frontální, ale že je pestrá.). 

Konečně v subkategorii reflexe osobnostní a sociální připravenosti respondenti směřovali své 

výroky výhradně směrem k jejich nízké sebedůvěře při komunikaci s rodiči (Na co jsem 

nebyla připravená, člověk asi není připravený na to, ale nevím, jestli ho fakulta může 

připravit, na komunikaci s rodiči. Na to, když opravdu jde do praxe, musí s nimi nějakým 

způsobem vyjít.) i při řešení kázeňských problémů (A potom možná bych více ocenila větší 

přípravu v řešení kázně. Vůbec co mně chybělo, tak to bylo víc teda ohledně toho chování ve 
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třídě. Na to jsem se necítila připravená a možná až letos, když jsem učila ten pátý ročník, tak 

tam to nejvíce drhlo. A protože to už jsou jako pubertální děti, tak v této oblasti.). 

(B) Výběr konkrétní základní školy  

Výsledky začleněné do této kategorie nám ukazují, že na autentický výběr školy si zřejmě 

„troufne“ jen menší část absolventů. Naši respondenti buď dostali konkrétní nabídku (No, já 

jsem se nerozhodoval, já jsem v podstatě byl osloven.; Vůbec nijak, protože mě paní ředitelka 

na té předchozí základní škole prostě dala do ruky lístek a řekla, že zrovna na té škole, která 

tam byla uvedena, hledají prostě učitele.), nebo prostě vzali to, co bylo aktuálně k dispozici 

(Já jsem se vlastně nerozhodovala skoro vůbec. Já jsem se, když jsem studovala, to bylo 

předposlední rok, tak jsem se nějak ze dne na den rozhodla, že bych chtěla už zkusit učit… 

A vy jste zrovna posílal mejl.).  

Pouze jediná respondentka ve svém interview hovořila o tom, že při výběru školy, kam 

nastoupí po svém absolutoriu, zvažovala i její zaměření a vizi (Vybrala jsem si jednak 

z hlediska místa bydliště, v našem bydlišti jsou dvě základní školy a tato základní škola jo má 

lepší reputaci a také je církevně a eticky zaměřena, což je mi osobně blízké.). 

(C) Šok z přechodu do praxe 

Také v této kategorii jsme identifikovali dvě subkategorie, které se vztahovaly k problematice 

uvádějících učitelů a k oblasti řešení kázně ve třídě. Respondenti obsáhle hovořili především 

o svých pocitech, kdy měli po nástupu do praxe pocit, že jsou v tom zcela sami a že se nemají 

dostatečnou podporu (Tak hned u toho vstupu samozřejmě, když jsem byl na pohovoru, tak to 

bylo všechno v pohodě, v pořádku, všechno naučíme, se vším pomůžeme a pak jsem tam přišel 

v srpnu na ten přípravnej týden a prostě hodili do vody a plav. Jako jsem dostal přidělenou 

uvádějící učitelku, ale bylo to tak jako, když něco nevíš, tak se přijď zeptat. Jo nebylo to tak, 

že by mi něco řekla.; Neměla jsem ve škole za kým jít, jako poradit se o těch dokumentech, jak 

je vyplňovat, jak s tím žákem (SPU) jednat, jak ho vzdělávat.).   

Jedna respondentka dokonce zmínila, že tato situace ji přivedla až na pokraj raného vyhoření 

(Já jsem si myslela, že to prostě mám v sobě a že to nějak jako zvládnu, protože do té doby 

jsem vždycky s dětma pracovala instinktivně. A vždycky to šlo (…) a nikdy mě nenapadlo, že 

bych jako nemusela obstát a pak jsem vlastně do půl roku zcela jako přímou linií málem 

vyhořela.). 

Dalším často zmiňovaným šokem byla skutečnost, že začínající učitel stojí najednou před 

úkolem zvládnout třídu kázeňsky. Opakovala se tvrzení, že to na nové učitele žáci „zkoušejí“ 

(Tak úplně na tom začátku mě překvapilo, to je teda negativní, že děti dokážou být zlé. A to 

tak, že jako velmi na přímo zlé. V podstatě, když to řeknu lidově, tak vás jako rozsekají na 

padrť, pokud se necháte.) a také byla zmiňována malá sebedůvěra začínajících učitelů v této 

oblasti (Na začátku, nebo první rok, jsem měla pocit, že dělám všechno špatně. Vždycky, když 

jsem šla z té hodiny, tak jsem si vždycky řekla, tohle jsem mohla udělat líp a tohle taky, tohle 

bych měla příště udělat úplně jinak. Navíc bych řekla, že jsem měla na začátku i mnohem větší 

problémy právě s tou kázní ve třídě a vůbec jsem třeba nevěděla, jak to řešit.).  

4.2 Aspekty profesního života ve vztahu k vlastní životní spokojenosti i k rozhodování 

o další profesní perspektivě začínajících učitelek a učitelů základních škol 

Strukturaci odpovědi na druhou výzkumnou otázku se opírá o dvě kategorie, které s ní 

tematicky souvisejí. Jde o kategorii (A) Kvalita školy a (B) Reflexe vlastního vývoje.  
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(A) Kvalita školy 

Do této kategorie byly utříděny kódy, které se váží k důvodům, proč začínající učitelé hodlají 

zůstat ve stávající základní škole nebo ji chtějí změnit, případně proč chtějí úplně odejít 

z profese. Postupně jsme objevili subkategorie, které se váží ke školnímu klimatu, k nastavení 

školního kurikula a k osobním peripetiím. 

Pro někoho je příznivé klima navázáno především na velikost a organizaci školy (Pořád u mě 

převažuje to, že tu školu mám jakoby ráda a vím, že jako by je pro mě stěžejní právě ten malý 

počet žáků ve třídě a taková ta rodinnější atmosféra.), pro jiné je klíčový přátelsky nastavený 

pracovní kolektiv či přímo osobní vtahy s kolegy (…a jsem spokojena i ohledně komunikace s 

kolegy, že si tam připadám mezi nimi už jako součást toho pedagogického sboru.; 

A najednou je vám jasný, že jste na správným místě. Protože je vám dobře, chodíte tam rádi, 

těšíte se na práci s těma dětma, těšíte se, až se kolegyně zeptáte na to, co jste si povídaly 

včerejší den a je to hrozně jako hrozně to přátelské prostředí.). 

I když naši respondenti byli ve svých školách vesměs spokojeni, u jedné respondentky jsme 

zachytili údaj, že přece jen v budoucnu uvažuje o změně, protože by ráda pracovala na škole 

více zaměřené na individuální potřeby žáků (Je to dobrá škola, jsem tam spokojená, mám tam 

dveře otevřené, ale kdyby přišla nějaká nabídka někdy v budoucnu působit na nějaké 

alternativnější škole, tak to by mě také zajímalo. Pro mě to znamená menší skupina žáků, 

menší škola, menší prostředí a individuálnější přístup.). Tento trend je možné implicitně 

zachytit také u dalšího respondenta (Za druhý ta motivace, nebo ta možnost něco změnit, ta 

možnost vyjet ze zajetejch kolejí je tady na těch státních školách, nebo velkejch školách, jako 

hodně omezená.).  

Celkově lze konstatovat, že žádný ze začínajících učitelů v malém pilotním vzorku reálně 

nezvažuje odchod z profese učitele na prvním stupni základní školy. A to ani v případech, 

když v rozhovorech zmiňovali, že jim vadí nízké platy (Financování je první problém pro mě, 

jako pro chlapa.) nebo delší dojíždění (Trochu mi vadí jen fakt, že dojíždím a také že po celou 

dobu nemám třídnictví.). 

 (B) Reflexe vlastního vývoje 

Součástí rozhovorů byly také pasáže, v nichž začínající učitelé formulovali vlastní profesního 

posun, nejčastěji v reflexi problematiky spojené s výše zmíněným šokem z přechodu do 

praxe. Rovněž v této kategorii jsme vymezili dvě subkategorie. Jedna postihuje změny 

v jejich nahlížení na náročnost profese, druhá pak směřuje ke změnám ve 

vlastním sebevědomí. 

Z vybraných výroků je patrné, že velkou překážkou, kterou musí začínající učitel překonat, je 

psychická náročnost profese, a to zřejmě i ve spojení s časovou náročností přípravy na 

vyučování, což přináší i náročnost fyzickou (Nezměnilo se asi celkem nic. Možná jenom 

pohled na učitele. Vlastně já jsem po celou dobu studia pracovala v rychlém občerstvení. 

A brala jsem to jako takovou strašně náročnou práci, protože třeba jsme měli dlouhé směny, 

desítky. (…) A říkala jsem si, že půjdu teda učit, že si jako oddechnu, že to bude míň náročné 

(…) a pak člověk zjistí, že to tak není no. I kolikrát přijdu unavenější, než když jenom něco 

dělám fyzicky.).  

Na druhou stranu, pokud je tato překážka překonána, může evidentně dojít k posílení 

sebevědomí a celkového sebepojetí (Když si to promítnu o ty tři roky nazpátek, kdy v červnu 

jsem trpěla opravdu bolestma hlavy a nevěděla jsem, jestli tu práci vůbec budu moct dělat 

a všechno bylo na tenkým ledě, který pode mnou křupal, tak vlastně teďka jsem hrozně pyšná 

na to, na jaké škole dělám, s jakýma dětma pracuju.). To se pak příznivě odráží i v dalších 
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profesních činnostech jako je například komunikace s rodiči (cítím se sebevědomější při 

komunikaci s rodiči. Už vím, co si můžu dovolit, umím říct, více vím, ne že bych to věděla 

všechno. (…) Takže toto je v současné době určitě lepší, když mám za sebou více zkušenosti, 

tak dokážu si více stát za tím, co jim říkám.). 

Shrnutí a závěr  

Analýza přepisů rozhovorů umožnila umístit výroky učitelů do pěti tematických kategorií, jež 

bylo možné uplatnit jak u absolventů studia Učitelství pro mateřské školy, tak u absolventů 

studia Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Výroky vztahující se k ohlédnutí se za profesní 

přípravou a počátkům působení v profesi byly zastřešeny tématy Reflexe studia na 

Pedagogické fakultě MU (např. vztah teoretické a praktické složky přípravného vzdělávání, 

metodická vybavenost na výuku, vlastní erudice a osobnostní připravenost), Výběr konkrétní 

(mateřské, základní) školy (popis vlastní cesta "z fakulty na školu") a Šok z přechodu do praxe 

(např. otázky organizace výuky, uvádějících učitelů a oblasti řešení kázně ve třídě). Výroky 

vztahující se k reflexi současného stavu a možného vývoje byly tematizovány v kategoriích 

Kvalita školy (tj. subjektivní kritéria hodnocení pro uvažování o možné změně školy) 

a Reflexe vlastního vývoje (např. náročnost profese, vlastní sebevědomí).  

Empirická data získaná z tohoto aktuálního výzkumu budou dále využita jako podklady pro 

reprezentativní hodnocení relevance a kvality přípravného vzdělávání učitelů primární školy 

na PED MUNI. V centru naší pozornosti rovněž zůstanou i různé aspekty života začínajících 

učitelek a učitelů s důrazem na jejich rozhodování o další životní perspektivě právě po 

uplynutí prvních tří až pěti let v profesi. Tendence, které se nám nyní podařilo identifikovat, 

se stanou základem pro kvantitativní dotazníkové šetření, jež v příštích letech umožní 

analyzovat rozložení názorů v celé kohortě absolventů.  
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VYBRANÉ ASPEKTY PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA VO 

VZDELÁVACÍCH SYSTÉMOCH NA SLOVENSKU A V SUSEDNÝCH 

KRAJINÁCH  

Hnatová Jana 

Abstrakt  

Predmetom  skúmania v tomto príspevku sú vzdelávacie systémy Slovenska, Maďarska, 

Poľska, Českej republiky, Rakúska a Ukrajiny so zameraním na predprimárne vzdelávanie. 

Účelom je analýza rozdielov vo vekovej štruktúre predškolského vzdelávania v jednotlivých 

vzdelávacích systémov, jeho možného trvania, povinnej doby zaškolenia a podpory tohto 

vzdelávania v legislatívnych a záväzných pedagogických dokumentov vybraných krajín. 

Klíčová slova: predprimárne vzdelávanie; štruktúra vzdelávania. 

 

STRUCTURE OF EDUCATION SYSTEMS IN SLOVAKIA AND NEIGHBORING COUNTRIES FROM 

THE PERSPECTIVE OF PRE-PRIMARY EDUCATION 

Abstract 

The subject of research of this paper are the education systems of Slovakia, Hungary, Poland, 

the Czech Republic, Austria and Ukraine, focusing on pre-primary education. The purpose is 

to analyse the differences in the age structure of pre-school education in education systems, 

the possible length of pre-school education, compulsory pre-school education and support for 

this education in legislative and binding pedagogical documents of selected countries. 

Key words: pre-primary education; the structure of education.  

Úvod  

Predprimárne vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacích systémov v Európe. Jeho 

opodstatnenie je deklarované nielen v legislatíve jednotlivých krajín ale aj v európskej 

legislatíve. V strategickom dokumente Európa 2020 (1) sa apeluje na členské štáty EÚ, aby 

zabezpečili na vnútroštátnej úrovni efektívne investovanie do systémov vzdelávania 

a odbornej prípravy na všetkých úrovniach (včítane predškolského vzdelávania) a venovali 

pozornosť každému stupňu vzdelávania s cieľom znížiť predčasné ukončenie školskej 

dochádzky. Víziou je dosiahnuť do roku 2020 európsky štandard, ktorým je zapojenie 

najmenej 95 % detí vo veku medzi 4. rokom a začiatkom povinného primárneho vzdelávania 

do predprimárneho vzdelávania. Slovensko nepatrí medzi krajiny, ktoré by tento štandard 

v súčasnosti dosahovali a bez zmien vzdelávacieho systému nevzniká ani predpoklad jeho 

dosiahnutia v stanovenom termíne. Príspevok sa preto zameriava na vybrané aspekty 

predprimárneho vzdelávania s cieľom porovnať konkrétne vzdelávacie systémy ohľadom 

vekovej štruktúry, možného trvania predškolského vzdelávania, povinnej doby zaškolenia 

a podpory tohto vzdelávania v legislatívnych a záväzných pedagogických dokumentov 

vybraných krajín.  

Výber vzdelávacích systémov krajín bol v tomto príspevku ohraničený geograficky 

najbližšími – susednými krajinami Slovenska s prihliadnutím na historický kontext ich 

vývoja. S Českou republikou tvorilo Slovensko do roku 1992 spoločný štát a do roku 

1939 bola jeho súčasťou i Podkarpatská Rus, ktorá sa z prevažnej časti rozkladala na území 

dnešnej Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, čiastočne na území Slovenska a Poľska. Historické 

prepojenie vzdelávacích systémov s Maďarskom a Rakúskom siaha do roku 1918 a obdobia 
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trvania Rakúsko-Uhorska. Vychádzajúc z tohto dôvodu, boli do porovnávacieho výberu 

začlenené krajiny Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Rakúsko a Ukrajina, ktorých 

vzdelávacie systémy sa napriek príbuzným koreňom už viac ako štvrťstoročie vyvíjajú 

samostatnými smermi. Zastrešujúcim elementom súčasnosti sa javí členstvo piatich štátov 

(okrem Ukrajiny) v Európskej Únii a snahe o naplnenie strategických plánov a dokumentov 

zasahujúcich aj do oblasti vzdelávania.  

Následné rozšírenie uvedeného výberu korešponduje so zámermi grantového projektu VEGA 

1/0844/17 Identifikácia kľúčových obsahových aspektov matematickej edukácie 

v predprimárnom vzdelávaní v medzinárodnom a historickom kontexte riešeného na PF PU 

v Prešove, s podporou ktorého príspevok vznikol. 

1 Predprimárne vzdelávanie z pohľadu vekovej štruktúry a povinnej účasti na 

vzdelávaní 

Najnižšia úroveň vzdelávania je v medzinárodnej klasifikácii ISCED 2011 (2) rozčlenená do 

dvoch podskupín – vzdelávanie v rannom detstve (ISCED 010) a predprimárne vzdelávanie 

(ISCED 020). Poskytovanie vzdelávania v oboch týchto podskupinách je silne prepojené so 

sociálno-ekonomickými ukazovateľmi, akými sú napríklad: trvanie štátom podporovanej 

materskej resp. rodičovskej dovolenky, výška rodičovského príspevku alebo príspevku na 

starostlivosť o dieťa, prekážky súvisiace so vstupom rodiča na trh práce vzhľadom na dopyt 

po zariadeniach venujúcim sa starostlivosti o deti, spôsob  financovania takýchto zariadení, 

dobrovoľnosť alebo povinnosť zákonného zástupcu zabezpečiť pre dieťa absolvovanie časti 

alebo celého predprimárneho vzdelávania. Týmto ukazovateľom je možné a určite aj potrebné 

venovať samostatnú pozornosť, nakoľko výrazne ovplyvňujú nami sledovaný fenomén 

vekovej štruktúry a povinnej účasti na predprimárnom vzdelávaní. V príspevku budú preto za 

smerodajné považované oficiálne údaje uvedené z legislatívnych dokumentoch a štatistikách, 

ktoré vybrané krajiny zverejňujú a poskytujú v rámci nadnárodných porovnávacích štúdií 

(6 až 9 a 11 až 17). K nim patria: 

 oficiálna dĺžka trvania predprimárneho vzdelávania, 

 rozloženie percentuálneho zastúpenia jednotlivých vekových skupín detí zaradených 

do predprimárneho vzdelávania počas sledovaného obdobia,  

 predpokladaná dĺžka života strávená predškolským vzdelávaním. 

Výber vekových skupín a sledovaného obdobia bol spracovaný s využitím databáz Eurostat 

(3, 4) a UNESCO-UIS (5) a vlastných výpočtov pre všetky uvedené krajiny.  

2 Vstup do najnižšej úrovne vzdelávania a jeho trvanie 

Na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku existuje možnosť starostlivosti o deti do troch 

rokov v zariadeniach poskytujúcich takéto služby. Tieto však nie sú zaradené do sústavy škôl 

a školských zariadení a legislatívne v nich nie je deklarované dosahovanie konkrétnej úrovne 

vzdelávania. Najnižšie vzdelávanie je v týchto krajinách zviazané s úrovňou 

ISCED 020 a vekom troch rokov dieťaťa. Skorší nástup do vzdelávania než je oficiálne 

uvedený vek (t.j. na Slovensku a v Českej republike od 2 rokov, v Poľsku od 2,5 roka) je 

možný len v konkrétnych resp. výnimočných prípadoch (11 až 14). Podobne Rakúsko ponúka 

starostlivosť pre deti do troch rokov v detských zariadeniach Kinderkrippe, tieto však už 

zaradzuje do úrovne ISCED 010. V Maďarsku legislatíva umožňuje skorší nástup do 

predprimárneho vzdelávania na úrovni ISCED 020 len v prípade, že je do zariadenia zapísaný 

nižší počet detí než je jeho kapacita. Od r. 2015 je v Maďarsku požadované absolvovanie 

predprimárneho vzdelávania deťmi od troch rokov (15). Posledný rok predprimárneho 

vzdelávania je povinný v Rakúsku, Poľsku, v Českej republike a na Ukrajine, aj keď Ukrajina 

v súčasnosti rieši závažné problémy súvisiace s nedostatkom miest v predškolských 
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zariadeniach (17). Na Slovensku nie je absolvovanie predprimárneho vzdelávania povinné 

s výnimkou situácie, keď dieťa aj po dovŕšení 6. roku života stále nedosahuje požadovanú 

úroveň školskej spôsobilosti, pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom 

na sociálne prostredie uňho nie je predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého 

ročníka základnej školy (11). 

Dopad týchto faktov na rozloženie percentuálneho zastúpenia jednotlivých vekových skupín 

detí zaradených do predprimárneho vzdelávania je markantný. Vychádzajúc zo štatistických 

údajov (3,4,5,7,8,17) zisťujeme, že v nami sledovanom období 2006 – 2016 sa darilo napĺňať 

európsky štandard 95%-nej účasti detí vo veku medzi 4. rokom a začiatkom povinného 

primárneho vzdelávania v predprimárnom vzdelávaní len Maďarsku a Rakúsku. V Poľsku, 

pod vplyvom prebiehajúcich legislatívnych zmien vzdelávacieho systému, možno pozorovať 

nárast účasti detí v predprimárnom vzdelávaní a od r. 2015 dosiahnutie a prekročenie 

stanoveného európskeho štandardu. Podobný vývoj je možné predpokladať i v Českej 

republike, kde bola zavedená povinnosť absolvovať posledný rok predprimárneho 

vzdelávania v šk. r. 2016/17. Na Slovensku, napriek bezplatnému vzdelávaniu v poslednom 

roku predškolskej dochádzky, účasť detí v sledovanom období nedosahuje viac než 85%. 

Podobne Ukrajina (do r. 2013) podľa údajov UNESCO-UIS neprekročila hranicu 83% 

a v súčasnosti (k 31.7.2018) uvádza dosiahnutie 55% účasti detí v rôznych typov 

predškolských vzdelávacích inštitúcií (17).  

3 Predpokladaná dĺžka života strávená predškolským vzdelávaním  

Pod predpokladanou dĺžkou života strávenou predškolským vzdelávaním rozumieme počet 

rokov, ktorý očakávame, že dieťa strávi v rámci špecifikovanej úrovne vzdelania. Pri  výpočte 

tohto údaju v jednotlivých rokoch sledovaného obdobia je možné vychádzať z metodiky UIS 

(9), ktorá predpokladanú celkovú dĺžku života stráveného vzdelávaním vyjadruje pomocou 

súčtu vekových pomerov v jednotlivých úrovniach vzdelania.  

Nasledujúce výpočty boli realizované pomocou vzťahu: 𝑃𝐷𝑍𝐼𝑆𝐶𝐸𝐷 0 = ∑ 𝑉𝑃𝑖
𝑛
𝑖=0 , kde:  

 PDZISCED 0 je predpokladaná dĺžka života jedinca strávená predprimárnym vzdelávaním, 

 VPi sú vekové pomery počtu detí zúčastňujúcich sa predprimárneho vzdelávania 

k populácii detí vo veku i-rokov, ktorú podľa (10) môžno ohraničiť pomocou oficiálnej 

dĺžky trvania rozsahom 2 až 7 rokov života dieťaťa.  

Sčítaním všetkých vekových podielov počtu detí zúčastňujúcich sa na predprimárnom 

vzdelávaní sa získa výsledná hodnota vyjadrujúca predpokladaný počet rokov jedného 

dieťaťa, ktoré v danom systéme strávilo predprimárnym vzdelávaním. Porovnaním údajov 

z obdobia pokrývajúceho viacero rokov je možné prezentovať vývoj systému predprimárneho 

vzdelávania konkrétnej krajiny z deskriptívneho hľadiska porovnania priemerného počtu 

rokov, ktoré daný vzdelávací systém obyvateľstvu ponúka. Následnou regresnou analýzou 

vzhľadom k spracovanému obdobiu desiatich rokov, realizovanou s využitím programu 

Statistica 12, bolo možné vyhodnotiť tendenčné smerovanie vývoja konkrétnych systémov 

(obr. 2), ktoré sumarizujeme v bodoch: 



 
 

40 
 

Obr. 1: Vývoj predpokladanej dĺžky života strávenej predprimárnym vzdelávaním na Slovensku a v susedných 

krajinách v rokoch 2006 – 2016. Pramene: (3), (4), (5), (7), (8), vlastné výpočty. 

 
 

 Vyššia hodnota predpokladanej dĺžky života (ďalej len PDZ) jedinca strávenej 

predprimárnym vzdelávaním v Maďarsku (PDZ > 3,2439) a v Českej republike (PDZ > 

3,0693) naznačuje vyššiu pravdepodobnosť dlhšej predpokladanej doby vzdelávania deti 

týchto krajín vo vzdelávacom systéme. Čo je podľa nášho názoru nutnou (nie však 

postačujúcou) podmienkou požadovanej prípravy dieťaťa na vzdelávanie v ďalšom stupni 

vzdelávania.  

 Ukrajina, Rakúsko a Poľsko vykazujú v lineárnej regresii pozitívny trend zvyšovania 

predpokladanej doby predprimárneho vzdelávania.   

 Predprimárne vzdelávanie v Maďarsku a na Slovensku vykazuje v lineárnej regresii 

vysokú stálosť predpokladanej doby účasti detí na vzdelávaní, avšak s rozdielom 

dosahujúcim temer 10 mesiacov, čo predstavuje rozsah jedného školského roka. 

Záver  

Uvedené čiastkové zistenia preddikujú možnosť zoskupiť vzdelávacie systémy podľa vekovej 

štruktúry detí zaradených do predprimárneho vzdelávania do skupín vyznačujúcich sa 

spoločnými charakteristikami polohy a variability. V prípade rozšírenia výberu vytvárajú 

jeden z objektivizujúcich podkladov následnej komparatívnej zhlukovej analýzy vzdelávacích 

systémov predprimárnej edukácie s možnosťou identifikácie spoločných čŕt systémov celého 

zhluku..  

Sledovanie vplyvu zavedenia povinnej účasti na predprimárnom vzdelávaní na ďalšie 

ukazovatele, ako sú zníženie percenta žiakov predčasne ukončujúcich školskú dochádzku, 

obsah a rozsah predprimárneho vzdelávania, vzdelávacie výsledky dosahované v neskoršom 

školskom veku budú obsahom ďalšieho skúmania.  
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REPERTOÁR DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ V TRADICÍCH A 

PERSPEKTIVÁCH 

Hovadíková Karolína 

Abstrakt  

Příspěvek se zabývá problematikou repertoáru dětských pěveckých sborů, popisuje hlavní 

aspekty hledání a výběru vhodných písní pro určitou věkovou kategorii. Konkrétně se jedná 

o analýzu repertoárů přípravných oddělení dětských pěveckých sborů Campanella, Cantabile, 

Ondrášek a Jitro v rozmezí let 2014 až 2016. 

Zaměřili jsme se zejména na roli motivace žáků při vstupu do dětských sborů a na jejich 

následné setrvání a činnost ve sborech po dobu několika let. 

V souvislosti s tím jsme zkoumali takové podmínky, jako jsou např. sociální aspekty, dále 

jsme sledovali vlohy žáků – vnímání rytmu, hudební paměť, harmonicko-melodické cítění 

apod. 

Práce s pěveckými sbory je stále živá, a tak, jak se rozvíjí a mění společnost, tak se také mění 

role hudby v životě dětí. 

Klíčová slova: pěvecký sbor; repertoár; sbormistr; skladba; skladatel; hlas. 

 

CHILDREN CHOIRS´ REPERTOIRE IN TRADITIONS AND PERSPECTIVES  

Abstract  

This work focuses on the problem of how to choose the appropriate repertoire for 

children´s choirs. It describes the main aspects that are important for seeking suitable 

compositions for specific age group. We analyzed the repertoires of four children’s choirs 

between the years 2014 and 2016. In this project, we focused on the importance of motivating 

pupils. 

Key words: singing choir; repertoire; choirmaster; composition; composer; voice. 

Úvod  

Slovo repertoár, původem z francouzského slova répertoire, označující určitý seznam, sbírku 

či rejstřík, dnes spojujeme s pojmenováním souboru hudebních skladeb, které jsou daným 

tělesem prezentovány v určitém čase a na určitém místě. Jedná se o výčet písní, které bude 

v našem případě určitý pěvecký sbor zpívat. Při výběru konkrétního repertoáru je nutno 

přemýšlet také o dramaturgii, jejímž úkolem je zpracovat kvalitní výběr písní, který bude 

vyhovovat úrovni sboru, zaujme obecenstvo a poskytne potřebný prostor pro další rozvoj. 

Tento proces je úkolem managementu, který obstarává veškeré zákulisní zabezpečení, 

umožňuje získat potřebný notový materiál, dostatek žáků, zajišťuje nábor nových zpěváků 

apod. V tomto příspěvku se budeme věnovat především přípravným oddělením pěveckých 

sborů, kde se v úvodu zaměříme na aspekty ovlivňující nejen výběr repertoáru, ale samotnou 

činnost mladých zpěváků v souboru.  

 

1 Výběr a nácvik vhodného repertoáru 

Každý sbormistr pracující s takovým oddělením věnuje spoustu času nácviku písní, který trvá 

několikanásobně déle než se staršími dětmi. S malými dětmi musíme dbát na neustálé 

opakování a drilování slov, doplňujeme ho o rytmicko-pohybovou činnost, která jim jinak 
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obyčejné hodiny zpěvu zpříjemní. U dětských sborů je výběr písní právě kvůli textu často 

omezen. Řada dětí ještě neumí číst, a proto sbormistr uplatňuje techniku imitace. Pro 

usnadnění sbormistr využívá instrumentálního doprovodu např. klavíru, díky kterému si žáci 

lépe vybaví určitou melodii, napomáhá takto navodit potřebnou náladu, kterou je nutné do 

zpěvu vnést. Je logické, že u malých dětí zde budeme volit témata spojená s přírodou, zvířaty, 

obecně věcmi, které jsou veselé, pro ně příjemné, a tudíž i lákavé. Proto samotný repertoár se 

může stát jedním z hlavních motivačních činitelů pro vstup malého dítěte do pěveckého 

sboru. 

Nejdůležitějším kritériem pro tvorbu repertoáru je to, pro jaký typ sboru budeme jednotlivé 

písně volit. Čestmír Stašek uvádí čtyři atributy výběru, podle kterých se bude rozhodovat 

o druhu pěveckého tělesa. Jsou to velikost sboru, jeho věková kategorie, obsazení sboru, tím 

myslíme, zda budeme pracovat pouze s jednohlasými, dvojhlasými či dokonce vícehlasými 

písněmi, a důležitost vzniku samotného tělesa, zda se jedná o sbor, který vznikl samovolně se 

zájmem občasného vystupování, či o dlouhodobou činnost.1 

2 Faktory ovlivňující práci s pěveckých sborem 

Níže se v příspěvku budeme zabývat podmínkami hudebního rozvoje jedince, které jsou 

významným činitelem pro následnou práci v pěveckém sboru a tvorbu písňového repertoáru. 

František Sedlák specifikuje pojem hudební schopnosti, které definuje jako „psychické 

struktury a vlastnosti jedince, které odpovídají požadavkům hudebních činností a zajišťují 

jejich přiměřenou úspěšnost.“2  První hudební schopností, která se rozvíjí již u jednoročního 

dítěte, je smysl pro rytmus. Zda dítě oplývá citem pro rytmus, zjistíme jeho výrazným zájmem 

o říkadla, hudbu, které doprovází pohyby svého těla. Se smyslem pro rytmus souvisí důležité 

aspekty, na které se musí zpěvák zaměřit, smysl pro metrum a tempo. Pro děti předškolního 

věku je obtížné se udržet v daném taktu, proto zde nastupuje jejich sbormistr, který je diriguje 

a společně s hudebním doprovodem se pokouší udržet stejné metrum. Obdobně je to i se 

smyslem pro tempo, které by mělo zůstat neměnné, pokud není změna předepsána v notách. 

Menší děti mají tendenci zrychlovat, proto je vhodné, aby byl jejich zpěv podložen určitou 

instrumentální složkou.3  

Ve věku čtyř až šesti let je už dítě připraveno pro hudební činnost, jelikož v tomto okamžiku 

již disponuje hlasovým orgánem, jehož funkce se postupně zlepšuje. Značně rozvinuté jsou 

i sluchové dovednosti, vnímání délky, pauzy, změny tempa, rozdílů v rytmických útvarech, 

avšak kvůli špatné koordinaci pohybů nejsou děti prozatím schopny hry na složitější hudební 

nástroje.4 Podle Sedláka „děti dovedou transponovat určitý hudební obsah, hudební náladu, 

nebo charakter skladby v příslušný tělesný pohyb“.5 Činnost, která je pro děti předškolního 

věku typická, je hra. Nejen že stimuluje jejich zvídavost, ale také podporuje proces 

začleňování do kolektivu. Děti začínají produkovat různé zvuky, pohybují se do rytmu 

a s oblibou rytmizují říkadla.6 Okolo pěti let je dítě schopno rozlišit, zda je skladba vážného či 

veselého charakteru. Tyto schopnosti následně využívá pro pohybové vyjádření skladby. 

Z řad výzkumů víme, že už u šestiletého dítěte můžeme mluvit o tzv. hudební paměti. Takový 

                                                           
1 STAŠEK, Čestmír. ABC začínajícího sbormistra: receptář ve 40 bodech. Praha: Supraphon, 1981. 
2 SEDLÁK, František. Základy hudební psychologie: celostátní vysokoškolská učebnice. Praha: SPN, 1990. 

s. 35. 
3 DANIEL, Ladislav. Metodika hudební výchovy: zpěvní hlas – poruchy – prevence. Olomouc: Univerzita 

Palackého, 1992. 
4 FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. V Praze: Karolinum, 2005. 
5 SEDLÁK, František. Hudební vývoj dítěte: analytická studie. Praha: Supraphon, 1974. s. 88. 
6 DRÁBEK, Václav. Stručný průvodce hudební psychologií. Praha: Editio Supraphon, 1984. 
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jedinec si zapamatuje jednoduchou melodii, kterou je schopen následně reprodukovat.7 

Předškolní věk je již správné období pro aplikování hudebně pohybových cvičení, která u dětí 

postupně rozvíjejí cit pro hudební rytmus, dle Sedláka je to doba, „kdy jednota pohybu, hudby 

a slova je zcela přirozená a neporušená“.8 Mezi první pohybová cvičení, která jsou do 

sborových hodin zařazena, patří jednoduchá rytmizace slov na jednom či více tónů, které 

doprovázíme tzv. hrou na tělo. Jedná se o tleskání, pleskání o nohy, dupání, otáčení, luskání 

apod. Učitel by se měl postupem času snažit, aby žáci za doprovodu hudby vytvářeli vlastní 

pohybové kreace, kterými vyjadřují své pocity a aktuální náladu. Řada pedagogů radí 

zařazovat krátké, jednoduché skladby s výrazným rytmem, které děti ihned přinutí k tanci. 

Výsledkem by nemělo být neřízené poskakování, mělo by se jednat o samovolný pohyb, který 

vychází z charakteru skladby a aktuálního rozpoložení dítěte.9 Právě výběrem vhodného 

repertoáru docílíme možnosti zařazení pohybového doprovodu, který je pro děti nejen 

motivací pro další práci ve sboru, ale také jistá forma odreagování. 

Dalšími z řady motivačních činitelů ovlivňující sborovou aktivitu jsou sociální aspekty. 

„Utváření vztahů a postojů k hudbě a vznik motivace k hudebním činnostem jsou klíčovými 

otázkami současné hudební pedagogiky.“10 Učitelé by měli v dítěti vzbudit zájem o hudbu, 

umožnit mu cokoliv v ní tvořit a také se i rozvíjet. Pokud na pojem motivace pohlédneme 

z hlediska fyziologického, bude se jednat o „proces vzbuzování, udržování a regulace chování 

na základě přeměny energie uvnitř orgánů.“11 Předmětem hudební pedagogiky jsou způsoby, 

jakými jedinec navazuje svůj první kontakt s hudbou a obecně jak si vytváří trvalý vztah 

k hudbě. Bohužel nebyla prozatím žádnými pedagogy vytvořena jednotná teorie motivace, 

avšak jediné, na čem se shodli, je tvrzení, že motivace je odpovědí na aktivitu jedince. 

O první hudební motivaci mluvíme již v prvních měsících života dítěte, která pramení 

z vnitřní stimulace vyvolané spontánními reakcemi spojenými s pohybovými či pěveckými 

projevy. Zmíněnou primární motivaci lze ještě posílit pomocí vrozených dispozic, které mu 

ulehčí práci a urychlí hudební rozvoj.12 Motivace je tedy vnitřní proces, který probíhá mezi 

motivovaným subjektem a motivující situací. Mezi motivační činitele bychom měli zmínit 

taktéž rodinu, školu, vztah mezi sbormistrem a zpěvákem, spolupráce mezi dětmi a klima 

dané školy.13  

Mezi sociální aspekty, které nejvíce ovlivňují činnost žáka v pěveckém sboru, musíme na 

prvním místě jednoznačně zmínit rodinu. Ta má na rozvoj dítěte největší podíl. Matky svým 

dětem zpívaly již od narození, a to mělo za následek správný pěvecký rozvoj a brzké pěvecké 

pokusy. V posledních letech se hudební tvořivost a zpěv obecně z rodin vytrácí. Maminky již 

přestaly zpívat ukolébavky, a tím se narušil intimní vztah mezi matkou a dítětem. Z výzkumů 

bylo zjištěno, že první pěvecké projevy u dětí začínají až v mateřské škole, což je pro jejich 

hudební vývoj příliš pozdě. Tyto děti, které absolvují základní školu, nejsou schopny 

samostatného zpěvu, a co víc, nemají utvořeny postoje k umělecké hudbě, nedovedou tuto 

hudbu prožívat.14 

Pro správný výběr repertoáru je nutno brát v úvahu také rozvoj harmonicko – melodického 

cítění. Dospělý člověk používá vybrané psychologické mechanismy, pomocí nichž vnímá 

a rozpoznává známé melodie. Díky nim nemá obtíže poznat melodii, která byla 

                                                           
7 SEDLÁK, František. Hudební vývoj dítěte: analytická studie. Praha: Supraphon, 1974. 
8 SEDLÁK, František. Hudební vývoj dítěte: analytická studie. Praha: Supraphon, 1974. s. 152. 
9 SEDLÁK, František. Hudební vývoj dítěte: analytická studie. Praha: Supraphon, 1974. 
10 SEDLÁK, František. Hudební vývoj dítěte: analytická studie. Praha: Supraphon, 1974. s. 58. 
11 SEDLÁK, František. Hudební vývoj dítěte: analytická studie. Praha: Supraphon, 1974. s. 59. 
12 SEDLÁK, František. Hudební vývoj dítěte: analytická studie. Praha: Supraphon, 1974. 
13 DRÁBEK, Václav. Stručný průvodce hudební psychologií. Praha: Editio Supraphon, 1984. 
14 SEDLÁK, František. Hudební vývoj dítěte: analytická studie. Praha: Supraphon, 1974. 
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transponována do jiné tóniny. Tyto mechanismy se však u dětí vyvíjejí postupně. Prvním 

vývojovým obdobím je výšková oblast. Novorozenec si zapamatuje určitou melodii pouze 

v dané tónině, pokud bychom ji transponovali, dítě ji už nepozná, „nemá vybudován proces 

abstrahování od konkrétních tónových oblastí, v kterých melodii slyšelo“.15 Okolo pátého roku 

jsou již děti schopny vnímat tonalitu.16 Tonální cítění bylo zjištěno pouze u třetiny dětí ve 

věku pěti let. U ostatních dětí, které tuto schopnost neměly, se tento nedostatek projevoval 

skrze špatnou intonaci. Důvodem bývá absence zpěvu z okolí, tím dítě ztrácí možnost tuto 

schopnost získat prostřednictvím častého poslechu.17 V pozdějším věku děti již rozpoznají, 

zda daný tón do původní melodické linky ještě patří. V závěrečném stádiu, okolo jedenáctého 

roku, dítě bez problému rozpozná jak obrys melodické linky, tak změnu tónu v dané tónině. 

Součástí dokončení vývojové řady je schopnost odhalit malou změnu v intervalovém 

postupu.18 

3 Analýza repertoárů vybraných pěveckých sborů 

V závěru příspěvku se budeme věnovat vybraným pěveckým sborům, kde jsme analyzovali 

jejich písňové repertoáry mezi lety 2014 a 2016. Prvním rozebíraným souborem je Pěvecký 

sbor Campanella, založený Karlem a Jiřím Klimešovými v roce 1967 v Olomouci. Zde jsme 

se zabývali přípravnými odděleními Broučci a Berunky, které řídí zkušená sbormistryně Mgr. 

Daniela Vrajová. Z našeho rozboru vychází, že vedoucí pěveckých oddělení se snaží repertoár 

neustále obměňovat, avšak mezi skladateli má své oblíbené autory, jejichž sbírky s radostí 

stále používá. Z výčtu nejvíce opakovaných tvůrců dětských písní bychom zmínili Jiřího 

Temla a jeho cyklus Cirkus rámus kolotoč, Pavla Jurkoviče se zpěvníkem Jak počítají koťata, 

profesora Pavla Klapila s cyklem Od soboty do soboty, Václava Ptáčka se sborníkem 

Zazpívejte si děti, Petra Ebena s cyklem Zelená se snítka, profesora Jana Vičara s cykly 

Míšovy písničky, pro dětský sbor, housle a klavír, a Ufo, ufo, ufoni a jiné písničky pro děti 

dále Emila Hradeckého s cyklem Sbory a sborky pro kluky a holky. Mimo výše zmíněné 

významné písňové cykly sbormistryně do sborového repertoáru zařazuje řadu lidových písní 

jako Běží liška, Pekla vdolky, které obohacuje o pohybový doprovod. 

Druhým tělesem, které jsme do naší analýzy zahrnuli, se stal pěvecký sbor Cantabile se 

sídlem v Hranicích. Tento sbor byl založen v roce 1998, a po příchodu nynější sbormistryně 

Mgr. Markéty Láskové se začal pěvecky velmi rozvíjet. I zde se budeme zaměřovat pouze na 

přípravné oddělení Cantabilka. Repertoár tohoto oddělení tvoří především lidové písně 

Ovčáci, čtveráci, Maličká su, Pec nám spadla, Skákal pes, Travička zelená apod. U těchto 

písní sbormistryně dále pracuje se změnou rytmu. Pokud se přece jen rozhodne pro náročnější 

skladby, volí následující autory, jako je Petr Eben s cyklem Elce pelce kotrmelce, Viktor 

Kalabis a Jan Hanuš a jejich sborník Skřivánek, dále Ladislav Němec a jeho zpěvník 

20 písniček pro děti, II. Díl, Otmar Mácha s cyklem Bábrlata, televizní písničky pro nejmenší 

a stejně jako paní Vrajová oblíbený Pavel Jurkovič se sborníky Malým zpěváčkům sborník 

písní pro menší děti a Na Orffovských cestách I-III, písničky pro malé i větší. 

Třetím souborem, kterým se v příspěvku budeme zabývat, je Pěvecký sbor Ondrášek 

s působištěm v Novém Jičíně. Přípravná oddělení, Hrášek a Rarášek, dnes řídí výborná 

sbormistryně Michaela Glogarová. Jelikož se složení obou sborů každý rok mění, vedoucí 

souboru stále setrvává, u již ověřených autorů, které můžeme opakovaně najít v programech 

pořádaných koncertů. Z výčtu nejpreferovanějších skladatelů dětských sborových skladeb 
                                                           
15 FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. V Praze: Karolinum, 2005. s. 137. 
16 FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. V Praze: Karolinum, 2005. 
17 SLAVÍKOVÁ, Marie. Psychologické aspekty hlasové výchovy žáků základní školy. V Plzni: Západočeská 

univerzita, 2004. 
18 FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. V Praze: Karolinum, 2005. 
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uvádíme Petra Ebena s cykly Ó, milé dítky, Co se za den zažije a Zelená se snítka, Jaroslava 

Křičku s cyklem Písně a pochody, prof. Vičara s cykly Písně a melodramy a Co mi ještě zbylo 

ze Žáčka, pro dětský sbor a klavír, Bohuslava Martinů s cyklem Dětské písně, Václava Ptáčka 

s cyklem Zazpívejte si děti, Karla Bendla s cyklem Skřivánčí písně a opět Pavla Jurkoviče 

jako u výše zmíněných sborů.  

Poslední soubor, který zde zmiňujeme, je královehradecký sbor Jitro, jehož přípravné 

oddělení Skřivánek vede Mgr. Lucie Gregorovič Fárová. Sbormistryně obdobně jako Mgr. 

Lásková raději pracuje delší dobu se stejným repertoárem, aby docílila kvalitního nácviku 

a tzv. „zažití“ skladby. Mezi nejčastěji zařazované autory patří, stejně jako u všech vybraných 

sborů, Pavel Jurkovič s cykly Na orffovských cestách – písničky pro malé i větší, Podpísničky 

s doprovodem dětských nástrojů, Malým zpěváčkům a Barvy, Petr Eben s cykly Co se za den 

zažije a Kolotoč a hvězdy, Jan Jirásek s cyklem Kudy kam – písničky pro jednohlasý dětský 

sbor, Bohuslav Martinů s cyklem Písničky na jednu stránku, František Gause s cyklem 

Začínáme zpívat dvojhlasně, Otmar Mácha s cyklem Malým zpěváčkům sborník pro menší 

děti a Emil Hradecký s cyklem Sbory a sborky pro kluky a holky. 

Závěr  

Shrneme-li přehled repertoárů všech čtyř pěveckých sborů, pozorujeme nejen časté 

zařazování prostých lidových písní z důvodu jejich jednoduchých melodií a textů, ale také 

opakující se jména významných autorů písňových cyklů pro dětské pěvecké sbory jako je Petr 

Eben, Pavel Jurkovič, Václav Ptáček, Miroslav Raichl, prof. Pavel Klapil, prof. Jan Vičar, Jiří 

Teml a Jiří Feld. Tyto autory bychom mohli doporučit všem začínajícím sbormistrům. 

(Příspěvek byl částečně použit z diplomové práce) 
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POZITÍVNE A NEGATÍVNE ASPEKTY V PROFESII VYCHOVÁVATEĽA 

V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ 

Hrubá Miriama 

Abstrakt  

Príspevok teoreticko-empirického charakteru sa zaoberá teoretickou analýzou problematiky 

profesie vychovávateľa v školskom klube detí. Súčasťou príspevku je kvalitatívne 

orientovaný výskum, ktorého cieľom bolo zistiť pozitívne a negatívne aspekty v práci 

vychovávateľa. Zamerali sme sa nielen na problémy, ale aj na pozitiva sprevádzajúce 

vychovávateľov v ich profesii. Na zber kvalitatívnych údajov bola použitá metóda 

individuálneho pološtruktúrovaného interview. V časti interpretácie výsledkov uvádzame 

kompletnú sumarizáciu výskumných zistení, ktoré môžu byť východiskom pre ďalšie 

pedagogické bádanie v uvedenej problematike. 

Kľúčové slová: skolský klub detí; výchova v čase mimo vyučovania; vychovávateľ; 

kvalitatívny výskum. 

 

POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS OF THE EDUCATOR PROFESSION IN THE SCHOOL 

CHILDREN’S CLUB 

Abstract  

This contribution of a theoretical-empirical character deals with a theoretical analysis of the 

educator profession in the school children's club. Part of this contribution is qualitatively 

oriented research aimed at identifying positive and negative aspects in the work of the 

educator. We focused not only on problems but also on the positive attitudes of educators in 

their profession. The questionnaire on qualitative data used the method of an individual semi-

structured interview. In the interpretation of the results, we present a complete summary of 

the research findings, which may be the basis for further pedagogical research on the subject. 

Key words: children's school club; out-of-school education; educator; qualitative research. 

Úvod 

Výchova je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Realizuje sa v konkrétnych podmienkach, 

či už v rodinnom alebo školskom prostredí, v centrách voľného času, v domovoch mládeže, 

alebo v školách v prírode prostredníctvom rôznych aktivít a činností, ktoré by mali dieťaťu vo 

voľnom čase priniesť uspokojenie jeho potrieb. Vzhľadom na charakter príspevku budeme 

používať užšie zameraný pojem „výchova v čase mimo vyučovania“, ktorá sa zameriava 

predovšetkým na formovanie a rozvoj osobnosti dieťaťa v školskom klube detí. 

1 Teoretické východiská 

Výchovu v čase mimo vyučovania možno chápať ako cieľavedomú, zámernú 

a organizovanú činnosť zameranú na rozvoj osobnosti, ktorú uskutočňujú školské 

a mimoškolské inštitúcie, zariadenia, či organizácie s deťmi v ich voľnom čase 

(Kratochvílová, 2010). Existencia výchovy mimo vyučovania je plne závislá od voľného času 

žiakov primárneho vzdelávania. Voľný čas považuje autorka za významný faktor 

ovplyvňujúci nielen podmienky, ale aj celý proces výchovy v čase mimo vyučovania. 

Výchova v čase mimo vyučovania je najčastejšie realizovaná v školskom klube detí (ďalej už 

len ŠKD), ktorý patrí k najrozšírenejším výchovno-vzdelávacím zariadeniam zabezpečujúcim 

výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti v čase mimo vyučovania. Podľa § 114, odseku 
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1, zákona č. 324/2012 Z. z. (2012, s. 2218) ŠKD „zabezpečuje činnosť pre deti, ktoré plnia 

povinnú školskú dochádzku na základnej škole.“ Podľa výchovného programu školského 

zariadenia je táto činnosť zameraná nielen na ich prípravu na vyučovanie, ale aj na oddych  

v čase mimo vyučovania, prípadne počas školských prázdnin. Významným činiteľom 

výchovného pôsobenia v čase mimo vyučovania je vychovávateľ. Profesia vychovávateľa má 

podľa Kasáčovej (2006) svoje špecifiká v troch základných úrovniach. Ide o úroveň 

individuálnu, ktorá zahŕňa osobnostné predpoklady a charakteristiky, ktorými má 

vychovávateľ disponovať. Osobnosť vychovávateľa má v porovnaní s inými pedagogickými 

profesiami svoje špecifiká, ku ktorým Bendl (2015) zaraďuje kladný vzťah k deťom, 

organizačné schopnosti, schopnosť byť prirodzenou autoritou, komunikačné zručnosti, 

kultivovaný prejav, dôslednosť, zmysel pre humor, kreativitu a schopnosť improvizácie. 

K dôležitým charakteristikám vychovávateľa patrí aj schopnosť neustáleho sebarozvoja a 

tvorivého reagovania na meniace sa podmienky prostredia. Hájek (et al., 2008) zaraďuje 

k ďalším dôležitým črtám osobnosti vychovávateľa, ktoré sú podmienkou pre úspešný výkon 

povolania, schopnosť empatie, emočnú odolnosť a optimizmus. Ďalšou špecifickou 

dimenziou v profesii vychovávateľa je spoločenská úroveň, v rámci ktorej sa formulujú 

povinnosti vychovávateľa a požiadavky spoločnosti na jeho pracovný výkon, ktoré sú 

v súčasnosti kladené príliš vysoko. Kratochvílová (2010) zdôrazňuje, že vychovávateľstvo si 

vyžaduje schopných, odborne pripravených, vzdelaných a kreatívnych odborníkov. 

Kvalifikačná úroveň reprezentuje požadované vzdelanie potrebné na výkon povolania 

vychovávateľa. Kvalifikačné predpoklady vychovávateľa v školskom klube detí vymedzuje 

zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch č. 317/2009 Z.z. a vyhláška MŠ SR 

č. 437/2009 Z.z. Helus (2009) uvádza, že profesionalita vychovávateľa, teda tvorcu 

edukačného diania, je založená na kompetenciách, ktoré mu umožňujú objasniť, zdôvodniť, 

obhájiť a zdokonaliť svoje pedagogické konanie a niesť zaň zodpovednosť nielen pred 

orgánmi školy, ale aj pred rodičmi, deťmi a vlastným svedomím. Obsahovú náplň práce 

vychovávateľa v ŠKD zhrnul Bendl (2015) do niekoľkých oblastí. Vychovávateľ okrem 

priamej výchovnej a vzdelávacej činnosti, ktorá zahŕňa rozvoj osobnosti dieťaťa 

prostredníctvom rôznych aktivít, výchovu k hodnotám, spolupráci a tolerancii, vykonáva 

v rámci svojej profesie aj administratívne činnosti spojené s evidenciou dochádzky detí, 

pedagogickou činnosťou a hodnotením výsledkov detí. Súčasťou práce vychovávateľa sú 

i organizačné činnosti súvisiace s organizáciou režimu ŠKD, kontrolu jeho dodržiavania, 

plánovania, organizovania činnosti detí v ŠKD, organizáciou výletov a ďalšími poznávacími, 

či kultúrnymi aktivitami. Koordinačné a metodické činnosti v oddeleniach ŠKD zahŕňajú 

tvorbu výchovných a vzdelávacích dokumentov, evaulačných nástrojov, preventívnych 

programov, programov integrácie a inklúzie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Súčasťou profesie vychovávateľa je diagnostická činnosť, teda posudzovanie 

individuálnych zvláštností a potrieb detí.  

Ako je možné vidieť, vychovávatelia vykonávajú viacero významných činností, avšak aj 

napriek tomu majú podľa Kratochvílovej (2010) v našej spoločnosti nižší spoločenský status 

ako napríklad učitelia, či predstavitelia iných profesií. Príčinou nízkej prestíže vychovávateľa 

je podľa autorky spoločenské nedocenenie, nízke finančné ohodnotenie, nedostatočné 

materiálne zabezpečenie a na druhej strane vysoké požiadavky a obsahová i časová náročnosť 

práce s deťmi. Vychovávateľ v porovnaní s učiteľom musí pracovať s deťmi, ktoré sú 

unavené z predchádzajúceho vyučovania, nemá pevnú normovanú 45 – minútovú vyučovaciu 

hodinu, ani pevné záväzné učebné osnovy, chýbajú mu kvalitné materiály, učebnice, 

metodiky a pomôcky. K ďalším problémom v práci vychovávateľa podľa Bendla (2015) patrí 

nevyhovujúce materiálne vybavenie oddelení a nárast počtu detí s výchovnými problémami. 

Za výhodu sa považuje skutočnosť, že práca vychovávateľa je flexibilnejšia, čo ponúka široký 
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priestor pre tvorivú činnosť. Za účelom zistenia ďalších pozitívnych a negatívnych aspektov 

v profesii vychovávateľa sme realizovali kvalitatívne orientovaný výskum, ktorého koncepciu 

spolu s interpretáciou zásadných zistení prinášame v nasledujúcej časti príspevku. 

2 Metodika výskumu 

V tejto časti príspevku uvádzame metodiku a výsledky kvalitatívne orientovaného výskumu. 

Definujeme cieľ výskumu, výskumné otázky, použité výskumné metódy a bližšie 

charakterizujeme výskumnú vzorku. Na základe analýzy získaných údajov prinášame súhrnné 

zistenia týkajúce sa pozitívnych a negatívnych aspektov v profesii vychovávateľa v ŠKD. 

Cieľ výskumu 

Hlavným cieľom výskumu bolo identifikovať pozitívne a negatívne aspekty v profesii 

vychovávateľa v ŠKD. Výskumom kvalitatívneho charakteru sme sa snažili zistiť, aký je 

potenciál ŠKD z pohľadu vychovávateľov. Našim zámerom bolo zistiť, ktoré fenomény 

spôsobujú vychovávateľovi komplikácie pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD. 

Výskumné otázky 

Vyššie uvedené ciele výskumu determinujú formuláciu výskumných otázok. Podľa Švaříčka, 

Šeďovej (et al., 2007, s. 69) výskumné otázky „tvoria jadro každého výskumného projektu“, 

pričom pomáhajú zaostriť výskum tak, aby poskytoval výsledky v súlade so stanovenými 

cieľmi a ukazujú cestu, ako výskum viesť. V rámci realizácie výskumu sme hľadali odpovede 

na nasledujúce otázky: 

1. Ako vníma a hodnotí svoju profesiu vychovávateľ v školskom klube detí na základnej 

škole?  

2. Čo je pútavé na práci vychovávateľa v školskom klube detí? Aké sú perspektívy práce 

vychovávateľa v školskom klube detí?   

3. Aké problémy sa vyskytujú v školskom klube detí z pohľadu vychovávateľa v rámci jeho 

výchovno-vzdelávacej činnosti?  

Výskumná vzorka  

Výber našej vzorky bol uskutočnený zámerným kvalifikovaným výberom, ktorý definujú 

Maňák a Švec (2004) ako výber, ktorý má určité znaky dôležité pre výskum. Subjektmi nášho 

výskumu boli 4 vychovávatelia, ktorí pôsobili v ŠKD v Bratislavskom kraji. Zámerne sme 

volili vychovávateľov rôzneho vekového zastúpenia a s rôznym počtom rokov pedagogickej 

praxe v odbore (viď Tabuľka 1). V príspevku v zmysle zachovania anonymity neuvádzame 

skutočné mená participantov, ani názvy základných škôl. Realizácia výskumu prebehla vo 

februári 2018. Na základe kontaktu s prvým participantom sme získali kontakt na ďalších 

vychovávateľov. Išlo o tzv. snowball sample (nabaľovací alebo reťazový výber) participantov 

(Hendl, 2005), pri ktorom prvý participant odporučil ďalších vhodných participantov na 

základe nami zvolených kritérií. 

Tabuľka 1: Charakteristika výskumného súboru 

Označenie Vek Počet rokov 

pedagogickej 

praxe  

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Dĺžka 

rozhovoru 
Počet strán 

transkriptu 
A 24 5 mesiacov Magisterské štúdium-Učiteľstvo pre 

primárne vzdelávanie 
00:55:51 10 strán 

B 28 4 mesiace Bakalárske štúdium-Predškolská 

a elementárna pedagogika 
01:46:01 10 strán 

C 57 33 rokov Magisterské štúdium-Sociálna práca 01:32:14 13 strán 

D 38 3 roky Magisterské štúdium-Sociálna práca 01:17:04 14 strán 
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Metóda výskumu 

Na zber kvalitatívnych údajov sme použili metódu individuálneho pološtruktúrovaného 

interview. V rámci zberu údajov boli realizované štyri rozhovory s vychovávateľmi. Každý 

rozhovor bol pološtruktúrovaný s vopred stanovenými tematickými okruhmi, pričom poradie 

tematických okruhov sme menili a prispôsobili konkrétnej situácii. Tento typ interview sa dá 

podľa Reichla (2009) a Hendla (2005) nazvať ako rozhovor pomocou návodu. Spôsob 

odpovedí zostal voľný, pričom si vychovávateľ mohol sám vybrať štýl odpovede. 

Pološtruktúrované interview sa z nášho pohľadu vyznačuje väčšou flexibilitou, teda ide 

o pružnejší výskumný nástroj v porovnaní s inými druhmi rozhovorov. Tento typ rozhovoru 

sa odporúča použiť práve pri práci s cieľovou skupinou akou sú vychovávatelia, nakoľko pri 

práci s touto skupinou nie je jednoduché motivovať účastníkov z dôvodu nedostatku času 

v ich profesii. 

3 Analýza získaných údajov a interpretácia zistení 

Po dôkladnom zvážení možností prevedenia kvalitatívneho výskumu sme sa rozhodli za 

účelom analýzy získaných údajov zvoliť interpretatívnu fenomenologickú analýzu. 

Interpretatívna fenomenologická analýza (IPA) je vhodná z toho dôvodu, že ako pôvodne 

psychologická metóda umožňuje priamo adresovať našu výskumnú otázku. Je to metóda ktorá 

sa snaží „o porozumenie osobnej prežitej skúsenosti a tým objasňuje vzťah jednotlivca k alebo 

jeho angažovanosť v určitom procese alebo udalosti-fenoménu“ (Smith, et al., 2009, s. 40). 

Pri interpretatívnej fenomenologickej analýze je hlavným cieľom a zameraním to, „ako ľudia 

vnímajú nejakú skúsenosť, alebo presnejšie: čo to pre nich znamená“ (Langdridge, 2007, 

s. 107). Základným princípom je pritom tematická analýza prepisov nahrávok rozhovorov, 

prostredníctvom ktorej sa snaží rozšifrovať jedincov pohľad na skúmané javy (Langdridge, 

2007, s. 110). Pri analýze dát sme postupovali použitím induktívnej techniky kódovania 

s cieľom nájsť pravidelnosti v jednotlivých prípadoch. Pomocou kódovania sme nami získané 

dáta postupne rozobrali, konceptualizovali a zložili novým spôsobom. Analyzovaný text sme 

rozdelili na jednotky, ktorým sme pridelili kód (označenie) tak, ako odporúčajú Švaříček, 

Šeďová (et al., 2007). Všetky rozhovory boli ručne okódované (metódou papier – ceruzka). 

Po vytvorení zoznamu kódov sme postúpili k ďalšej etape, začali sme so systematickou 

kategorizáciou. Kategórie vznikli porovnávaním a triedením významových jednotiek, resp. 

zoskupovaním kódov na základe významovej podobnosti. Našou snahou bolo pomenovať 

kategórie tak, aby čo najviac logicky súviseli s údajmi, ktoré reprezentujú. Výsledkom 

analýzy kvalitatívnych údajov bolo vytvorenie nasledujúcich významových kategórií 

doplnených o  doslovné výroky participantov. 

Potenciál povolania vychovávateľa  

Touto kategóriou definujeme pozitívne aspekty v práci vychovávateľa. Výsledky nášho 

výskumu poukázali na dva zásadné pozitívne aspekty v profesii vychovávateľa v ŠKD. 

Vychovávatelia vo svojej profesii pozitívne hodnotili predovšetkým blízky vzťah k deťom, 

ktorý si s nimi vytvorili počas prítomnosti v ŠKD. Našim výskumom sme zistili, že vzťah 

medzi vychovávateľmi a deťmi je intenzívnejší ako vzťah medzi deťmi a učiteľom. Podľa 

Hájeka (et al., 2008) sa uvedená vlastnosť považuje za dôležitú črtu osobnosti vychovávateľa, 

ktorá je podmienkou pre úspešné vykonávanie pedagogického povolania. Kasáčová (2004) 

má podobný názor, nakoľko tvrdí, že k osobnostným charakterovým požiadavkám na výkon 

profesie vychovávateľa patrí najmä pozitívny vzťah k deťom. Dôležité sú však aj ďalšie 

vlastnosti ako spravodlivosť, mravnosť, čestnosť, zodpovednosť, taktnosť, tvorivosť, empatia, 

autentickosť, či kongruencia.  
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Flexibilita a voľnosť v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti bola zo strany vychovávateľov 

vnímaná ako ďalší pozitívny aspekt v ich profesii. Kratochvílová (2010) tvrdí, že práca 

vychovávateľa je voľnejšia, odbremenená od striktných požiadaviek kurikula, čo ponúka 

široký priestor tvorivej činnosti, nakoľko vychovávateľ nemá pevnú normu v podobe 

organizačnej jednotky s trvaním 45 minút so stabilným časovým rozvrhom, ani pevné 

a záväzné učivo.  

Negatíva v povolaní vychovávateľa v ŠKD 

Touto kategóriou charakterizujeme mnohé oblasti v profesii vychovávateľa, ktoré sa ukázali 

ako problematické. Vychovávatelia poukázali na negatívne aspekty práce v školskom klube 

detí. Kriticky sa vyjadrili k vnímaniu ich pozície z pohľadu spoločnosti, k napĺňaniu úväzkov, 

k platovým podmienkam, či k náročnosti povolania vychovávateľa.  

Podľa vyjadrení participantov v spoločnosti je povolanie vychovávateľa vnímané negatívne. 

Školský klub detí navštevujú deti z rôznych dôvodov. Najčastejším dôvodom je zamestnanosť 

rodičov. Niektorí rodičia však školský klub detí vnímajú ako určitú formu stráženia detí. 

Vychovávatelia uviedli, že ŠKD predstavuje z pohľadu spoločnosti určitú náhradu alebo 

suplovanie stráženia detí. Dovolíme si však poznamenať, že ŠKD nie je sociálnou službou, 

vychovávateľ nie je v roli strážcu/opatrovníka a v súčasnosti by sa už ŠKD nemal považovať 

za miesto, kde deti čakajú na to, kedy si ich rodičia vyzdvihnú. 

Za najväčší nedostatok považujú vychovávatelia vo svojej profesii nedostatočné finančné 

ohodnotenie. Povolanie vychovávateľa je špecifické vzhľadom na jeho výchovné pôsobenie. 

Podľa Daráka (1997) spočíva špecifikum výchovy v čase mimo vyučovania v rozvoji 

pozitívnych mravných vlastností, sebaovládania, sebadisciplíny, prekonávania prekážok 

v živote, v rozvoji prosociálneho správania, zručností a návykov v praktickej činnosti a vo 

vedomí osobnej zodpovednosti. Vychovávatelia majú veľkú zodpovednosť za výchovu, 

vzdelávanie a bezpečnosť detí, no i napriek uvedeným skutočnostiam nie je ich finančné 

ohodnotenie z ich pohľadu dostatočné. Napriek tomu, že povolanie vychovávateľa si vyžaduje 

sebaobetovanie, pričom dominuje obsahová aj časová náročnosť práce s deťmi, v spoločnosti 

prestíž vychovávateľa klesá. Podľa Kratochvílovej (2010) príčinou nízkej prestíže 

vychovávateľa môže byť malá atraktívnosť pedagogických profesií, spoločenské 

nedocenenie, nízke finančné ohodnotenie a nedostatočné ekonomické zabezpečenie rezortu 

školstva. Naša spoločnosť nevytvára adekvátne podmienky, čoho dôsledkom je klesajúci 

záujem o uplatnenie sa v školstve o čom svedčí aj odpoveď participanta C: „Moje deti 

povedali, že v žiadnom prípade by do školstva nešli. A vychovávateľa robiť už vonkoncom 

nie.“ Nakoľko sú platy vychovávateľov nízke, vychovávatelia musia v mnohých prípadoch 

vykonávať ešte iné povolanie. Dôsledkom nízkeho finančného ohodnotenia, ale i náročných 

pracovných podmienok a slabého spoločenského uznania je, že nadaní mladí ľudia opúšťajú 

profesiu vychovávateľa (Kratochvílová, 2010).  

Nedostatok financií možno badať i v materiálnom zabezpečení oddelení v ŠKD. Výsledky 

nášho výskumu poukazujú na nedostatočné materiálno-technické a priestorové vybavenie 

ŠKD, pričom absentuje školský dvor, chýbajú pomôcky pre rekreačné, relaxačné a záujmové 

činnosti. Väčšina školských klubov nemá ani vlastné priestory (herne) a tak sú deti nútené 

tráviť celý deň v triedach, ktoré nie sú vhodne zariadené pre potreby trávenia voľného času 

detí. Nedostatkom z hľadiska priestorového zabezpečenia ŠKD boli tiež malé priestory 

v ŠKD vzhľadom na veľký počet detí, hoci Vyhláška MZ SR č. 527/2007 hovorí o tom, že 

v školskom klube detí musí byť na jedného žiaka najmenej 2m² plochy priestoru určeného na 

záujmovú a oddychovú činnosť. Dôsledkom veľkého počtu detí v oddeleniach je hluk 

a nedostatok intimity. Podľa Pávkovej (et al., 1999) môže školský klub detí plniť svoje 

funkcie v tom prípade, ak má ŠKD vyhovujúce materiálne a priestorové podmienky. 
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Z pedagogického aspektu by malo prostredie a materiálne vybavenie poskytnúť čo najviac 

podnetov. Pedagogické, psychologické a hygienické požiadavky na materiálne vybavenie 

školských klubov spolu úzko súvisia a prelínajú sa. Pokiaľ prostredie podnetne pôsobí na deti, 

vytvára sa predpoklad k úspešnému pedagogickému pôsobeniu vychovávateľov.  

Takmer ku každej činnosti alebo aktivite potrebujú mať vychovávatelia dostatok pomôcok 

a pracovného materiálu, čo sa v našom výskume ukázalo ako ďalšia problematická oblasť. 

Nie všetci vychovávatelia totiž majú dostupné všetky potrebné pomôcky a z toho dôvodu 

musia prispôsobiť jednotlivé aktivity dostupnosti materiálu, ktorým disponujú. 

Vychovávatelia v mnohých prípadoch financujú materiál k aktivitám z vlastných 

prostriedkov. Ak ide o odpadový materiál, ten si spravidla zbierajú sami tak, ako to uviedol 

participant C: „Rolky zbieram ja sama. Keby som povedala, že mi doneste, tak by bol zase 

problém, lebo si nedonesú. “Školy sú príspevkovými organizáciami a riaditelia škôl by sa 

mali snažiť získavať peniaze aj z iných zdrojov. Aj samotné ŠKD môžu žiadať o peniaze 

z rôznych dotačných programov prostredníctvom svojich vlastných projektov. Tieto možnosti 

však nevyužívajú. Buď o nich nevedia alebo majú problém s písaním projektov. V tejto 

oblasti by sa mali vzdelávať všetci, jednak vedenie školy, ale aj vychovávatelia. Za súčasného 

stavu sú vychovávatelia odkázaní na triedny fond a finančnú pomoc od rodičov detí. Túto 

skutočnosť bližšie opisuje participant C: „Keď potrebujem niečo dokúpiť, tak je mi to možné 

vyplatiť aj z triedneho fondu. Nemáme vlastný zdroj na to vytvorený. Ešte našťastie, že tá 

ochota je zo strany rodičov. Ako veľmi som vďačná rodičom, že také veci 

dotujú.“ Dostupnosť pomôcok a pracovného materiálu sa ukázala ako problematická 

a vychovávateľmi negatívne hodnotená najmä v štátnych, prípadne cirkevných základných 

školách. V súkromných základných školách sa táto oblasť ukázala ako bezproblémová. 

Vychovávatelia pôsobiaci v základných školách súkromného charakteru nemali problém 

s dostupnosťou pomôcok, čo potvrdil participant A: „V prípade, že nakupujeme my, tak to 

máme potom preplatené. Máme aj kopírku dole, ktorú môžeme používať. Ale vlastne máme 

50 eur na týždeň na všetky materiály a pomôcky, ktoré potrebujeme.“  

Problematickou oblasťou v práci vychovávateľa sa ukázalo vedenie pedagogickej 

dokumentácie a vykonávanie administratívnej činnosti súvisiacej so zabezpečením chodu 

ŠKD. Vychovávatelia poukázali na množstvo administratívnej činnosti, ktorú musia 

zabezpečiť popri výchovno-vzdelávacej činnosti. Väčšiu záťaž v podobe administratívy 

pociťujú predovšetkým vedúci vychovávatelia v ŠKD, ktorí sa podieľajú na tvorbe 

dokumentov súvisiacich s chodom ŠKD. 

Participanti v našom výskume zdôrazňovali časovú náročnosť profesie vychovávateľa 

v zmysle domácich príprav na činnosť v školskom klube detí, kedy si „berú prácu aj 

domov“ a „žijú“ touto profesiou aj mimo ŠKD. Veľmi negatívne bol vychovávateľmi 

hodnotený ich pracovný čas. Profesia vychovávateľa je špecifická tým, že vychovávateľ svoju 

prácu vykonáva v skorých ranných hodinách pred začiatkom vyučovania a do práce má potom 

opäť nastúpiť v popoludňajšom čase. Častokrát sa preto stáva, že vychovávatelia sú v škole 

prítomní celý deň tak, ako uviedol participant A: „Je to pre mňa veľmi časovo náročné, lebo 

v podstate ja niekedy prídem o 6:00 do školy a o 17:00 odchádzam. Mávam medzi tým aj 

takéto okná väčšie, čo nie je úplne príjemné, ale môžem si teda oddýchnuť alebo sa teda 

pripravujem na ďalšie dni. Čiže je to naozaj také rozhádzané, lebo mám taký rozbitý 

rozvrh.“ Pracovný čas vychovávateľov je naozaj špecifický v tom, že svoju výchovno-

vzdelávaciu činnosť nerealizujú ucelene v jednom časovom úseku, čím dochádza 

k „rozhádzanému“ rozvrhu.  

Za nevýhodu povolania vychovávateľa považovali participanti časté prerušenie výchovno-

vzdelávacej činnosti v priebehu dňa, ktorú spôsobuje mnoho faktorov. Jedným z nich je 

odchod detí z klubu. Rodičia vyzdvihujú svoje deti z ŠKD individuálne po ukončení 
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pracovnej smeny, čím dochádza k narúšaniu činnosti v ŠKD. Dynamickú atmosféru 

v školských kluboch bližšie priblížil participant C: „Nie je to také kľudné ako na vyučovaní... 

Raz zazvonia rodičia, že dieťa vyberajú, potom príde lektorka krúžku a teraz rýchlo tie deti 

zbaliť, všetko, aby si zobrali so sebou. Tu sa stále niečo deje.“ Činnosť ŠKD je narušená aj 

vplyvom záujmovej krúžkovej činnosti detí. Vychovávatelia považujú „migráciu detí na 

krúžky“ za vážny problém v rámci ich výchovno-vzdelávacej činnosti. Problém je v tom, že 

mnohé deti počas výchovno-vzdelávacích aktivít odchádzajú z ŠKD a po ukončení krúžkovej 

činnosti sa opäť vracajú do ŠKD, čo pochopiteľne narúša plynulú prácu vychovávateľa. Tým, 

že by krúžková záujmová činnosť detí začínala vždy striktne v rovnakom čase, vychovávateľ 

by mohol svoju prácu vykonávať v jednom časovom úseku bez narúšania činnosti inými 

vplyvmi. Takéto nariadenie sa môže týkať len záujmových krúžkov v rámci školy, na iné 

záujmové útvary škola vplyv nemá. Za súčasného stavu je potrebné vychovávateľov právne 

ochrániť a do školského poriadku zaviesť oznam s tým, že ak dieťa samo odchádza na 

mimoškolské aktivity, popr. späť do ŠKD, nenesie vychovávateľka po túto dobu 

zodpovednosť za dieťa a zodpovednosť preberá vedúci krúžku. K narúšaniu výchovnej 

činnosti v ŠKD dochádza aj z dôvodu integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Adriana Ridošková zo sekcie školských klubov detí Slovenskej komory učiteľov 

(2017) upozorňuje, že v posledných rokoch narastá počet detí, ktoré si vyžadujú 

individualizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, pričom legislatíva umožňuje, aby na 

jedného vychovávateľa prislúchalo aj 40 detí. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami má počas vyučovania právo na pomoc asistenta učiteľa, v ŠKD musí vychovávateľ 

pracovať bez akejkoľvek pomoci. 

ŠKD sú dlhodobo na okraji záujmu odbornej a laickej verejnosti, ako i samotného 

ministerstva školstva, a to i napriek tomu, že sú najprirodzenejšími a najviac využívanými 

miestami pre výchovu a vzdelávanie detí v čase mimo vyučovania. Kritická situácia sa odráža 

na neaktuálnosti a nedostatku metodík. Naposledy boli komplexné návrhy na riešenie 

situácie ŠKD predložené ministerstvu školstva ešte v roku 2013, ale do dnešného dňa nebola 

dodaná spätná väzba. Ridošková zo sekcie školských klubov detí Slovenskej komory učiteľov 

(2017) dôrazne vyzvala vládu, aby prijala komplexné, účinné a systémové opatrenia na 

zastavenie vážneho zanedbávania školských klubov detí. 

Podľa našich participantov problematickou oblasťou je aj zastupovanie (suplovanie) 

a napĺňanie úväzkov vychovávateľov v ŠKD. V takomto prípade by mal zastupovať učiteľ 

z pedagogického zboru, avšak v praxi sa vychovávatelia stretávajú s výraznou neochotou zo 

strany učiteľov. Čo sa týka napĺňania úväzkov, podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických 

a odborných zamestnancoch pri 100% úväzku musí vychovávateľ vykonávať svoju 

výchovno-vzdelávaciu činnosť na pracovisku v rozsahu 27 hodín, čo sa podľa našich zistení 

ukázalo ako veľmi problematické. Spôsob riešenia napĺňania úväzkov pre vychovávateľov 

ďalej opísal participant C: „V praxi sa to rieši sakramentsky ťažko. Naše deti končia o pol 

11, idú na obed, poobedujú a potom poobeduje aj ich vychovávateľka. Ale idú na ďalšiu 

hodinu, vychovávateľ má okno. Už to chýba vychovávateľke. Jej chýba úväzok, tak ju 

posielam s prvákmi na obed, aby som tie hodiny nejak nazbierala takýmto spôsobom. Musím 

nazbierať tým vychovávateľom hodiny. Z roka na rok je to ťažšie. Viete, príde do práce 

človek, povie, že má vystavenú zmluvu na 27 hodín, ja chcem mať tých 27, tak mi nájdi. A 

hľadaj. Tak potom aj ranné máme, aj poobedňajšie dlhé máme. Voľakedy jedna bola na dlhej, 

teraz sme to vylepšili tak, že budú dve. Ja som tá kompetentná, ktorá za to zodpovedá.“ Sme 

presvedčení, že znížením úväzkov vychovávateľov by bolo možné predísť mnohým 

komplikáciám, s ktorými sa vychovávatelia v praxi stretávajú. Je však potrebné rozlíšiť 

priamu výchovnú činnosť a činnosti súvisiace s priamou výchovnou činnosťou v ŠKD. Podľa 

zákona č. 317/2009 Z. o pedagogických zamestnancoch sa rozumie súbor pracovných činností 
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vykonávaných priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou 

súvisiacimi, ktoré zamestnávateľ ustanoví v pracovnom poriadku. Priamou výchovno-

vzdelávacou činnosťou sa rozumie priama výchovná činnosť alebo program kontinuálneho 

vzdelávania. Pre vychovávateľov v ŠKD je problém naplniť úväzok priamou výchovnou 

činnosťou, preto si niektorí vychovávatelia dopĺňajú úväzok napríklad v materskej škole.  

Poslednou problematickou a mimoriadne náročnou oblasťou najmä pre začínajúcich 

vychovávateľov je komunikácia s rodičmi detí, hlavne ak ide o sprostredkovanie negatívnej 

informácie. Na tento problém poukázal participant B: „Ja mám problém v tom, že neviem, ako 

mám s nimi komunikovať. Dnes sa mi stalo, že som našla vši jednému dievčaťu a ja proste 

neviem, ako to mám napísať tej mame. Mám problém osobne im niečo nepríjemné 

povedať.“ Problém komunikácie s rodičmi potvrdzuje aj Hadj-Moussová (2006), ktorá 

komunikáciu s rodičmi radí k spoločenským príčinám záťažových situácií vychovávateľov, 

ktoré môžu dospieť až do syndrómu vyhorenia. 

Záver 

Príspevok teoreticko-empirického charakteru priniesol teoretickú analýzu problematiky 

profesie vychovávateľa v ŠKD. Teoretickými východiskami bolo definovanie kľúčových 

pojmov „školský klub detí“ a „výchova v čase mimo vyučovania“ s dôrazom na profesijný 

profil vychovávateľa v ŠKD. Empirickú časť príspevku tvoril popis realizovaného 

kvalitatívne orientovaného výskumu. Kvalitatívne údaje boli získané pomocou metódy 

individuálneho pološtruktúrovaného interview. Výsledky výskumu poukazujú na pozitívne 

a negatívne aspekty v práci vychovávateľa v ŠKD. K pozitívnym aspektom patrí 

predovšetkým flexibilita v práci vychovávateľa, či pozitívny a blízky vzťah k deťom. 

Negatívne hodnotenými aspektmi profesie vychovávateľa bolo vnímanie pozície 

vychovávateľa z pohľadu spoločnosti, nízke  finančné ohodnotenie, nedostatočné materiálno-

technické a priestorové vybavenie ŠKD, nedostupnosť pomôcok a pracovného materiálu, 

vedenie pedagogickej dokumentácie a vykonávanie nadmernej administratívnej činnosti, 

časová náročnosť povolania vychovávateľa, prerúšanie výchovno-vzdelávacej činnosti 

vychovávateľa vplyvom rôznych faktorov (napr. odchod detí z klubov, tzv. migrácia na 

krúžky), neaktuálnosť a nedostatok vhodných metodík, zastupovanie (suplovnaie) kolegov 

vychovávateľov, napĺňanie úväzkov a komunikácia s rodičmi. Realizovaný výskum 

predstavuje akúsi sondu do profesie vychovávateľa, no ani zďaleka nevyčerpáva celú šírku 

danej problematiky. Veríme, že sa čoskoro objavia ďalšie výskumy, ktoré obohatia vedu 

o nové poznanie v danej oblasti. 
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ROZVOJ PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM 

OBRÁZKOVÉ KNIHY 

Janáčková Blanka 

Abstrakt 

Obsah příspěvku je věnován problematice pregramotnosti v předškolním zařízení. Představuje 

postupy, jak nakládat s pohádkovým textem obrázkové knihy při práci s dětmi předškolního 

věku v dopoledních aktivitách. Cílem příspěvku je upozornit na možnosti současné literatury 

pro děti, jejíž výstupy lze využít pro rozvoj a prohlubování předčtenářské gramotnosti. 

Klíčová slova: pregramotnost; děti předškolního věku; obrázková kniha. 

 

DEVELOPING PRE-READING LITERACY THROUGH A PICTORIAL BOOK 

Abstract 

The content of the paper is devoted to the problem of programmability in preschool facilities. 

It presents the ways to handle the fictional text of an image book when working with 

preschool children in morning activities. The aim of the paper is to highlight the possibilities 

of contemporary literature for children, whose output can be used to develop and deepen pre-

reading literacy. 

Key words: programmability; pre-school age children; picture book.  

Úvod 

V našem příspěvku se zabýváme problematikou předčtenářské gramotnosti dětí, které 

navštěvují školská zařízení. V seminářích připravujeme budoucí pedagogické pracovníky, 

kteří budou působit, anebo již pracují v mateřské škole, na dopolední aktivity. V nich by se 

měli podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní zařízení věnovat mimo jiné 

I rozvíjení dítěte v oblasti emocionální prostřednictvím textů vhodných pro děti předškolního 

věku, ale také schopnosti dítěte přiměřeně takovému estetickému sdělení porozumět. Aby 

mohl být tento cíl naplněn, je zapotřebí podporovat schopnost dítěte přemýšlet a rozhodovat 

se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní (tvůrčí) schopnosti včetně jejich fantazie. Práce 

s literárními texty tomu zcela jistě napomáhá. Je jen zapotřebí, aby byly vybírány vhodné 

texty uměleckého charakteru. Takovým zdrojem jsou dětské obrázkové knihy. 

1 Obrázková kniha 

Problematikou obrázkové knihy se ve své publikaci Dětská literatura česká z roku 1924 už 

zabývali O. Pospíšil a V. F. Suk. Úlohu obrázkové knihy v literatuře pro nejmenší pojali 

celostně z hlediska její formy, vývoje i jejího uplatnění ve výchově dítěte. Ve zmiňované 

knize uvedli své pojetí obrázkové knihy. „...je první knihou, jež se dítěti do ruky dostává, 

obyčejně ještě dříve, než se naučí čísti. Rozumíme obrázkovou knihou v užším slova smyslu 

takovou, kde je obrázek výhradním obsahem, kde text bývá zcela podřízeným, ač by tomu tak 

býti nemělo.“ Z hlediska didaktického uvádějí: „Obrázková kniha – dobrá ovšem, řádně 

volená, umělecky vypravená, má veliký význam ve výchově rodinné. Je podkladem a 

východiskem celé řady poznatků, pojmů dítěti dosud neznámých, užije-li se jí jako vhodného 

prostředku nenásilně, nenápadně a hravě, aby se bystřil rozum dítěte a jeho smysly." (Pospíšil, 

Suk, 1924, s. 21, 22) 
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Obrázkovou knihou a její problematikou se v současnosti zabývá ve svých příspěvcích hned 

několik předních odborníků na dětskou literaturu. Připomeňme si např. S. Urbanovou, M. 

Rosovou, J. Čeňkovou či H. Benedikovou. 

Shrneme-li si různé názory na teoretické definování obrázkové knihy, pak můžeme 

konstatovat, že pod slovním spojením obrázková kniha lze její popis charakterizovat jako 

publikaci, jež je určena dětem předškolního věku zhruba od 3 do 6/7 let, které se s knihou 

seznamují prostřednictvím poslechu a prohlížení. Poměr mezi zastoupením obrázků a textu 

bývá zpravidla 3:1 ve prospěch ilustrací, ale mezi obrázkem a textem je zřetelná provázanost. 

Stránkový rozsah je mezi 20-30 listy, formátově jsou obrázkové knihy ve velikosti od A5 až 

po A4 i větší. Listy jsou nejčastěji orientovány na výšku. Různorodost formátování 

a výtvarného řešení těchto publikací přispívá k podpoře zájmu dětí o knihu právě 

v předškolním věku. Obrázková kniha, s níž děti seznamujeme, by měla být vždy vysoce 

uměleckým dílem a to jak po stránce výtvarné, tak i literární. 

2 Obrázková kniha a dítě předškolního věku 

První setkávání dítěte s obrázkovou knihou by mělo probíhat v rodinném prostředí. Zmiňují 

se o tom již O. Pospíšil a V. F. Suk v první polovině 20. století.1 V současné době však stále 

častěji zjišťujeme, že se dítě s knihou jako takovou často seznámí až v mateřské škole. 

Pomíjíme zde leporelo, které je také do jisté míry podobou obrázkové knihy a jež by 

nepochybně mělo patřit mezi první literární artefakty, s nimiž se dítě setkává. Naši pozornost 

jsme zaměřili na místo obrázkové knihy v předškolním zařízení a jejímu využití 

v dopoledních aktivitách k rozvoji a prohlubování předčtenářské gramotnosti. 

Základním předpokladem dobré práce s obrázkovou knihou je řádná orientace pedagoga 

působícího v předškolním zařízení v nabídce knižního trhu a v nabídce nakladatelství, jež 

vydávají obrázkové knihy. V dětských odděleních místních knihoven a v řadě knihkupectví je 

poměrně dobře zastoupena nabídka našich a také zahraničních obrázkových knih. 

Jednou z důležitých součástí práce s posluchači v seminářích, v nichž se zabýváme dětskou 

literaturou, je orientace na metodiku aktivit spojených s obrázkovou knihou. Studujícím 

představujeme z hlediska rozvoje a prohlubování předčtenářské gramotnosti zajímavé 

a zejména pro děti atraktivní publikace v této knižní kategorii. Vycházíme z produkcí 

nakladatelství Thovt, Baobab, Meandr a mnoha dalších. Zpravidla pracujeme s příběhy 

pohádkovými, z nichž je nejčastěji zastoupeno vypravování se zvířecí pohádkovou postavou. 

Přímo v seminářích využíváme depozita katedry preprimárního a primárního vzdělávání PF 

UJEP v Ústí n. L., v němž máme k dispozici řadu výtisků vhodných obrázkových knih.  

Obsahovou a formální podobu vybraných publikací posluchačům zpřístupníme 

prostřednictvím prezentace na IT tabuli. V diskusi se zabýváme např. zajímavými epizodami 

děje, jinakostí postav a pointami, které z příběhů vyplývají. V další fázi práce s obrázkovou 

knihou se posluchači věnují individuálně obrázkovým knihám, které si v nabídce vybrali. 

Pozornost věnují příběhu, ilustraci, didaktickému záměru i jinakosti formátu obrázkové knihy. 

Studující knihami listují, ve vymezeném čase se seznamují s textem a v diskusi pak ostatní 

seznamují s příběhem a postavami obrázkové knihy, která je zaujala. Posluchači si zpravidla 

vybírají ty obrázkové knížky, které se jim zamlouvají titulní ilustrací, tedy v podstatě reagují 

jako děti v předškolním zařízení, které podle našich ověřených zkušeností „sahají“ po knihách 

s atraktivními barevnými titulními přebaly. 

                                                           
1 Ve své publikaci Dětská literatura česká akcentují její význam v rodinné výchově a zdůrazňují význam 

rozmluvy o tom, co dítě na obrázcích vidí, a to vhodně volenými otázkami, jimiž upozorňujeme na vše, co dítěti 

a jeho ještě netříbené pozornosti ušlo. Bystříme právě jeho rozum, nehledě k tomu, že s novými pojmy 

vštěpujeme dítěti nové názory a obohacujeme jeho řeč (s. 22). 
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V další fázi práce s obrázkovými knihami věnujeme pozornost metodám a postupům, jejichž 

prostřednictvím chceme posluchače vést k aktivitám, jak lze u dětí předškolního věku rozvíjet 

a podporovat předčtenářskou gramotnost prostřednictvím příběhů v obrázkových knihách. 

V prvé řadě využíváme přímých aktivit studujících, při nichž si osvojují text tak, aby jej 

dokázali interpretovat v kvalitním přednesu. U budoucích pedagogů působících v předškolním 

zařízení předpokládáme, že se ve své interpretační přípravě zamyslí nad vnitřní organizací 

textu a tomu přizpůsobí i techniku svého mluveného projevu tak, aby dětské posluchače 

zaujal. Promyšlené předčítání předpokládá, že klademe důraz na sílu a melodii hlasu, ale 

respektujeme i místo mimojazykových prostředků – mimiky, vhodných gest a pohybů 

předčitatele. Jedním z nedostatků, který občas u předčítání studentů pozorujeme, je, že čtou 

příliš rychle. Přitom pomalejší předčítání dětem předškolního věku je důležité právě proto, 

aby děti při poslechu stačily vstřebávat text, porozuměly mu a neztrácely při příliš rychlém 

předčítání orientaci v ději, postavách a prostředí. Při hlasitém čtení textu obrázkové knihy 

v neposlední řadě pak respektujeme možnost pedagogovy improvizace. Některé překladové 

tituly obsahují občas slova a slovní spojení, která sice přispívají k rozvoji pasivní slovní 

zásoby dětí, ale nejsou vždy dětskému posluchači srozumitelné. 

Důležitou součástí práce s obrázkovou knihou z hlediska předčtenářské gramotnosti je také 

promýšlení její motivační fáze. Vycházíme z příběhu, porovnáváme motivační varianty, 

využíváme zkušeností posluchačů, jež získali na pedagogických praxích, které v průběhu 

předchozího studia absolvovali. V domácí přípravě pak studenti vytvářejí a připravují různé 

pomůcky, které lze k motivaci využít. Jsou to zpravidla nástěnné tabule, loutky, pracovní 

listy, omalovánky a často i originální artefakty. 

Ve studentské aktivitě nad texty obrázkových knih akcentujeme nutnost promýšlet otázky 

a pokyny, s nimiž se k dětem obracíme, abychom podpořili jejich fantazii v předvídání toho, 

o čem text bude. Zpravidla je k tomu nabádá právě ilustrace titulní strany. Ve shodě 

s metodikou, kterou doporučují jak naše, tak i zahraniční materiály 2, uplatňujeme tzv. aktivitu 

před četbou, aktivitu při četbě a končíme aktivitou po četbě. V souvislosti s předškolním 

dětským recipientem samozřejmě mluvíme o aktivitě před předčítáním, při a po hlasitém 

předčítání textu, které dítě vnímá prostřednictvím poslechu. 

Při metodickém postupu práce s obrázkovou knihou a dětmi předškolního věku (před, při 

a po) doporučujeme studentům, aby nejprve dětem nabídli několik obrázkových knih 

a nechali dětský kolektiv demokraticky rozhodnout, o které z nich by si chtěly povídat, který 

příběh vyslechnout, které další obrázky, jež je motivovaly na titulní straně knihy, si 

prohlédnout. Děti nejčastěji volí veselé barevné přebaly, přičemž nerozhoduje jejich velikost 

ani výtvarné řešení, nýbrž se jim z nějakého důvodu líbí prostě víc než ty ostatní. Už při 

prohlížení přebalu zvolené knihy odhadují, o čem asi příběh obrázkové knihy bude, které 

postavy v příběhu vystupují. Tuto aktivitu před můžeme tedy využít i jako variantu motivace. 

Při předčítání textu obrázkové knihy pedagog děti sleduje, jak reagují, ukazuje jim jednotlivé 

stránky knihy a dokumentuje svá čtená slova ilustračními obrázky. V průběhu předčítání, tedy 

v rámci aktivity při, se pedagog u každé přečtené stránky zastaví a klade dětem otázky, jimiž 

zjišťuje, jak děti literárnímu textu rozumí a zda jim k jejich porozumění ilustrační obrázky 

dostatečně napomáhají. Při volbě otázek je pozornost věnována všem složkám literárního díla, 

a to bez ohledu na věk dětí. Zaměříme se na dějové složky příběhu, na postavy příběhu a na 

jejich charakter, neopomíjíme ani prostředí, v němž se příběh odehrává, a v neposlední řadě 

i jazykovou podobu textu. Přitom sledujeme reakce dětí, zda naše volba a formulace otázek 

                                                           
2   Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka, ČŠI, 2000, s. 51 ̶ 56. 
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podporuje porozumění textu při probíhající komunikaci s dětmi. (Metelková Svobodová, 

2013) 

Pro názornost konkrétního postupu při práci s obrázkovou knihou jsme zvolili příběh malého 

králíčka v knize Guida Van Genechtena Matýsek (česky 2002) z nakladatelství Amulet. 

Je to obrázková kniha s pohádkovým příběhem malého králíčka Matýska, který má problém 

se svým zahnutým ouškem, jež není stejné jako u ostatních králíků. Proto se trápí a dělá vše 

proto, aby svůj handicap napravil. Ostatní králíci se mu smějí, což není správné. Matýsek 

vyzkouší vše, jen aby se své jinakosti zbavil. Nakonec navštíví lékaře, který mu vysvětlí, že 

jeho ouško sice není tak pevné, jak má být, ale že nejdůležitější je, že dobře slyší. Každé ucho 

je tedy jiné, což nevadí. Doktor Matýska utěšil a podaroval ho mrkvičkou. Ostatním králíkům 

se už po Matýskovi stýskalo. Když ho uviděli, těšili se, že jim předvede zase něco nového se 

svým ouškem. Matýsek je požádal, aby si každý přinesl mrkvičku a kousek provázku. 

Provázkem si všichni přivázali mrkvičku k jednomu oušku a najednou měli všichni stejná 

ouška. 

Slovně převyprávěný příběh působí bez doplňujících obrázků téměř nezajímavě. Teprve 

díky prohlížení ilustrací na jednotlivých stránkách obrázkové knihy se stává stránkový 

obrázek důležitý pro předčtenářskou gramotnost. Po zhlédnutí titulní desky obrázkové knihy 

Matýsek  

a jejího pevného obalu, který nás informuje o titulu knihy a jménu autora, přenecháme knihu 

dětem. Dovolíme jim, aby si v knize listovaly. Ještě ve fázi před předčítáním se ptáme, o čem 

asi příběh bude. Na obrázek králíka Matýska na titulní straně děti reagují vstřícně a dokážou 

identifikovat hlavní postavu pohádky. Potom čteme text po jednotlivých stránkách obrázkové 

knihy, tedy realizujeme aktivitu při, přičemž ukazujeme dětem obrázky a klademe vhodné 

otázky tak, abychom si ověřili, jak si děti postupně text osvojují a jak ho dokážou vlastními 

slovy komentovat. Popřípadě je vedeme k tomu, aby si samy volily otázky, jejichž 

prostřednictvím zjišťují další okolnosti děje. Otázky máme předem připravené, ale podle 

reakcí dětí musíme často jejich formulace upravovat. Na závěr, tedy při aktivitě po, hovoříme 

s dětmi o jejich pocitech, pozornost věnujeme příběhu, všímáme si myšlenky jinakosti jako 

odchylce od něčeho obvyklého. Zároveň akcentujeme nutnost zachovávat toleranci vůči 

druhým a kritizujeme reakce těch, kteří na jinakost reagují nevhodně. 

Postup kladení otázek v průběhu předčítání z obrázkové knihy považujeme za velmi důležitý 

pro rozvoj předčtenářské gramotnosti. Děti příběh vnímají jako celek, neboť nejsou zatím 

v předškolním věku schopné rozlišit jeho jednotlivé složky. Pro rozvoj předčtenářské 

gramotnosti je zapotřebí věnovat v rozhovoru s dětmi pozornost i postavám, epizodám děje, 

různým situacím, které využijeme k tomu, abychom nabídli dětským posluchačům možnost se 

s postavou identifikovat, podnítili jejich empatii s osudem pohádkové postavy, nabídli jim 

možnost vyjádřit se nejen k chování ostatních postav, ale i k vlastnímu řešení situací 

a postupně je dovést k myšlence příběhu obrázkové knihy. (Metelková Svobodová, 2013) 

Závěr pohádkového příběhu malého Matýska vyznívá z hlediska jeho pointy významně 

v myšlence jinakosti, kterou bychom neměli odsuzovat a vysmívat se jí, ale měli bychom ji 

přijmout jako příležitost k vzájemnému obohacení. 

Ze závěrečné práce s obrázkovou knihou, s jejím textem a ilustracemi, s níž vstoupíme 

do fáze po předčítání, pak zpravidla z promluv dětí vyplyne, že jim příběh líbil. Z hlediska 

předškolní gramotnosti je však mnohem důležitější to, zda jsou děti v této fázi práce s textem 

schopny dále nad příběhem Matýska přemýšlet, vypravování jiným způsobem dotvářet, volit 

jiná řešení situací, hledat s dětmi paralelní okolnosti, v nichž by se samy rozhodovaly, jak 

s osudem hlavní postavy nakládat. 
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Nedílnou součástí práce s textem a ilustrací obrázkové knihy, která podporuje rozvoj 

předčtenářské gramotnosti, je dětské vypravování. Děti motivujeme k vlastnímu převyprávění 

slyšeného a probíraného příběhu Matýska. Klademe důraz na správné pojmenování hlavní 

postavy a na situaci, do níž se postava králíčka dostala a způsob jejího řešení. Právě díky 

obrázkové knize umožňujeme dětským vypravěčům, aby své vypravování pojali 

chronologicky, aby si prostřednictvím ilustrací vybavovali jednotlivé situace, v nichž Matýsek 

řešil svůj problém s povislým ouškem. Ilustrační podoba jednotlivých stránek textu podporuje 

svébytným pojetím výtvarníka dětskou představivost. Při předčítání čteme text postupně, 

přičemž z každé samostatně předčítané stránky posuneme příběh dětem chronologicky 

kupředu. V pauze mezi předčítáním poskytneme dětem v době mezi čtením jednotlivých 

stránek možnost oddechu, zvýšíme tím napětí a dáme dětem příležitost nahradit vnímání 

auditivní vnímáním vizuálním. I když počítáme s tím, že dětské vnímání stylu a pojetí 

obrázků může být individuální, a že si dětský posluchač svou vlastní obrazotvornost může 

rozvíjet i z jiných zdrojů, je však v každém případě nutné klást při výběru knihy důraz na 

výtvarně estetické ztvárnění příběhu obrázkové knihy. 

Závěr 

V našem příspěvku jsme se snažili poukázat na možnosti vhodného využití obrázkových knih 

při práci s dětmi předškolního věku v mateřských školách jako důležité součásti aktivit 

spojených s předčtenářskou gramotností. Seznamování se s knihami v době, kdy dítě ještě 

neumí číst, ale je již schopno přijmout čtený text, mluvit a přemýšlet o něm, chápeme jako 

důležitý předpoklad k vytváření zájmu o aktivní čtenářství.  
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HIERARCHIZACE V TONÁLNÍCH VZTAZÍCH: APLIKACE „PROBE-TONE 

METHOD“ U STUDENTŮ VÍCELETÉHO GYMNÁZIA 

Karafiátová Markéta 

Abstrakt 

Tonální hierarchizace je jednou ze základních vlastností mentálního zpracování hudby. 

Příspěvek se zabývá jejím výzkumem za použití „probe-tone method“ C. Krumhanslové. 

Skupinu respondentů v počtu 130 představují studenti víceletého gymnázia ve věku 11–17 let. 

Byly sledovány čtyři aspekty: adekvátnost použití „probe-tone method“ vzhledem k věku 

respondentů, variabilnost hudebního podnětu, profil hudebnosti studentů a věkový rozdíl.  

Klíčová slova: tonální hierarchizace; „probe-tone method “; studenti gymnázia. 

 

TONAL HIERARCHY: THE TONE-PROBE METHOD AND ITS APPLICATION ON GRAMMAR 

SCHOOL STUDENTS 

Abstract 

Tonal hierarchy is one of the basic principles of mental processing in music. This paper deals 

with research into tonal hierarchy while using the "probe-tone method" first applied by 

C. Krumhansl. The respondents (n = 130) aged 11–17 were grammar school students. Four 

aspects were examined: the pertinence of the "probe-tone method" relative to the age of the 

respondents, variability of musical stimuli, students’ musicality profile, and age difference. 

Key words: tonal hierarchy; “probe-tone method“; grammar school students. 

Úvod 

Předmětem studie je problematika mentálního zpracování hierarchických vztahů mezi tóny 

v rámci jedné tóniny. Součástí příspěvku je zpráva o výzkumu, jehož cílem je ověřit užití 

výzkumné metody tonální hierarchizace C. L. Krumhanslové, původně aplikované 

na vysokoškolských studentech, na žácích víceletého gymnázia tj. věkové skupině pubescentů 

a adolescentů (11-17 let).  

1 Výzkum v oblasti tonální hierarchizace 

Obecně lze význam slova hierarchie chápat jako určitý vnitřní řád, či systém, v němž 

nalezneme různé prvky tvořící stupnici hodnot či vztahů. Protože práce pojednává o tonální 

hierarchii, jsou základními prvky tohoto systému tóny a vztahy mezi nimi. Evropská hudební 

kultura je v největší míře ovlivněna diatonikou, skladatel má v rámci oktávy k dispozici 

celkem jedenáct tónů, kterých může využívat při komponování. Některé z nich však 

posluchač vnímá a posuzuje v rámci tóniny jako důležitější než jiné (viz hypotézy). 

Probe-tone je metoda, která je užívána pro diagnostiku tonálně hierarchických vztahů. Je 

založená na posuzování určitého tónu v kontextu tóniny. Její aplikací v praxi se zabývala 

Carol Lynne Krumhansl. V rámci svého působení provedla několik výzkumů, o nichž sepsala 

publikaci s názvem Cognitive Foundations of Musical Pitch (viz hypotézu č. 1). 

Hypotézy výzkumu 

H1 : Nejvyšší skóre získají tóny, zastupující první, třetí a pátý stupeň dané tóniny – tónika, 

třetí stupeň a dominanta. Výrazně vyšší skóre získá také IV. stupeň – subdominanta. 
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Na dalších pozicích se umístí ostatní stupně dané tóniny (II., VI., VII.). Poslední příčky 

obsadí tóny, které do dané tóniny nepatří. 

H2: Při porovnání položek 1-12 (tónina D dur, tóny zadány chronologicky) a položek 

13-23 (tónina F dur, tóny zadány náhodně) nebudou rozdíly v odpovědích žáků, skóre 

jednotlivých tónů se nebude lišit, v obou tóninách bude podobné (viz graf č. 1). 

H3: Výsledky žáků, kteří mají praktické hudební zkušenosti (hrají na hudební nástroj, zpívají 

ve sboru atd.) jsou odlišné od výsledků žáků, kteří se hudebním aktivitám nevěnují ve svém 

volném čase, ale pouze ve školní výuce HV (viz graf č. 2, 3). 

H4: Výsledky nejsou závislé na věku respondentů. Odpovědi starších žáků (I. a II. ročník 

vyššího gymnázia) jsou ve srovnání s odpověďmi jejich mladších kolegů obdobné.1 (viz graf 

č. 4) 

Výzkumný vzorek tvořilo 130 žáků ze šesti tříd Gymnázia Uničov. Ze všech čtyř ročníků 

nižšího gymnázia se na výzkumu podílelo 85 žáků, z toho 36 chlapců a 49 dívek ve věku 

11–15 let. Ze dvou ročníků vyššího gymnázia se do výzkumu zapojilo celkem 46 žáků, z toho 

18 chlapců a 28 dívek, jejichž věkové rozmezí se pohybuje mezi 15–17 lety. Jedna z položek 

testu zjišťovala, zda mají žáci praktické zkušenosti s hudbou mimo školní výuku (hra na 

hudební nástroj, zpěv ve sboru, sólový zpěv atd.). Z počtu 130 žáků označilo 79 z nich 

variantu, že se hudebním aktivitám věnují i mimo školu, 51 respondentů volilo opačnou 

odpověď. 

2 Zjištění a výsledky 

H1: následující porovnání ověří nebo vyvrátí, zda lze pravidla tonální hierarchie aplikovat na 

všechny získané výsledky. V tónině D dur došlo k naprosté shodě se zákonitostmi tonální 

hierarchie, ovšem v F dur nemohly být všechny vytyčené body potvrzeny. To také ovlivňuje 

celkový součet skóre jednotlivých stupňů. Podle něj se na první pozici umístila tónika 

s celkovým počtem 1415 bodů, na druhém místě dominanta s finálním skóre 1350 bodů. 

Celkové pořadí těchto dvou stupňů potvrzuje rovněž fakt, že na stejných příčkách se umístily 

i v jednotlivých tóninách. Třetí pozice, na níž se v celkovém pořadí umístil VI. stupeň, se 

mírně vymyká konceptu tonální hierarchie, podle něhož by měla tato příčka náležet buď 

III. stupni nebo subdominantě. I přesto získal právě VI. stupeň skóre, které v součtu činí 

1118 bodů, a zařadil se tak před subdominantu, která se objevila až na čtvrté pozici 

s celkovým skóre 1113 bodů. Na páté příčce celkového pořadí se umístil III. stupeň, který od 

všech respondentů získal celkem 1058 bodů. Šestá i sedmá pozice patří VII. (1010 bodů) 

a II. stupni (1009 bodů). Pokud se nyní zaměříme na poslední příčky celkového pořadí, 

objevují se zde tóny, které do žádné z tónin nepatřily. Jednalo se o snížené a zvýšené stupně. 

Když tyto získané výsledky porovnáme s vytyčenými body první hypotézy, zjistíme, že 

s výjimkou VI. stupně, jenž se umístil na třetí pozici, došlo k úplnému potvrzení pravidel 

tonální hierarchie všemi respondenty. 

H2 je zaměřená na porovnání výsledků při různém zadání testu. Proměnila se nejen tónina, ale 

také způsob řazení tónů. Graf v příloze (viz graf č. 1) porovnává informace zaznamenané 

respondenty v obou tóninách. Můžeme z něj vyčíst jak celkový počet bodů, který tón získal 

(bodové skóre), tak jeho procentuální vyjádření skóre. Na ose x nalezneme celkové pořadí 

stupňů, seřazené podle četnosti jejich volby. Osa y obsahuje rozmezí možného skóre.  

                                                           
1  Kategorie Skupina č. 2 ukazuje hodnoty zaznamenané žáky kvinty + 1. roč. a sexty + 2. roč. Skupina 

č. 1 zobrazuje hodnoty skupiny nejmladších respondentů – prima, sekunda. 
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Na první pozici se umístila v obou tóninách tónika, avšak v D dur získala nepatrně vyšší skóre 

(rozdíl činí 11%). Na druhé pozici se opět shodně umístila dominanta. Pokud porovnáme 

rozdíl těchto hodnot, zjistíme, že není tak velký jako v případě tóniky. Činí totiž pouhé 

4% z celkového skóre. Zajímavá je však situace, která nastala v F dur. Tónika se umístila na 

první příčce a obdržela nepatrně vyšší počet bodů než dominanta, které patří druhá pozice. 

Rozdíl činní jeden bod a v procentuálním vyjádření se pohybuje pouze v jedné desetině 

procenta. U třetí příčky v celkovém pořadí pozorujeme první větší odlišnost. V D dur se na 

tomto místě nachází subdominanta, zatímco v F dur náleží tato příčka VI. stupni. V celkovém 

pořadí se na třetím místě nachází VI. stupeň. V tónině D dur získal 531 (58,1%) bodů, v F dur 

potom skóre 587 (64,5%). Rozdíl těchto dvou položek činí 6,4%. V pořadí čtvrtým stupněm 

se stala subdominanta, jejíž rozdíl skóre v jednotlivých tóninách činil 8,7%. Na pátém místě 

se objevuje třetí stupeň, jehož skóre se v tóninách liší minimálně, jde pouze o 3%. Šestou 

pozici obsadil VII. stupeň, na sedmé se umístil poslední ze stupňů, který do tónin patřil. Tím 

byl II. stupeň. Na posledních pěti pozicích se nachází stupně, které do tónin nepatří. I mezi 

nimi lze pozorovat drobné rozdíly, nejvýraznější z nich v případě zvýšeného pátého stupně. 

Z těchto výsledků tedy jasně vyplývá, že z velké části došlo rovněž k potvrzení pravidel 

tonální hierarchie a to v obou tóninách. Jedinou větší odchylkou bylo umístění VI. stupně v F 

dur. 

Hlavním cílem H3  bylo srovnání výsledků dvou skupin respondentů. První z nich tvořili žáci 

aktivně se věnující hudebním aktivitám (61%), druhou potom respondenti, kteří se 

s praktickými dovednostmi v oblasti hudby setkávají pouze v hodinách HV na gymnáziu 

(39%). V některých bodech se jejich výsledky příliš nelišily, avšak v mnohých byly rozdíly 

zásadní. V D dur se obě skupiny shodly na pořadí jednotlivých stupňů, což se však již nestalo 

v tónině F dur. Pokud srovnáváme skóre jednotlivých stupňů, lze odhalit jisté zákonitosti 

opakující se v případě obou tónin. Skupina, respondentů s praktickým hudebním vzděláním, 

zaznamenala stabilnější výsledky v obou tóninách. Nejen v pořadí stupňů, ale také ve skóre 

přiřazenému jednotlivým stupňům, spolehlivěji poznávali důležité tóny. Zatímco 

ve výsledcích druhé skupiny respondentů nelze jasně zpozorovat pravidelnost v hodnocení. 

Skóre by se mělo vyvíjet, tedy čím vyšší celkové pořadí tónu, tím menší skóre, což se u druhé 

skupiny nestalo. Došlo tedy k potvrzení třetí hypotézy. Nelze popřít, že praktické hudební 

zkušenosti měly pozitivní vliv na výsledky respondentů při testování v oblasti tonálně-

harmonického cítění (viz graf č. 2, 3). 

Hlavním cílem H4  je potvrdit či vyvrátit tvrzení, že věk respondentů může mít rozhodující 

vliv na výsledky v tomto testu. Pokud se zaměříme na interpretaci výsledků jednotlivých 

stupňů, zjistíme, že rozdíly mezi celkovým skóre nejsou nijak výrazné, alespoň na prvních 

čtyřech pozicích. První změna nastala u hodnocení VII. stupně. Vidíme, že skupina 

nejmladších respondentů jej ohodnotila na 53,10%, zatímco skupina starších žáků mu 

přisoudila 68,94%. Jde doposud o jeden z nejvýraznějších rozdílů v procentuálním hodnocení, 

neboť činí 15,84%. Podobné odlišnosti objevíme rovněž na šesté a sedmé pozici celkového 

pořadí, kde se umístil II. a III. stupeň. Jedná se o tyto rozdíly, 10,95% a 21,24%. V dalším 

porovnání procentuálního vyjádření následujících stupňů se již neobjevují větší odlišnosti. 

Jediný očividný rozdíl ve výši skóre vidíme u zv. IV. stupně, 12,97%. 

Důležité bude nyní následující porovnání (viz graf č. 4). Modré sloupce grafu reprezentují 

hodnoty, naměřené u mladších respondentů. Průběh skóre je většinou sestupný, řídí se tedy 

pořadím jednotlivých položek. Hodnoty v modrém sloupci se s postupem míst celkového 

pořadí zmenšují. Pokud však srovnáme celkové umístění jednotlivých stupňů s pravidly 

tonální hierarchie, zjistíme, že došlo k malé odchylce. VI., VII. a II. stupeň by se totiž měly 

umístit v rozmezí pátého až sedmého místa. Z výsledků mladších respondentů vyplývá pořadí, 

které není zcela totožné s pravidly tonální hierarchie. Když se nyní zaměříme na průběh skóre 
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u starších žáků, vidíme, že v mnoha místech nemá sestupnou tendenci. Jde především o VII., 

II. a III. stupeň, kde vidíme největší procentuální rozdíly v hodnocení obou skupin. Starší žáci 

těmto stupňům připsali mnohem větší hodnotu. To mohlo být způsobeno lepším vnímáním 

pravidel tonální hierarchie, nebo také menším soustředěním či únavou respondentů. Avšak 

pro vyjádření určitého konkrétnějšího stanoviska by bylo třeba případné závěry ověřit na větší 

skupině respondentů. 

Závěr 

Cílem výzkumu bylo potvrzení schopnosti vnímat tonálně hierarchické vztahy v rámci jedné 

tóniny respondenty ve věku 11˗˗17 let. Bylo zjištěno, že respondenti jsou schopni vnímat 

tonálně hierarchické vztahy a metodu probe-tone tedy lze využít pro diagnostiku tonálně 

hierarchických vztahů. 

Přílohy 

Graf č. 1: Srovnání celkového skóre jednotlivých stupňů v D dur a F dur 

 

Graf č. 2: Porovnání jednotlivých stupňů v F dur 
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Graf č. 3: Porovnání jednotlivých stupňů v D dur 

 

Graf č. 4 - Skóre jednotlivých tónů. 
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POTREBA SKÚMAŤ DIDAKTICKÚ REALITU PREDPRIMÁRNEHO 

A PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA 

Kostrub Dušan 

Abstrakt1 

Didaktická realita ako spoločne utváraná učebno-vyučovacia skutočnosť; ako štruktúrované 

predmetné stavy v subjektovo-objektovej dimenzii podliehajú vplyvu podmienok a sú 

otvorené zmenám. Didaktická realita vzniká fúziou učenia sa a vyučovania (zámernou 

aktívnosťou a participáciou subjektov) a spočíva na realizácii kultúrnych praktík 

a diskurzívnych praktík. Didaktická realita predstavuje metodologickú inšpiráciu a ašpiráciu 

nielen pre rozvoj pedagogických vied, ale najmä v hľadaní odpovedí na to, ako ju meniť a to 

priamo v jej centre. Didaktická realita predprimárneho a primárneho vzdelávania poskytuje 

široké spektrum výskumných možností práve pre jej špecifikum. 

Kľúčové slová: didaktická realita; učebno-vyučovacia skutočnosť; podmienky; zmeny. 

 

THE NEED TO INVESTIGATION OF DIDACTICAL REALITY OF PRE-PRIMARY AND PRIMARY 

EDUCATION 

Abstract 

Didactic reality as a jointly formed teaching-learning reality; as structured subject states in 

subjective-dimensional dimension are subject matter to the influence of conditions and are 

open to change. Didactic reality arises from a fusion of learning and teaching (intentional 

activity and participation of subjects) and rests on the realization of cultural practices and 

discourse practices. Didactic reality is a methodological inspiration and aspirations not only 

for the development of pedagogical sciences, but in particular for finding answers to how to 

change it, right in its center. The didactic reality of pre-primary and primary education 

provides a wide range of research possibilities for its specifics. 

Key words: didactic reality; teaching-learning reality; conditions; changes. 

Úvod 

Zaoberať sa profesionálne skúmaním procesu výučby je nielen otázkou metodológie 

pedagogického výskumu, ale v súčasnej dobe aj profesijnou potrebou učiteľa.  

1 Didaktická realita 

Didaktická realita vzniká fúziou procesu učenia sa detí, žiakov a procesu vyučovania, ktorý 

realizuje učiteľ. Je to špecifická realita, ktorá vzniká, udržiava sa a zaniká uplatňovaním 

kultúrnych a diskurzívnych praktík subjektov. Jej špecifickosť spočíva v tom, že v iných 

kontextoch tento typ reality neexistuje, vrátane konkrétnych kultúrnych a diskurzívnych 

praktík učiteľa a detí, žiakov. Spojivom je konverzácia, ktorá z jednej strany konzervuje 

poznanie, z druhej strany rozvíja poznanie. Ak je výučba manažovaná ako diskurz (rozprava, 

diskurzívna výučba), tak konverzácia je priestorom, ktorý predstavuje metodologickú 

inšpiráciu. Je zaujímavé výskumne odhaľovať príčiny, pre ktoré sa jednotlivé výučby 

odlišujú, čo stojí za tým; čo je na čom závislé. Didaktická realita ako súbor zákonitostí, 

                                                           
1 Prepojenie na grantovú schému KEGA – projekt č. 070UK-2016 
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podmienok, okolností ap. je zároveň aj metodologickou ašpiráciou za podmienky, že je 

prospešné (vždy sa nájde dôvod) hľadať a nájsť (vytvoriť, dohodnúť a udržiavať) 

priliehavejšie podmienky, ktoré viac zodpovedajú výchovným, vzdelávacím a výcvikovým 

potrebám detí, žiakov. Didaktická realita to sú zároveň tiež predmetné stavy v subjektovo-

objektovej relácii, ktoré podliehajú vplyvu podmienok a sú otvorené zmenám. 

Ako vytvárať veci slovami 

V súčasnosti sú diskurzívne praktiky rozvíjané metaforami a postmodernými hyperbolami. 

Spoločnosť sa odkláňa od vykonávania namáhavých manuálnych činností, tie sú nahrádzané 

robotikou a digitálnymi technológiami, ľudia ich nahrádzajú zástupnými (symbolickými) 

činnosťami, medzi ktorými dominuje reč a rôzne jazykové kódy.  Tým sa spoločnosť viac 

sofistikuje a pohybuje sa niekde medzi nachádzaním konsenzov a potešením z disenzov. 

Učiteľská profesia je profesiou, ktorá sa tiež zaoberá utváraním vecí slovami, a to ako 

v zmysle rozvíjania pedagogickej vedy, tak i v rámci realizovania učiteľskej praxe v školskom 

edukačnom kontexte. Nastáva zjednocovanie pohľadov (názorov), ale vznikajú, sú udržiavané 

a (príliš často) sa rôznia a menia pohľady (názory) na učiteľskú prax vyučovania detí, žiakov, 

študentov. V minulosti uplatňované koncepcie sa odsúvajú, možno preto sa zdiskreditovali, 

alebo jednoducho preto, lebo nie sú účinné a nezapadajú do vznikajúcich 

a (zároveň) rozpadávajúcich sa kontextov. Postmodernita prechádza do Postpostmodernity 

a z humánneho nastáva posthumánne. Ten čiastočný výpočet len sčasti opisuje situácie 

súčasnosti, to však nemení nič na tom, že súčasnosť netreba skúmať, odhaľovať, identifikovať 

ap. za pomoci (hry) jazykov, za výdatného využitia rozmanitých konštruovaných 

a dekonštruovaných interpretácií (keď nie kvôli všetkému, tak aspoň kvôli jednému) - škola 

a učiteľ sú kultúrni mediátori. A vyvstávajú otázky: A čej/ktorej a koho kultúry? Kto, ako 

a prečo tká (jazykovými hrami) kultúru spoločnosti? Čo má predstavovať táto kultúra pre 

najmladšiu generáciu? Najmladšia generácia (už) nie je nastavená (nemá kognitívne 

predispozície) na osvojovanie kultúry dospelých. Myseľ najmladšej generácie je formovaná 

inými kognitívnymi nástrojmi a využíva odlišné kognitívne protézy. Aká je skutočná 

interakcia myslí dospelých (aj učiteľov) a myslí najmladšej generácie? V ktorých bodoch sa 

pretínajú, v ktorých sa míňajú? Ktoré myšlienky, vety menia správanie detí, žiakov? Kto 

produkuje (tie „silné “) myšlienky, vety?  Sú to (aj) deti, žiaci?  Učiteľ nemá nemennú 

funkciu, nie je (predsa) nemenným svedkom doby. Učiteľ má (skôr musí, lebo je to 

podmienka) reflektovať svoju vyučovaciu činnosť tak, aby (ako akési projekčné plátno) mu 

reflexia ukázala účinnosť a hodnotu svojho vyučovania. Naša spoločnosť (zatiaľ) odporúča 

jediný nástroj vedy, ktorým je výskum (skúmanie, bádanie). Tento nástroj je špecifickým 

jazykom interpretujúcim skúmané reality z pohľadu skúmaných subjektov. Výskumy 

organizované subjektmi zvonku sa (tiež) zdiskreditovali práve pre ich modernistickú 

objektivitu a násilnú potrebu všetko a každého zmerať, odmerať, vymerať, premerať, 

vypočítať a nasadiť mu tak punc domnelej kvality – nekvality. Autor príspevku (ako 

metodológ) nespochybňuje výskum, polemizuje ale o jeho forme.  

 Mlieko je prospešné pre ľudské zdravie (a predsa majú ľudia po jeho konzumácii 

organizmus vysiľujúce hnačky).  

 Ovocie je zdrojom dôležitých vitamínov pre ľudský organizmus (a predsa môžu citrusy 

komusi spôsobiť smrť). 

 Všetko je klamstvo, len mlieko je voda (a keď priješ mlieko, čo vlastne piješ?).  

Moc konverzačných realít je relativistická z pohľadu tých, ktorí sa jej zúčastňujú, mocná je 

však u tých, ktorý ju udržiavajú. Relativizmus umožňuje prispôsobovať sa špecifickým 

zvláštnostiam konštruovanej reality (realít) – situácie alebo javu.  Status relatívneho je výzvou 
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nenazývať veci pravými menami (objektívnej reality), ale nachádzať slovné označenia, ktoré 

viac (lepšie) vyhovujú. Konštruovanie nášho života sa deje prostredníctvom reči. Jazyk a jeho 

výrokové formy nás uisťujú, že to, čo vytvárame má pre nás istý typ významu. Spochybnenia 

sú súčasťou týchto realít. Rétorika, sociálna konštrukcia, diskurz (rozprava, narativita), moc 

(jazykové priestory, utvárané a interpretované vzťahy) sú súčasťou nášho života. Radi 

pripisujem významy podľa toho, s akými subjektmi sa stretávame a do akého spoločenstva 

prislúchame.  

Didaktická realita v tomto diskurze (autora príspevku) 

predstavuje metodologickú inšpiráciu a ašpiráciu nielen na rozvoj pedagogických vied, ale 

najmä v každodennej konverzácii pri hľadaní odpovedí na to, ako ju meniť, a to priamo z jej 

vnútra. Metodologická inšpirácia vzniká z faktu, že pravdy a hodnoty nemajú nemennú, 

fundamentálnu povahu, ale prechádzajú sociálnou transformáciou; vďaka diskurzu sa menia 

kontextovo, reflexívne, naratívne, interpretatívne.  Metodologicky inšpiratívne môžu byť 

potom otázky: Čo je zaujímavé (a pre koho, prečo) skúmať? Je problém aj tam, kde ho iní 

„nevidia “?  Skúmať, či neskúmať?  

1. Staré témy novou optikou. 

2. Nové témy v zabehnutých systémoch. 

3. Nové témy v nových podmienkach. 

4. Zašliapané (odmietané, zaznávané), či zabudnuté (nepovšimnuté, odložené) projekty. 

Metodologické ašpirácie možno nájsť v odpovediach na otázky typu: Na čo poslúži skúmanie 

– čo sa má dosiahnuť skúmaním? Kto s kým bude skúmať a prečo? Učiteľ ako výskumník 

môže realizovať svoje vlastné praktické (terénne) skúmanie interpretívneho charakteru, ale 

zároveň byť členom skupiny, spoločenstva v rámci foriem kritického skúmania na zmenu 

didaktických realít väčšieho komplexu školského edukačného kontextu. V oboch prípadoch 

ide o každodenné, nevyhnutne potrebné profesijné (a životné) skúsenosti ukotvené 

v subjektívnych pravdách a otvárajúce priestor polemikám, dilemám, konštrukciám (ap.) 

v medziach ich interpretácií.  Didaktická realita predprimárneho a primárneho vzdelávania 

poskytuje široké spektrum výskumných možností práve pre jej špecifikum. Najdôležitejšími 

sú však jej subjekty; deti/žiaci a ich učitelia. Oni sú nositeľmi právd, oni ich interpretujú, oni 

ich konverzačne udržiavajú pri živote, oni nimi narábajú, transformujú ich. 

2 Zaujímavé oblasti skúmania (aj v predprimárnom a primárnom vzdelávaní) 

Diskurz vo výučbe: 

 Určiť vplyv výučby na učenie sa dieťaťa/žiaka (Aký účinok má konverzácia vo výučbe 

a v čom?). 

 Určiť rozhranie automatických a kontrolovaných procesov (Odlišuje dieťa/žiak pôvod 

svojich myšlienok? Narába nimi?).  

 Určiť vlastný zástoj dieťaťa/žiaka a učiteľa v udržiavaní výučbového diskurzu (Čím , ako 

a prečo dieťa/žiak  a učiteľ  (ne)prispieva do výučbového diskurzu?). 

1. Pochopenie iných (ČOMU oni pripisujú význam?). 

2. Pochopenie seba samého (ČOMU prikladám osobný význam ja?). 

3. Pochopenie sebaovládania a sebaorganizovania subjektov. 

4. Pochopenie procesov, ktoré sa vyskytujú na rozhraní seba a iných (kto a ako sa vyhraňuje 

voči iným). 
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Zmena? 

„Kým si bol, kým sa stávaš a kým budeš vďaka tomu, že ... (sa podieľaš na utváraní 

a rekonštruovaní didaktickej reality)? “ 

Čo a ako subjekt/učiaca sa skupina robí? 

Čo pritom subjekt/učiaca sa skupina hovorí? 

Čo subjekt/učiaca sa skupina hovorí o tom?  

Čo tým subjekt/učiaca sa skupina spôsobuje? 

... zdôvodňuje, prijíma/odmieta, rozvíja ... Interpretačný diskurz 

Ako si subjekt/učiaca sa skupina spresňuje významy? O čom sa vedie diskurz? Aké princípy 

dohadovania sa a kompromisu sa uplatňujú? 

 Základom hodnotenia, ktoré sa od subjektu očakáva, sú jeho vlastné myšlienky 

(zdôvodnenia, spoločensky prijateľné interpretácie). 

 Myšlienky (konštrukty) sú definované vzhľadom na reálnych ľudí, s ktorými je subjekt 

v určitom (osobnom) vzťahu. 

 Interpretačný svet subjektu sa využíva na preskúmanie toho, ako sám využíva svoje 

konštrukty a výskumníkovi poskytuje rámec, na základe ktorého sa výskumník pokúša 

pochopiť hodnotenie a klasifikáciu konkrétneho subjektu (Harré & Gillet, 2001, s. 159). 

Čo skúmať? 

Subjekty ako aktívni tvorcovia jazykovej reality sú nositeľmi (metodologicky) významných 

interpretácií:   

1) Faktov.  

2) Princípov. 

3) Udalostí. 

4) Situácií. 

5) Okolností. 

6) Dejov. 

7) Procesov. 

8) Podmienok. 

9) (...). 

 

„Robí dieťa/žiak niečo, čo by učiteľ nechcel? “(Ktorý diskurz prináša túto informáciu? Iný 

diskurz by takúto informáciu nemusel priniesť!) 

P r o b l e m a t i z á c i a  

Výskumný problém je istý typ prekážky, ktorú treba prekonať.  

1)Rekapitulácia min. 72 hod. pred udalosťou, ak je závažná.  

2) Vedomá kontrola nad svojim rozhodovaním. 

Rozvrstvenie metodologickej pozornosti a aktívnosti výskumníka 

 PRED UDALOSŤOU 

 UDALOSŤ 

 PO UDALOSTI 

Umenie a prax skúmania: intepretovanie, evalvovanie a prezentovanie. 

Kontradiktórnosť súčasného života 

Post-postmodernita vs.  

 Výskum sa oneskoruje za faktickými situáciami. 

 Opora vo faktoch (Priame dôkazy). 

 Knowledge in Crisis: Post-Truth Age. 

1. ktoré vyvoláva, spôsobuje u(pre)tvára, 

človek/ľudia. 

2. ktoré konverzačným aparátom udržuje a 

pretvára človek/ľudia. 

3. ktoré si vysvetľuje človek/ľudia. 

a. deti/žiaci + učiteľ. 
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Postmoderní vedci trvajú na tom, že:  

1) Nie sme diváci, ktorí pozerajú na svet, ale skôr účastníci toho, čo sa snažíme poznať (J.B. 

Miller In: J. S. Grenz). 

2) Učiteľ je výskumník (J. Elliot).  

3) Najvhodnejšou odpoveďou na nastolené výskumné otázky v súčasnosti je akčný výskum. 

Lebo školský edukačný kontext (do MŠ po VŠ) ako živý systém so svojimi subjektmi 

nepredstavuje nejaký ostrov na míle vzdialený bádaniu a stojaci mimo vlastnej formácie; tiež 

nie je kontajnerom na zber toho, čo vykonajú iné subjekty a pod rúškom spoločenskej 

dôležitosti (či politickej objednávky) sa pokúšajú vnútiť škole. Metafory, hyperboly (...) 

21. storočia sú (tiež) nástroje kvalitatívneho skúmania. 

V každom ohľade je treba mať na zreteli (pamäti), že kvalitatívne skúmať v školskom 

edukačnom kontexte (aj predprimárneho a primárneho vzdelávania) predstavuje reprezentáciu 

(prítomnosť) 1) ľudskosti, 2) dôvtipu a 3) vynaliezavosti.  

Obrázek 1: Základy kvalitativnej metodológie 
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VÝUČBOVÉ STRATÉGIE A ICH VPLYV NA ROZVOJ GRAFOMOTORIKY 

DIEŤAŤA  

Kožík Lehotayová Blanka 

Abstrakt 

Vedecká štúdia poukazuje na opodstatnenosť kvalitatívneho skúmania didaktickej praxe 

učiteľa. Výskumné zistenia prezentujú identifikované výučbové stratégie učiteľa 

predprimárneho vzdelávania pri rozvíjaní grafomotorických zručností detí. Vymedzené 

stratégie predstavujú možný progres, ale i stagnáciu úrovne grafomotoriky.   

Kľúčové slová: učiteľ; predškolský vek; grafomotorika; stratégia; kvalitatívny výskum. 

 

TEACHING STRATEGIES AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF A CHILD'S 

GRAPHOMOTORICS 

Abstract 

This scientific study demonstrates the significance of a qualitative examination of the 

teacher's teaching practice. The research findings present the identified teaching strategies of 

the pre-primary education teacher  in the development of children‘s graphomotoric skills. The 

strategies defined represent possible progress in the graphomotoric levels as well as their 

stagnation. 

Key words: teacher; pre-school age; graphomotorics; strategy; qualitative research. 

Úvod 

Oblasť rozvíjania grafomotoriky u detí predškolského veku ponúka na Slovensku viaceré 

alternatívy. Učiteľky materskej školy sa autonómne rozhodujú o postupe rozvíjania 

grafomotoriky podľa dostupných alternatív. Typy prístupov rozvíjania grafomotoriky možno 

rozdeliť do troch kategórií. Prvým prístupom je grafomotorika, ktorá vychádza z krúživého 

pohybu „Kreslím kolo guľaté“ autoriek C. Aliprandi, R. Bissi, (1986). Ďalšou možnosťou je 

realizácia grafomotoriky rozvíjaná náhodným výberom grafomotorických vzorov, ktorý 

prezentuje publikácia „Škôlkár – Jazyk a komunikácia“ autorky Z. Petrovej, (2015). Tretím 

z prístupov uplatňovaným pri rozvíjaní grafomotoriky je postupnosť, ktorá začína od bodu, 

pokračuje rôznymi líniami, kruhom, oblúkom, vlnovkou, slučkou, osmičkou a ich 

kombináciami. Uvedená postupnosť autorského tímu I. Uváčková, D. Valachová, 

G. Droppová, (2009) je prezentovaná v „Metodike rozvíjania grafomotorických zručností detí 

v materských školách“. 

1 Grafomotorika v kreslení a písaní 

V detskom výtvarnom prejave sa prejavuje úroveň grafomotorických zručností, ktoré 

chápeme ako zručnosti získané systematickým a cieleným rozvíjaním  psychomotorických 

procesov dieťaťa. Grafomotorika je ovplyvnená úrovňou senzomotoriky, hrubej i jemnej 

motoriky a celkovou pohybovou koordináciou a podľa J. Průchu et al. (2009, s. 85) je 

súborom viacerých psychomotorických činností, ktoré jedinec vykonáva pri písaní a kreslení. 

Grafomotoriku teda nemožno chápať iba ako jednoduchý pohyb ruky pri kreslení a písaní. Pri 

vykonávaní kreslenia a písania je nevyhnutná súhra základných mozgových funkcií 

a motoriky, koordinácie ruky a oka, ako aj celková kvalita poznávacích funkcií. Typickým 

znakom obdobia predškolského veku je rýchle zrenie organizmu. Z toho dôvodu je pre rozvoj 
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grafomotoriky vhodné deťom navodzovať cielené činnosti pre rozvoj špecifických zručností 

a funkcií, ktoré s kreslením a neskorším počiatočným písaním súvisia.  

2 Kvalitatívna metodológia v skúmaní grafomotoriky 

V materských školách je opodstatnenou požiadavkou realizovať systematickú grafomotorickú 

činnosť počas celej dochádzky dieťaťa do materskej školy. Okrem uvoľňovacích cvičení,  

správnosti úchopu kresliaceho (písacieho) náčinia a pod. by učiteľ mal realizovať výtvarnú 

edukáciu prostredníctvom hry a poskytovať priestor pre grafické aktivity, ktoré podnecujú 

dieťa byť úspešným vzhľadom k jeho individuálnym schopnostiam a rozvojovým 

možnostiam.  

Východiskom  zvyšovania kvalitatívnych vzťahov v detskej kresbe ako i následného 

počiatočného písania sa javí v cielenom a systematickom rozvíjaní grafomotoriky u detí 

predškolského veku didakticky vhodným prístupom učiteľa. Vo výskume sme sa zameriavali 

na zodpovedanie otázky: „O čo vo výučbe grafomotoriky ide?“, teda na samotné pochopenie 

a interpretáciu sledovaného fenoménu – koncepcie učiteľovho vyučovania grafomotoriky 

s vysvetlením jeho príčinných súvislostí.  

Výskumný problém sme definovali na základe identifikovania aspektu nedocenenia možnosti 

rozvíjania grafomotoriky u detí prostredníctvom výtvarných činností voľným 

zaznamenávaním grafickej stopy, ale zaznamenávaním predznačených tvarov v pracovných 

listoch. Napodobňovanie tvarov a znakov v grafomotorických listoch nie je závislé na 

opakovanom napodobňovaní určených tvarov. Systematické rozvíjanie grafomotorických 

zručností detí prostredníctvom výtvarných činností sa preto javí ako najprijateľnejší spôsob 

ako dosiahnuť primerané grafomotorické zručnosti súvisiace s kreslením a počiatočným 

písaním. Výskumný zámer bol koncipovaný v podobe identifikovať a pochopiť hľadiská 

konania učiteľov vo výučbe. Z toho dôvodu sme považovali za prirodzené pýtať sa na veci, 

javy, udalosti ich profesijného života (R. Švaříček, K. Šeďová a kol., 2007; M. Miovský, 

2006; E. Severini, D. Kostrub, 2018). Zadefinovaný cieľ výskumu mal podobu: identifikovať, 

porozumieť a interpretovať spôsob výučby učiteľa pri rozvíjaní grafomotoriky u detí 

v materskej škole.  Na základe toho bola formulovaná výskumná otázka: „Ako je realizovaná 

výučba grafomotoriky v materských školách?“. Subjektmi výskumu boli učitelia 

predprimárneho vzdelávania s ukončeným stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním, 

ktorí disponujú skúsenosťami z vlastnej pedagogickej praxe a pôsobia v materských školách 

v piatich rôznych krajoch Slovenska. Výber subjektov výskumu bol zámerný. Výber 

informantov bol aj kumulatívny a to z dôvodu, že rozhodnutie o počte informantov vo 

výskume sa zvažoval v priebehu výskumu procesom spracúvania výskumných dát vzhľadom 

k dosiahnutiu požadovanej úrovne saturácie. Vo výskume participovalo celkovo sedem 

informantov.  

V realizovanom kvalitatívnom skúmaní bola použitá výskumná metóda hĺbkové interview. 

Realizovali sme iba priame interview. Jednalo sa o neštandardizované kladenie otázok 

subjektom výskumu prostredníctvom niekoľkých otvorených otázok. Otázky vhodné pre 

kvalitatívny výskum spĺňali špecifické kritériá v tom, že boli dostatočne široké, neopisovali 

objektívne daný fenomén, ale skúmali povahu javu z perspektívy aktéra. Otvorené otázky boli 

formulované so zámerom odkrývať skúmanú problematiku, týkajúcu sa výučby rozvíjania 

grafomotoriky v materskej škole.  

Skúmanie predmetného javu sme realizovali kvalitatívnou metodológiou. Z dizajnov 

kvalitatívnej metodológie sme použili zakotvenú teóriu s daným systematickým induktívnym 

metodologickým postupom. Elaboráciu výskumného materiálu tvorili analytické techniky 

zakotvenej teórie procesmi kódovania, ktorý prechádzal tromi štádiami – otvorené, axiálne 
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a selektívne kódovanie. Kódovanie bol pre nás základným mechanizmom transformácie 

štruktúrovaných dát do odborného kontextu. Každý z uvedených typov kódovania mal svoju 

logiku a vlastné analytické postupy súvisiace so skúmaným javom.  

3 Konštruovanie teórie 

Základná analytická idea týkajúca sa učiteľových stratégií pri rozvíjaní grafomotoriky detí 

vznikla na základe vyšpecifikovaných kategórií a ich vzťahov identifikovaných vo 

výskumných dátach. Štruktúrovanie indukovaných stratégií rozvíjania grafomotoriky 

prezentujeme ukážkou spracovania výskumných dát kvalitatívneho skúmania. 

Tab. 1 Podoba indukovaných stratégií na základe vyšpecifikovaných kategórií a ich vzťahov identifikovaných vo 

výskumných dátach. 

Kategória stratégia 

a jej podoby 
Koncepty ako významové jednotky 

Stratégia podporujúca 

opakovanie s následným 

zautomatizovaním 

pohybov pri kreslení 

„Považujem to za dôležité, preto sledujem, či je pohyb pri grafomotorike 

zautomatizovaný“. 

...čím častejšie sa dieťa zapojí o to rýchlejšie sa dieťa zdokonalí.“ 

„Deti poznajú presnú postupnosť pri grafomotorických činnostiach, ale aj tak to 

spoločne rady robia.“ 

Stratégia podporujúca 

rozvoj dieťaťa na 

základe diagnostikovania 

úrovne grafomotoriky 

„Keď som mala staršie deti presne som vedela identifikovať dieťa, ktoré malo 

problém. To malo viac rozmanitých činností, kde zaznamenávalo znak do tácky 

s múkou, aj s oboma rukami, na keramickú tabuľu alebo baliaci papier, čo je tiež 

veľká plocha. Takto bol pohyb ruky koordinovanejší a dieťa dokázalo postupne 

znak úplne ľahko zaznamenávať aj na papier.“ 

Stratégia spriemerňujúca 

diagnostické zistenia 

„Diagnostické zistenia mi vykresľujú čo dieťa dokáže, na akej je úrovni. No 

postupujem podľa toho, čo mám vopred naplánované. “Medzi deťmi nie sú až také 

výrazné rozdiely, tak zaraďujem rovnaké grafomotorické vzory.“ 

Stratégia s didakticky 

nevhodným prístupom 

k náprave 

identifikovaného stavu 

„Keď vidím, že niektoré deti majú problém, dám im znova kresliť to čo nezvládli. 

Poviem im: „Povedzte mi, čo tam chýba?“ A potom deti opakovane kreslia.“ 

„U malých detí neviem vyšpecifikovať aký majú problém, čo mám vlastne 

v grafomotorike dieťaťa rozvíjať.“...očakávam, že postupne sa zlepšia a dokážu 

kresliť“ 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Identifikované stratégie rozvíjania grafomotoriky učiteľov materských škôl tvoria výsledný 

produkt zakotvenej teórie v podobe vytvorenej teórie, ktorá vznikla na základe induktívneho 

metodologického postupu zvoleného dizajnu skúmania (B. Lehotayová, D. Valachová, 2018). 

Stratégiu podporujúcu opakovanie s následným zautomatizovaním pohybov pri kreslení tvoril 

súhrn zámerov učiteľa ako permanentne sa opakujúca činnosť pri rozvíjaní grafomotoriky, 

ktorá viedla k želanému následku a ňou je zautomatizovanie pohybu pri zaznamenávaní 

grafomotorických znakov a vzorov pri kreslení a následne písaní v základnej škole. 

Automatizácia bola tvorená kódmi opakovanie, rituály a zautomatizovanie pohybu 

s priradenou vlastnosťou, ktorou bola zručnosť. Zručnosť chápeme ako mechanickú, 

limitovanú činnosť, ktorá vzniká na základe opakovania. Kategória automatizácia sa spájala aj 

s ďalšou vlastnosťou, ktorú tvoril  cyklus. Dimenzionálnym rozsahom pre určenú vlastnosť 

bola pravidelnosť a nepravidelnosť, pričom jednoznačné potvrdenie rozsahu na 

dimenzionálnej škále tvorila pravidelnosť, ktorá sa viazala na všetky odpovede subjektov 

výskumu. Na základe vzniknutého vzťahu sme doplnili ďalší dimenzionálny rozsah vlastnosti 

cyklus v rozmedzí opodstatnený - zbytočný. Vo vzťahu ku „stratégii podporujúcej opakovanie 

s následným zautomatizovaním pohybov pri kreslení“ bol pre nás cyklus ako vlastnosť 
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automatizácie opodstatnený, konkrétne v prípade, ak realizované prípravné činnosti tvorili 

komplexný prístup rozvíjania grafomotoriky u detí v zmysle tematickej prepojenosti 

a prepojenia motoriky, sluchovej a zrakovej percepcie. V protiklade dimenzionálneho rozsahu 

„opodstatnený“ sme indukovali aj rozmedzie „zbytočný“ ako cyklus nesúrodých 

a nepostačujúcich prípravných cvičení, ktoré prezentujú  stratégiu s didakticky nevhodným 

prístupom k náprave identifikovaného stavu. Intervencia učiteľa so zámerom rozvoja dieťaťa 

bola identifikovaná ako zvýšená frekvencia opakovania zaznamenávania výhradne 

nezvládnutého grafomotorického znaku, prípadne grafomotorického návyku, napr. úchop 

grafického materiálu. Takýto typ intervencie je príkladom stagnácie v rozvoji dieťaťa i jeho 

možnej demotivácie, ktorú nepovažujeme za didakticky účinnú. Stratégia podporujúca rozvoj 

dieťaťa na základe diagnostikovania úrovne grafomotoriky bola tvorená súhrnom činností, 

kde orientácia na dieťa bola diferencovaná a individualizovaná, realizovaná vhodnou 

intervenciou na základe uskutočňovania cielených činností zameraných na diagnostikovaný 

deficit rozvíjaním dielčích funkcií. Protikladom bola indukovaná stratégia spriemerňujúca 

diagnostické zistenia, ktorá prezentovala sumár činností, kde diagnostikované zistenia pre 

učiteľa nepredstavujú didaktické indikácie, ktoré by smerovali k zvyšovaniu úrovne 

grafomotorických zručností detí. Subjekty výskumu nedokázali zdôvodniť a riešiť didakticko-

pedagogické situácie vo výučbe pri rozvíjaní grafomotoriky. Z toho dôvodu vzniká 

predpoklad nefunkčnosti realizovaného pedagogického diagnostikovania a tým 

spriemerňovanie prístupu k dieťaťu/deťom.  

Záver  

Štúdia prezentuje priblíženie východísk a výsledky získané indukovaním výskumných dát 

z interview. Výsledky v podobe interpretačných kategórií majú reprezentatívnu funkciu. 

Súčasť učiteľových stratégií tvorili plánovanie, realizácia a reflexia, ktoré sme identifikovali 

v rôznych podobách a dôsledkoch vplyvu na učenie sa dieťaťa pri rozvíjaní grafomotorických 

zručností v podobe progresu i stagnácie na základe realizovaného pedagogického 

diagnostikovania úrovne grafomotoriky.  
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JAK ZKOUMAT HODNOCENÍ UČITELŮ ŘEDITELI ZÁKLADNÍCH ŠKOL?  

Michek Stanislav 

Abstrakt 

Cílem příspěvku je představit plán výzkumu, zabývajícího se hodnocením učitelů řediteli 

základních škol v okresu Hradec Králové. V příspěvku je prezentován kontext výzkumu, cíle, 

výzkumné otázky, metody a jsou diskutována rizika výzkumu.  

Klíčová slova: evaluace; systém hodnocení; hodnocení učitelů; základní škola. 

 

HOW HEADMASTERS EXAMINE THE ASSESSMENT OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS  

Abstract 

The aim of the paper is to present a research plan focusing on the assessment of teachers by 

the headmaster of primary schools in the district of Hradec Králové. The paper presents the 

context of research, aims, research questions, methods and discusses the risks of the research. 

Key words: evaluation; assessment system; teacher evaluation; primary school. 

Úvod  

V současné společnosti změn jsou zvyšovány požadavky na kvalitu, efektivitu, hodnocení 

výchovně vzdělávacího procesu, který by měl poskytovat co nejlepší výsledky učení dětí, 

žáků, studentů. V těchto procesech hraje i u základních škol ústřední roli ředitel či ředitelka 

školy1, který/á spoluvytváří systém evaluace školy (srov. např. Vašťatková, 2006; Chvál 

a kol. 2012). Při autoevaluaci školy jsou využívány různé metody a techniky evaluace (např. 

Prášilová, 2009). Součástí systému evaluace školy je také systematické hodnocení pracovníků 

(Kocianová, 2010, s. 147), které má vliv na kvalitu pedagogického procesu, motivaci 

pracovníků, jejich osobní rozvoj atd. Jedná se o oblast v řízení školy, o níž se ví, že existuje, 

ale u které není znám status quo.  

Cílem příspěvku je představit plán výzkumu, jež se bude věnovat hodnocení učitelů řediteli 

základních škol v okresu Hradec Králové. Prezentace plánu výzkumu byla zvolena v souladu 

s poznatky (např. Hendl, 2005, s. 157; Langfeldt & Kyvik, 2011, s. 203), kdy záměr výzkumu 

má sloužit k diskusi o jeho užitečnosti, smysluplnosti a vhodném návrhu organizace 

a provedení.  

1 Kontext 

V průběhu desetiletí u ředitele školy došlo k proměně od „řídícího učitele“ (Dvořák, 2011, 

s. 10), resp. od „pedagogického vedoucího školy ke komplexnímu manažerovi“ (Pol, 2007, 

s. 222). Jako manažer vykonává personální činnosti včetně hodnocení pracovníků 

(Kocianová, 2010). Systematické hodnocení pracovníků včetně hodnocení učitelů je 

charakterizováno dle Kocianové (2010, s. 147) jako „zjišťování a posuzování pracovního 

výkonu a pracovního chování pracovníka, poznání pozitiv a negativ činnosti pracovníka 

s cílem zlepšit jeho pracovní činnosti (pracovní výkon)“. Na školách je k hodnocení 

pracovníků často využívána hospitační činnost, kterou vykonávají bezprostřední představení 

učitelů (ředitel, zástupci ředitele), aby z vlastní zkušenosti poznávali postupy a metody učitelů 

                                                           
1  V celém textu používám některá obecná jména (např. ředitel, učitel, pedagogický pracovník apod.) pouze v mužském rodě jako 

kategorie, bez jakéhokoliv diskriminujícího podtextu. 
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(Pech, 1937 cit. podle Rys 1988). Zároveň jde o nejlevnější prostředek utváření pracovních 

schopností učitelů (Prášilová, 2009). Při výzkumu profesní dráhy ředitele zjistili Pol a kol. 

(2010), že dochází ke změnám v řízení školy. Proto lze předpokládat, že bude jinak nastavený 

systém hospitací a hodnocení pracovníků u začínajících ředitelů a jinak u zkušených.  

Poznáním současného stavu hodnocení učitelů řediteli základních škol se míním zabývat 

v následujících letech podle následujícího plánu výzkumného šetření.  

2 Plán výzkumného šetření 

Během výzkumu bude řešena hlavní výzkumná otázka: Jak a co hodnotí u učitelů ředitelé 

základních škol v okresu Hradec Králové? K této otázce jsou naformulovány šířeji pojaté dílčí 

otázky, které budou v rámci výzkumu podrobněji operacionalizovány: 

1. Jak a co hodnotí obecně u učitelů ředitelé ZŠ? 

2. Jak a co hodnotili ředitelé u učitelů ZŠ před rokem 1989? 

3. Jak a co v současnosti hodnotí ředitelé ZŠ u učitelů v okresu Hradec Králové? 

Odborným cílem výzkumu je zjistit, jak hodnotí ředitelé ZŠ své učitele, tj. zjistit:  

 jaké podmínky ovlivňují realizaci hodnocení učitelů řediteli (PODMÍNKY hodnocení),  

 jaké nastavují ředitelé systémy hodnocení učitelů (SYSTÉMY hodnocení),  

 jaké kompetence uplatňují ředitelé při hodnocení učitelů (JAK hodnotí?),  

 jaká volí kritéria ředitelé k hodnocení učitelů (CO hodnotí?),  

 jak přispívají touto personální činností k profesnímu rozvoji učitelů (PŘÍNOSY 

hodnocení).  

Praktický cíl výzkumu může být nasycen prezentací zjištění, která mohou inspirovat ředitele – 

praktiky k opatřením, jež povedou ke zlepšení systému hodnocení učitelů na ZŠ nejen 

v okresu Hradec Králové. Osobním cílem výzkum je věnovat se systematicky tématu 

v návaznosti na doposud řešená témata autoevaluace (např. Michek, 2006, 2012), kolegiální 

evaluace (Michek, 2014), kolegiální hospitace (Michek a kol., 2016) a profesní rozvoj učitelů 

(Michek, 2016). Výzkum je díky třem dílčím výzkumným otázkám rozdělen do tří částí: 

teoreticko-přehledová, historicko-pedagogická a práce v „terénu“.  

Pro zodpovězení 1. výzkumné otázky: Jak a co hodnotí u učitelů ředitelé ZŠ? bude 

provedeno: rešerše literatury, zúžení prvotního výběru prací, kritické čtení, analýza textů 

a tvorba přehledových tabulek. Výstupem těchto aktivit bude tematická a metodologická 

přehledová studie (Mareš, 2013) včetně syntézy dosavadního zjištění. Tato fáze výzkumného 

šetření povede také k operacionalizaci dílčích výzkumných otázek.  

K nalezení odpovědí na 2. výzkumnou otázku: Jak a co hodnotili ředitelé u učitelů ZŠ před 

rokem 1989? bude využita analýza dokumentace – archiválií a odborná literatura a studie 

z období 1900-1989. Svým charakterem se bude jednat o výzkumné šetření historické 

pedagogiky (Zounek a kol., 2017) a zabývání se dějinami každodennosti v prostředí škol od 

roku 1900 až po rok 1989. Budou analyzovány archiválie z národního archivu, Národního 

pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského a Státního okresního archivu 

Hradec Králové (SOA HK).  

SOA HK má k dispozici archiválie z 20 národních škol, 5 obecných škol, 130 základních škol 

a z místních školních rad (max. 130). Svým charakterem se jedná o archiválie vztahující se k: 

a) záležitostem zaměstnanců školy (např. osobní výkazy učitelů, osobní záležitosti, konkurzní 
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řízení, jmenovací dekrety, služební postupy, platové poměry, úvazky, platové poměry učitelů, 

hospitace, hodnocení učitelů, dislokace, prohlášení o nežidovském původu, politické akce 

a školení učitelů, mimoškolní činnost učitelů, učitelé náboženství a domácích nauk, …); 

b) Učitelské konference a porady.  

Výzkumné šetření bude probíhat v následujících krocích 1) zjištění rozsahu archiválií; 

2) učinění sondy2 v archiváliích před rok 1945 (1950); 3) učinění sondy v archiváliích období 

1950-1988, kdy cílem je odhadnout, co se v nich nachází a co zadat k digitalizaci 

a k anonymizaci pracovníkům SOA HK, tj. určení adekvátního rozsahu zpracovávaných dat; 

4) digitalizace a v souladu s GDPR a etickým kodexem ČAPV3 anonymizace archiválií; 

5) otevřené kódování a analýza dat prostřednictvím zakotvené teorie. 

Výzkumné šetření hledající odpovědi na 3. výzkumnou otázku: Jak a co v současnosti 

hodnotí ředitelé ZŠ učitele v okresu Hradec Králové? bude na rozhraní: pedeutologie, řízení 

lidských zdrojů, pedagogické evaluace a školského managementu. Metodologicky bude 

využívat a) polostrukturované rozhovory s ředitelem a hodnoceným pedagogickým 

pracovníkem a b) analýzu audionahrávek či videonahrávek hodnotících rozhovorů. Při 

výzkumném šetření bude nutno vycházet z počtu škol v okresu Hradec Králové, který 

prezentuje Tabulka 1. Výzkum se nebude věnovat všem školám. Snahou bude pokrýt 

z hlediska kapacity žáků minimálně každý typ školy a u škol s 250-499 žáky a 500-749 žáky 

obsáhnout celkem čtyři školy (do tohoto typu škol dochází cca 2/3 žáků). Dohromady se bude 

jednat o výzkum provedený na minimálně osmi školách. V návaznosti na typologický výběr 

škol vznikne několik kvalitativních případových studií.   

Tabulka 1. Počet škol v okresu Hradec Králové v roce 2018 (zdroj: MŠMT) 

Typy škol dle kapacity 

žáků 

Celkový počet škol Podíl počtu škol Podíl počtu žáků 

méně než 49 4 6,8 % 0,9 % 

50–99 17 28,8 % 6,1 % 

100–249 7 11,9 % 6,3 % 

250–499 16 27,1 % 30,7 % 

500–749 11 18,6 % 37,7 % 

více než 750 4 6,8 % 18,3 % 

Celkový součet 59 100,0 % 100,0 % 

Po zvolení počtu škol, bude následovat kontaktování ředitelů ZŠ. Při ochotě ke spolupráci se 

uskuteční polostrukturovaný rozhovor s ředitelem školy o systému evaluace a hodnocení 

pedagogů. Diskutovány budou pouze otázky vztahující se k současnosti, případně nedávné 

minulosti (maximálně 10 let zpátky). Následovat bude pořízení audionahrávky, 

videonahrávky pohospitačního rozhovoru či hodnotícího rozhovoru mezi ředitelem a učitelem 

ZŠ a získání protokolu/zprávy z hodnocení. Poté s určitým časovým odstupem se budu 

pomocí polostrukturovaného rozhovoru ptát zúčastněných na přínos hodnocení. Data získaná 

z polostruturovaných rozhovorů, z audionahrávek, videonahrávek protokolů/zpráv 

z hodnocení budou kódována (otevřené kódování) a analyzována pomocí zakotvené teorie. 

Výsledkem toho bude vícečetná případová studie.  

                                                           
2   Bude se jednat o cca 5 % dostupných archiválií a jejich výběr bude učiněn znáhodněním, prostřednictvím 

generátoru náhodných čísel pomocí funkce v MS Excelu „náhčíslo()“. 
3   http://www.capv.cz/index.php/zakladni-udaje/clenstvi-v-capv/eticky-kodex  

http://www.capv.cz/index.php/zakladni-udaje/clenstvi-v-capv/eticky-kodex
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3 Diskuse rizik výzkumného šetření 

U výzkumného šetření spatřuji následující rizika. Při výzkumu bude nutno vycházet ze zcela 

odlišných, pravděpodobně nesrovnatelných podmínek, v nichž se aktéři vzdělávání v období 

od roku 1900 až po současnost nacházeli (z hlediska školské legislativy, širších společenských 

poměrů, odlišných paradigmat vzdělávání, jiných organizačních podmínek práce školy, 

změny role ředitele a učitele, atd.). Proto budou porovnávána jednotlivá období. Z hlediska 

zmíněných podmínek ředitelé škol u svých učitelů hodnotili před rokem 1989, ale i za druhé 

světové války či první republiky odlišná kritéria než, která by měli používat nyní.  

Určité riziko je ve volbě vhodné metodiky pro určení adekvátního rozsahu škol, kterými se 

budu zabývat, ať už při hledání odpovědí, jak hodnotili ředitelé před rokem 1989 nebo nyní. 

Jsem si vědom toho, že pro současnou praxi je přínosné porozumění současnému stavu, jak 

hodnotí ředitelé své učitele. Zvládnout všech 59 škol je však nereálné. Dále předpokládám, že 

druhá část výzkumu poskytne možné interpretace, kde v současnosti s hodnocením učitelů 

řediteli jsme a jak se vyvíjelo ve dvacátém století. Archiválií by proto mělo být tolik, aby 

pokryly všechny jevy hodnocení učitelů řediteli. Zřejmě však nebudou zpracovány všechny, 

protože by se jednalo o neefektivní činnost.  

Dalším rizikem bude u třetí části výzkumu získání dostatečného počtu motivovaných 

a ochotných ředitelů škol ke spolupráci na výzkumu. Rizikem je zejména předpoklad toho, 

že hodnocení učitelů řediteli uvnitř škol je často citlivou až intimní záležitostí každé školy, 

která ovlivňuje klima učitelského sboru školy. Je otázkou, zdali ředitelé škol si nechají 

nahlížet do své „kuchyně“, do toho jak ne/napomáhají rozvoji školy svojí prací a přístupem. 

Závěr 

Prezentovaný příspěvek představil záměr výzkumu rozděleného do tří částí věnujícího se 

hodnocení učitelů řediteli ZŠ. První část povede k vytvoření přehledové studie. Druhá a třetí 

se bude věnovat situaci v okresu Hradec Králové, jež byla zvolena s ohledem na dostupnost 

výzkumníkovi. Zde bude uskutečněna analýza archiválií z období 1900-1989 se zaměřením 

na zodpovězení širší výzkumné otázky: „Jak a co hodnotili ředitelé u učitelů ZŠ před rokem 

1989?“. Třetí část se bude věnovat aktuálnímu poznání systému hodnocení učitelů řediteli na 

minimálně osmi ZŠ prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s aktéry hodnocení 

a analýzy artefaktů z hodnocení. Při vhodné eliminaci rizik výzkumného šetření výsledky 

výzkumu pravděpodobně napomůžou zaplnit bílé místo v poznání vnitřní evaluace škol se 

zaměřením na systematické hodnocení pracovníků. 
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RECYKLACE „NUDNÝCH“ TRADIC – ANEB APLIKACE VIZUÁLNÍ 

GRAMOTNOSTI DO VÝUKY VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

PROSTŘEDNICTVÍM TÉMATU ZÁTIŠÍ 

Nováková Eva, Voštová Tereza 

Abstrakt 

Současná, přemírou vizualit nasycená realita, klade stále vyšší nároky na lidské vnímání. Do 

výtvarně-edukativních oborů přirozeně vnáší řadu problematik, které spolu s proměňující se 

dobou a jejími tématy je třeba zanést do reálné výuky již od toho nejútlejšího věku. Příspěvek 

propojuje aktuální problematiku vizuální gramotnosti s výtvarným fenoménem zátiší 

a představuje autorskou řadu výtvarných zadání, rozvíjející zejména témata exprese 

a interpretace výtvarného díla skrze dětskou tvorbu a poznávání.  

Klíčová slova: výtvarná výchova; výtvarné zadání; zátiší; vizuální gramotnost; komunikace; 

interpretace výtvarného díla, exprese, dětská tvorba. 
 

RECYCLING “BORING” TRADITIONS – OR THE APPLICATION OF VISUAL LITERACY IN 

LESSONS OF ART EDUCATION THROUGH THE THEME OF STILL-LIFE 

Abstract 

Contemporary surroundings overloaded with visuals are very demanding for human 

perception. It naturally brings an abundance of issues into the branches of art-education. The 

transformation of time that causes changes in topics and art themes is one of them. It needs to 

be included in a real educative process from the earliest grades. This article connects the 

current issue of visual literacy and the art phenomenon of still-life. It presents a series of the 

author’s art assignments developing mainly the theme of expression and interpretation of 

artwork through children´s creation and cognition. 

Key words: art education; art assignment, still-life; visual literacy; communication; 

interpretation of artwork; expression; children's creation. 

Úvod 

Následující text vznikl koncepčním propojením dvou disertačních témat studentek 

doktorského studijního oboru Teorie výtvarné výchovy na Katedře výtvarné kultury PF UJEP 

v Ústí nad Labem. Eva Nováková se již čtvrtým rokem svého studia zabývá 

„TRANSFORMACÍ FENOMÉNU ZÁTIŠÍ v současném českém výtvarném umění a jeho 

aplikací do výuky na výtvarném oboru ZUŠ Ústeckého kraje “, Tereza Voštová v rámci 

doktorského studia rozvíjí téma své diplomové práce, věnující se otázkám vizuální 

gramotnosti ve spojitosti s výtvarným vzděláváním. 

1 Kontext doby  

„Obrazy nejsou pouhou součástí každodenního života, ale každodenní život vytvářejí. […] 

Vizualizace každodenního života [také] neznamená, že nutně víme, na co se to vlastně díváme. 

[…] Čemu máme věřit, když nelze prostě uvěřit tomu, co vidíme?“1 

Vzhledem k aktuálním proměnám obsahů školního vyučování je zřejmé, že jistý posun musí 

nastat i ve výuce výtvarné výchovy. Z důvodu všudypřítomných digitálních technologií 

                                                           
1  MIRZOEFF, N. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012. Vizuální studia. s. 15. ISBN 978-80-200-

1984-4.  
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a aktivit člověka ve virtuálním prostředí je kladen stále větší důraz na mediální výchovu a její 

interdisciplinární aspekt. Tento fakt determinuje nejen dětský vkus a prožívání, ale i svět 

umění. Vznik obrazů v dnešní době je mnohem intenzivnější než kdy dříve, a naše přímá 

konfrontace s nimi je nejen každodenní, ale i všudypřítomná. Současnou vizuální kulturu 

netvoří nejen díla se statusem „umění “, ale veškeré vizuální projevy, jež nás obklopují 

(reklamy, plakáty, fotografie a videa sdílená na sociálních sítích, filmová produkce, PC hry, 

móda, atd.).  

„Znakové (symbolické) systémy jsou sociálního původu a významy znaků a symbolů jsou 

rovněž vytvářené v sociální interakci a komunikaci. Tyto systémy pak konstituují i symbolický 

řád společenství, jež zároveň zakládá a udržuje tyto systémy samotné.“2 Je nasnadě, že 

schopnost komunikace nad výtvarným dílem v duchu jeho interpretace se stává stále 

naléhavější pro plnohodnotné začlenění jedince do soudobé vizuálně dominantní společnosti. 

Tato tendence mimo jiné souzní s konceptuálním charakterem uměleckých forem objevujících 

se od druhé poloviny 20. století. 

2 Vějíře možností 

„Podle mě máme všichni z dětství zasutý pocit hry jako zvláštní svobodný stav mysli, kdy i v té 

nejvážnější situaci chceme vyprsknout smíchy. (…) A mě baví, když se jakýkoliv předmět stane 

předmětem hry, zmate se jeho určení a on začne vodit, probíjet…“3 

Cílem příspěvku je upozornit na důležitou úlohu pedagogické komunikace, jež může od toho 

nejútlejšího věku rozvíjet vizuální gramotnost u jedinců, prostřednictvím správně metodicky 

vedeného reflektivního dialogu nejen nad artefakty dětmi vytvořenými, ale i nad ukázkami ze 

světa umění. Pojmenovávání, zdůvodňování a prostor pro otevřenou diskusi by měly být 

nedílnými součástmi hodin výtvarné výchovy. Výuka by měla být nejen shovívavá 

k originálním řešením, ale tyto kreativní přístupy jednotlivců by měla podporovat a vítat. A to 

již od počátku tvorby každého jedince. V naší pedagogické praxi se stále vídáme s faktem, že 

pedagogové primárního vzdělávání častěji tíhnou k šablonovitému řešení výtvarných úkolů 

a tvorbě dle předlohy. Snahou pedagoga při tvorbě a koncepci výtvarného zadání by měla být 

nabídka „vějíře“ možností, v němž se může každý v mantinelech formulovaného výtvarného 

problému individuálně projevit a vyvarovat se stereotypu či schematismu.4 

Žáci ve věku prvního stupně mají již vytvořené své grafické typy, které se nabízejí 

k možnému rozvíjení v kreslířském zobrazení a dalším posunům či jejich překonávání. 

Spontánní výtvarné projevování tohoto dětského věku ještě nebývá vytlačováno obratem 

k napodobování optické podoby zobrazovaných objektů. Své místo v dětském výtvarném 

projevu zde má chuť tvořit, radost z výsledků, odvaha, vlastní kompoziční i koncepční 

promyšlenost, zručnost, ale stále i téměř bezmezná dětská fantazie. S nastupující pubertou 

a přestupem na druhý stupeň základní školy se začíná ozývat krize dětského výtvarného 

projevu, kdy je v tomto ohledu tvůrčí vývoj jedince pozastaven. Nevyváženost mezi 

racionální a emocionální složkou v tomto období dospívání způsobuje rozvoj kritičnosti 

a ubývání spontaneity ve výtvarném projevu. 

                                                           
2   FULKOVÁ, M. Dětský výtvarný projev a kontexty jeho interpretace (vybraná problematika z výzkumné 

sondy Specifika vzdělávání dětí z různých minoritních skupin na území ČR, VZ MSM 1141 00006, 2003). 

In: Rámcový vzdělávací program a výtvarná výchova: Sympozium ČS INSEA, 2004. Plzeň: Západočeská 

univerzita v Plzni, 2006, s. 87. ISBN 80-7043-504-6. [online]. [cit. 2018-10-17]. Dostupné z: 

http://www.eduart.cz/casopis/images/data/pdf/Plzen2004SbornikDef.pdf 
3   VOLF, P. Ve stavu beztíže. GALLERY ART: Světlana a Luboš Jelínkovi [online]. [cit. 2018-10-16]. 

Dostupné z: https://www.galerieart.cz/vystavy/petr-nikl/558/ 
4   Srv. DYTRTOVÁ, K. Umění a kultura – oblast RVP. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2006. 

Skripta, s. 17–23. ISBN 80-7044-761-3. 
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3 „Číst, psát, počítat“ už nestačí? 

Vizuální gramotnost je vědecky nově formulovaná oblast, vyplývající z vývoje lidské 

společnosti, jejího vizuálního směřování a nároků kladených na jednotlivce. Spolu s tím, jak 

jsou nároky společnosti specifikovány, se již nějakou dobu na pedagogicko-vědecké 

platformě rozšiřuje základní balíček gramotností (dovedností a schopností), mimo jiné 

o vizuální gramotnost. Její integrace do výuky není úlohou jen výtvarné výchovy. Vizuální 

gramotnost se úzce váže napříč všemi průřezovými tématy, definovanými v RVP, což jen 

dokládá její interdisciplinární charakter. 

Vizuální gramotnost lze rozčlenit do několika úrovní, v rámci té nejbazálnější jde 

o rozpoznávání, pojmenování a práci se základními prvky vizuálně obrazných vyjádření. 

„Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou 

nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci 

s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální 

zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky.“5 

Můžeme se oprávněně domnívat, že vizuální gramotnost má úzkou návaznost na naši 

orientaci v současné vizuálně zahlcené společnosti, na utváření a kultivaci našich estetických 

soudů a v neposlední řadě na náš vztah k veřejnému prostoru. 

4 Revitalizace zátiší 

„Zátiší před nás přivádí do patrnosti jsoucna v jejich spočívání, vyvázané z pouhé 

funkcionality a úslužnosti ‚nástroje‘. Zátiší nám dovoluje setkat se s věcmi jinak, než v rámci 

jejich běžného po-užívání.“6 Jan Mukařovský problematiku vysvětluje termínem 

„ozvláštnění“, při němž jde o navedení recipienta uměleckého díla k dezautomatizaci 

navyklého pohledu, vyvolanou ozvláštněním uspořádání prezentace nějaké věci. Vytrhnutí 

obvyklých předmětů z jejich každodenního kontextu, zbavení je jejich funkce, jejich účelu 

a poslání.7 Věc, ocitne-li se v „situaci“ zátiší, není již tím, čím bývala doposud. Je 

reprezentantem, zástupným symbolem, ukazuje se jakoby poprvé a naráz. „Zátiší ukazuje bytí 

obvyklého jakožto neobvyklé.“8 Uvažujeme-li nad zátiší, vyvstává pro současnou dobu 

důležitá otázka, jaký význam hrají věci v „lidství člověka“? 

Revitalizace zátiší a aplikace jeho interdisciplinárních aspektů do výuky předpokládá značný 

edukační i výchovný potenciál, korelující s principy RVP, především s oblastí 

mezipředmětových vztahů.  

5 Výtvarná zadání 

Níže uvádíme několik autorských výtvarných zadání, reflektujících „téma“ zátiší, 

prostřednictvím kterého rozvíjíme  interpretaci dětského výtvarného projevu, žákovské 

přemýšlení nad vizuálem, jako výtvarný problém9 stanovujeme procesuálnost a expresi 

a jejich transkripci do vizuálně obrazných vyjádření. 

                                                           
5   Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: Část C, s. 83. In: Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy: Dokumenty ke stažení [online]. Praha: MŠMT, 1. 9. 2017 [cit. 2018-10-16]. Dostupné 

z: http://www.msmt.cz/file/43792/ 
6   NOVÁK, A. Příspěvky k filosofii. Vyd. 1. Praha: Togga, 2011, s. 127. ISBN 978-80-87258-67-5. 
7   Srv. BORECKÝ, F. Rozum, nerozum a přesvědčivost obrazů. Praha: Togga, 2011. Vita intellectiva. ISBN 

978-80-87258-73-6. 
8   NOVÁK, A. Příspěvky k filosofii. Vyd. 1. Praha: Togga, 2011, s. 128. ISBN 978-80-87258-67-5. 
9   Srv. DYTRTOVÁ, K. Umění a kultura – oblast RVP. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2006. 

Skripta, s. 19. ISBN 80-7044-761-3. 



 
 

84 
 

Expresivní kedlubny 

Hravé výtvarné cvičení zaměřené na řeč výrazových prostředků prostřednictvím expresivity. 

Výstupem se stala série tří vyobrazení kedlubny ve škále trojice pocitů – zoufalost, 

spokojenost, divokost. Pro práci je vhodné jako „model“ předložit zátiší několika skutečných 

kedluben. Je důležité zdůraznit, že cílem není zachytit realistickou podobu, ale zadanou 

expresi vyjádřit adekvátní osobitou stylizací. Každá kedlubna z trojice by měla být vytvořena 

jiným výtvarným médiem (malba, kresba, koláž, asambláž, apod.), které danou emoci ještě 

umocní. 

Obr. č. 1–2: Série 1, dívka, 6 let; Série 2, chlapec, 12 let 

 

 

Stěžejní součástí cvičení je komunikace pedagoga s dětmi. Slovní zadání jednotlivých expresí 

je nutné variovat a přizpůsobovat dle věku a specifik dané cílové skupiny. Aby bylo dítě 

schopno ve svém výtvarném projevu emoce správně reflektovat, je nutná osobní zkušenost 

dítěte s tímto pocitem. Je možné emoce metaforicky připodobnit např. k barvám či 

charakteristikám zvířat. 

Následující částí je reflexivní dialog pojatý formou přiřazovací hry. Děti si navzájem vymění 

své práce, rozpoznávají v nich zadané emoce a přiřazují je k rozmístěným pojmům 

(smajlíkům :( :Z :)), podle toho, jak na ně výtvory působí. Když jsou všechny kedlubny 

rozmístěny, učitel vyzve děti, aby si prohlédly vzniklé skrumáže a po vzájemné dohodě 

případně přeřadily nezapadající kedlubny do jiné kategorie. 
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Obr. č. 3–5: Skupiny dle expresí, děti 6–11 let 

             

 

Cílem závěrečné diskuse je pojmenování společných výrazových prostředků a zdůvodnění 

jejich volby v rámci dané exprese. Zároveň lze poukázat na variabilnost výtvarných řešení 

a ocenit tvůrčí přístupy, podléhající rukopisu jednotlivých autorů. Je dobré hodnotit výsledné 

práce nejen v rámci skupiny – jedné exprese, ale i v kontextu tvorby jednoho autora. 

Obr. č. 6: Spokojená k., dívka 11 let (kresba fixem); obr. č. 7: Zoufalá k., dívka 10 let (koláž – papír a krepový 

papír); 
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Obr. č. 8: Spokojená k., dívka 10 let (asambláž – bavlnky); obr. č. 9: Divoká k., dívka 10 let (asambláž – papír 

a fix) 

  

Nafukující se zátiší 

Nafukující se zátiší inspirované životem a tvorbou českého multimediálního umělce Petra 

Nikla. Výtvarné zadání neinterpretuje žádné konkrétní dílo umělce, ale jeho inspiraci 

z dětství. Základními výtvarnými problémy zadaného úkolu jsou prorůstání, proměnlivost, 

oblé tvarosloví, průhlednost, amébovitost, vzdušnost – prvky, které jsou pro Niklovu tvorbu 

tolik příznačné, ať už jde o interaktivní výstavy, automatické kresby či mezzotinty zvířecích 

prolínajících se motivů. 

Pro tvorbu je zvolena bílá čtvrtka formátu A1. Úkolem žáků je vizuálně zachytit postupné 

nafukování, změnu tvaru, proměnlivost a oblost, lehkost nafukovací hračky adekvátně 

zvolenou výtvarnou technikou. K dispozici byly vodové barvy, tempery, štětce, fixy, pastelky, 

tužky a uhel. Je důležité zmínit, že tvůrci zpočátku vůbec netuší, co ze zmuchlané beztvaré 

hmoty ležící před nimi na stole vznikne. Jsou upozorněni na otázku kompozičního řešení 

jednotlivých prvků v obraze, na postupné narůstání a zjevování se tvaru. K tvorbě je 

inspirující pustit hudbu Petra Nikla a sboru Lakomé Barky, například CD Nebojím se 

smrtihlava (2004), které bývá svou hravostí u menších dětí velmi oblíbené a podněcuje jejich 

spontánnost. Hračku pedagog přifukoval v 5 fázích, při tvorbě dochází k průběžným 

individuálním konzultacím. 

Obr. č. 10–11 

 

Vzniklé práce obvykle překvapují vynalézavostí, tvořivostí a odvahou svých tvůrců. Nad 

realistickým pojetím bývá zanevřeno ve prospěch experimentace. Dětská nespoutaná tvorba, 

ještě nezatížená snahou po „dobrém výsledku “a nesvázaná žádnými konvencemi. Naivita, 

spojená se stádii dětské kresby v tomto věku, dodává celkovému vyznění hravý ráz. 
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Obr. č. 12–17 

 

 

Monochromní zátiší – instalace  

Zátiší pojmenované „Není BÍLÁ jako bílá...“10 vzniklo s věkově heterogenní skupinou. Jde 

spíše o výtvarnou aktivizační hru, podněcující skupinovou spolupráci. Úkolem je vyhledat 

v místnosti co nejvíce předmětů, mající různé odstíny bílé barvy. Paralelou může být 

uvědomění si, že například i bílý sníh není pouze bílý, ale má různé podoby. Po nalezení 

všemožných bílých předmětů z nich děti mají za úkol sestavit jakési zátiší s nádechem 

surrealismu, které je v posledním kroku zfotodokumentováno. Cílem aktivity není jen 

zopakování si toho, co je zátiší, ale především vizuální reflexe různorodé škály bílých tónů. 

Vizualizovaná škála bílých odstínů prostřednictvím prostorové instalace je pro dětského 

vnímatele pochopitelnější, než realizace této škály technikou malby (míchání barev). 

                                                           
10   Šlo o vyvrcholení řady výtvarných prací na téma „Krajina a počasí“, která získala v II. kategorii (žáci 

I. stupně ve věku 7–13 let) na 13. soutěžní přehlídce výtvarného oboru základních uměleckých škol České 

republiky Zlaté pásmo v krajské kole a Bronzové v kole ústředním. 
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Obr. č. 18 

 

Obdobný princip barevného myšlení – seskupování předmětů téže barvy, byl aplikován při 

hře v domácím prostředí. Dívce, která tvořila malá „zátiší“ z dřevěných kostek ve svém 

domečku pro panenky, jsou 3 roky. I přesto, že jednotlivé barvy ještě nedokáže verbálně 

pojmenovat, rozuměla úkolu a s pomocí dospělého dokázala kostky třídit dle barev do stejně 

barevně laděných pokojíků domečku.11 

Obr. č. 19–20 

 

Závěr 

Všechna zadání jsou v souladu s koncepcí RVP a intenzivně rozvíjí u žáků vybrané klíčové 

kompetence. Ze studie dr. Uhl Skřivanové lze uvést v této návaznosti několik rozvíjených 

kompetencí výtvarných: k. k učení: k. kognitivní; k. k řešení problémů: k. kreativity, 

k. flexibility; k. komunikativní: k. recepce; k. sociální a personální: k. hodnocení; k. pracovní 

(k podnikavosti): k. tvůrčí aktivity.12 

                                                           
11   O vývoji vizuálních schopností člověka v kontextu vizuální gramotnosti pojednává referát W. J. T. 

Mitchella. MITCHELL, W. J. T. Vizuální gramotnost nebo gramotnostní vizuálnost. Přel. Halka Varhaníková.  

In: Metodický portál RVP.CZ: unikátní PROSTOR PRO UČITELE, sdílení zkušeností a spolupráci [online]. 

[cit. 2018-10-17]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVGB/3021/VIZUALNI-GRAMOTNOST-NEBO-

GRAMOTNOSTNI-VIZUALNOST.html/%5d/ 
12   UHL SKŘIVANOVÁ, V. Pojetí vzdělávacích cílů v ČR a Německu aneb umělecko-pedagogická 

interpretace kurikulárních dokumentů českých a bavorských gymnázií. Brno: Paido, 2011, s. 177. ISBN 978-80-

7315-228-4. 
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VÝTVARNÉ UMĚNÍ V PRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

Pechová Zuzana 

Abstrakt 

Příspěvek představuje spolupráci Katedry primárního vzdělávání FP TUL se základními 

školami Libereckého kraje, na jejichž prvních stupních byl ověřován projekt Umění v učení. 

V rámci projektu byla vytvořena řada výukových aktivit založených na vnitřní integraci 

výtvarné výchovy, resp. výtvarného umění do neexpresivních předmětů. Celková koncepce 

reflektuje aktuální směřování českých kurikulárních dokumentů k vyšší interdisciplinaritě 

a propojování učebních obsahů různých předmětů. Zároveň podporuje ideu vzdělávacího, 

motivačního a facilitačního potenciálu expresivních oborů v edukační realitě. 
 

Klíčová slova: integrace; výtvarné umění; primární vzdělávání; učitel; student. 

 

FINE ARTS IN PRIMARY EDUCATION 

Abstract 

The paper presents a project Arts in Learning implemented in primary schools within the 

collaboration of the Department of Primary Education at Technical university of Liberec and 

the schools of Liberec region. The project has created a series of educational activities based 

on internal arts integration focusing on the integration of fine arts into non-expressive 

subjects. The overall concept reflects the trend of Czech curricular documents for greater 

interdisciplinary networking of educational content in various subjects. It also supports the 

idea of an educational, motivational and facilitation potential of expressive disciplines in 

educational reality. 
 

Key words: integration; visual arts; primary education; teacher; student. 

Úvod  

Katedra primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické 

univerzity v Liberci zajišťuje výuku expresivních oborů (hudební, výtvarné a dramatické 

výchovy) mateřskými vyučujícími, tzn. tyto předměty nejsou zprostředkovávány 

specializovanými katedrami jednotlivých oborů. Tento fakt umožňuje koncepční 

a organizační spolupráci s vyučujícími neexpresivních oborů a z toho plynoucí směřování 

výuky a jejího obsahu k interdisciplinaritě a integraci. Interdisciplinární a integrační tendence 

se projevují nejenom v jejím výzkumném a akademickém prostředí1, ale také v pedagogické 

rovině, kdy jsou studenti Učitelství pro 1. stupeň v pregraduální přípravě a pedagogických 

praxích zapojováni do projektů a aplikovaného výzkumu zaměřeného tímto směrem. Snahou 

takovýchto aktivit je mimo jiné upevňování spolupráce univerzity se školami a metodická 

podpora učitelům v praxi. Právě tyto cíle vedly v roce 2015 a 2016 k vytvoření projektu 

s názvem „Umění v učení“, jehož myšlenkové pozadí, přípravu, realizaci a evaluaci 

představuje předkládaný příspěvek. 

1 Kontext a východiska vzniku a podoby projektu  

Integrace učiva ze strany učitele, žáka a učiva je na prvním stupni základní školy žádanou 

a předpokládanou složkou vzdělávací formy. Jedná se o jeden z přístupů k integraci ve 

                                                           
1 Viz. např. konference s mezinárodní účastí „Integrativní přístup v primárním vzdělávání“ konaná při 

příležitosti 25. výročí oslav FP TUL v roce 2015. 
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vzdělávání, tzv. integrovanou výuku (Podroužek, 2002, s. 11), která spojuje učivo 

jednotlivých učebních předmětů, popř. blízké vzdělávací oblasti. Z možných variant (srov. 

Kovalik, 1995; Rakoušková, 2008) je našemu projektu nejbližší vnitřní typ integrace, který je 

nazýván koordinací učiva. Ta je v rámci obecné definice, která uvádí, že „Integrace je 

vzájemným pronikáním a spojováním obsahu předmětů vytvořených z reálných věd v nový 

funkční celek a těsnější vzdělávací obsah, přičemž tento integrovaný vzdělávací obsah sleduje 

cíle všech těchto předmětů“ (Rakoušová, 2008, s. 15), chápána jako součinnost a spolupráce, 

při které dochází k využívání a aplikování obsahu nebo formy jednoho učebního předmětu do 

druhého, aniž by došlo k narušení obsahu prvního předmětu.  
 

Expresivní obory svou povahou poskytují prostor k uplatňování integračních snah. Množství 

výzkumů již delší dobu dokazuje kladný vliv integrace umění do výuky na rozvoj žáků 

a facilitaci učení (srov. Bamford, 2006; Catterall, 2009; Eisner, 2002; Fiske, 1999). Integrace 

umění ve výuce je chápána jako učební strategie, při které integrací umění s neuměleckými 

předměty dochází k prohlubování znalostí a dovedností z obou oblastí (Isenberg a Jalongo, 

2010; Werner a Freeman, 2001). Potenciál integrace umění má vliv na řadu důležitých 

učebních procesů a osobnostní rozvoj žáka (srov. Pechová, 2015, s. 15). 
 

V edukační realitě jsou tendence provazování učiva (předmětů, oborů) a rozvíjení žáka 

prostřednictvím tvůrčích činností podporovány kurikulárními dokumenty (srov. RVP, 2013, 

s. 68). Sami učitelé se na tvorbě školních vzdělávacích programů podílejí velkou mírou 

a především na prvním stupni mají výhodu v možnosti pracovat se žáky téměř ve všech 

předmětech. Existují však vlivy, které jim v integraci často brání. Mezi vnitřní překážky 

můžeme zařadit nedostatečnou připravenost učitelů (především v pregraduální fázi), 

neexistenci učebních textů, které by vycházely z integrovaného kurikula a zásad integrované 

výuky, osobní limity ve výtvarných znalostech učitelů a tendenci omlouvat neintegraci vlastní 

výtvarnou nepřipraveností či neznalostí. Vnější překážky tvoří časová, finanční a organizační 

omezení, nedůvěra odborníků, vyučujících a širší veřejnosti k netradičnosti tohoto pojetí 

výuky, malá propracovanost řešení problematiky didaktické transformace vědeckých 

poznatků na didaktizované poznatky pro integrovanou výuku (srov. Pechová, 2015; 

Podroužek, 2002; Spousta, 1997).  
 

V pregraduální přípravě jsou učitelé vzděláváni v jednotlivých oborech a jejich didaktikách. 

Katedra primárního vzdělávání v současné době nenabízí možnost získat znalosti a dovednosti 

posilující interdisciplinaritu a integraci expresivních oborů v neexpresivních ve speciálním 

předmětu, přestože oborové didaktiky a pedagogicko-psychologická příprava budoucích 

učitelů samostatně tento fenomén zpracovává. Studenti tak mají možnost zapojovat se do 

projektů Katedry primárního vzdělávání, které nabízí zkušenost s koncepční prací na 

integrující výuce, ale také propojují prostředí univerzity se školami a učiteli v praxi. 
 

Projekt „Umění v učení“ se snaží reflektovat výše popsané poznání a situaci a nabízí tak 

studentům Učitelství pro první stupeň a učitelům v praxi možnost, jak si vyzkoušet 

koncipovat, připravit, realizovat nebo prožít jednu z možností, jak lze k integraci učiva 

přistupovat. Následující představené programy jsou založeny na práci s výtvarným dílem 

v hodinách neexpresivních předmětů a učební strategii, při které integrací umění s dalšími 

předměty dochází k prohlubování znalostí a dovedností z obou oblastí a žáci se učí 

prostřednictvím tvůrčího procesu. 

2 Příprava programů projektu 

Koordinace výtvarné výchovy, resp. výtvarného umění s ostatními předměty vyžaduje 

propojování a mapování vztahů, poznatků a konceptů mezi různými vyučovacími předměty, 

které jsou často od sebe zdánlivě vzdálené. Snazší bude propojovat souvislosti a učivo 
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výtvarné výchovy například s literaturou, než s chemií. Obecně je ale možné říct, že 

expresivní obory mají možnost využívat všechny předměty prvního stupně základní školy, ale 

intenzita vztahu a jeho charakter se může lišit.  
 

Integrace výtvarného umění není v našem prostředí novým jevem. Výtvarné umění, resp. 

vizuální kultura je přítomna v každodenním životě dětí i ve škole. Jeden z možných přístupů 

k výtvarné výchově, který se nazývá artcentrický, je na práci s výtvarným dílem založen. 

Například v současné galerijní pedagogice se tato programová linie propojuje s prožitkem 

a od reflexivního artcentrismu přechází k artcentrismu animačnímu, kdy dílo v muzeu či 

galerii již není vykládáno podle předem dané osnovy, nýbrž je animováno – oživováno 

v kontextech životů diváků, kteří se stávají jeho spolutvůrci (Babyrádová, 2007, s. 19).  
 

Na základě našich zkušeností a poznatků z dosavadní spolupráce s učiteli a studenty 

učitelství, kteří absolvují pedagogické praxe, jsme pro náš projekt zvolili následující 

strukturu, cíle a obsah.  
 

Celkový koncept již na počátku ovlivňuje základní požadavek uplatnitelnosti projektu, nebo 

jeho částí v edukační realitě a jeho další udržitelnost. Projekt tedy může fungovat jako celek, 

ale také v samostatných programech a zároveň také v dílčích částech jednotlivých programů. 

V první fázi byly programy nabídnuty školám jako lektorské. Dále byly poskytnuty metodiky 

programů učitelům, kteří jej mohou realizovat sami a také jsou součástí předmětu didaktiky 

výtvarné výchovy a dějin výtvarné kultury pro studenty učitelství.  
 

Z hlediska realizovatelnosti projektu, jsou oba programy koncipovány na dvě vyučovací 

hodiny tak, aby je bylo možné realizovat v rámci daného rozvrhu konkrétní třídy v hodině 

(bloku) výtvarné výchovy, popř. aby svou délkou nezasahovaly příliš do chodu běžného 

vyučování. Z hlediska funkce ve vyučování byla zvolena funkce opakovací, či upevňovací, 

jelikož obě části projektu byly nabízeny a realizovány na konci a začátku školního roku. 

Chtěli jsme tím tak zajistit, aby učitelé mohli programy realizovat ve volnější části pololetí, 

kdy nejsou tolik pod tlakem udržení vlastních vyučovacích plánů. Také povaha školních 

vzdělávacích programů je v těchto obdobích často koncipována méně vázaně na konkrétní 

učivo. 
 

Jakožto opakovací vzdělávací projekt integrující výtvarné umění a výtvarnou výchovu do 

neexpresivních předmětů jsme v současné době vytvořili dva programy. Svým charakterem 

jsou určené pro opakování učiva třetí a páté třídy, které jsou důležitými milníky ve vývoji 

a vzdělávání dětí a také rámcový vzdělávací program pro první stupeň základní školy dělí 

vzdělávací obsah na 1. období (1. až 3. ročník) a 2. období (4. až 5. ročník) (RVP ZV, 2016, 

s. 14). 
 

Zvolili jsme 4 předměty, z nichž tři mají největší časovou dotaci určenou současnými 

kurikulárními dokumenty a jsou vyučované v českém jazyce (tzn. český jazyk, matematika 

a prvouka) a anglický jazyk. V těchto předmětech bylo nutné zvolit konkrétnější učivo, které 

bude každá část programu zpracovávat a zároveň takové, které je pro daný ročník klíčové pro 

navazování dalšího učiva ve vyšších ročnících a způsobuje většině našich žáků největší 

problémy při upevňování i vyvozování látky (či vyžaduje nejvíce časové dotace). 

V rámcovém vzdělávacím programu nalezneme očekávané výstupy daných vzdělávací oblastí 

a jejich učivo. Stěžejní učivo je ale velmi individuální záležitostí pro každou z jednotlivých 

tříd napříč školami. V učebnicích pro daný ročník jsou jednotlivá cvičení přizpůsobena pro 

zmíněné očekávané výstupy z rámcového vzdělávacího programu pro základní školy bez 

důrazu na nějaké konkrétní stěžejní (klíčové) učivo daného ročníku. Využili jsme tedy metodu 

jednoduchého anketního šetření mezi učiteli, kteří formou otevřené odpovědi uváděli, jaké 

učivo pro daný ročník a předmět považují za stěžejní. 
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Z výsledků ankety, které se zúčastnilo 48 respondentů, jsme získali data, která po zpracování 

určují učivo pro náš projekt. Výsledky uvádíme v přehledové tabulce 1. 

Tabulka 1 Klíčové učivo - výsledky ankety 

Předmět Klíčové učivo pro 3. ročník Klíčové učivo pro 5. ročník 

Český jazyk vyjmenovaná slova shoda podmětu s přísudkem 

Matematika velká násobilka zlomky 

Prvouka (Člověk a jeho svět) živá a neživá příroda Evropa 

Anglický jazyk slovní zásoba slovní zásoba 

 

Získali jsme tedy přesnou informaci ve všech předmětech, kromě anglického jazyka, který je 

ve školách zaváděn často v různých ročnících. Rozhodli jsme se proto především v částech 

programů opakujících učivo anglického jazyka pro předchozí spolupráci na volbě konkrétního 

učiva s učiteli, kteří zvolili formu lektorského programu. 
 

Pro tvorbu programů byly stanoveny následující základní cíle: zopakovat si konkrétní učivo 

v jednotlivých předmětech a propojit jej s učivem výtvarné výchovy, zprostředkovat žákům 

tvorbu konkrétního umělce a s tím spjatých výtvarných stylů, technik a postupů, demonstrovat 

a nechat prožít propojenost umění se světem žáků. 
 

Jak jsme již zmínili, vznikly dva programy se společnými rysy (časová dotace, volba 

konkrétních předmětů, opakovací funkce), které jsou založeny na integraci výtvarného umění 

do neexpresivních předmětů. Pro každý z programů jsme vybrali jednoho výtvarného umělce. 

Pro třetí ročník to byla umělkyně česká, pro pátý ročník umělec zahraniční. Výběr umělců byl 

ovlivněn adekvátní přístupností a zároveň otevřeností jejich díla, volenými náměty, 

technikami a vhodnými koncepty, které umělec zpracovává. 

3 „Umělcem může být každý“ 

Pro první program jsme zvolili českou umělkyni Zorku Ságlovou. Název programu 

představuje jeden z principů tvorby této výtvarnice. Snahou Zorky Ságlové v jejím 

celoživotním díle bylo zapojit diváka do uměleckého procesu a učinit ho co nejaktivnějším. 
 

Dílo a osobnost umělkyně prostupuje celým programem, v každé části (tedy opakování učiva 

konkrétního předmětu) je věnovaná pozornost informacím o ní a díle a vizuálním ukázkám, 

které uvozují, nebo zakončují aktivitu. Každá ze 4 aktivit (tedy jedna pro každý předmět) je 

inspirována konkrétním dílem nebo díly zpracovávajícími stejný námět, myšlenku, popř. 

techniku. 
 

Na začátku programu jsou žáci velmi stručně seznámeni s osobností Zorky Ságlové a 

významem její tvorby. První aktivita „Sto otisků “zprostředkovává razítkovou tvorbu obrazů 

s králičím motivem, který prostupuje celou autorčinou tvorbou. Žáci se seznámí se symbolem 

a symbolikou zvířat na sérii děl, která Ságlová tvoří dynamickou metodou, kterou objevila při 

hledání, jak tvořit králičí struktury a která jí umožnila novou razanci okamžité myšlenky 

a výtvarného gesta. Objevila totiž možnosti razítek. Nejprve s razítky pracovala jen v 

kresbách na papíře. Vytvářela tak opět typ struktur, byly ovšem o to složitější, že pravidelné 

kladení jednotlivých prvků vedle sebe do pomyslné pravidelné sítě bylo nahrazeno jejich 

překrýváním podle rozmanitých klíčů. V některých kresbách je pak tato struktura lépe 

rozlišitelná, v jiných do sebe razítka splývají téměř ve volném gestu. V roce 1989 byla 

vytvořena série razítkových kreseb, v nichž jednotlivé drobné otisky králíků opět vytvářejí 

jeden superznak králíka z profilu (Lenka Bučilová, 2009, s. 49). 
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Projekt „Sto otisků “integruje předměty matematika a výtvarná výchova. Záměrem je 

aplikovat znalosti učiva velké násobilky zpaměti skrze výtvarnou techniku, jejímž cílem je 

prožít číslo sto a rytmus velké násobilky. Očekávaným výstupem je propojení a reflexe vztahu 

hmatového a zrakového vyjádření. Úkolem je jedním prstem vytvořit na bílou čtvrtku A3 síť 

ze sta otisků tak, aby vzniklo co nejpřesnější jednobarevné počítadlo s pravidelným 

opakováním, tedy deset řad s deseti otisky. Poté si každý z žáků vybere jedno číslo z velké 

násobilky (11, 12, 13 …, 20). Násobky tohoto vybraného čísla žáci dokreslí do své vytvořené 

sítě na jasně daný otisk prstu (podle vybraného čísla velké násobilky). Žáci následně 

vybraným námětem (svým vlastním nebo připraveným, předkresleným na tabuli, přetváří 

otisk prstu (dané násobky čísla) do zvířecí podoby. Byla záměrně zvolena předkreslená 

zvířata jako hlemýžď, kobyla, myš, netopýr a výr. Důvodem nebyla jen jejich vizuální 

jednoduchost, ale i propojenost s učivem vyjmenovaných slov. Pokud se dítě nedovede 

rozhodnout, které zvíře pro své dílo zvolí, může mu napomoci uvedený charakter zvířete 

(hlemýžď – vytrvalost, kobyla – síla, myš – pracovitost, netopýr – rychlost, výr – moudrost). 
 

Dvojice žáků poté dostane úkol vypočítat tři příklady z velké násobilky a výsledky napsat na 

připravené barevné obdélníčky zhruba velikosti palce. Ty položí do libovolného obrázku na 

správné pořadí násobku (barevného otisku) svých spolužáků (ne na svůj vlastní). Nezáleží na 

tom, zda na přiloženém otisku daného pořadí je namalováno tuší zvíře či ne. Následně probíhá 

třídní minutka matematické koncentrace, kdy dvojice mají za úkol najít v omezeném čase 

chybu v obrázku spolužáků. Tímto způsobem zároveň dochází ke kontrole výsledků 

a opakované zrakové percepci příklad – výsledek. 
 

Integrační tvůrčí část programu propojující učivo českého jazyka a výtvarné výchovy nese 

název „Jin-á-jin folie “. Žák zde prokáže znalosti z oblasti vyjmenovaných slov a slov jim 

příbuzných a zároveň rozvíjí schopnost orientace a představivosti v reálném prostoru. 

Výtvarná činnost je založena na uspořádání objektů do celků na základě jejich výraznosti, 

barevnosti a vzájemného vyjádření a přitom samotnou koláž obsahu tvůrčí činnosti tvoří 

učivo vyjmenovaných slov. 
 

Zorka Ságlová používala ve své tvorbě průhledný papír či fólii k vzájemnému překrývaní 

překreslených systémů svých obrazů. Z takto vzniklých kombinací si potom vybírala 

z určitého výseku ty, které ji zaujaly. Jejich velikost závisela na velikosti a množství 

použitých prvků ve struktuře konkrétního díla. Název této části našeho projektu skrývá slovní 

hříčku jin -á- jin. Ta symbolizuje možnost „překrývání “názvu a současně jsou v ní skryté 

názvy autorčiných nejslavnějších děl JIN JIN, která obsahují cyklus devíti pláten s postavou 

králíka vzniklých v letech 1994–1995 s využitím zrcadlového převrácení námětů pomocí 

folie. Porušení této rovnováhy tím, že jedna část symbolu je vypuštěna a nahrazena 

zrcadlovým obrazem části zbývající, tedy znamená fatální porušení rovnováhy a nenávratné 

vybočení z řádu světa. Použitím principu jin – jin namísto známého jin – jang dosáhla 

Ságlová nerovnováhy. Je důležité uvědomit si, že původní symbol jin – jang znamená 

především rovnováhu, vyrovnání sil (Bučilová, 2009, s. 60). 
 

Výčet materiálu (folie velikosti A4, lihové fixy různých barev a velikostí, vytisknutá cvičení 

z pravopisu vyjmenovaných slov s různým typem, velikostí a formátováním písma, barevné 

papíry) je dostupný každému, kdo by měl chuť zakusit metodický list Jin-á-jin folie. Žák 

vytváří formou kompozice písemný projev na folii, ve které využívá vlastností průhledné folie 

a experimentuje s ní formou koláží. Ve cvičení s danou gramatikou má žák konkrétně za úkol 

vyhledat pouze vyjmenovaná slova nebo slova jim příbuzná a opsat je na folii jakoukoliv 

barvou v jakémkoliv směru. Pravopisných cvičení smí žák využít tolik, kolik potřebuje. 

Důležité je, aby folie byla co nejvíce zaplněna vyjmenovanými slovy a slovy jim příbuznými. 

Podmínkou úkolu je, aby se slova nepřekrývala, a všechna musí být pro ostatní čitelná. 
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Závěrečnou fází této části je instalace, která je zde vnímána jako setkání s již známým 

prostorem školní třídy. Žák umístí (instaluje) svou folii na nějaké místo ve třídě, kde 

vyniknou vlastnosti díla, či dílo dokreslí nějakou skutečnost. Jedním z dílčích cílů v závěru 

této aktivity je mluvený projev žáka, kdy představuje svou folii a popsal motivaci k danému 

místu pro její instalování. 
 

Na propojení předmětů výtvarné výchovy a prvouky je založen metodický list „Házení míčů 

(do) z rybníka “. Setkává se zde učivo živé a neživé přírody s prvky akční tvorby 

a happeningu. Akční tvorba je umělecký proces, jehož výsledkem je samotný proces. Při 

happeningu jsou tvůrci diváci, kteří spojují principy divadla, improvizace, hry, pohybu 

a výtvarna. Konkrétně v této činnosti žákům jako umělcům tedy nevzniká žádné hmatatelné 

výtvarné dílo, jen fotografie dokumentující průběh činnosti. Cílem této činnosti v době 

školního vyučování je nejen akční výtvarný prožitek, ale i přesah vzdělávací. Žák zde 

konkrétně uplatňuje význam pojmů živá a neživá příroda a dovede pojmy od sebe rozeznat, 

zároveň s tím komunikuje pomocí vizuálně obrazného vyjádření. Tím na základě vlastní 

zkušenosti nalézá odpověď pomocí barevného objektu, který samostatně vybral. 
 

V dubnu 1969 Zorka Ságlová se svými přáteli (Jan Ságl, Ivan Jirous, Věra Jirousová, členové 

hudebních skupin The Primitives Group a The Plastic People of the Universe) naházela 

37 barevných míčů (modré, zelené, oranžové) do Průhonického rybníka. Autorka zde nechala 

volný průběh svobodě a hravosti lidské činnosti a také přírodním vlivům. Vznikla tak 

plovoucí plastika unášená větrem a vlnami, byla zanechána svému osudu i pro další náhodné 

diváky. Pozorný divák pochopil, že pohyblivá plastika se proměňuje vlivem přírodních sil, jež 

on sám nemůže nijak ovlivnit. Před touto akcí byly míče součástí objektu krychle (jež z nich 

byla vytvořena) v prostorách galerií v sériích výstav s názvem Nová citlivost, 1968. I zde si 

Ságlová hraje s principem duality nehybnosti (vystavená plastika v galerii) a pohybu 

(plovoucí plastika v rybníce), kde jeden bez druhého nemůže existovat (Bučilová, 2009, 

s. 62). Předložka z v názvu naší části programu je pro vlastní průběh integrační činnosti 

smysluplnější. Našimi vlnami a hladinou ve třídě se staly právě děti, které vyhazovaly 

balónky do vzduchu, tedy z rybníka. 
 

Pro tuto část projektu je použito patnáct balónků modrých, patnáct zelených a patnáct 

oranžových. Uprostřed třídy vytvoříme kruh z židlí; ten představuje břehy rybníka. Společně 

naházíme balónky do rybníka. Modré míče představují hladinu rybníka, oranžové míče 

neživou přírodu a zelené míče živou přírodu. Třída se rozdělí na dvě poloviny. Jedna polovina 

dětí stojí uvnitř rybníka a znázorňuje přírodní živly, druhá polovina tvoří diváky, kteří ale 

mohou ovlivnit děj uvnitř dějiště. Jeden divák po druhém říká jednotlivé pojmy z živé či 

neživé přírody (tulipán, pískovec, voda, růže, banán…) a „přírodní živly “na to reagují 

vyhozením dané barvy do vzduchu. Modré balónky tvořící hladinu kolem dětí vlivem jejich 

pohybu i pohybu ostatních balónků tančí uvnitř vytvořeného prostoru a elegantně doplňují 

pohyb barevných vizuálních objektů kolem. Výtvarná činnost promění prostor třídy pomocí 

nafukovacích balónků, pozorujeme jejich pohyb prostorem za pomoci lidské činnosti 

a vnímání ostatních s respektem k jejich interpretaci. Před happeningem jsme přemýšleli, 

jakou formu zpětné vazby pro tuto činnost použijeme; zda bude lektor vstupovat do průběhu 

a „opravovat “konkrétní žáky okamžitě nebo zda bude ponechán volný průběh a na závěr akce 

budou pojmy a učivo znovu rozebrány. Během samostatného happeningu žáci chyby 

jazykového učiva opravili spontánně v průběhu. Buď si sami uvědomili, že vyhodili do 
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vzduchu jinou barvu než většina spolužáků, nebo někdo z diváků na chybu okamžitě 

upozornil a tvůrce mohl svou chybu napravit.2 

 

Tvůrčí část integrace výtvarné výchovy a anglického jazyka je inspirována sběratelskou vášní 

Zorky Ságlové. Umělkyně na svých zahraničních cestách v porevoluční době sbírala 

předměty různého typu, například obaly od cukrů ke kávě (Francie) či provázky (Itálie), ze 

kterých vytvářela koláže. Žáci mají za úkol vytvořit motivy technikou koláže z nalezených 

(nepotřebných) předmětů po třídě, v jejich tašce, po škole, tvoří na společný velký arch 

balicího papíru, jednotlivé motivy anglicky pojmenují (např. car, mouse, sun, cat, house with 

cat, spaceship, apod.). Podle zájmu a zaujetí žáci tvoří dva a více motivů, mohou také 

spolupracovat ve dvojicích. Nejčastějším nalezeným předmětem byl papír, folie, špejle, nitě 

a obaly od svačin. Žáci mohou potřebné detaily dokreslit pastelkami a voskovkami. 

K připevnění na balicí papír mohou využít různé druhy lepidel či izolepu. Dokončené 

společné dílo pak ztvárňuje panorama slovní zásoby žáků z anglického jazyka vytvořené 

společně formou nalezených předmětů a jejich koláže. Pokud třídní učitelé chtěli, mohli 

závěrečnou práci umístit kamkoliv do třídy. Pozadí a ostatní detaily společné práce už bylo na 

samostatném uvážení třidy. 

4 „Vezmi linku na procházku“ 

Program pro opakování učiva páté třídy provází dílo (a provází dílem) švýcarského malíře, 

grafika a ilustrátora Paula Kleea. V tomto případě jsme zvolili jiný přístup ke zprostředkování 

jeho tvorby, jednotlivé aktivity nejsou cíleně založené na konkrétním obraze, nebo sérii 

obrazů, ale pracují s mnohovrstevnatým (námětem, technikou, interdisciplinaritou) 

zaměřením tohoto malíře, který protíná různé výtvarné styly 1. poloviny 20. století. Účastníci 

se v průběhu programu dozvědí o směrech, kterých se Klee svou tvorbou dotýkal 

(expresionismus, kubismus, surrealismus, abstraktní umění) na základě ukázek jeho děl 

formou projekce, nebo při práci s dílem samostatně či skupinově. 
 

Program začíná integrační aktivitou výtvarné výchovy a matematiky, na jejímž začátku žáci 

sledují abstraktní díla Paula Klee a hovoří o nich. Mnoho prací tohoto autora je vyloženě 

abstraktních, založených především na barvě, která jej fascinovala v díle např. Roberta 

Delaunayho. Jeho zájem o barvu vyvolala především cesta do Tunisu v roce 1914, která jej 

inspirovala k vytváření plochých, poloabstraktních i abstraktních kompozic. Některé z nich 

dokonce připomínají mozaiku. Ve svých akvarelech Klee uvolňuje kubistickou přísnost 

kompozice lehkými nepravidelnostmi a sotva znatelnými posuny, zároveň jsou důmyslně 

racionálně konstruované, aniž by získávaly na strnulosti (Ruhrberg, Walther, 2011, s. 116). 
 

Po předchozí konzultaci upřesňující úroveň znalostí o zlomcích a početních operací s nimi, 

žáci dostanou jednoduché pracovní listy, kde v každém poli mřížky 2x2 spočítají příklad se 

zlomky. Příklady se liší ve 4 variantách, ale vedou ke stejným výsledkům zlomků 

vyjadřujících čtvrtinu, polovinu, tři čtvrtiny či číslo jedna. Na připravenou mřížku pak každý 

žák z nabídky tvarů umístí formou koláže jejich příslušný počet. Vzniká tedy vizuální 

vyjádření matematického výsledku, které se individuálně liší ve všech případech. Žáci tak 

mohou v konečné společné instalaci jedné velké koláže sledovat, jak různé příklady vedlou ke 

stejným výsledkům, které ale lze výtvarně ztvárnit nepřeberným množstvím způsobů. 
 

                                                           
2 Tyto tři části jsou součástí diplomové práce Stanislavy Stolínové Integrace výtvarné výchovy ve vybraných 

předmětech primárního vzdělávání (STOLÍNOVÁ, Stanislava. 2016. Integrace výtvarné výchovy ve vybraných 

předmětech primárního vzdělávání. Liberec: Diplomová práce. Technická univerzita v Liberci, Fakulta 

přírodovědně-humanitní a pedagogická). 
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Pro integraci výtvarné výchovy a opakování učiva českého jazyka se žáci seznámí s díly 

Paula Kleea, která nesou jeho téměř hieroglyfický styl ve vytváření kompozic, jejichž 

principem je grafický element čáry a linie. Důmyslné obrazy zobrazující exaktní naplánovaný 

návrh možného světa mimo náš svět, nezobrazují ani tak existenci jako spíš cestu k ní. Šipky, 

interpunkční znaménka, písmena, číslice a arabesky usnadňují čtení obrazů, nabízejí směr, 

orientaci, vysílají signály, aniž by zcela odhalovaly obrazovou šifru (Ruhrberg, Walther, 

2011, s. 117). 
 

Právě znaky v díle Paula Kleea se stávají základem pro opakování shody podmětu 

s přísudkem. Pro tuto aktivitu slouží také pracovní list, do kterého si žáci libovolně vybírají 

čtyři z množství nabízených extrahovaných znaků z Kleeho děl. Ty pak pojmenují dle vlastní 

imaginace a zpětně mohou vyhledat znaky na obrazech a zkusit porovnat, jestli k jejich 

pojmenování kontext obrazu ladí či ne. Následně ke každému zvolenému podstatnému jménu 

vybírají ze seznamu vhodné (nebo vtipnou, zajímavou kombinaci vytvářející) sloveso. Tyto 

dvojice slov pak uplatňují při tvůrčím psaní textu v minulém čase a množném čísle. Tedy tak, 

aby žáci byli nuceni shodovat dle pravidel českého jazyka. Ve své práci pracují s vtipem 

I náhodou, tedy dvěma významnými elementy díla našeho malíře. 
 

Klíčovým učivem oblasti Člověk a jeho svět je v páté třídě Evropa. Třetí aktivita programu 

v tomto tématu integruje výtvarnou výchovu pomocí děl Paula Kleea, která zobrazují 

architekturu a města. Právě tento motiv je spolu s rostlinou, zvířecí nebo lidskou říší v jeho 

obrazech velmi častý. Obrazy zobrazují spíše zážitek inspirovaný tímto námětem, ne vždy 

autor udává konkrétní místo, které zobrazuje. Inspirací mu je často kubická, zároveň přísná 

I fantastická architektura arabských sídlišť, středomořská zářivost, kterou poznal na svých 

cestách. Spontánně nacházel syntézu městské architektury s architekturou obrazu.  
 

Motivací pro tuto část programu je, kromě projekce obrazů, také příběh o Kleeově návratu 

z cesty do Kairuanu. Zážitek tohoto místa jej údajně ovlivnil tak intenzivně, že projížděl 

zpátky jižní Evropou takříkajíc se zavřenýma očima, aby si uchoval silné dojmy (Ruhrberg, 

Walther, 2011, s. 116). Úkolem žáku je ve skupinové práci zkusit k jednomu z obrazů města 

či architektury přiřadit vhodnou zemi Evropy, kde by náš malíř mohl svůj obraz namalovat, 

kdyby nechal oči otevřené. Každá skupina pracuje s jiným obrazem, pro jehož interpretaci 

a facilitaci vnímání dostane připravené malé kartičky s pojmy, které se na obraze mohou 

vyskytovat. Tyto pojmy pak na obraz umisťují, sledují jak obsah díla, tak i jeho formu, 

především barevnost, rytmus, apod. Na nabízené prázdné kartičky pak mohou doplnit to, co 

v nabídce není. Následně pracují s mapou a podle znalostí o zemích Evropy, jejich klimatu, 

geografii, kultuře, zařadí svůj obraz do konkrétního státu. Při společné prezentaci pak 

představují zemi, kterou vybrali, demonstrují ji na nástěnné mapě a odůvodní svůj výběr 

interpretací svého obrazu. 
 

Výtvarnou výchovu do anglického jazyka integrujeme za pomoci děl Paula Kleea, která jsou 

tvořena složitými kresebnými liniemi, jejichž předmět postupně vyrůstal z malířovy fantazie 

nebo snění (odtud také název celého programu, vyjadřující malířova, která použil 

v souvislosti se svou technikou). Klee tvrdil, že sama příroda tvoří pomocí umělce, že tatáž 

záhadná moc, která stvořila čarovný svět fauny mořských hlubin, je přítomna v umělcově duši 

a dává růst tvorům pod jeho rukama (Gombrich, 2001, s. 578). 
 

Pro opakování slovní zásoby angličtiny je opět ve spolupráci s vyučujícím připraven krátký 

výtvarný diktát, který má svá pravidla: žáci na zvolený papír s připraveným akvarelovým 

barevným pozadím přiloží pauzovací papír a na něj bílý papír. Tato technika přibližně 

napodobovala jeho způsob kresby přenášením tiskařského inkoustu na akvarel. Tupou stranou 

tužky pak jednou linkou (tedy bez zvednutí tužky z papíru) kreslí to, co je diktováno 

v anglickém jazyce. Nemají tedy přesnou kontrolu nad tím, co kreslí a také obsah diktátu 
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obsahuje fantaskní prvky (osminohé žirafy, apod.)  Zpětnou vazbou jim pak je shoda kreseb 

se spolužáky. Herní, spontánní aktivita je zvolena jako zakončující, nejvíce relaxační. 

5 Zhodnocení programů 

Pro zpětnou vazbu k programům jsme zvolili jednoduchou anketní metodu, zvlášť pro učitele 

a zvlášť pro žáky, ve které jsme zjišťovali, jestli se program žákům líbil, byl pro ně obtížný či 

ne, zda ho shledali neobvyklým a zábavným. V otevřených otázkách jsme sledovali 

individuální reakce. Z uvedených odpovědí zúčastněných žáků vyplynulo, že program byl 

zábavný i neobvyklý, čas takto strávený ve škole se žákům líbil a zadané úkoly pro ně nebyly 

obtížné. Z otevřených položek jsme zjistili, že dotázaní žáci ve své dosavadní školní docházce 

integraci učiva skrze výtvarné vyjadřování dosud neprožili a že námi zadané úkoly 

v programu náročností odpovídaly danému věku a schopnostem žáků. Což potvrdili i třídní 

učitelé jednotlivých tříd, kteří se programů zúčastnili. Ze závěrečných rozhovorů s učiteli 

vyplynulo, že výtvarná výchova v jejich vyučování doposud byla předmětem určeným 

k relaxaci a odpočinku. Toto tvrzení však neshledáváme úplně relevantní, i když k tvorbě žáci 

nepotřebují předem naučené znalosti školního učiva, velmi často sebevyjádření vlastních 

pocitů a postojů skrze výtvarnou techniku nemusí být vůbec relaxační, ale velmi intenzivní 

proces jednotlivce (nebo skupiny). 
 

Učitelé měli za úkol ve čtyřech otázkách reflektovat problematiku průběhu programu, jeho 

realizaci, vzdělávací přínos a uplatnění v praxi. Zjistili jsme, že učitelé pozorovanou integraci 

hodnotí kladně a uvědomují si, že děti opakují naučené učivo hravou formou, čímž je jejich 

školní práce více motivována. V závěru také uvádějí, že podle potřeby některé z aktivit 

z programu možná použijí ve výuce, nebo si je upraví. 

Závěr 

V tomto příspěvku byla představena jedna z forem dlouhodobého projektu Katedry 

primárního vzdělávání TUL Umění v učení. Nabídka těchto programů stále probíhá 

a v dalších letech je cílem vytvořit cyklus programů pro celou národní školu a zároveň 

podrobněji evaluovat a cílit programy co nejvhodnějším směrem tak, aby je učitelé v praxi 

mohli využívat. Zároveň je pro nás důležitá didaktická stránka projektů, jejichž příprava, nebo 

realizace se studenty učitelství by v tomto ohledu mohla přispět k jejich pregraduálnímu 

vzdělání tak, aby se interdisciplinarita a integrační prvky staly samozřejmou součástí 

každodenní výuky. 
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REFLEXE PŘÍRODOVĚDNÉHO KURZU STUDENTY UČITELSTVÍ PRO 

1. STUPEŇ ZŠ 

Petr Jan 

Abstrakt  

V rámci studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ je organizován čtyřdenní přírodovědný kurz. Cílem 

kurzu je shrnutí a doplnění didaktické přípravy v oblasti učení o živé přírodě. Program kursu 

je nastaven tak aby studenti měli příležitost seznámit se s živými organizmy v jejich 

přirozeném prostředí a současně získali inspiraci pro terénní výuku v jejich budoucí praxi. 

Příspěvek shrnuje výzkum názorů studentů získaných prostřednictvím dotazníkového šetření 

na přínos kurzu pro jejich studium a budoucí praxi.  

Klíčová slova: přírodovědné vzdělávání; příprava učitelů; terénní výuka. 

 

REFLECTION ON FIELD PRACTICE BY PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

Abstract 

Field practice is organized in accordance with the study programme for primary school 

teaching. The summation and supplementation of the methodological training in the area of 

learning about nature are the main aims of the course. The course programme is designed to 

give students the opportunity to learn about living organisms in their natural environment and 

at the same time gain inspiration for teaching in their future practice. The paper summarizes 

research examining students´ views on the contribution of the course for their studies and 

future practice. Data was gained through a questionnaire survey. 

Key words: primary science education; teacher preparation; field practice. 

Úvod  

Exkurze, respektive terénní výuka, jsou nezbytnou součástí výuky biologie (Altmann, 1975) 

a obecně i dalších předmětů zaměřených na učení o přírodě, tedy i prvouky a přírodovědy na 

1. stupni ZŠ (cf. např. Podroužek, 2003). Jsou příležitostí, kdy se může student či žák 

v bezprostředním kontaktu seznámit s konkrétním prostředím, organismy a dalšími 

přírodninami, a to i když jsou při vyučování přírodniny intenzivně využívány (Řehák, 1965). 

Zatímco starší literatura řadí vycházky a exkurze k organizačním formám výuky (např. 

Altmann, 1975), Kalhous a Obst (2009) zařazují vycházky a exkurze, terénní praktika či práce 

v terénu mezi tzv. didaktické modely (dle klasifikace Flechsiga, 1996). Charakteristiku, 

klasifikaci, metodiku, legislativu a příklady využití exkurzí v různých oborech biologie 

přibližuje Pavlasová (2015) nebo v obecnější poloze v souvislosti s jinými mimoškolními 

aktivitami Braund a Reiss (2004). Ústředním motivem je hledisko efektivity výuky 

v přírodním prostředí. Například Orion a Hofstein (1991) nebo Braund a Reiss (2004) 

přistupují k terénní výuce nejen z hlediska získávání znalostí, což je v případě prostředí 

a přírodnin typické právě pro biologii, resp. přírodovědu, ale chápou ji komplexně jako 

možnost rozvíjet tři základní domény učení - poznávací, emoční a psychomotorickou 

(Fredricksová, Blumenfeldová a Parisová, 2004). Podobně vidí přínos exkurzí (obecně výuky 

v tzv. neformálním prostředí) pro učení i Braund a Reiss, (2004), jejichž model učení se 

s těmito doménami překrývá (Obr. 1). 
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Obr. 1: Kontextuální model učení v neformálním prostředí (Braund a Reiss, 2004) 

 

Během exkurzí se také prokazatelně zvyšuje účinnost výuky (Orion, Hofstein, 1994). Je tedy 

zřejmé, že i příprava učitelů s ohledem na budoucí využívání terénní výuky v jakékoli podobě 

od krátkodobých vycházek do okolí školy nebo na zahradu, přes delší exkurze až po vícedenní 

kurzy a exkurze by měla být nedílnou součástí učitelského vzdělávání a to i v rámci učitelství 

pro 1. stupeň ZŠ. Taková exkurze by pak neměla být zaměřena jen na problematiku znalostí 

z určitého oboru (botanika, zoologie apod.), ale také na související didaktickou složku. 

Terénní výuka je pak také příležitostí pro osvojení didaktických kompetencí. 

Příprava učitelů v oblasti učení o neživé a živé přírodě na Pedagogické fakultě Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích je završena čtyřdenním terénním kurzem, jehož cílem je 

doplnit znalosti reálných přírodnin, získat představu o způsobu vedení terénní výuky 

a seznámit studenty s některými aspekty environmentální výchovy. Kurs probíhá dlouhodobě 

ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Dřípatka (Stanice zájmových činností ZŠ 

Vodňanská v Prachaticích). Postupně se podařilo vytvořit náplň kurzu tak, aby splnil výše 

uvedené cíle co nejefektivněji. Studenti učitelství pro 1. stupeň ZŠ tak kromě terénních 

pozorování, sběru a determinace přírodnin mají možnost prakticky si ověřit dosavadní 

poznatky z didaktiky přímo ve spolupráci s místními školami. Dostávají prostor pro přípravu 

terénní výuky a její realizaci formou celodenního programu přímo se žáky. Následně probíhá 

rozbor výuky s využitím videozáznamu. 

Cílem tohoto příspěvku je publikovat výsledky výzkumu, který proběhl mezi studenty, 

absolventy uvedeného kurzu, s ohledem na rozvoj výše uvedených domén učení a pro získání 

zpětné vazby o tom, jak studenti terénní výuku a celý přírodovědný kurz vnímají a hodnotí. 

1 Metodika  

Za účelem získání informací o názorech a postojích vztahujících se k obsahu a realizaci kurzu, 

byli studenti, kteří v některém z minulých čtyř let kurz absolvovali, požádáni o vyplnění 

dotazníku, jehož jednotlivé části byly zaměřeny na různé domény (kontexty) učení. Otázky 

byly koncipovány buď jako otevřené nebo uzavřené, s možností hodnotit jednotlivé aspekty 

kurzu prostřednictvím pětistupňové Likertovy škály. Výsledky byly sumarizovány 

v tabulkách a prezentovány popisnými statistikami. Celkem se výzkumu zúčastnilo 

41 studentů 3. až 5. roku studia. 

2 Výsledky a diskuse 

Jedním z cílů přírodovědného kurzu je rozvoj znalostí přírodnin. Jde o poměrně náročnou část 

učitelské přípravy vzhledem k různorodosti studentů (přicházejí studovat z širšího spektra 
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středních škol, s různým vztahem k přírodě, k biologii apod.). Obtížnost je dána poměrně 

značnými rozdíly v dosavadních znalostech studentů. Většina z nich (73,2 %) uvítala možnost 

pozorování a determinace přírodnin v terénu (Obr. 2). 

Obr. 2: Jaký význam přikládají studenti možnosti pozorovat a poznávat přírodniny v terénu během kurzu (0 –

 málo důležité až 4 – velmi důležité) 

 

S pozorováním a determinací přírodnin souvisí i to, jaké metody výuky užité za tímto účelem 

během kurzu studenti považují za vhodné. Studenti spíše preferují exkurzi/vycházku 

s výkladem (80,5 % jako nevhodnější a 19,5 % jako velice vhodnou) než samostatnou práci 

(51,2 % resp. 29,3 %), při které si musejí sami určit nasbírané přírodniny podle atlasů a klíčů. 

Na druhé straně některá vyjádření potvrzují význam samostatné práce s přírodninami: „Líbilo 

se mi sbírání rostlin a jejich následné určování podle klíče, dle mého názoru jsem si všímala 

věcí, co bych jinak neviděla a mohla jsem tedy určit, jestli je to tento druh rostliny či není.“ 

Druhým cílem kurzu je poskytnout studentům základní orientaci v didaktice terénní výuky. 

Zde hodnotí přípravu a realizaci terénní výuky jako velmi důležitou také největší počet 

studentů (68,3 %) (Obr. 3). V dotaznících studenti uváděli například následující tvrzení: 

„Absolvování kurzu mi pomohlo ke vědění základních rostlin a živočichů, také k zamyšlení 

nad výukou žáků (jak jim podat učivo zábavnou, přirozenou cestou apod.).“, „Prohloubilo 

moji sebedůvěru vzhledem k výuce a také jsem si velmi rozšířila vědomosti v této sféře.“, 

„Vytvoření představy o práci v terénu (dříve jsem nezažila)“. „Díky kurzu jsem si začala 

všímat vegetace, která v oblasti mého bydliště roste. Dodalo mi to odvahu si vyzkoušet na 

praxi reálně s dětmi vyzkoušet sběr rostlin a následné určování.“ 

V tomto ohledu se kurz jeví jako vhodná nadstavba pro didaktiku prvouky a přírodovědy 

a získaná data potvrzují úvodní předpoklady o tom, že právě terénní výuka má nezastupitelné 

místo i v přípravě učitelů 1. stupně ZŠ. 

Navzdory očekávání nastal určitý rozpor v hodnocení rozboru výuky s pomocí videozáznamu. 

I když i zde studenti hodnotili tuto složku kurzu zpravidla pozitivně, téměř třetina studentů ji 

nepovažovala vysloveně za důležitou včetně jednoho negativního slovního hodnocení 

(„Negativně hodnotím natáčení videa“), bez bližšího zdůvodnění. (Obr. 4). Na druhé straně 

I přes určitou pracnost této metody (pořízení dostatečně reprezentativního záznamu, jeho 

následné rychlé zpracování) se zdá, že toto pojetí zpětné vazby má svůj význam, pokud bude 

správně prezentováno. 
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Obr. 3: Jak studenti hodnotí možnost vyzkoušet si přípravu a realizaci terénní výuky (0 - málo důležité až 4 – 

velmi důležité) 

 

Obr. 4: Hodnocení rozboru výuky s využitím videozáznamu (0 - málo důležité až 4 - velmi důležité) 

 

Zaměříme-li se na význam přírodovědného kurzu z hlediska jednotlivých domén a kontextů 

učení v přípravě učitelů, lze konstatovat pozitivní příspěvek kurzu ve všech ohledech, jak lze 

ilustrovat některými tvrzeními respondentů: „Mám větší přehled o přírodě kolem nás. Získala 

jsem představu o tom, jak by mohl probíhat přírodovědný kurz s dětmi.“, „Uvědomila jsem si, 

jak důležité tyto všechny znalosti jsou.“ (poznávací doména), „Kurz ve mě probudil větší 

zájem o biologii a zároveň mi poskytl podněty a inspiraci pro mou budoucí praxi.“, „Přinesl 

mi motivaci někdy něco podobného vytvořit pro své žáky.“, „Kurz je velkým stmelovacím 

prostředkem a ukotvil naše klima třídy na skvělé spolupracující úrovni.“ (emoční doména, 

resp. osobní nebo sociokulturní kontext), „Nic negativního, možná jen trochu dlouhé 

poznávací trasy.“, „Živý cvrček polní.“, „Živý cvrček a znakoplavka, sběr přírodnin 

a následné třídění podle atlasu.“ (psychomotorická doména, resp. osobní, fyzický, kontext – 

např. obavy a překvapení). 

Závěr  

Přírodovědný kurz pro studenty učitelství plní podle zjištěných výsledků stanovené cíle 

a podporuje v rámci studia oboru rozvoj jednotlivých složek učení, respektive přípravy 

učitelů. Podle tvrzení respondentů je kurz přijímán jako přínosný jak z hlediska doplnění 

scientního základu učení o živé přírodě, tak i z hlediska rozvoje didaktických kompetencí. 
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PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVA UČITELŮ MŠ A POTŘEBY PROFESE  

Podpera Milan 

Abstrakt  

Příspěvek, vycházející z výsledků vícepřípadové studie pregraduální přípravy učitelek MŠ na 

třech pedagogických fakultách v ČR, reflektuje silné a slabé stránky profesní přípravy na 

těchto fakultách a analyzuje oblasti a témata pro inovaci pregraduální přípravy učitelek 

mateřských škol na vysokoškolské úrovni vzdělávání. Vícepřípadová studie si kladla za cíl 

analyzovat kurikulum přípravného vzdělávání učitelek mateřských škol na vybraných 

pedagogických fakultách v ČR, analyzovat a reflektovat naplňování potřeb profese u těchto 

fakult a zjistit, jak hodnotí jejich studenti úroveň rozvoje svých profesních kompetencí na 

počátku pregraduální přípravy a na jejím konci. Přináší pohled studentů této přípravy na 

vlastní rozvoj profesních kompetencí a dává jej do vztahu s analýzou kurikula.  

Klíčová slova: pregraduální příprava; učitel mateřské školy; profesní kompetence; kurikulum; 

vícepřípadová studie; hodnocení rozvoje kompetencí. 

 

THE INITIAL EDUCATION OF PRE-SERVICE TEACHERS AND THE PROFESSION´S NEEDS  

Abstract  

This paper is based on the results of a multiple case study of undergraduate teacher training at 

three pedagogical faculties in the Czech Republic reflecting the strengths and weaknesses of 

vocational training at these faculties and analysing the areas and themes for innovating the 

undergraduate training of nursery school teachers at the tertiary level of education. The 

multiple case study aimed at analysing the curriculum of pre-service nursery school teachers 

at selected faculties of education in the Czech Republic, analysing and reflecting on meeting 

the needs of the profession in these faculties and learning how to evaluate their students' level 

of professional competence development at the beginning and end of their undergraduate 

training. The thesis conveys the students' view of the preparation for their own development 

of professional competencies relating it to the analysis of the curriculum.  

Key words: undergraduate training; kindergartener; professional competences; curriculum; 

multiple case study; evaluation of competence development.  

Úvod  

V současné době se neustále zvyšuje náročnost profese učitele mateřské školy. Tato náročnost 

souvisí s vývojovými specifiky předškolního dítěte, velkou šíří odborného záběru, 

implementací nových prvků předškolního vzdělávání, vysokou mírou individualizace ale i se 

změnami společnosti a pohledu na dětství jako takové. Učitelství v mateřské škole tak 

vyžaduje velmi náročnou a specifickou profesní přípravu. 

Cílem příspěvku představit výsledky analýzy a reflexe naplňování potřeb profese u vybraných 

pedagogických fakult a zjistit, jak hodnotí student úroveň rozvoje svých profesních 

kompetencí na počátku přípravného vzdělávání a na jeho konci. Na základě toho dále 

reflektovat silné a slabé stránky profesní přípravy na těchto fakultách a analyzovat oblasti 

a témata pro inovaci pregraduální přípravy učitelek mateřských škol na vysokoškolské úrovni 

vzdělávání 
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1 Metodologie výzkumného šetření  

Výzkumné šetření mělo charakter smíšeného výzkumu v designu více případové studie. Pro 

sběr dat byly využity metody typické pro kvantitativní šetření (dotazník, posuzovací škála) 

I kvalitativní šetření (rozhovor, ohnisková skupina, obsahová analýza).  

Základní skupinu respondentů tvořili studenti oboru Učitelství pro mateřské školy 

pedagogických fakult Univerzity Karlovy, Západočeské univerzity v Plzni a Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, kteří zahájili svá studia v akademickém roce 2010/2011. 

Tato skupina 67 respondentů se účastnila longitudinální části výzkumu v období 2010 až 

2013, respektive 2015.  Další skupinou respondentů byly tvůrci či garanti kurikul oboru 

Učitelství pro mateřské školy na jednotlivých fakultách. 

V rovině teoretických konceptů se tato práce opírala o model profesního standardu Vašutové 

(2004), který vychází z Delorsových cílů vzdělávání a funkcí školy. Bylo pracováno s jeho 

upravenou verzí pro učitelku mateřské školy (Vašutová, 2001; Nelešovská, 2007).  

Analýza kurikula přípravného vzdělávání učitelek mateřských škol na vybraných 

pedagogických fakultách byla prováděna z pohledu struktury studijních plánů, zastoupení 

složek učitelské přípravy a zastoupení kompetencí doporučených v návrhu profesního 

standardu a sycení jednotlivých atributů kompetencí.  

2 Sebehodnocení rozvoje profesních kompetencí 

Lze obecně hovořit o dvou trendech v sebehodnocení rozvoje profesních kompetencí 

v průběhu studia. Tím prvním je nárůst hodnocení rozvoje jednotlivých kompetencí 

(s výjimkou kompetence předmětové u PF JU). Tím druhým trendem je zmenšování rozptylu 

těchto hodnocení u většiny kompetencí.  

Jako problematické lze vidět hodnocení především u diagnostické a intervenční kompetence 

napříč fakultami. Jedná se přitom o kompetenci, která z velké části postihuje současné 

proměny a trendy v práci učitelky mateřské školy. Je oblastí navyšování potřebné odbornosti 

umožňující řešit otázky inkluze a individualizace vzdělávání.  

V rámci šetření se také zjišťovaly vlivy na sebehodnocení studentů. Jako jeden ze zásadních 

vlivů se jeví výběr studentů pro studium oboru. Dané skupiny respondentů prošly rozdílnými 

přijímacími řízeními. Na PedF UK v Praze se jednalo o talentové zkoušky, na PF JU 

v Českých Budějovicích procházeli respondenti testem zjišťujícím osobnostní předpoklady 

pro profesi učitele a zkouškou zjišťující dovednosti v oblasti výtvarné, hudební a dramatické 

výchovy. Na FPE ZČU v Plzni prošli respondenti testem obecných studijních předpokladů. 

Respondenti z FPE ZČU v Plzni měli výrazně nižší hodnocení rozvoje svých profesních 

kompetencí na počátku studia. Je tedy zřejmé, že pečlivější a výrazněji zaměřený výběr na 

předpoklady pro studium oboru a budoucí profesi na fakultách v Praze a Českých 

Budějovicích byl zásadní pro rozvoj profesních kompetencí studentů. 

V rámci výzkumného šetření byly dále posuzovány vlivy předchozích vzdělávacích 

a pedagogických zkušeností respondentů na vnímání rozvoje profesních kompetencí. Ty byly 

především v oblasti předmětové kompetence a v oblasti pedagogické kompetence. Statistická 

významnost byla prokázána u předchozí zkušenosti s estetickými obory (hudební výchova, 

výtvarná výchova, pracovní výchova).  

Ačkoli nějakou pedagogickou zkušenost s malými dětmi mělo 71% respondentů, nebyl 

u žádné z aktivit naplňující tuto zkušenost prokázán vliv na sebehodnocení rozvoje profesních 

kompetencí. Vliv byl testován u hodnocení pedagogické kompetence a jejích atributů pomocí 

testu nezávislosti chí-kvadrát. 
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Z pohledu vlivu na sebehodnocení bylo jako předchozí zkušenost bráno studium na střední 

pedagogické škole. Pro respondenty z PedF UK a PF JU, byl prokázán vliv absolvovaného 

studia na střední pedagogické škole na hodnocení didaktické a psychodidaktické kompetence 

a diagnostické a intervenční kompetence. Dále byl potvrzen vliv na hodnocení pedagogické 

kompetence a vliv na hodnocení předmětové kompetence. 

3 Naplňování potřeb profese na vybraných pedagogických fakultách 

Analýza studijního plánu PedF UK potvrzuje zaměření kurikula na předmětovou 

a didaktickou kompetenci a silnou pozici kompetence pedagogické. Mezi silné stránky studia 

patří připravenost v rámci předmětové kompetence, oborově didaktické kompetence, 

připravenost v oblasti matematické a čtenářské pregramotnosti a plánování a realizace 

vzdělávacích činností. Respondenti v rámci dotazníku hodnocení studia uvedli sedm oblastí 

předmětové kompetence v návaznosti s didaktikami mezi oblastmi, ve kterých se cítí být 

dobře připraveni. Obdobně to potvrzují a dokreslují výpovědi z kvalitativní části šetření. Další 

oblastí je pedagogická diagnostika, zejména ve smyslu posouzení školní zralosti. Jeden 

z největších progresů vnímají respondenti u evaluačních činností. Za slabé stránky studia lze 

považovat připravenost na vzdělávání dětí se speciálními potřebami Jedná se diagnostiku 

nadaných dětí a dětí se specifickými potřebami, plánování a realizace činností pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami a zaujetí odborného stanoviska při integraci. Dále také 

práce s RVP PV při plánování. Slabší stránkou se dále jeví oblast fungování a managementu 

třídy a školy. Třídní administrativu jako oblast, kde se necítí být dostatečně připraveni, 

jmenuje 22% respondentů. 

Koncepce studia na FPE ZČU v Plzni je postavena na pedagogicko-psychologické složce 

přípravy, která je doplněná složkou oborovou a oborově didaktickou. Mezi silné stránky 

studia tak patří především oborově didaktická a didaktická stránka kurikula, dále připravenost 

v oblasti matematické pregramotnosti a připravenost v oblasti pedagogické kompetence, 

zejména práce s RVP PV, plánování a realizace vzdělávacích činností. Za slabé stránky studia 

lze považovat chybějící základ pedagogických teoretických disciplín, připravenost pro oblast 

pedagogické diagnostiky. Slabá se jeví diagnostická a intervenční kompetence jako celek. 

Koresponduje to se špatným hodnocením oblasti speciální pedagogiky a psychologie.  

Koncepce oboru na PF JU v Českých Budějovicích byla velmi specifická, s výrazným 

zaměřením na pedagogicko-psychologickou složku. Velký důraz je kladen i na pedagogickou 

praxi. Mezi silné stránky studia patří připravenost v oblasti didaktické a psychodidaktickáé 

kompetence, připravenost v oblasti pedagogické kompetence, připravenost v oblasti 

manažerské a normativní kompetence a rozvoj respektující komunikace s dětmi 

a partnerského přístupu v souvislosti s filosofií kurikula. Především práce s RVP PV, 

plánování a tvorba vzdělávacích dokumentů, která je v dotazníku hodnocení studia nejčastěji 

uvedena mezi oblastmi, ve kterých se respondenti cítí být dobře připraveni. Za slabé stránky 

studia lze považovat rozvoj předmětové kompetence, rozvoj diagnostické a intervenční 

kompetence, absence teoretického základu pedagogiky a absence oblasti matematické 

pregramotnosti.  

Závěr  

Výzkumné šetření přináší v komparaci a triangulaci dat pro jednotlivé fakulty pohled na silné 

a slabé stránky kurikula studijního oboru. Možnost tohoto porovnání přineslo řadu námětů 

a otázek nad tvorbou kurikula přípravného vzdělávání učitelek mateřských škol. 

Jednou z nich je diferenciace studia, která je reálně řešena především v souvislosti se 

specializací v rámci studia. Řeší tedy zvýšený zájem studentů o nějakou oblast. Diferenciace 
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studia by však spíše mohla naplňovat princip individualizace ve vzdělávání, tedy řešit 

rozdílnou úroveň kompetencí studentů na počátku studia. Zároveň takový přístup 

k diferenciaci studia může přinášet efektivnější využití zdrojů a výraznější posun v rozvoji 

jednotlivých studentů. Tato podoba diferenciace studia by mohla přinést i odpověď na 

problematiku absolventů středních pedagogických škol, kteří často vnímají studium jako 

jednoduché a málo rozvíjející. 

Za zásadní otázku je nutné brát výběr studentů tohoto studijního oboru. Napříč šetřením 

došlo ke shodě, že základním kritériem by měla být osobnost budoucí učitelky. Byla 

diskutována i potřebnost talentu v múzických oblastech. Shoda byla nejvíce nad potřebností 

hudebnosti učitelky mateřské školy. V případě zaměření studia do oblasti předmětové 

kompetence se jeví jako důležité úroveň talentu a dovedností v nějaké míře zjišťovat. 

Předmětovou kompetenci však nelze považovat za základní pilíř pregraduální přípravy na 

vysoké škole. Vysoká škola se nejeví jako příliš vhodná instituce pro rozvoj této kompetence, 

především v rovině múzických dovedností. Vzhledem k rozdílné úrovni této kompetence 

u jednotlivých studentů by bylo třeba diferencovaně přistupovat k jejich rozvoji. Nejen 

z ekonomických důvodů by tak byl vhodnější požadavek s danými dovednostmi již přicházet 

(přijímací řízení) nebo je získávat na základě vlastní potřeby formou vzdělávání mimo 

studium a následně je ověřovat (výstupní zkouška). Cestou by mohla být i větší 

diferencovanost studia na základě potřeb rozvoje méně rozvinutých kompetencí.  

Vztah mezi výběrem studentů a potřebou diferencovat či individualizovat jejich přípravu se 

zdá být zřejmý, v praxi však téměř není respektován.  

Za oblasti, které by se mohly stát jádrem odbornosti vysokoškolsky vzdělané učitelky 

mateřské školy, lze považovat kompetenci didaktickou a psychodidaktickou a kompetenci 

pedagogickou, ve kterých byly vybrané fakulty silné a tvoří jádro konceptů profesních 

standardů založených na pedagogických činnostech. S ohledem na aktuální potřeby 

a proměny profese se dále jedná především o kompetenci diagnostickou a intervenční 

a kompetenci profesně a osobnostně rozvíjející, které by měly tvořit základ rozdílu mezi 

středoškolsky a vysokoškolsky vzdělanou učitelkou.  
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ASPEKTY INŠTITUCIONALIZOVANEJ STAROSTLIVOSTI O DIEŤA 

RANÉHO VEKU V INTERPRETÁCIÁCH UČITEĽOV PREDPRIMÁRNEHO 

VZDELÁVANIA 

Severini Eva, Kožík Lehotayová Blanka 

Abstrakt 

Cieľom vedeckej štúdie je identifikovať aspekty inštitucionalizovanej starostlivosti 

poskytovanej štátnymi detskými jasľami vs. súkromnými detskými centrami. Interpretujeme 

názory a postoje učiteľov predprimárneho vzdelávania na Slovensku na perspektívu edukácie 

dieťaťa raného veku prostredníctvom kvalitatívnej metodológie. Použitým výskumným 

nástrojom je fókusová skupina. 

Kľúčové slova: dieťa; inštitúcia; raná edukácia; učiteľ predprimárneho vzdelávania. 

 

ASPECTS INSTITUTIONALIZED CARE OF CHILD IN EARLY CHILDHOOD IN INTERPRETATIONS 

OF PRE-PRIMARY EDUCATION TEACHER'S 

Abstract 

The scientific study objective is to identify the institutionalized care aspects provided by state 

nurseries (state toddlers daily care centrums) vs. children's centers. We interpret Slovak pre-

primary education teacher's attitudes and opinions toward to perspective early childhood 

education through qualitative methodology. The focus group is used as our research tool. 

Key words: child; early education; institution; pre-primary education teachers. 

Úvod 

Edukácia dieťaťa raného veku je vysoko aktuálna téma, ktorá sa týka ako rodičov detí, ktorí 

umiestnili/plánujú umiestniť svoje dieťa do troch rokov veku do zariadenia poskytujúceho 

starostlivosť o deti raného veku, tak i učiteľov predprimárneho vzdelávania, ktorí na 

inštitucionalizovanú edukáciu dieťaťa raného veku nadväzujú (pozri: Kostrub, D., 

Tománková, M. 2018; 2016; 2015; 2014; 2013; Kostrub, D. 2016 b.; Kostrub, D., Severini, 

E., Mahrer Milovčíková, K. 2016). 

1 Inštitucionalizovaná starostlivosť o dieťa raného veku na Slovensku 

Edukácii dieťaťa raného veku na Slovensku sa pripisuje čoraz väčšia pozornosť, podobne ako 

je tomu aj v iných krajinách v rámci Európskej únie. Existujú isté medzinárodné podmienky a 

špecifiká, ktorými by sa edukácia dieťaťa raného veku mala vyznačovať. Tieto podmienky sú 

detailne rozpracované v dokumente, ktorý vydala Európska komisia v Bruseli (2011) pod 

názvom Oznámenie Komisie: Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve je zabezpečenie 

optimálneho začiatku pre všetky naše deti vo svete budúcnosti. Kvalita vzdelávania 

a starostlivosti o dieťa raného veku je závislá od mnohých faktorov (učebných osnov, 

personálu, celkového riadenia vzdelávania a starostlivosti o dieťa raného veku ap.), ktoré sú 

rozpracované vo vyššie uvedenom dokumente. Cieľom edukácie dieťaťa raného veku má byť 

predovšetkým vzdelávanie, starostlivosť, výchova a podporovanie všestranného rozvoja 

jednotlivca. Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku musia spĺňať legislatívne 

podmienky platné pre Slovenskú republiku uvedené v Zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách, ktorý je označovaný ako tzv. „jasličkový zákon“. Podľa tohto zákona sa vyvodzuje, 

že hlavnou požiadavkou, ktorá sa týka edukácie dieťaťa raného veku, je odbornosť samotných 
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opatrovateľov/vychovávateľov. Zamestnanec v pozícii opatrovateľa v zariadeniach 

starostlivosti o deti do troch rokov veku, ktorý nedosahuje požadované vzdelanie, pracovať 

v zariadeniach tohto typu nemôže. Pred prijatím aktuálne platnej legislatívy požiadavka 

vzdelania nebola žiadúcou a pozíciu opatrovateľ v zariadeniach poskytujúcich starostlivosť 

o deti raného veku mohol vykonávať jednotlivec bez požadovaného vzdelania. Študijné 

odbory, ktoré sú vhodné na vykonávanie profesie opatrovateľ detí raného veku sa na 

Slovensku vymedzujú ako: „vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, učiteľstvo pre 

materské školy a vychovávateľstvo alebo zdravotnícky asistent.“ Podmienka vzdelanosti 

zamestnancov, ale aj iné podmienky v podobe prísnych kritérií zo súčasného „jasličkového 

zákona“ sa vzťahujú na zariadenia štátnych detských jaslí, ako aj na iné zariadenia 

starostlivosti o deti do troch rokov ako súkromné jasle, súkromné jasle s materskou školou 

ap., ktoré sú evidované v centrálnom registri sociálnych služieb príslušného samosprávneho 

kraja. Výnimku tvoria súkromné jasle, súkromné detské centrá, občianske združenia a iné 

súkromné zariadenia, ktoré sa starajú o deti do troch rokov veku a nie sú zapísané registri 

poskytovateľov sociálnych služieb na vyššom územnom celku príslušného kraja, na ktorých 

sa zákonné požiadavky nevzťahujú. Regulácia v zmysle aktuálne platnej legislatívy tým 

vytvorila dve skupiny zariadení a to tie, ktoré spĺňajú zákonné podmienky a tie, ktoré ich 

oficiálne nespĺňajú. „Zákonná garancia“ môže/nemusí byť pre rodiča rozhodujúcou pri výbere 

konkrétneho zariadenia pre svoje dieťa. 

2 Kvalitatívna metodológia ako základ realizácie nášho skúmania 

Pre spracovanie problematiky bola uprednostnená metodológia kvalitatívneho skúmania so 

zodpovedajúcim dizajnom. Kvalitatívny výskum predstavuje možnosť uvažovať o ľudskom 

konaní a zmýšľaní v odlišných dimenziách, ktoré sú v rozpore s koncepciou kvantitatívneho 

skúmania (Kostrub, D. 2016 a.). Výskumný problém je úsudkom výskumníkov, ktorý vznikol 

z pozorovania, analyzovania, interpretovania, kultúrnych a diskurzívnych praktík v školskom 

edukačnom kontexte, ako i v mimoškolskom výchovnom kontexte. Za problém sme 

považovali nekvalifikovanosť personálu inštitucionalizovanej starostlivosti, ktorú poskytujú 

súkromné detské centrá. Táto oblasť je na Slovensku málo skúmaná, preto nás zaujímalo ako 

na túto problematiku nazerajú učitelia v predprimárnom vzdelávaní. Predmetom nášho 

skúmania boli názory učiteľov v materských školách, ich postoje, predstavy o edukácii 

dieťaťa raného veku. K rozhodnutiu realizovať kvalitatívne skúmanie vzniklo na základe 

uváženia, že zisťujeme názory a postoje, ktoré nie je možné spočítať, vyjadriť percentuálne a 

vpísať do tabuľky. Kvalitatívny výskum nám vyhovoval aj z dôvodu, že kladie dôraz na 

individuálne a skupinové chápanie sveta. Prednosťou kvalitatívneho výskumu je práca 

s malou skupinou ľudí, kde každý človek môže povedať svoj vlastný názor (Kostrub, D., 2016 

a., Gavora, P., 2008). Pri skúmaní problému sme využili fókusovú skupinu, pomocou ktorej 

sme zisťovali subjektívne a sociálne podmienené názory. V našom skúmaní sme sa venovali 

tým prejavom učiteľa, ktoré sa týkali edukácie dieťaťa raného veku. Našou úlohou nebolo 

posudzovať a hodnotiť, určiť čo je správne, nesprávne, čo je lepšie alebo horšie, zisťovali sme 

ich poznatky a názory na riešený problém. Cieľom výskumu bolo identifikovať signifikanty 

v interpretáciách učiteľov predprimárneho vzdelávania o aspektoch inštitucionalizovanej 

starostlivosti poskytovanej nasledovnými zariadeniami: štátne detské jasle vs. súkromné 

detské centrá. Skúmané subjekty boli vybrané zámerne. Podstatné pre nás bolo, aby skupina 

bola skúsenostne homogénna, aby všetci participanti mali skúsenosť s problémom, ktorý bol 

skúmaný. Výskumnú vzorku tvorilo dvanásť učiteliek predprimárneho vzdelávania z rôznych 

regiónov na Slovensku. Stanovili sme nasledovné výskumné otázky: 1. Ako učitelia 

predprimárneho vzdelávania definujú koncept edukácia dieťaťa raného veku? 2. Aké aspekty 

inštitucionalizovanej starostlivosti sú zastúpené v štátnych detských jasliach vs. súkromných 

detských centrách? Elaborácia výskumného materiálu – v prvej fáze analýzy dát sme 
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uskutočnili otvorené kódovanie (Severini, E., Kostrub, D., 2018), ktoré bolo realizované 

manuálnym kódovaním. Kódovanie sa realizovalo s ohľadom na výskumné otázky, pričom 

jeho cieľom bolo odkryť a lokalizovať kľúčové koncepty. Do pripravených textov boli 

vpisované kódy „nálepky“, ktoré vystihovali danú vetu, sekvenciu, alebo odsek vety. Do 

analýzy sme nevstupovali so zoznamom predbežných kódov, tie boli vytvárané postupne. 

Následne bol vytvorený zoznam kódov, realizovali sme spätné čítanie textov, aby sme zistili, 

ktoré kódy sa opakujú. Rozhodovali sme sa o tom, ktoré koncepty zvolíme do ďalšej úrovne 

analýzy. V ďalšej fáze analýzy nasledovalo hľadanie vzťahov medzi jednotlivými konceptmi, 

aby bolo možné vytvoriť interpretačné kategórie. Identifikovala sa perspektíva nazerania na 

aspekty inštitucionalizovanej starostlivosti zastúpené v štátnych detských jasliach 

a súkromných detských centrách prezentované učiteľmi predprimárneho vzdelávania, ktoré 

boli využité v interpretácii výsledkov výskumu. 

Tab. 1 Zoznam identifikovaných kategórií a konceptov nachádzajúcich sa v jednotlivých protokoloch na 

kľúčový pojem: Aspekty inštitucionalizovanej starostlivosti zastúpené v štátnych detských jasliach 

vs. súkromných detských centrách (ukážka). E. Severini (2018) 

Kategória Koncepty 

Edukácia • Je plánovaná, cieľavedomá, systematická, zmysluplná a riadená činnosť. 

• Je dôsledná starostlivosť o dieťa, ktorá zahŕňa nielen edukačný, ale aj sociálny a hygienický 

rozmer. 

• Je špecializovaná starostlivosť poskytovaná kvalifikovaným personálom. 

• Sa realizuje na základe vývinových štádií dieťaťa raného veku a jeho individualite. 

• Je hrová forma učiť sa a spoznávať nové veci. 

• Prebiehať v inštitúciách, ale aj v rodine. 

Personál • Štátne detské jasle a súkromné detské centrá nemajú pedagogických zamestnancov resp. 

nemusia mať. V štátnych detských jasliach pracujú detské sestry. 

• V súkromných detských centrách sa na výchove podieľa každý, kto sa dostáva s deťmi do 

styku (napr. aj upratovačka, kuchárka ap.). 

• Najoptimálnejšie by bolo, keby sa na edukácii v daných zariadeniach spolupodieľali viacerí 

odborníci (pedagógovia, psychológovia aj zdravotné sestry respektíve pediatri). 

Zameranosť 

na dieťa 

• V súkromných detských centrách sa zväčša zameriavajú iba na základnú starostlivosť o dieťa. 

• V súkromných detských centrách sú interne vytvorené dokumenty a sú skôr „komerčným 

tajomstvom“. 

• V štátnych detských jasliach by mal byť dôraz na výchovu a edukáciu. 

• Celodenná starostlivosť o deti je zastúpená v štátnych detských jasliach, ako aj učenie sa 

sociálnym, hygienickým a kultúrnym návykom. 

Závislosť 

od rodičov 

• Súkromné detské centrá rodičov lákajú skôr na „pestrý“ program, biostravu, bilingválnosť 

alebo využívanie alternatívnej výchovy a vzdelávania. 

• Financovanie pokrývajú poplatky rodičov, ktoré sú často prehnane vysoké. 

• Súkromné detské centrá fungujú skôr ako „úschovňa“ než ako výchovno-vzdelávacie 

zariadenie pre deti zaneprázdnených rodičov. 

Zariadenie • Pre súkromné detské centrá nie sú vytvorené kontrolné orgány na fungovanie danej inštitúcie. 

• Štát nevykonáva kontroly zamestnancov v daných zariadeniach. 

• Vybavenosť služieb v daných zariadeniach je primeraná. 

• Dané inštitúcie nespadajú pod riadenie štátu. 
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3 Výskumné zistenia z realizovaného skúmania 

V našom skúmaní sme získali repertoár možných názorov, stanovísk, aké sa v komunite 

učiteľov predprimárneho vzdelávania vyskytujú o koncepte edukácia dieťaťa raného veku 

a o inštitucionalizovanej starostlivosti v štátnych detských jasliach vs. súkromných detských 

centrách. Tieto názory a pohľady sú ilustrované ich konkrétnymi profesionálnymi 

skúsenosťami. 

• Ako učitelia predprimárneho vzdelávania definujú koncept edukácia dieťaťa raného veku? 

Na základe získaných názorov a postojov konštatujeme, že sa učitelia predprimárneho 

vzdelávania o danú problematiku zaujímajú. Väčšina participantov chápe koncept edukácia 

dieťaťa raného veku ako cieľavedomú, konkrétnu výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorú 

poskytuje kvalifikovaný personál najmä v štátnych detských jasliach. Skúmané subjekty sú 

presvedčené, že edukácia je podmienená viacerými faktormi (ako napr. učenie sa, primeraná 

motivácia, akceptácia vývinových štádií, foriem, metód edukácie dieťaťa raného veku ap.). 

• Aké aspekty inštitucionalizovanej starostlivosti sú zastúpené v štátnych detských jasliach 

vs. súkromných detských centrách? 

Skúmané subjekty sa zhodli na tom, že najväčší problém je nekvalifikovanosť personálu 

najmä v súkromných detských centrách. Participanti sú toho názoru, že najmä súkromné 

detské centrá fungujú skôr ako „úschovňa“ než ako výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti 

raného veku. Vybavenosť štátnych detských jasieľ a súkromných detských centier považujú 

za primeranú. Rovnako sa zhodli na tom, že najväčší problém je nedostatok štátnych detských 

jaslí. Deti do materskej školy nastupujú bez získaných základných sebaobslužných návykov. 

U detí absentuje sociálna interakcia, sú iba pasívnymi prijímateľmi. Niektorí z participantov 

uviedli, že do súkromných detských centier chodia matky s deťmi, kde sa aktívne mamičky 

venujú aj iným aktivitám na rozvoj osobnosti dieťaťa, ako je výlučne stráženie detí. 

Záver 

V predloženej štúdii prezentujeme čiastkové zistenia názorov/stanovísk učiteľov 

predprimárneho vzdelávania na aspekty inštitucionálnej starostlivosti v štátnych detských 

jasliach vs. súkromných detských centrách na základe kvalitatívneho skúmania. Validitu 

nášho výskumu sme zabezpečovali stupňom generalizácie výsledkov skúmania. Určili sme 

stupeň nezávislosti medzi tým čo je objavené a pôvodným kontextom. Zároveň nám išlo 

o jasnosť v tom, či vytvorené konštrukcie pochádzajú od výskumníkov alebo z terénu. 

Deklarujeme, že sme boli nezaujatí a nepredpojatí voči skúmanému terénu a voči zisteniam 

pochádzajúcim od subjektov výskumu. V tejto výskumnej štúdii prezentujeme zistenia 

pochádzajúce výlučne od subjektov nášho výskumu. Na to sme využili ako konštruktívne, tak 

i interpretatívne procesy práce s výskumným materiálom. 
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K PROBLEMATIKE VYUČOVANIA A UČENIA SA GRAMATIKY NA 

HODINÁCH ANGLICKÉHO JAZYKA V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ – 

AKO VON ZO ZAČAROVANÉHO KRUHU? 

Šipošová Martina 

Abstrakt  

Autorka v článku analyzuje rôzne výzvy a úskalia, ktorým čelia učitelia anglického jazyka 

v primárnom vzdelávaní v kontexte vyučovania a učenia sa gramatiky anglického jazyka. 

Pomyselný začarovaný kruh predstavuje  ako stále sa opakujúci vzorec uplatňovania 

tradičného vyučovania, ktorý učitelia angličtiny v primárnom vzdelávaní dodržiavajú 

a obhajujú i napriek neustále rokmi sa opakujúcej a pretrvávajúcej nedostatočnej kvalite 

dosiahnutej komunikačnej kompetencie žiaka. Je vôbec možné vystúpiť z tohto začarovaného 

kruhu?  

Kľúčové slová: gramatika; anglický jazyk; primárne vzdelávanie; deklaratívne vedomosti;  

procedurálne vedomosti; učiteľ; žiak; personalizácia.  

 

ON THE ISSUE OF ENGLISH GRAMMAR TEACHING AND LEARNING DURING ENGLISH LESSONS 

IN PRIMARY EDUCATION – HOW TO BREAK OUT OF A VICIOUS CIRCLE? 

Abstract  

The author analyses various challenges and limits faced by English language teachers in 

primary education in the context of teaching and learning English grammar. The imaginary 

vicious circle represents an ever-recurring pattern consisting of the traditional teaching 

methods that teachers of English in primary education adhere to and advocate despite the 

ongoing, repetitive and persistent inadequate quality of pupils’ communicative competence. Is 

it possible to get out of this vicious circle? 

Key words: grammar; english language;  primary education; declarative knowledge; 

procedural knowledge; teacher; pupil; personalisation.  

Úvod  

Problematika zástoja a prístupu k vyučovaniu gramatiky cudzieho jazyka je pravdepodobne 

najdiskutabilnejšou oblasťou, ktorej sa lingvisti, pedagógovia a ďalší odborníci na 

cudzojazyčné vzdelávanie venujú už polstoročie.  Názory teoretikov a odborníkov (Ellis, 

2006, Brown, 2001, Thornbury, 1999, Ur, 2012, Scrivener, 2005, Batstone, 1994, Lojová, 

2015, 2004, Johnson, 1996, Cullen, 2001, Spada, 2007, Newby, 2003, 2006) sa zameriavajú 

na reprezentáciu rôznych učebných metód a prístupov zohľadňujúcich úlohu gramatiky 

cudzieho jazyka (CJ) v procese vyučovania a učenia sa. Mnohé vedecké štúdie riešia 

dištinkciu medzi  induktívnym a deduktívnym prístupom k výučbe gramatiky CJ, skúmajú 

štruktúrno-funkčný a funkčno-komunikačný prístup súvisiaci s komunikačno-pragmatickým 

obratom v jazykovede, ktorý sa stal kľúčovým v súvislosti s dôrazom na funkčné používanie 

jazyka. Vo výučbe gramatiky cudzieho jazyka (anglického) dochádza/dochádzalo 

k uplatňovaniu modelu PPP (prezentácia – praktizovanie – produkcia), k vyučovaniu 

gramatiky v situačnom kontexte, k uplatňovaniu tzv. TBLT (Task Based Language Teaching), 

keď je dôraz kladený na reálnu komunikáciu (nie teda výlučne jazykovú formu), pričom žiaci 

riešia  autentické úlohy porovnateľné s reálnym životom (napr. rozhovor medzi predavačom 

a kupujúcim, pracovný pohovor a pod.). Nemožno zabudnúť ani na Johnsonov model učenia 

sa jazyka ako rozvíjania zručností (Johnson, 1996; Lojová a kol., 2015; Lojová, 2016), 
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ktorého východisková teoretická báza spočíva v piagetovskom chápaní jazyka ako kognitívnej 

zručnosti, pričom Johnson rozlišuje tzv. deklaratívne (DEC) a procedurálne (PRO) vedomosti 

a automatizáciu, prostredníctvom ktorých dochádza k postupnej zmene deklaratívneho 

uloženia vedomostí na procedurálne pri súčasnom zachovaní deklaratívnej reprezentácie. 

Metafora kyvadla, ktorá je symbolicky aplikovaná pri elaborácii  historického vývoja 

rozmanitosti prístupov a metód  výučby CJ, vystihuje aj problematiku postavenia gramatiky 

v procese cudzojazyčnej edukácie. V diachrónnom aspekte tak možno vidieť výkyv kyvadla 

v gramatike, ktorý vychádza zo štruktúrnej a systémovej lingvistiky, čiže z poznávania jazyka 

a súboru jazykových prostriedkov (napr. tradičné vyučovacie metódy, ktorou bola 

gramaticko-prekladová metóda) cez funkčné hľadisko, v ktorom je jazyk vnímaný nielen ako 

jazykový systém, ale ako prostriedok na dosiahnutie cieľov komunikácie, až po interakčný 

pohľad na jazyk, kde sa jazyk považuje za komunikačný nástroj na udržiavanie 

spoločenských vzťahov (napr. striktné uplatňovanie komunikatívneho prístupu vo vyučovaní 

CJ, keď si žiak osvojuje gramatiku cudzieho jazyka neuvedomovane počas výkonu 

v komunikačných situáciách, takže sa považuje za zbytočné vyučovať gramatiku explicitne). 

Vzhľadom na nespokojnosť so striktným uplatňovaním komunikatívneho prístupu Long 

(1999) predstavuje dvojicu prístupov, tzv. focus-on-formS a focus-on-form, pričom 

zastrešujúcim konceptom je tzv. form-focused instruction (zameranie na formu). Stručne 

povedané, pri focus-on-formS prístupe ide o vyučovanie gramatiky na základe izolovaných 

jazykových štruktúr, ktoré sú postupne prezentované explicitným vysvetlením gramatických 

pravidiel a okamžitou opravou chýb zo strany učiteľa. Na druhej strane stojí tzv. focus-on-

form prístup, pri ktorom si žiaci všímajú jazykovú formu počas cudzojazyčnej komunikácie, 

pričom dôraz je kladený na zmysluplný kontext danej komunikačnej situácie. Je tiež dôležité 

poznamenať, že Spada (2007) považuje proklamovaný lejtmotív komunikatívneho prístupu 

týkajúci sa výlučného zamerania na význam a odmietanie formy (ako aj explicitné učenie sa 

gramatiky) za mýtus a mylnú predstavu. Dichotómie sprevádzajúce zástoj gramatiky sa 

v podstate dajú kategorizovať ako forma verzus funkcia/forma verzus význam, resp. 

zameranie sa na presnosť verzus plynulosť, intenzívna výučba gramatiky verzus extenzívna až 

po extrémnejšie prípady tzv. nulovej gramatiky (napr. Krashenov prirodzený prístup). Inými 

slovami, podľa Newbyho (2003) je možné  dichotómiu  „vyriešiť“ troma všeobecnými 

prístupmi ku gramatike, a to na základe tzv. tradičnej výučby gramatiky, komunikatívneho 

vyučovania gramatiky a v súčasnosti diskutovaného post-komunikatívneho (resp. 

eklektického) prístupu vo vyučovaní cudzích jazykov. V tejto súvislosti Obdržálek a kol. 

(2003, s. 142) uvádzajú: „Didaktické výskumy i výsledky učiteľskej praxe ukazujú, že 

neexistujú a priori dobré a zlé vyučovacie metódy. Každá tvorivo uplatnená metóda prináša 

v aktuálnych podmienkach svoje výsledky. Oveľa viac sa osvedčuje využívanie systému 

metód ako jednej izolovanej  metódy.” V každom prípade sa v názoroch a štúdiách 

anglosaských lingvistov a odborníkov na cudzojazyčné vzdelávanie v posledných rokoch 

prejavuje rastúci trend prehodnocovania úlohy gramatiky vo vyučovaní cudzieho jazyka 

(anglického jazyka), ktorý ide ruka v ruke so zamietaním rôznych alternatívnych metód a 

hľadaním tzv. alternatív k metóde, pričom sa zdôrazňujú individuálne rozdiely medzi 

jednotlivými subjektmi a skupinami učiacimi sa angličtinu ako cudzí jazyk. Mnohí experti v 

tejto oblasti hlásajú, že koncepcie „hotových“ riešení v oblasti metód cudzojazyčnej výučby 

sú už prežitkom. V tomto duchu Ellis (2006) tvrdí, že neverí (a ani si nemyslí, že je možné 

výskumom dokázať), že existuje jeden efektívny prístup k výučbe gramatiky, pretože 

(na)učenie sa či osvojenie gramatického systému cudzieho jazyka je komplexný a zložitý 

proces, a teda určite nemôže byť riešením uplatnenie len jedného typu prístupu či metódy, ale, 

naopak, kombinácie rôznych prístupov a metód. Výber efektívnych vyučovacích metód a ich 

uplatnenie je však len jednou z kľúčových povinností práce učiteľa pri koncipovaní 

vyučovania. Kľúčové postavenie učiteľa cudzieho jazyka rezonuje práve v súvislosti 
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s polemikou o zástoji gramatiky. Učiteľ by si mal na základe poznania teoretických východísk 

didaktiky a lingvistiky,  ako aj individuálnych osobitostí svojich žiakov rozvíjať svoju osobnú 

individuálnu teóriu/koncepciu vyučovania gramatiky, ktorá by mala byť súčasťou učiteľovho 

pedagogického myslenia. Učiteľ cudzieho jazyka by mal teda na svojich hodinách 

experimentovať, berúc do úvahy jazykové a psychologické aspekty vyučovania CJ, 

individuálne osobitosti jednotlivých študentov, ako aj sociálno-kultúrne a vzdelávacie 

podmienky ovplyvňujúce jazykové vzdelávanie.  

1 Teoretické východiská vyučovania  gramatiky angličtiny v primárnom vzdelávaní  

Celoplošné zavedenie povinného vyučovania cudzieho jazyka (angličtiny) v primárnom 

vzdelávaní  na Slovensku (od 3. ročníka ZŠ, výberovo od 1. ročníka), ktoré bolo rozhodnutím 

parlamentu schválené od školského roka 2008/2009 a neskôr doplnené zákonom č. 37/2011, 

predstavuje progresívny krok tvorcov vzdelávacej politiky  rešpektujúci celosvetový trend 

zavádzania cudzojazyčnej výučby už v ranom období učiaceho sa jedinca. Množstvo 

publikácií našich a zahraničných odborníkov nepochybne hovorí o výhodách mladšieho 

školského veku, odvolávajúc sa predovšetkým na hypotézu tzv. kritického obdobia (napr. 

Lenneberg, 1967; Klippel, 2008). Stručne povedané, podľa tejto hypotézy závisí jazykové 

učenie od biologického dozrievania, pričom podľa E. H Lenneberga1 ľahšie prebieha pred 

pubertou. Je teda nevyhnutné mať na zreteli odlišnosť žiakov mladšieho školského veku od 

starších žiakov učiacich sa CJ. Lojová a Straková (2012, s. 135) hovoria, že „v primárnom 

vzdelávaní  sa metódy na vyučovanie  cudzieho jazyka nevyhnutne viažu  so základnou 

vývinovou charakteristikou dieťaťa, pretože postupy využívané u starších žiakov alebo 

u dospelých sú neprenosné do kontextu primárneho vzdelávania.“ Pri príprave a realizácii 

výučby je teda nevyhnutné rešpektovať  špecifiká príslušného vývinového obdobia žiaka 

v mladšom školskom veku (piagetovsky povedané, štádium konkrétnych operácií) a jemu 

prislúchajúce špecifické formy učenia sa, pričom pri zohľadňovaní prvkov aktivizujúcich 

metód vyučovania je možné dosiahnuť adekvátne naplnenie cieľov cudzojazyčnej edukácie. 

Je všeobecne známe, že proces učenia sa CJ žiakov mladšieho školského veku súvisí 

s činnosťou žiakov a s ich zmyslovým vnímaním, ktoré sú základom pre pamäťové a verbálne 

učenie sa. Zapájanie viacerých zmyslových vnemov pri osvojovaní si učiva podporuje 

kvalitnejší proces zapamätávania a dlhodobejšie uchovanie vedomostí a zručností. Učenie má 

názorno-činnostný charakter a využíva názorné učebné pomôcky s možnosťou variabilných 

aktivít. Ako uvádzajú Lojová a Straková (2012), keďže u žiakov v mladšom školskom veku 

prevláda konkrétno-operačné myslenie, pretrváva holistické vnímanie, a preto žiaci 

neoddeľujú gramatiku od slov, vety vnímajú ako funkčné celky, nezaujíma ich  explicitné 

vysvetlenie príčin lingvistických javov, no práve naopak, intuitívne odhadujú význam 

z kontextu, a preto je žiaduce pri vyučovaní gramatických javov využívať zmysluplnosť, 

relevantnosť a kontext, ktorý ich pohltí nielen kognitívne, ale aj emocionálne. Lojová a kol. 

(2015, s. 44) zdôrazňuje významnú úlohu pamäti, ktorá je mechanická, vďaka čomu „nemajú 

žiaci mladšieho školského veku problém určitý materiál namemorovať“. Keďže táto pamäť je 

dominantne krátkodobá, významnú úlohu zohráva fakt, že „žiaci sa síce veľmi rýchlo dokážu 

mechanicky určitý materiál naučiť, ale zároveň ho aj rýchlo zabúdajú, preto je dôležité 

neustále naučené učivo opakovať.“ V neposlednom rade je nevyhnutné upriamiť pozornosť na 

kľúčovú úlohu personalizácie, ktorá dokáže v kontexte primárneho vzdelávania výrazne 

pomáhať efektívnemu dosahovaniu cieľov cudzojazyčného vzdelávania. Lojová a kol. (2011) 

                                                           
1Lenneberg, E. H. (1967), tvrdí, že dve hemisféry mozgu majú pri narodení rovnaký potenciál, ale ich funkcie sa 

rokmi špecializujú, pričom jazykové funkcie sú umiestnené hlavne v ľavej hemisfére. Pri poškodení ľavej 

hemisféry v ranom veku môžu byť teda jazykové funkcie presunuté do pravej hemisféry. K tejto situácii však 

dôjde ťažšie, ak poškodenie mozgu nastalo v adolescencii, keď je jazyk stabilizovaný v ľavej hemisfére. 
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zdôrazňujú potrebu a efektivitu personalizácie vo vyučovaní cudzieho jazyka (anglického) 

v primárnom vzdelávaní, v dôsledku ktorej by sa mali žiaci učiť slovnú zásobu z ich 

každodenného života, mali by byť vedení k tomu, aby si sami vyžadovali konkrétne slovíčka 

či frázy, alebo gramatické štruktúry, pretože chcú nimi niečo sami vyjadriť, a nie len preto, 

aby splnili „učivo z učebnice“.  Učitelia by mali vytvárať také situácie, v ktorých by si mohli 

žiaci precvičiť jazyk v reálnych podmienkach, pričom už pri komunikácii medzi sebou 

v triede by mali učitelia používať jednoduché frázy na konkrétne inštrukcie či príkazy, ktoré 

si žiaci postupne zautomatizujú. Vysoko prínosným sa javí umožniť žiakom nosiť si na 

hodiny vlastné materiály a pomôcky, ako aj využívať pri výučbe vlastné výtvory, keďže 

pomocou materiálov, ktoré si sami prinesú, si s najväčšou pravdepodobnosťou lepšie 

zapamätajú slovíčka či obsiahnuté gramatické štruktúry. Učitelia by mali  žiakov nechať 

hovoriť o vlastných zážitkoch, skúsenostiach, názoroch a pocitoch. Pri výučbe slovnej zásoby 

či gramatických štruktúr by mali učitelia povzbudzovať žiakov k tomu, aby na dané 

gramatické javy a slovíčka vytvárali vlastné príklady z každodenného života. V neposlednom 

rade môžu učitelia personalizovať aj aktivity v učebniciach a prispôsobiť ich tak potrebám 

svojich žiakov. Hankerová (2015, s. 14) dodáva, že „práve vďaka personalizácii ako aj 

proceduralizácii (neustálemu opakovaniu prebraných gramatických štruktúr) by si žiaci mohli 

vytvoriť dobré základy gramatiky anglického jazyka už v primárnom vzdelávaní.“   

Problematikou hľadania efektívneho modelu výučby gramatiky v kontexte primárneho 

vzdelávania na Slovensku sa zaoberali Lojová a  Straková (2012), Lojová a kol. (2015), 

Hankerová (2015, 2014). Ako uvádzajú Lojová a kol. (2015, str. 45), poznatky neurovied, ako 

aj psycholingvistiky poukazujú na to, že práve Johnsonov model by mohol byť optimálny 

v našich kultúrnych podmienkach. Z hľadiska psychologických charakteristík žiakov 

mladšieho školského veku je žiaduce v primárnom vzdelávaní začať najskôr s implicitným 

osvojovaním gramatických pravidiel (t. j. bez explicitnej výučby a memorovania 

gramatických pravidiel). Z uvedeného vyplýva, že v kontexte slovenského primárneho 

vzdelávania je efektívny model  (PRO – DEC), ktorý je viac zameraný na učenie sa gramatiky 

pomocou procedurálnej pamäti. Až neskôr, keď sa u žiakov rozvíja abstraktné myslenie, 

nastáva vhodný čas na obohatenie výučby o deklaratívne vedomosti (DEC), ktoré sú 

obsiahnuté v gramatických pravidlách. Bohužiaľ, v podmienkach slovenského školstva 

(výsledky výskumov sú uvedené nižšie) ešte stále prevláda tradičné vyučovanie, ktoré 

preceňuje fázu DEC, pričom fáza automatizácie, teda fáza zmeny DEC na PRO je 

nedostatočná. Žiaci sú nútení poznať a ovládať základné gramatické pravidlá, ako aj slovnú 

zásobu, ale nedokážu ich adekvátne využiť v komunikačnej situácii. Frekventovaným javom 

je, že žiaci sa naučia, že napr. v 3. os. jednotného čísla v prítomnom čase sa používa 

koncovka -s, na hodine praktizujú tvorenie tohto slovesného tvaru v izolovaných vetách, ale 

neskôr, pri samostatnom rozprávaní (napr. o tom, čo pravidelne robieva ich súrodenec), robia 

elementárne chyby, keďže nemajú túto formu zautomatizovanú napr. prostredníctvom 

množstva personalizovaných aktivít, ktoré by učiteľ/-ka pripravil/-a nad rámec štandardnej 

učebnicovej ponuky.  

2 Z výsledkov empirického skúmania vyučovania gramatiky  angličtiny v primárnom 

vzdelávaní  

I napriek tomu, že empirické skúmanie vyučovania gramatiky angličtiny v primárnom 

vzdelávaní na Slovensku nie je rozsiahle, výskum Hankerovej (2014), ktorý realizovala 

v r. 2012, priniesol množstvo cenných zistení.  Cieľom jej výskumu (v rámci dizertačnej 

práce), ktorý bol realizovaný na vzorke 304 učiteľov AJ v primárnom vzdelávaní na 

Slovensku, bolo zmapovať, ako učitelia vedú žiakov k vytváraniu základov gramatickej 

kompetencie z hľadiska zameriavania sa na deklaratívne a procedurálne vedomosti. 
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Výskumné hypotézy boli testované prostredníctvom dotazníka pre učiteľov, ktorý využíval 

intervalovú a Likertovu škálu. Z výsledkov výskumu vyplýva, že učitelia v primárnom 

vzdelávaní prezentujú svojim žiakom gramatiku explicitným aj implicitným spôsobom. Podľa 

výpovedí učiteľov, na hodinách angličtiny zriedkakedy vyžadujú od žiakov, aby memorovali 

gramatické pravidlá. Vedú ich skôr k tomu, aby ich používali v komunikácii, a to 

prostredníctvom komunikačných aktivít. Učitelia využívajú v prevládajúcej miere učebnicu 

a pracovný zošit a len málo priestoru sa venuje modifikovaným úlohám z učebnice, 

materiálom a cvičeniam vytvoreným učiteľom či materiálom, ktoré si žiaci sami prinesú alebo 

vytvoria. Učitelia využívajú personalizáciu na hodinách len obmedzene, viac sa sústreďujú na 

precvičovanie izolovaných gramatických  javov ako na ich používanie v kontexte, pričom 

proceduralizujú preberané gramatické javy len niekedy. Dalo by sa predpokladať, že 

chronicky známe sťažovanie sa učiteľov na nedostatok času vyplývajúci z množstva učiva 

v časovo-tematickom pláne je príčinou toho, že sa jednoducho snažia prebrať čo najviac učiva 

(gramatika a slovná zásoba), ktoré však nemajú čas proceduralizovať. Limitujúci potenciál 

uplatnenia kvantitatívnej paradigmy skúmania v danom výskume ukázal, že údaje získané 

formou dotazníka mohli byť do veľkej miery skreslené vysokou subjektivitou výpovedí 

učiteľov o svojom pôsobení a tendenciou odpovedať očakávaným (správnym) spôsobom 

alebo stredovou hodnotou. Na zvýšenie validity by bolo potrebné doplniť výskum 

pozorovaním a analýzou vyučovacích hodín a porovnať výpovede učiteľov s ich reálnou 

výučbou. Získané údaje slúžili hlavne ako východisko na koncipovanie metodických 

odporúčaní a zostavenie súboru doplnkových vyučovacích  aktivít zameraných na 

proceduralizáciu gramatického učiva a aplikáciu princípov prístupu zameraného na žiaka, 

ktorý Hankerová publikovala v r. 2015. Zostavené učebné úlohy sú vhodne doplnené 

vizuálnymi podnetmi nevyhnutnými na stimuláciu žiaka v mladšom školskom veku, pričom 

jednotlivé úlohy smerujú k rozvoju celkovej komunikačnej kompetencie učiaceho sa anglický 

jazyk na zodpovedajúcej jazykovej úrovni A1 podľa Spoločného európskeho referenčného 

rámca (SERR). Trojica subkompetencií celkovej komunikačnej jazykovej kompetencie 

úrovne A1 podľa SERR (2017) zahŕňa jazykovú kompetenciu, pričom v rámci gramatickej 

správnosti (SERR, 2017, str. 118) žiak prejavuje iba obmedzené ovládanie základných 

gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru. Pragmatická 

kompetencia žiaka na úrovni A1 vymedzuje, že žiak  dokáže spájať slová alebo skupiny slov 

pomocou najzákladnejších lineárnych spájacích výrazov, napríklad „a“ alebo  „potom“, 

pričom  dokáže vytvárať krátke výpovede, ktoré sú poznamenané pauzami, hľadaním 

výrazových prostriedkov atď.  V rámci sociolingválnej kompetencie (SERR, 2017, str. 125) 

žiak na úrovni A1 „dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije tie 

najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť 

sa, poďakovať, ospravedlniť sa atď. Pri takto formulovanom súbore kompetencií je 

prirodzené, že žiaci na 1. stupni ZŠ by mali vnímať CJ ako súčasť prirodzeného fungovania 

členov spoločnosti a ako prostriedok na realizáciu zmysluplnej komunikácie.  Významné 

zistenia z oblasti súčasného stavu vyučovania gramatiky v primárnom (aj nižšom 

sekundárnom) vzdelávaní prinášajú aj Bockaničová a Krnáčová (2017), ktorých cieľom 

nebolo priamo zisťovať postoje a názory učiteľov na výučbu a zástoj gramatiky vo vyučovaní 

angličtiny. Sekundárne sa z ich kvalitatívne orientovaného výskumu cez prípadové štúdie 

(aplikáciou viacerých metód zberu dát – pološtruktúrovaný individuálny hĺbkový rozhovor, 

skupinové rozhovory a analýzu inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu, analýzu 

učebných osnov a tematických plánov), zamerané na implementáciu inovovaného Štátneho 

vzdelávacieho programu vo vyučovacom predmete anglický jazyk, dozvedáme množstvo 

cenných informácií o prístupe a koncipovaní výučby anglického jazyka (gramatiky) 

v primárnom vzdelávaní. Z hľadiska časovej dotácie predmetu AJ v primárnom vzdelávaní je 

to po tri hodiny v prvom a druhom ročníku ZŠ a po štyri hodiny v treťom a štvrtom ročníku 
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(ide o ZŠ v jednej bratislavskej mestskej časti).  Ako uvádzajú samotné autorky, prekvapením 

bolo zistenie, že dokonca ani vedúce predmetovej komisie pre anglický jazyk v primárnom 

(aj nižšom sekundárnom) vzdelávaní nedokázali odpovedať na otázku, aká má byť výstupná 

komunikačná úroveň žiakov. Nepovažovali to za nedostatok, keďže podľa ich vyjadrení 

v škole funguje istá zaužívaná tradícia, ktorá ich spoločne s osobnou skúsenosťou vedie 

k plánovaniu vzdelávania, a tak nepociťujú skutočnú potrebu orientovať sa v štátnych 

kurikulárnych dokumentoch. V sledovanej škole integrovali vedúce predmetových komisií 

angličtiny (pre prvý, ako aj druhý stupeň ZŠ) učebné osnovy (UO) a tematické plány (TP) do 

jedného dokumentu, ktorý bol vypracovaný pre každý ročník tak, že titulnú stranu tvorila tzv. 

osnova pre daný ročník, ktorá mala tri stĺpce: kompetencie, gramatika a témy, pričom za 

osnovou nasledoval TP, ktorý mal názov totožný s názvom používanej učebnice. Všetky 

triedy v jednom ročníku v primárnom (aj nižšom sekundárnom) vzdelávaní používali rovnakú 

učebnicu anglického jazyka, ktorej prínos považovali predovšetkým v tom, že vedia 

jednoducho zabezpečiť suplovanie, ak niekto z vyučujúcich anglického jazyka ochorie. 

Okrem jednotných UO, TP a učebnice bol v škole zaužívaný aj jednotný systém hodnotenia 

CJ. Systém hodnotenia však nevychádzal zo vzdelávacích štandardov anglického jazyka, ale 

zo zaužívanej tradície a praktických skúseností v danej škole. V každom stupni vzdelávania 

(primárnom, ako aj nižšom sekundárnom) sa hodnotili prekladové vety zo slovenského jazyka 

do anglického jazyka, slovná zásoba (preklad dekontextualizovanej slovnej zásoby), diktáty, 

gramatické testy, ústne odpovede, čítanie (nahlas), práca na projekte a hranie rolí. 

Z uvedeného vyplýva, že výsledky výskumu Hankerovej (2014), ako aj  Bockaničovej 

a Krnáčovej (2017) prinášajú v mnohých aspektoch zhodné zistenia. Je evidentné, že učitelia 

anglického jazyka sa striktne pridržiavajú tzv. tradície vo výučbe CJ – pojem, ktorý 

v súčasnosti v sebe nesie predovšetkým negatívne konotácie, keďže zotrvanie v „tradícii“ 

a otrocké pridržiavanie sa učebnice ako jediného zdroja nemôže predstavovať progresívny 

trend výučby (gramatiky) CJ, nemôže motivovať žiaka mladšieho školského veku k tomu, aby 

vnímal CJ ako súčasť kultúry daného spoločenstva, aby si vytváral pozitívny vzťah k CJ. 

Rozhodne nie je možné, aby takýto spôsob výučby gramatiky CJ pohltil žiaka kognitívne 

a emocionálne, ako bolo uvedené vyššie. 

Záver  

Dlhodobo pertraktovaná problematika zástoja vyučovania gramatiky angličtiny v slovenskom 

edukačnom kontexte v sebe nesie mnoho otáznikov, ale len veľmi nízku mieru spokojnosti 

v odpovediach. Na jednej strane učitelia (vychádzajúc z dotazníkového šetrenia) deklarujú, že 

zriedkakedy vyžadujú od žiakov, aby memorovali gramatické pravidlá, a vedú svojich žiakov 

k tomu, aby používali gramatiku v komunikácii prostredníctvom komunikačných aktivít, na 

druhej strane sa dozvedáme, že na hodinách v prevládajúcej miere využívajú učebnicu 

a pracovný zošit a len málo priestoru sa dostáva modifikovaným úlohám a prípadným 

materiálom vytvoreným učiteľom či materiálom, ktoré si žiaci sami prinesú alebo vytvoria. 

Učitelia využívajú personalizáciu na hodinách len obmedzene, viac sa sústreďujú na 

precvičovanie izolovaných gramatických javov ako na ich používanie v kontexte. 

V neposlednom rade, ako vyplynulo aj z hĺbkových rozhovorov s učiteľmi, hodnotia 

prekladové vety zo slovenského jazyka do anglického jazyka, slovnú zásobu (preklad 

dekontextualizovanej slovnej zásoby), diktáty a gramatické testy. Alarmujúcim je už 

spomenuté zistenie Bockaničovej a Krnáčovej (2017, str. 31), že „tento systém hodnotenia 

(podľa všetkého aj výučby, pozn. autorky tohto článku) bol nastavený podľa zaužívanej 

tradície v škole a osobného presvedčenia učiteľov anglického jazyka“.  Z  uvedeného rezonuje 

evidentná diskrepancia medzi deklarovaným „malo by sa“ a realitou „robí sa“. Odporúčania 

súčasných smerovaní v lingvodidaktike týkajúce sa výučby gramatiky sú kvalitne 

a komplexne rozpracované, tvorcovia kurikulárnych dokumentov, ako aj učebníc 
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a sprievodných didaktických materiálov ich v plnej miere implementujú, ale realita 

vyučovacej hodiny angličtiny v primárnom vzdelávaní nekorešponduje s deklarovanými 

odporúčaniami. Ako teda vyjsť z tohto pomyselného začarovaného kruhu? V súčasnosti, keď 

sa na trhu ponúka nespočetné množstvo didakticky spracovaných hrových aktivít zameraných 

na výučbu gramatiky anglického jazyka v primárnom vzdelávaní, je otázkou investície času 

a energie samotných učiteľov primárneho vzdelávania, ktorí budú ochotní vzdať sa 

„osvedčených tradícií“ a vystúpiť z pomyselného začarovaného kruhu.  
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DIAGNOSTICKÁ KOMPETENCE ZAČÍNAJÍCÍCH UČITELŮ – MOŽNOSTI 

PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ MŠ VERSUS POTŘEBY 

SOUČASNÉ PRAXE  

Soukupová Pavla 

Abstrakt  

Příspěvek je zaměřen na analýzu rozvoje profesních kompetencí začínajícího učitele během 

pregraduální přípravy a prvního roku v profesi učitele MŠ. Na základě výsledků předvýzkumu 

je významná pozornost zaměřena na podporu rozvoje kompetence diagnostické. 

Příspěvek dále přináší výsledky evaluace obsahu, výstupů a reflexe předmětu Diagnostika 

předškolního dítěte ve vztahu k  profilu pregraduální přípravy učitele MŠ na FPE ZČU v Plzni 

a potřebám začínajících učitelů v  v oblasti rozvoje jejich profesních kompetencí s cílem 

pomoci začínajícím učitelům připravit je na řešení každodenních situací v pedagogické praxi. 

Příspěvek vychází z výsledků výzkumných šetření členů katedry pedagogiky v rámci jejich 

disertačních prácí na téma analýz pregraduální přípravy a rozvoje profesních kompetencí 

budoucích a začínajících učitelů. V provedených výzkumech disertačních prácí byla 

diagnostická kompetence opakovaně označena jako kompetence, ve které začínající učitelé 

cítí největší handicap ve své profesní připravenosti. 

Klíčová slova: profesní kompetence učitele; diagnostická kompetence; profesní připravenost; 

začínající učitel. 

 

THE DIAGNOSTIC COMPETENCE OF BEGINNING TEACHERS – THE POSSIBILITIES OF 

UNDERGRADUATE TEACHER PREPARATION VERSUS THE NEEDS OF CURRENT TEACHING 

PRACTICE 

Abstract 

This paper focuses on an analysis of the professional competencies development of the novice 

teacher during pre-graduate training and the first year in the profession of kindergarten 

teacher. Based on the results of pre-research, significant attention is focused on supporting the 

development of diagnostic competence. The paper also presents the results of an evaluation of 

the content, outputs and reflection on the subject of Preschool Child Diagnosis in relation to 

the profile of pre-school teacher training at the FPE of UWB in Pilsen, which also addresses 

the needs of novice teachers in the development of their professional competencies in order to 

help prepare them for solving everyday situations in their pedagogical practice. The 

contribution is based on the research results of members of the Department of Pedagogy in 

their doctoral theses on the development of professional competences of future and novice 

teachers. In the research carried out, the diagnostic competence was repeatedly marked as 

a competence in which the beginning teachers feel the greatest handicap in their professional 

readiness. 

Key words: competence; professional competence of teachers; diagnostic skills; beginning 

teacher. 

Úvod  

Současný trend zkvalitňování pregraduální přípravy na pedagogických fakultách v ČR s sebou 

přináší otázku, jaké jsou potřeby učitelů při jejich vstupu do profesní praxe a zda lze 
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s oporou o tato zjištění zefektivnit pregraduální přípravu budoucích učitelů a na jejich 

vstupu do profese jim pomoci. 

Vstup do profese je pro začínající učitele z pohledu stávání se učitelem klíčovým obdobím. 

Dochází v něm k sebepotvrzení v roli učitele, k uplatnění poznatků ze studia při praktickém 

výkonu profese, ke krystalizaci a konsolidaci didaktického repertoáru apod. 

Začínající učitelé mohou v souvislosti se vstupem do profese zažívat tzv. šok z reality, který 

bývá spojován především s nároky kladenými na učitele od prvního dne, tedy tzv. ostrý start, 

kdy je od nich očekáván plný a profesionální výkon ve všech oblastech (Kearney, 2014, s. 3; 

u nás shrnuje např. Urbánek, 2005, s. 95–97).  

Pro zacílení podpory začínajících učitelů v tomto období je nezbytné porozumět tomu, co je 

pro učitele v prvních letech profesní aktivity charakteristické, jaké pociťují problémy 

a s jakými výzvami jsou konfrontováni. Tomuto tématu je věnována pozornost jak u nás 

(např. Janík, Wildová et all , 2017,  Píšová& Hanušová, 2016, 2018, Urbánek, 2005), tak v 

zahraničí (např. Feiman-Nemser, 2003; Shulman, 2004; Newton & Wei, 2013). Na tyto 

oblasti se zaměřuje i naše výzkumné šetření s cílem navrhnout a ověřit kroky zkvalitnění 

pregraduální přípravy. 

1 Začínající učitel a rozvoj jeho profesních kompetencí  

Období vstupu do profese učitele je charakterizováno jako období stávání se učitelem, 

vrůstání do profese. Stávání se učitelem chápeme stejně jako Hanušová &Píšová (2018, s.19) 

jako vývojový proces spočívající v utváření profesní identity a rozvoje profesních kompetencí 

v interakci s širším (společenským) a užším (institucionálním, organizačním) sociálním 

kontextem, a to prostřednictvím úkolů, které se před začínajícím učitelem přirozeně objevují.  

Je-li stávání se učitelem biografickým (vývojovým) procesem, je i proces rozvoje profesních 

kompetencí, a to včetně všech složek, které obsahují (znalosti, dovednosti, postoje…) 

v neustálém dynamickém vývoji s cílem profesního i osobnostního rozvoje učitele. 

Široce propracovanou definici profesních kompetencí učitele nabízí J. Vašutová (2004, s. 92):  

„Profesní kompetence učitele vymezujeme jako otevřený a rozvoje schopný systém profesních 

kvalit, které pokrývají celý rozsah výkonu profese v komponentách znalostí, dovedností, 

zkušeností, postojů a osobnostních předpokladů, které jsou vzájemně provázané a chápané 

celostně. Kompetence jsou konstruktem, který charakterizuje efektivní jednání učitele 

v jednotlivých vrstvách jeho činnosti a v jednotlivých pedagogických rolích.“  

Různorodost definic a přístupů při definování pojmu profesní kompetence neznamená jejich 

kontroverznost nebo nekompatibilitu, ale spíše skutečnost, že každá definice zachycuje různé 

významové roviny tohoto mnohovrstevnatého pojmu. Komplexní rozměr pojmu kompetence 

charakterizují Tomková a Spilková (2012) v Rámci profesních kvalit učitele, který byl 

modifikován Z. Syslovou (2015) pro učitele MŠ. Tento pohled pak pokrývá i anglické 

vymezení pojmu competence, který má v americké literatuře holistický význam a vztahuje se 

k celkovému potenciálu člověka (Korthagen, 2011, s. 61). Oproti tomu integrativní význam 

pojmu (pojetí definice Vašutové (2004, str. 92, 106-110) odpovídající anglickému 

competency, kterým jsou míněny specifické schopnosti člověka. Třetí významová rovina 

znamená rozvojetvorný aspekt kompetence, tedy směřování k žádoucímu stavu. Právě tento 

významový aspekt je velmi důležitý v našem výzkumu, neboť vyjadřuje postupné nabývání 

kompetencí v průběhu pregraduální přípravy. 
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2 Výzkumné šetření potřeb rozvoje profesních kompetencí začínajících učitelů 

Klíčovou oblast pro podporu úspěšného vstupu a setrvání v profesi učitele spatřujeme 

v naplnění potřeb, které na počátku své praxe začínající učitel pociťuje. 

Pro potřeby zjištění potřeb rozvoje profesních kompetencí byl použit dotazník míry rozvoje 

profesních kompetencí od Vašutové (2004). Dotazníkového šetření se zúčastnilo 

17 začínajících učitelů MŠ. (Podpera, 2017)  

Oblasti, ve kterých se respondenti cítili být dobře připraveni na profesi byly velmi 

individuální, většina oblastí spadala pod kompetenci didaktickou a psychodidaktickou (52%) 

(práce s RVP PV, plánování a příprava vzdělávacích činností, ...).  Oblasti ve kterých se 

respondenti necítili být dobře připraveni na profesi spadaly pod kompetenci diagnostickou 

a intervenční (27%), kompetenci předmětovou – znalosti přírodovědy, jazykovědy…. (21%). 

3 Vyhodnocení dat pedagogických deníků a hloubkových rozhovorů  

Designe výzkumné sondy zahrnoval komparativní kvalitativní studii, vycházející  z obsahové 

analýzy polostrukturovaných pedagogických deníků začínajících učitelů a hloubkových 

rozhovorů po jednotlivých etapách (časových úsecích) vstupu do profesní praxe. Za klíčová 

období vedení hloubkových rozhovorů jsme na základě obsahových proměn výpovědí 

začínajících učitelů v pedagogických denících zvolili přelom října a listopadu, konec ledna a 

přelom května a června. Oporou pro strukturaci základních položek rozhovoru byly výsledky 

obsahové analýzy pedagogických deníků a vybrané položky Rámce profesních kvalit učitele 

MŠ (Syslová, 2015). 

Tabulka 2: Analýza obsahu pedagogických deníků a hloubkových rozhovorů 

Kategorie Dílčí kategorie Kódy pozitivní Kódy negativní 

 

Zkušenosti 

z pregraduální 

přípravy učitelů,  

přínos Pedf  

(co si učitel  

přinesl v oblasti 

rozvoje diagnostické 

kompetence z PedF) 

Vstupní znalosti Znalosti, pojmy Nic, málo praxe, šok 

z reality, znalosti bez 

praxe 

Praktické dovednosti Pár základních 

dovedností 

Žádné zkušenosti, málo 

praxe 

Přesné pojmenování 

diagnostických metod 

Výčet diagnostických 

metod 

Teorie bez souvislostí 

Osobnostní rysy Chuť učit, 

vztah k dětem 

Zklamání z reality, šok 

z reality, 

obavy ze selhání 

Zkušenosti mimo PedF zkušenosti z mimoškolní 

a dobrovolnické praxe s 

dětmi 

Neznalost, nedokonalá 

znalost prostředí 

Neuvědomované 

dovednosti, tacitní 

znalosti 

Dokud jsem 

si nevyzkoušela, 

neuvědomovala jsem si, 

že to vlastně znám 

Nic jsem si nepřinesl/-a 

 

Zásadní význam připisujeme výroku začínající paní učitelky, která proces proměny 

profesního vidění a přínos pregraduální přípravy shrnula takto: 
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„na začátku mi připadalo, že nic neumím, ale postupem času zjišťuji, že spoustu věcí jsme 

si říkali, ale dokud jsem si to sama nevyzkoušela, člověk si to ani neuvědomí, že to zná“ 

Je zde patrný jasný vztah mezi znalostmi, zvnitřněnými zkušenostmi a uvědomění si vlastní 

dovednostní roviny, jakési „vzpomínání si“ na teorii, kterou mohu nyní uplatnit v profesní 

praxi. Na základě výpovědí jsme vyvodili následující kategorie a kódy. (Soukupová, 2016) 

Za další klíčový výrok této kategorie považujeme: 

„chuť učit a odborné znalosti, naštěstí jsem po odpolednách hlídala a vedla děcka na 

cvičení, tak jsem to měla snazší“ 

Na prvním místě je zde zmiňována „chuť učit“, motivace k profesi, osobní zaujetí 

a zainteresovanost na dlouhodobém procesu stávání se učitelem, které je podpořeno osobní 

snahou a zkušeností z pedagogické práce s dětmi (hlídání, vedení kroužků). Propojení 

motivace a znalostního potenciálu pokládá respondentka za klíčové pro vstup do profese 

učitele, neboť je uvedla v odpovědi jako první. Tento výrok můžeme považovat za určující 

pro nasměrování inovace pregraduální přípravy, a to zaměření rozvoje diagnostické 

kompetence na budování prekonceptů na základě vlastních pedagogických zkušeností 

a osobnostních předpokladů včetně motivace k profesi, kde teoretická znalost bude 

zastřešující kategorií rozvoje kompetence.  

Tabulka 3: Analýza výpovědí k potřebám rozvoje diagnostické kompetence 

Kategorie Dílčí kategorie Kódy 

 

 

Co chybělo učitelům 

na počátku jejich 

profesní praxe 

v oblasti rozvoje jejich 

diagnostické 

kompetence 

Zkušenosti Správné provádění diagnostických technik, 

Teoretické znalosti bez praxe 

Konkrétní dovednosti Konkrétní každodenní diagnostické dovednosti 

(výčet uveden v textu) 

Precizace provádění 

diagnostických metod 

Znal/-a jsem je, ale postupně jsem se zlepšoval/-a 

v jejich provádění a vyhodnocování 

Chybějící návody Co dělat, když něco nefunguje 

Osobnostní dispozice a 

diagnost. citlivost 

Diagnostika probíhá spíše na základě instinktu a 

samostudia 

Nic Nic nechybělo 

Všechno Chybělo všechno 

 

I mezi začínajícími učiteli se setkáváme s negativním stanoviskem k pregraduální přípravě. 

Nejčastěji je zmiňováno „nepropojení teoretických znalostí a praktických 

dovedností“ a „málo praxe“. Doplňující otázky rozhovoru nám pomohly hledat odpověď na 

otázku, jak respondenti chápou význam výroku „bylo málo praxe “. Ukázalo se, že určujícím 

ukazatelem kvality a efektivity praxe není její délka či četnost, ale aplikační a dovednostní 

charakter – tedy, zda měl student možnost si dané techniky vyzkoušet v reálné situaci. Proto 

jsme navrhli inovaci koncepce předmětu Diagnostika předškolního dítěte. 

4 Inovace a evaluace obsahu předmětu Diagnostika předškolního dítěte 

Předmět je zaměřen na rozvoj aplikačních dovedností použití diagnostických technik a metod 

v MŠ. Student na základě situace dokáže vybrat vhodnou diagnostickou techniku, zdůvodní 
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její pozitiva i negativa a umí se na základě toho rozhodnout pro způsob jejího použití 

a způsob vyhodnocení a interpretace zjištěných dat. Student dokáže pro zvýšení validity 

výsledků diagnostické metody vhodně kombinovat a doplňovat. Postupuje v krocích: 

1. Zpracování myšlenkové mapy rozumových, psychomotorických a sociálních 

schopností/dovedností předškolního dítěte a přidání min 3 vlastních pojmů. Vychází 

z konstruktu rozvoje kognitivních funkcí od základních schopností (vnímání, pozorování, 

učení) přes schopnosti zachycení, zpracování, seskupování a zapamatování toho, co dítě vidí, 

slyší, cítí, vnímá a jak se rozvíjí motoricky (poznává smysl slov nahoře, dole, vpředu, vzadu, 

vlevo, vpravo, před, předtím, potom…, je schopno dodržovat sled činností a rozumět slovům 

i symbolům) až ke komplexním schopnostem a dovednostem, jako je zraková a sluchová 

percepce, odlišení figury  a pozadí, grafomotorika, sebeobsluha, spolupráce…..) 

2. Výběr 1 diagnostické metody z každé skupiny schopností/dovedností (rozumová – 

motorická či psychomotorická – sociální) a její analýza z pohledu vývojové psychologie, 

předškolní pedagogiky a speciální pedagogiky, doložené diagnostickým 

(hodnotícím/pozorovacím) archem, postupem vyhodnocování a návrhem možných 

podpůrných opatření při zjištění deficitu v dané skupině schopností/dovedností.  Každý 

student si vybere jinou techniku či metodu. 

3. Práci každý student prezentuje v semináři/kolokviu v rozsahu 15 minut a doloží 

zpracovaným portfoliem. Portfolio bude obsahovat kazuistiku / anamnézu vybraného žáka 

(dítěte), návrh diagnostických archů ke sledovaným oblastem, vyhodnocení a interpretaci 

zjištěných dat včetně doporučení činností na další rozvoj dané schopnosti/ dovednosti 

a zdůvodnění dané schopnosti/ dovednosti pro školní připravenost. 

Portfolio předkládá student k odborné rozpravě při zkoušce. Při analýze pedagogických 

deníků se již ukazuje posun v rozvoji diagnostické kompetence. 

Závěr  

Vzhledem k šíři tématu nebylo možné postihnout všechny oblasti dané problematiky, mnohé 

z nich jsou pouze naznačeny a otevírají prostor pro další výzkumná šetření a odbornou 

diskusi.  

Výsledky výzkumných šetření a evaluace pregraduální přípravy ukazují cesty rozvoje 

profesních kompetencí budoucích i začínajících učitelů MŠ především v oblasti podpory 

dovednostně a aplikačně zaměřené profesní přípravy. 

Cílem inovovaného obsahu pregraduální přípravy budoucích učitelů MŠ je vytvářet 

transdisciplinární diskurzivní pole pro součinnost oborů, didaktik a praxí spolu 

s pedagogicko-psychologickou průpravou studentů učitelství. Příspěvek naznačil tento diskurs 

v koncepci předmětu Diagnostika předškolního dítěte, který propojuje a zastřešuje oblasti 

pedagogické diagnostiky, speciální pedagogiky a vývojové psychologie s metodikou 

předškolního vzdělávání. Smyslem transdisciplinárního diskurzu je ale mnohem širší sféra 

provázanosti a prostupnosti jednotlivých disciplín s ústředním bodem v oborových 

didaktikách a praxích. 

Klíčovou oblast pregraduální přípravy spatřujeme v provázanosti teoretických předmětů na 

praxe studentů ve školách prostřednictvím studií zaměřených na analytické posuzování 

kvality výuky a její reflexe. 

Významným partnerem v tomto ohledu je pro FPE ZČU V Plzni systematická spolupráce se 

zástupci České školní inspekce.   

Budeme usilovat o stále větší propojení teorie a praxe s cílem připravovat učitele jako 

reflektivního praktika.  
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PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

V KONTEXTU MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMŮ  

Tirpák Jan 

Abstrakt  

Příspěvek se zaměřuje na přírodovědnou gramotnost u žáků 1. stupně základní školy 

v kontextu mezinárodního šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study), zjišťující úroveň vědomostí a dovedností žáků 4. a 8. ročníků povinné školní 

docházky v matematice a přírodních vědách. Cílem tohoto příspěvku je reflektovat klíčové 

aspekty související s tímto výzkumem. Dále poskytnout určitý náhled na provedený výzkum, 

který se zaměřil na oblast sebedůvěry učitelů v činnostech při výuce přírodovědy 

a vzdělávacích strategií.  

Klíčová slova: přírodovědná gramotnost; TIMSS, základní školy; komparace; Česká 

republika; Slovenská republika; Singapur; vzdělávací strategie.  

 

SCIENTIFIC LITERACY OF PRIMARY SCHOOL PUPILS WITHIN THE CONTEXT OF 

INTERNATIONAL RESEARCH 

Abstract  

This paper focuses on the scientific literacy of primary school pupils in the context of the 

international study: TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), which 

identifies the level of knowledge and skills of pupils during their 4th and 8th years 

of compulsory school attendance in mathematics and natural sciences. The aim of this paper is 

to reflect key aspects related to this research. A further goal is to provide a particular view 

of the research that focuses on the area of teacher self-confidence in natural science teaching 

and learning strategies.  

Key words: scientific literacy; TIMSS; elementary schools; comparison; Czech Republic; 

Singapore; Slovak Republic; educational strategy. 

Úvod 

Česká republika se od počátku 90. let zúčastnila celé řady mezinárodních šetření zaměřených 

na zjišťování výsledků ve vzdělávání. TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study) je projektem mezinárodní asociace IEA (The International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement), která je koordinátorem šetření na mezinárodní 

úrovni. Projekt TIMSS zjišťuje úroveň vědomostí a dovedností žáků v matematice 

a přírodních vědách. Zaměřuje se na věkové kategorie devítiletých a třináctiletých žáků – ve 

většině zemí se jedná o žáky 4. a 8. ročníků povinné školní docházky. V roce 2015 se 

uskutečnil sběr dat šestého cyklu, kterého se účastnilo celkem 57 zemí z celého světa. Česká 

republika se zapojila pouze v rámci šetření žáků 4. ročníků ZŠ v celkovém počtu 159 základní 

škol s více než 5000 žáky a jejich rodiči, téměř 350 učiteli a 159 řediteli škol (Tomášek; Basl; 

Janoušková, 2016). 

1 Mezinárodní šetření TIMSS 

V projektu TIMSS jsou výsledky zemí prezentovány pomocí skóre (počtu bodů), 

které představují průměrný výsledek žáků jednotlivých zemí na škále výsledků TIMSS. 

Pro matematiku a pro přírodovědu byly vytvořeny celkové škály na základě šetření TIMSS 
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1995 tak, že mezinárodní průměr v prvním cyklu odpovídal hodnotě 500 bodů a směrodatná 

odchylka byla 100 bodů. 

Tab. 1: Porovnání výsledků zemí v šetření TIMSS za posledních 20 let (TIMSS 2015 – přírodověda, 4. ročník) 

 

Zdroj: Tomášek; Basl; Janoušková, 2016, s. 29 
Pozn. Země jsou řazeny sestupně podle rozdílu ve výsledcích v letech 1995 a 2015. 
Legenda 
   statisticky významně lepší než její výsledek v roce 1995 
   statisticky významně horší než její výsledek v roce 1995 
 

Z tabulky 1 vyplývá, že čeští žáci mají nadprůměrný výsledek v přírodovědě, jeho hodnota je 

534 bodů. Vůbec nejlépe si vedli žáci Singapuru a Korejské republiky, následováni žáky 

z Japonska a Ruska. Dále je nutné uvést, že hodnota průměru českých žáků v přírodovědě je 

relativně vyšší v porovnání s hodnotou v matematice, přesto jsme od roku 2011 

nezaznamenali zlepšení a ani žádné zhoršení v porovnání s rokem 1995.  

Výsledky v dlouhodobém horizontu však ukazují určitou stagnaci či dokonce pokles 

přírodovědné gramotnosti žáků základních škol v České republice. Faktorů, související s tímto 

stavem může být mnoho, avšak průvodním jevem je, že se s přibývajícími roky školní 

docházky vytváří globální odmítavý a navíc genderově posílený postoj k přírodním vědám 

jako k obtížným, striktně daným a náročným předmětům, a to i přesto, že jsou pokládány 

za zajímavé a perspektivní. Přitom výzkumy (Papáček, 2010) ukazují, že čeští žáci mají 

osvojeno velké množství přírodovědných poznatků a teorií, problémy jim ale dělá samostatné 

uvažování o přírodovědných problémech a jejich zkoumání na přiměřené mentální úrovni, 

včetně vytváření hypotéz, hledání a navrhování cest řešení, interpretace zjištěných dat 

a formulace a argumentace závěrů. Jedním z možných způsobů, jak zlepšit motivaci žáků 

a jejich zájem o přírodovědu, je brát společenské, reálné souvislosti a praktické aplikace jako 

základ pro rozvoj vědeckého myšlení. Tato metoda se označuje jako výuka přírodních věd 

v souvislostech nebo jako tzv. přístup STS (science-technology-society - věda, technika, 

společnost). Výuka přírodních věd v souvislostech propojuje každodenní zážitky žáků 
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a aktuální společenská témata a měla by rozvíjet schopnost kriticky myslet a mít společenskou 

odpovědnost (EACEA/Eurydice, 2011). 

Na úrovni 1. st. ZŠ, kdy se utvářejí samotné základy přírodovědné gramotnosti, se jako 

důležitý faktor ukazuje role učitel, nejen při motivaci k přírodovědnému vzdělávání, 

ale především v oblasti osvojení základních metod a přístupů v přírodovědném poznávání 

u žáků. Liší se však nějak oblast sebedůvěry učitelů v činnostech při výuce přírodovědy 

a aplikovaných vzdělávacích strategií?  

2 Výsledky a jejich diskuse 

Námi provedený výzkum se zaměřil na korelaci výsledků dotazníkových položek odpovědí 

262 učitelů z České republiky, 327 učitelů ze Slovenské republiky a 351 učitelů ze Singapuru 

v rámci šetření TIMSS 2015 zaměřených na oblast sebedůvěry učitelů v činnostech při výuce 

přírodovědy a položek týkajících se vzdělávacích strategií. Vyhodnocení vybraných oblastí 

znázorňují následující tabulky. 

Tabulka (tab. 2) znázorňuje, že nejvyšší korelaci u učitelů v České republice vykazuje 

při pomáhání žákům s uvědoměním, proč je dobré se učit přírodovědu z hlediska 

vzdělávacích strategií, sledování vyučujícího provádějícího pokus nebo zkoumání. Následuje 

pozorování přírodních jevů a popis toho, co vidí a navrhování nebo příprava pokusů, 

zkoumání. Malý vztah vykazuje používání důkazů z pokusů na podložení svých závěrů, čtení 

v učebnicích nebo jiných materiálech a učení se faktů a principů nazpaměť. 

Tabulka 2: Vyhodnocení korelací odpovědí učitelů v oblasti sebedůvěry v rámci dotazníkové 

položky,, Pomáhám žákům uvědomit si, proč je dobré se učit přírodovědu“ a vzdělávacích strategií při výuce 

přírodovědy – Česká republika 

Sledování vyučujícího provádějícího pokus nebo zkoumání 0,4499 

Pozorování přírodních jevů a popis toho, co vidí 0,4435 

Navrhování nebo příprava pokusů, zkoumání 0,4378 

Zkoumání věcí v terénu 0,4350 

Provádění pokusů a zkoumání 0,4280 

Sledování výkladu o nové látce 0,4203 

Interpretace dat z pokusů nebo zkoumání 0,4149 

Prezentování dat z pokusů nebo zkoumání 0,4091 

Psaní písemné práce nebo testu 0,3725 

Práce ve skupinách žáků se stejnými schopnostmi 0,3721 

Práce ve skupinách žáků s různými schopnostmi 0,3574 

Používání důkazů z pokusů na podložení svých závěrů 0,3506 

Čtení v učebnicích nebo jiných materiálech 0,3048 

Učení se faktů a principů nazpaměť 0,2254 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka (tab. 3) vykresluje nejvyšší korelace u učitelů ze Slovenské republiky v pozorování 

přírodních jevů a popisu toho, co žáci vidí. Následuje navrhování nebo příprava pokusů, 

zkoumání a samotné provádění pokusů a zkoumání. Na druhém konci se nachází sledování 

vyučujícího provádějícího pokus nebo zkoumání a psaní písemné práce nebo testu. 
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Tabulka 3: Vyhodnocení korelací odpovědí učitelů v oblasti sebedůvěry v rámci dotazníkové 

položky ,,Pomáhám žákům uvědomit si, proč je dobré se učit přírodovědu“ a vzdělávacích strategií při výuce 

přírodovědy – Slovenská republika 

Pozorování přírodních jevů a popis toho, co vidí 0,2972 

Navrhování nebo příprava pokusů, zkoumání 0,2410 

Provádění pokusů a zkoumání 0,2402 

Interpretace dat z pokusů nebo zkoumání 0,2166 

Prezentování dat z pokusů nebo zkoumání 0,2008 

Práce ve skupinách žáků s různými schopnostmi 0,1945 

Používání důkazů z pokusů na podložení svých závěrů 0,1787 

Zkoumání věcí v terénu 0,1750 

Sledování výkladu o nové látce 0,1580 

Učení se faktů a principů nazpaměť 0,1434 

Čtení v učebnicích nebo jiných materiálech 0,1395 

Práce ve skupinách žáků se stejnými schopnostmi 0,1379 

Sledování vyučujícího provádějícího pokus nebo zkoumání 0,1146 

Psaní písemné práce nebo testu 0,0841 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky (tab. 4) vyplývá, že nejvyšší korelaci u učitelů v Singapuru z hlediska sebedůvěry 

a vzdělávacích strategií nalézáme v interpretaci dat z pokusů nebo zkoumání. Následuje 

provádění pokusů a zkoumání a prezentování dat z pokusů nebo zkoumání. Opět se potvrzuje 

menší vztah čtení v učebnicích nebo jiných materiálech, učení se faktů a principů nazpaměť 

a práce ve skupinách žáků se stejnými schopnostmi.  

Tabulka 4: Vyhodnocení korelací odpovědí učitelů v oblasti sebedůvěry v rámci dotazníkové 

položky ,,Pomáhám žákům uvědomit si, proč je dobré se učit přírodovědu“ a vzdělávacích strategií při výuce 

přírodovědy – Singapur 

Interpretace dat z pokusů nebo zkoumání 0,5660 

Provádění pokusů a zkoumání 0,5360 

Prezentování dat z pokusů nebo zkoumání 0,5278 

Používání důkazů z pokusů na podložení svých závěrů 0,5265 

Navrhování nebo příprava pokusů, zkoumání 0,5198 

Pozorování přírodních jevů a popis toho, co vidí 0,4959 

Práce ve skupinách žáků s různými schopnostmi 0,4649 

Psaní písemné práce nebo testu 0,4247 

Sledování vyučujícího provádějícího pokus nebo zkoumání 0,4237 

Zkoumání věcí v terénu 0,4217 

Sledování výkladu o nové látce 0,4032 

Čtení v učebnicích nebo jiných materiálech 0,3745 

Učení se faktů a principů nazpaměť 0,3633 

Práce ve skupinách žáků se stejnými schopnostmi 0,2944 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Závěr  

Poslední mezinárodní šetření TIMSS proběhlo v roce 2015 a je v současné době připravováno 

šetření TIMSS 2019. První sběr dat šetření TIMSS proběhl v roce 1995 a pravidelně se 

opakuje ve čtyřletých cyklech. Máme tak možnost sledovat vývoj v oblasti přírodovědného 

vzdělávání za uplynulých téměř pětadvacet let. Je nezpochybnitelné, že od té doby u nás 

mezinárodní výzkum TIMSS zdomácněl. Jeho výsledky se stávají standardní součástí různých 

výročních zpráv, jsou používány jako argumenty ve strategických dokumentech, data jsou čím 

dál tím častěji zpracovávána výzkumníky bádajícími v oblasti společenských věd 

a realizovány návazné výzkumy. Cílem tohoto příspěvku bylo reflektovat klíčové aspekty 

související s tímto výzkumem. Dále poskytnout určitý náhled na námi provedený výzkum, 

který se zaměřil na oblast sebedůvěry učitelů v činnostech při výuce přírodovědy 

a vzdělávacích strategií. 
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ČO MÁ DIEŤA VEDIEŤ, DOKÁZAŤ, ČOMU MÁ ROZUMIEŤ Z POHĽADU 

MATEMATIKY? A PREČO POTREBUJEME POZNAŤ ODPOVEĎ NA TÚTO 

OTÁZKU?  

Tomková Blanka  

Abstrakt  

Požiadavky kladené na vedomosti, schopnosti a zručnosti dieťaťa predškolského veku vo 

vzdelávacej oblasti matematika sú spravidla súčasťou kurikulárnych dokumentov 

jednotlivých krajín. Formulácia požiadaviek a presný obsah sa v jednotlivých krajinách líši. 

Napriek tomu je táto informácia pre odborníkov dôležitá. Aký má význam? V článku sa 

venujeme tejto problematike z pohľadu začínajúceho učiteľa preelementaristu.  

Kľúčové slová: dieťa predškolského veku; matematické predstavy; kurikulum materskej 

školy. 

 

WHAT SHOULD A CHILD KNOW, PROVE WHAT HE/SHE SHOULD UNDERSTAND OF MATHS? 

AND WHY DO WE NEED TO KNOW THE ANSWER TO THIS QUESTION?  

Abstract  

The requirements on the knowledge, abilities and skills of a child of pre-school age in 

mathematics are usually part of the curriculum documents of individual countries. The 

formulation of requirements and the exact content vary from country to country. However, 

this information is important to the expert. What does it mean? In this article we will discuss 

this question in view of beginning teachers of pre-school education.  

Key words: child of pre-school age; mathematical concepts; curriculum of the nursery 

school.  

Úvod  

Ako uvádzajú odborné publikácie (Kostrub, 2003) a príslušné zákony (Zákon č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní), materská škola je vnímaná ako vzdelávacia inštitúcia, v ktorej 

prebieha zámerná, cielená socializácia jedinca aj skupiny a je v nej profesionálne a odborne 

zabezpečovaný proces edukácie. Materská škola sa považuje za optimálny variant 

dosahovania predprimárneho stupňa vzdelania s jasne stanovenými cieľmi, obsahom 

a funkčne usporiadanou organizáciou. Po jej absolvovaní by dieťa malo byť pripravené na 

ďalší stupeň edukácie z oblasti materinského jazyka, matematiky, prírodovednej, technickej, 

pohybovej a umeleckej oblasti. Záväzné požiadavky na obsah predprimárnej edukácie sú 

spravidla uvedené v národnom kurikule príslušného stupňa edukácie, t. j. materskej školy. Ich 

členenie v kurikulárnom dokumente je v jednotlivých krajinách Európy rôzne. Na Slovensku, 

ale napr. aj vo Fínsku je matematické vzdelávanie v predškolskom veku zaradené do 

samostatnej tematickej oblasti. V Českej republike, ale aj vo Francúzsku, sú požiadavky na 

matematické poznanie detí predškolského veku súčasťou integrovaných oblastí. Nároky 

kladené na dieťa sú označené rôznymi názvami – výkonové štandardy (SR), ciele (Fínsko), 

očakávané výstupy (ČR), ale ich formulácie sú obsahovo analogické. Ich znalosť je nutnou, aj 

keď nie postačujúcou požiadavkou kladenou na zodpovedných pedagógov. Ich presná 

formulácia sa pri úprave kurikulárnych dokumentov zvykne meniť. V príspevku sa pokúsime 

o analýzu týchto zmien z hľadiska matematického obsahu. 
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1 Reformy kurikulárnych dokumentov pre predprimárnu edukáciu  

Do r. 1990 sa v materských školách v Českej republike aj na Slovensku využíval Program 

výchovnej práce pre jasle a v materské školy platný od r. 1978 a inovovaný v r. 1984. Po 

tomto období nastalo v materských školách obdobie depolitizácie obsahu výchovy, 

humanizácie edukácie a posilnenie práv dieťaťa. Neexistovalo záväzné jednotné kurikulum 

pre predškolské vzdelávanie, ani kritériá na hodnotenie predprimárnej edukácie. Obsah 

vzdelávania bol v kompetencií učiteliek materských škôl. V mnohých materských školách bol 

aj naďalej čiastočne využívaný spomínaný program a dochádzalo len k zmene metód práce. 

Išlo o obdobie nárastu alternatívnych vzdelávacích inštitúcií, prípadne implementáciu 

alternatívnych vzdelávacích metód do prostredia klasickej materskej školy. Vznikali materské 

školy využívajúce program Montessori, Steinerovo učenie waldorfskej edukácie. Presadzovali 

sa materské školy využívajúce daltonský plán, program Step by step, či materské školy 

s prvkami ITV Susan Kovalikovej. V roku 1999 bol na území Slovenskej republiky schválený 

Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách (s platnosťou od r. 2000). Jeho 

autori obsah matematického vzdelávania zaradili do kapitoly Matematické predstavy, ktorá 

bola súčasťou Rozumovej výchovy. Ako kľúčové stanovili  pojmy priraďovanie, rátanie, 

usporadúvanie, výpočet, klasifikácia, meranie, porovnávanie a priestorová predstavivosť. 

Oboznamovanie detí s nimi rozdelili do troch kategórií – Porovnávanie, triedenie a orientácia 

v čase; Porovnávanie a triedenie tvarov; Porovnávanie a triedenie v súboroch podľa veľkosti, 

objemu, množstva a počtu. Boli stanovené dve obdobia merateľného výkonu – do piatich 

rokov a záver predškolskej edukácie – šesť rokov veku dieťaťa. V roku 2008 vstúpil do 

platnosti ŠVP ISCED 0 pod názvom Dieťa a svet, ktorý bol v r. 2016 nahradený ŠVP pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách. Kurikulárny dokument Dieťa a svet delil 

obsah vzdelávania do štyroch okruhov Ja som, Ľudia, Príroda a Kultúra. Tematické okruhy 

sa vzájomne prelínali a dopĺňali. Navyše každý tematický okruh v sebe zahŕňal tri vzdelávacie 

oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa – perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-

emocionálnu. Matematicko-logická podoblasť bola súčasťou každej vzdelávacej oblasti. 

Súčasný kurikulárny dokument (2016) rozdeľuje obsah vzdelávania do siedmich vzdelávacích 

oblastí – jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, človek a príroda, človek 

a spoločnosť, človek a svet práce, umenie a kultúra a zdravie a pohyb. Vzdelávacia oblasť 

matematika a práca s informáciami sa člení do štyroch podoblastí – čísla a vzťahy, geometria 

a meranie, logika a práca s informáciami. 

Môžeme konštatovať, že počas uvedeného obdobia prešli základné pedagogické dokumenty 

formálnymi aj obsahovými zmenami. Požiadavky kladené na dieťa v oblasti matematickej 

edukácie prešli od direktívnej formulácie (Program výchovnej práce pre jasle a v materské 

školy, 1985), cez vágnu – mimo určenia odborovej vzdelávacej oblasti (ŠVP ISCED 0, 2008) 

až po súčasnú rámcovú podobu požiadaviek kladených na absolventa predprimárneho stupňa 

edukácie (ŠVP pre predprimárne vzdelávanie, 2016). Rovnako sa menil aj obsah dokumentov 

z hľadiska matematiky. Niektoré témy (orientácia v čase a deji) boli presunuté do iných 

vzdelávací oblastí. Upresnila sa terminológia pojmov – útvary označované ako špicatý, 

hranatý a guľatý sú v súčasnosti pomenované konkrétnymi názvami telies. Došlo k zjemnenie 

požiadaviek na dieťa v oblasti geometrie – práca s telesami bola zúžená na prácu s kockou, 

guľou a valcom, témy súvisiace s propedeutikou zhodných a podobných zobrazení sa 

v požiadavkách nevyskytujú. Naopak, v oblasti číselných predstáv došlo k rozšíreniu 

číselného oboru do 10, určovaniu počtu predmetov nielen zrakom, ale aj hmatom a sluchom, 

zavedeniu požiadaviek na riešenie úloh kombinatorického charakteru, ako aj úloh zameraných 

na propedeutiku vytvárania postupností.    

V ČR vstúpil v r. 2001 do platnosti RVP pro předškolní vzdělávání. Názov dokumentu sa 

dodnes nezmenil. Napriek tomu prešiel za rovnaké obdobie mnohými aktualizáciami. 
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Očakávané výstupy nie sú v dokumente naformulované tak podrobne ako je to v súčasnosti na 

Slovensku (ale dôslednejšie ako v ŠVP ISCED 0, 2008). Menej výrazné formálne úpravy 

jednotlivých aktualizácií umožňujú učiteľom lepšie osvojenie zámerov dokumentu 

a kontinuálny priebeh realizácie edukácie dieťaťa v materskej škole. 

2 Skúsenosti z praxe na Slovensku 

Začínajúci učiteľ pracuje výhradne so súčasným kurikulárnym dokumentom. Jeho 

uvádzajúcim učiteľom môže byť kolega s praxou viac ako päť rokov, ktorý má skúsenosti aj 

s predošlými dokumentami. Učiteľ s viac ako 5-ročnou praxou už musel prejsť preškolením 

z programu ŠVP ISCED 0. Učiteľ s praxou dlhšou ako desať rokov už prešiel dvoma 

reformami a úpravami dokumentov. Učiteľ s viac ako 20-ročnou praxou má za sebou tri 

platné reformy a niekoľko pokusov o zmenu. V prípade učiteľa s praxou dlhšou ako tridsať 

rokov ide o štvrtú reformu. Najstaršie pôsobiaci učiteľ v praxi (cca vo veku 58 a viac rokov) 

pracoval s piatimi kurikulárnymi štátom schválenými dokumentami.  

Formálne úpravy jednotlivých dokumentov boli výrazné. Z pohľadu predmetov – konkrétne 

obsahu matematického poznania (až na dokument ŠVP ISCED 0 z roku 2008) však 

k zásadným zmenám nedochádzalo. Napriek tomu, pri metodologických stretnutiach učiteľov 

materských škôl zameraných na prácu s novým ŠVP v rokoch 2014-2015, učitelia ako 

náročnú, resp. najmenej zrejmú časť dokumentu označovali podoblasť logika a podoblasť 

geometria a meranie. Naopak podoblasť čísla a vzťahy bola jednoznačne označená ako zrejmá 

a bezproblémová. V podoblasti geometria a meranie bola pre učiteľov (podľa ich vlastných 

tvrdení) najmenej problematická časť spojená s rozlišovaním rovinných a priestorových 

útvarov. O jednoznačnosti tohoto tvrdenia možno na základe výskumov polemizovať 

(Kopáčová, 2017). 

Požiadavky kladené na absolventa predprimárnej edukácie nemajú predstavovať zoznam tém, 

ktoré má učiteľ odučiť. Ide o úroveň schopností, zručností dieťaťa, ktoré by v závere 

predškolského veku malo dosiahnuť. Pre učiteľa by mali byť východiskom k vytváraniu 

vhodných a pre dieťa podnetných aktivít a činností. Obdobie predškolského veku umožňuje 

využívanie konštruktivistických edukačných metód, skupinovej práce, rovesníckeho učenia 

ako aj objavovania nových skutočností. Nové poznatky je možné začleňovať do aktivít 

tematicky viazaných k ročným obdobiam (triedenie ovocia a zeleniny pri jesennom zbere, 

vytváranie skupín predmetov potrebných k zdobeniu vianočného stromčeka, vytváranie 

vianočných reťazí pomocou stanovených pravidiel, určovanie počtu jarných kvetín (zrakom), 

počtu zakukaní kukučky (sluchom), meranie vzdialeností objektov pri letných prechádzkach) 

prepájať so skúsenosťami dieťaťa aj s riešením bežných situácií (upratovanie v triede, výroba 

darčeka podľa pokynov/plánov, príprava predstavenia, výzdoba v triede, nákup v „obchode“ 

a pod.).  

Požiadavky kladené na dieťa v kurikulárnom dokumente predstavujú aj podklad pre učiteľa 

na prípravu materiálov vhodných na diagnostiku dieťaťa predškolského veku. Určujú, čo má 

dieťa dosiahnuť. Nepredpisujú však metódy a formy, ktoré učiteľ pri napĺňaní cieľov použije.  

Záver 

Znalosť kurikulárnych dokumentov je nutnou, ale nie dostačujúcou podmienkou na kvalitnú 

prípravu dieťaťa v materskej škole. Pre učiteľa predstavujú platformu, z ktorej vychádza pri 

plánovaní jednotlivých činností v triede, ale súčasne aj cieľový štandard, ktorý chce 

dosiahnuť. Súbor úloh a problémov, ktoré v rámci edukácie vytvára, by mal mať gradujúci 

charakter, aby umožňoval zapojenie detí rôznej úrovne vyspelosti, stimuloval deti pri riešení 

problémových úloh a umožňoval rozvoj ich myslenia z hľadiska konceptu zóny najbližšieho 

vývinu.  
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VÝUKA PĚSTITELSKÝCH PRACÍ NA PRIMÁRNÍM STUPNI 

ZÁKLADNÍCH ŠKOL  

Vácha Zbyněk, Richterová Markéta 

Abstrakt  

Prostřednictvím příspěvku byly ověřovány názory učitelů z praxe a studentů učitelství pro 

nižší stupeň základního vzdělávání na výuku Pěstitelských prací. Data byla získávána na 

základě dotazníkového šetření. Na výzkumném záměru participovalo 30 prvostupňových 

učitelů z různých základních škol a 60 studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. 

Z výsledků je patrné, že studenti učitelství přijímají výuku Pěstitelských prací s větším 

nadšením než učitelé z praxe a přikládají ji i větší významnost v kontextu využitelnosti 

v běžném životě. 

Klíčová slova: primární vzdělávání; pěstitelské práce; školní zahrada. 

 

THE TEACHING OF CULTIVATION WORKS AT PRIMARY SCHOOLS  

Abstract  

The main aim of this paper is to verify the opinions of teachers and Pedagogical Faculty 

students on the subject: Cultivation works in teaching. Data were collected through 

a questionnaire. 30 primary school teachers from different schools and 60 students from the 

University of South Bohemia participated in the research.  On the grounds of the results, we 

can say that students agree that gardening works in teaching more than teachers. Students also 

attach importance on using this subject in ordinary life. 

Key words: primary education; cultivation works; school garden. 

Úvod  

Příspěvek vznikl v době, kdy se výuka Pěstitelských prací dostala všeobecně na okraj zájmu. 

Na druhé straně v období, kdy vláda České republiky uvažuje o „znovuzavedení “povinné 

výuky Pěstitelských prací do všech základních škol. Tento postup má v budoucnu u žáků 

zlepšit manuální dovednosti a zvýšit zájem o řemeslnické práce. Cílem příspěvku je tak zjistit 

aktuální názory učitelů z praxe a studentů učitelství pro primární vzdělávání na výuku 

Pěstitelských prací.  

1 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce si klade za cíl rozvíjet žákovské dovednosti v různých 

oborech lidské činnosti a přispívat tak k utváření profesní orientace žáků (Jeřábek & Tupý, 

2016). Obsah vzdělávací oblasti (vzdělávacího oboru) Člověk a svět práce je v prostředí 

prvního stupně rozdělen na čtyři tematické okruhy: 1) Práce s drobným materiálem, 2) 

Konstrukční činnosti, 3) Příprava pokrmů a 4) Pěstitelské práce. Všechny uvedené tematické 

okruhy jsou na prvním stupni pro žáky povinné (Chmelová, 2010).  

2 Pěstitelské práce 

Očekávané výstupy z tematického okruhu Pěstitelské práce na nižším stupni základních škol 

jsou dle RVP: 1) žák provádí, zaznamenává a vyhodnocuje pozorování přírody, 2) pečuje 

o nenáročné rostliny. Žáci by si tak měli osvojit: 1) podmínky pro pěstování rostlin, 2) 
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základní informace o půdě a jejím zpracování, 3) prakticky si vyzkoušet pěstování rostlin ze 

semen ve třídě či v areálech školních zahrad a 4) péči o pokojové rostliny (RVP, 2017).  

3 Školní zahrada 

Pro výuku pěstitelských prací je jako nejideálnější prostředí považována školní zahrada 

(Vácha & Petr, 2013 či Vácha, 2015). Školní zahrada je mnohými autory (např. Smith & 

Motsenbocker, 2005; Robinson & Zajicek, 2005) chápána jako terénní prostředí, které 

umožňuje pedagogům do vyučování začlenit praktické aktivity z nejrůznějších tematických 

celků a poskytuje dynamické prostředí, ve kterém se žáci zabývají pozorováním, 

objevováním, experimentováním a podléhají zde výchovně vzdělávacímu procesu. 

4 Metodika  

Data byla získávána na základě dvou modifikovaných dotazníků, které byly určeny učitelům 

z praxe a studentům učitelství pro první stupeň základních škol. Dotazníky vycházely 

z výzkumných nástrojů využívaných ve světě (např. Graham et al., 2005 či Boatner, 2004) 

a byly upraveny tak, aby zapadaly do českého didaktického prostředí. Na výzkumu 

participovalo 30 učitelů z praxe z různých škol a 60 studentů pedagogické fakulty. Školy byly 

vybírány na základě dostupnosti a jejich příslibu na výzkumném šetření. Jednalo se o tzv. 

dostupný výběr (Skutil, 2011). Výsledková část obsahuje z kapacitních důvodů příspěvku 

pouze vybrané údaje z poměrně rozsáhlého výzkumného šetření. 

5 Výsledky  

Na otázku, zdali považují studenti učitelství implikaci výuky Pěstitelských prací na primárním 

stupni za prospěšnou, odpovědělo 54 (90%) respondentů, že ano. Pouze zbylých 6 (10%) se 

domnívá, že výuka Pěstitelských prací není nijak prospěšná a mohla by být nahrazeno výukou 

jiného tematického okruhu. Učitelé z praxe jsou v této otázce o něco pesimističtější. Osmnáct 

učitelů (60%) považuje výuku Pěstitelství za prospěšnou, zbylých 12 (40%) je opačného 

názoru. 

Subjektivní názor respondentů z řad studentů pedagogické fakulty na využitelnost vědomostí 

a dovedností z Pěstitelských prací v běžném životě byl zjišťován na základě pětistupňové 

Likertovy škály (viz obr. 1). 

Obrázek 2: Subjektivní názor respondentů na využití znalostí a dovedností z Pěstitelských prací v běžném životě 
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Názory učitelů z praxe byly opět o něco méně optimistické, ale komplexně můžeme 

konstatovat, že i učitelé z praxe považují dovednosti získané prostřednictvím výuky 

Pěstitelských prací za prakticky využitelné v běžném životě.  

Další položka ověřovala subjektivní názor studentů učitelství na výuku Pěstitelských prací na 

prvním stupni základních škol. Dotazovaní měli na výběr čtyři možnosti: Výuku pěstitelských 

prací na primárním stupni považuji za: 1) aktuálně překonanou, 2) postupně ztrácející na 

významu, 3) neustále stejně významnou, 4) nabývající na významu a 5) nejsem si jist 

(viz obr. 2).  

Obrázek 3: Subjektivní názor respondentů na výuku Pěstitelských prací na prvním stupni ZŠ 

 

Učitelé z praxe považují výuku Pěstitelských prací nejčastěji za aktuálně překonanou (celkem 

12 učitelů – 40%), neustále stejně významnou (8 respondenti – 27%) či ztrácející na významu 

(6 učitelé – 20%). Čtyři pedagogové se domnívají, že výuka Pěstitelských prací nabývá na 

významu (4 pedagogové – 13%).  

Pro úplné vyřazení Pěstitelských prací z výuky na primárním stupni základních škol je 

12 respondentů (20 %) z řad vysokoškolských studentů a 48 dotazovaných (80 %) je pro 

zachování výuky Pěstitelských prací v prostředí 1. stupně základních škol. Učitelé z praxe 

jsou daleko více nakloněni úplnému vyřazení Pěstitelských prací z vyučování. S odebráním 

uvedeného tematického okruhu souhlasilo 11 (37%) pedagogů. Naopak pro zachování výuky 

Pěstitelských prací bylo 19 (63%) učitelů z praxe.  

Většina z respondentů (studenti i učitelé z praxe) zastává názor, že výuka Pěstitelských prací 

příznivě ovlivňuje žákův vztah k přírodě, rozvíjí jeho tvořivost, manuální zručnost a sociální 

vztahy v kolektivu. 

Jako hlavní limitující faktory pro výuku Pěstitelských prací obě skupiny respondentů uváděly: 

1) absenci školní zahrady, 2) celkově nedostatečné materiální zabezpečení, 3) nepochopení 

ředitele, 4) malou hodinovou dotaci a 5) velký počet žáků ve třídě. 

Následující položka ověřovala skutečnost, zdali mají učitelé z praxe k dispozici nějaké 

aktuální učebnice pro výuku pěstitelských prací. Všichni učitelé odpověděli, že využívají 

učebnice, které vznikly v 70. – 90. letech 20. století.  
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6 Závěr 

Příspěvek přinesl následující zjištění: 1) studenti učitelství pro primární vzdělávání mají 

optimističtější pohled na současný stav výuky Pěstitelských prací, než praktikující učitelé. 

2) studenti učitelství mají větší zájem o výuku Pěstitelských prací, než učitelé praktikující, a 

obecně mají k výuce tohoto předmětu pozitivnější vztah. 3) obě skupiny dotazovaných 

považují dovednosti získané prostřednictvím výuky Pěstitelských prací za prakticky 

využitelné v běžném životě. 4) většina dotazovaných se domnívá, že výuka Pěstitelských 

prací může pozitivně ovlivňovat žákův vztah k přírodě. 5) materiálním podmínkám k výuce 

Pěstitelských prací na základních školách není věnováno mnoho prostředků a přílišná 

pozornost. 
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OBSAHOVÁ ANALÝZA VÝTVARNEJ TVORBY DETÍ AKO PROSTRIEDOK 

POZNANIA DIEŤAŤA 

Valachová Daniela 

Abstrakt  

Príspevok sa zaoberá výskumnými možnosťami využitia obsahovej analýzy výtvarnej tvorby 

detí. Výtvarnú tvorbu detí chápeme ako možnosť sebavyjadrenia a seba aktualizácie dieťaťa. 

Poskytuje také informácie pre pedagóga, ktoré môže využiť v procese výtvarno-pedagogickej 

diagnostiky a poznania dieťaťa.  

Klíčová slova: výtvarný prejav; obsahová analýza; dieťa predškolského veku; výtvarno-

pedagogická diagnostika. 

 

CONTENT ANALYSIS OF CHILDREN'S ARTISTIC CREATION AS A MEANS OF KNOWING THE 

CHILD 

Abstract  

The paper deals with the research possibilities of using content analysis of children's art. We 

understand children's art as a possibility for the self-reflection and self-actualization of the 

child. It also provides information for an educator that can be used in the process of artistic 

and pedagogical diagnostics and for gaining knowledge of the child. 

Key words: artistic expression; content analysis; preschool child; artistic-pedagogical 

diagnostics.  

Úvod  

Výtvarný prejav dieťaťa je pre neho akousi rečou, prostredníctvom ktorej vypovedá o sebe, 

o svojich zážitkoch a postojoch k svetu a ku sebe. Umožňuje dieťaťu lepšiu komunikáciu 

s okolitým svetom. Pedagógovi umožňuje dozvedieť sa viac o jeho vnútornom svete 

a zároveň nám dáva možnosť spätne vplývať na jeho osobnostný rozvoj predovšetkým 

v oblasti emocionalizácie a rozvíjania emocionálnej gramotnosti. Výtvarný prejav a výtvarné 

aktivity poskytujú priestor na rozvíjanie detskej osobnosti v smere progresívneho rozvoja 

osobnosti dieťaťa. Orientovať sa v spleti čiar, farieb, emócií a príbehov vyžaduje nielen 

odbornú erudovanosť, ale hlavne cit a porozumenie. Analýza výtvarných produktov tak môže 

poskytnúť výtvarnému pedagógovi informácie, ktoré by inak nemohol získať.  

1 Obsahová analýza  

V rámci poznávania výtvarného prejavu sa javí ako vhodná výskumná metóda obsahová 

analýza. Všeobecne možno obsahovú analýzu označiť ako rozbor obsahu určitej komunikácie. 

Keď sa však bližšie pozrieme na spomínanú metódou, môže nastať problém. Obsahová 

analýza bola pôvodne kvantitatívnou výskumnou metódou. Definícia obsahovej analýzy 

B. Berelsona, ktorá sa považuje za zakladateľskú, ju vymedzila ako výskumnú techniku na 

objektívny a systematický kvantitatívny opis manifestného obsahu komunikátu 

(communication; Berelson, 1952, cit. podľa Krippendorffa, 2004, s. 18). Cieľom obsahovej 

analýzy je podľa tejto koncepcie získať kvantitatívny opis vybranej vzorky komunikátov. 

V priebehu času, od svojho vzniku v päťdesiatych rokov minulého storočia prešla obsahová 

analýza žánrovým a tematickým obohatením vplyvom kvalitatívnej metodologickej stratégie. 

Ako vhodný komunikát môže byť, v našom zámere, proces výtvarnej tvorby alebo výsledný 
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výtvarný produkt. Vzhľadom k vymedzenému priestoru sa budeme venovať len jednej časti, 

teda výslednému produktu.  

2 Možnosti pedagogického diagnostikovania výtvarného prejavu 

Kritériá hodnotenia a diagnostika výtvarného prejavu sú predmetom rôznych diskusií 

odborníkov. V súčasnosti existujú najmenej dva názory. Jeden preferuje hodnotenie výtvarnej 

expresie pomocou štandardizovaných testov a druhý preferuje vytvorenie úplne novej 

koncepcie hodnotenia a diagnostiky, taká ktorá by rešpektovala špecifiká výtvarnej tvorby 

daného jedinca. Predmetom hodnotenia a diagnostikovania môže byť jednak výsledný 

produkt, teda výtvarná tvorba, alebo proces výtvarnej činnosti. 

V nasledujúcom texte uvádzame niekoľko druhov kritérií, podľa viacerých autorov, ktorí sa 

zaoberali hodnotením a diagnostiku výtvarnej expresie detí a mládeže. 

Z výtvarnej tvorby možno vyčítať veľa informácií o jej tvorcovi. K diagnostikovaniu 

výtvarnej expresie a výsledného produktu Banaš et al. (1989) uvádzajú tieto kritéria: 

1. primeranosť výtvarného prejavu veku. Všímame, či je prejav na vyššej alebo nižšej úrovni 

v porovnaní s úrovňou, aká zodpovedá danému vývinovému obdobiu, prípadne veku. 

2. téma – námet výtvarného produktu Podľa nej možno identifikovať záujmy, postoje, 

emotívne vzťahy k rodičom atď. Agresívne osoby rady zobrazujú konfliktné situácie, pokojné 

naopak statické deje bez citového náboja. 

3. kvalita línie. Podľa jej tvorby možno posúdiť duševné vlastnosti. Línie citovo kreslené sú 

známkou citlivej vnímavosti. Hrubé línie sa vyskytujú u agresívnych a prudko reagujúcich 

detí. 

4. nadmerné opravovanie, gumovanie, zosilňovanie a tieňovanie je výrazom konfliktných 

momentov v osobnosti. 

5. využitie plochy papiera. Podľa toho, ako sú rozložené obrazové prvky na ploche papiera, 

aké sú veľké a ako sú na seba nadviazané, možno posudzovať povahové vlastnosti. 

6. statická alebo dynamická figurálna kompozícia. Statická kompozícia signalizuje 

neurotické vlastnosti. Prirodzene dynamická kompozícia je typická pre intaktného jedinca. 

7. farebná kompozícia. Problematika výberu a použitia fariem je pomerne zložitá. Je vhodné 

brať do úvahy predovšetkým vek jedinca a momentálne emocionálne naladenie. 

8. časové zvládnutie výtvarnej tvorby. Rýchlo zvyknú výtvarne tvoriť osoby nestabilné – 

nestále, ich výtvarný produkt je nekvalitný. Pomaly tvoria osoby s pomalou reakciou 

a pomalými myšlienkovými pochodmi, osoby nerozhodné. 

Neoddeliteľnou zložkou diagnostikovania výtvarného prejavu je rozhovor. Počas neho sa 

máme možnosť dozvedieť aj to, čo sa kresbovo nepodarilo, presnejšie sa dozvedieť 

a pochopiť súvislosti, vzťahy a myšlienkové pochody tvorcu. Do úvahy musíme brať ale celú 

škálu činiteľov, ktoré ovplyvňujú osobnosť tvorcu, či už je to rodinné prostredie, aktuálna 

nálada, súčasný zdravotný stav a podobne. 

Mátejová, Hanus (1990, s. 61–63) uvádzajú nasledovnú schému hodnotenia výtvarného 

prejavu: 

- Primeranosť kresby veku dieťaťa. Odporúčajú rešpektovať štádiá výtvarného prejavu. 

Všímame si, či kresba je primeraná veku, alebo je na vyššej, či nižšej úrovni. 

- Téma kresby. Podľa voľby témy alebo námetu možno identifikovať záujmy a postoje 

dieťaťa k svojmu okoliu. Význam, ktorý autor pripisuje určitému deju, osobám alebo 
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predmetom už tým, že ich zobrazuje, nás môžu priviesť k tomu, akými myšlienkami či 

predstavami sa zamestnáva. 

- Línia je jedným zo základných výtvarných komponentov a podľa tvorby línie môže 

posúdiť duševné vlastnosti jedinca. 

- Konfliktové momenty. Silné gumovanie je výrazom naliehavého strachu pred telesnou 

časťou a jej odpovedajúcim významom. Aj bežné kresby mávajú určité miesta zosilnené, 

avšak nie do takej miery, ako uvedený spôsob. Zosilnenie býva výrazom konfliktu, ktorý sa 

viaže na zodpovedajúcu telesnú časť. Rovnakú hodnotu ako zosilňovanie má aj tieňovanie. 

- Plocha (formát) papiera a jeho využitie. Podľa toho ako dieťa rozloží obrazové prvky na 

ploche papiera, aké sú veľké a ako sú na seba nadviazané, možno posudzovať povahové 

vlastnosti. 

- Statická alebo dynamická figurálna kompozícia. Statická figurálna kompozícia - 

kompozíciu s jednou alebo viacerými figúrami, ktorým chýba pohyb, činnosť, aktivita. 

Strnulé, neaktívne figúry nájdeme väčšinou vo výtvarnom prejave neurotických detí aj 

dospelých, v kresbách schizofrenikov. Dynamická figuratívna kompozícia sa javí ako opak 

strnulosti. Určitá aktivita a pohyb je typická vo výtvarnom prejave zdravých detí aj dospelých. 

- Farba (farebný kolorit) Farba je dôležitou zložkou vo výtvarnom prejave. Zdravé deti a aj 

dospelí mávajú primeranú, adekvátnu farebnosť. 

- Čas potrebný na ukončenie kresby. Niektoré výtvarné techniky sú časovo náročnejšie, iné 

menej. Nemáme stanovené fixné časové limity, pretože ide o množstvo faktorov, ktoré tu 

pôsobia, ako napríklad veľkosť formátu, počet figúr, celková náročnosť kompozície, vek, 

temperament a zručnosť kresliara. 

Interpretácia kresby, maľby, plastiky je jednou z najdôležitejších súčastí hodnotenia každého 

výtvarného prejavu. Umožňuje nám utvoriť si celistvejší obraz o vzťahu jedinca voči 

zobrazenému deju, osobám a predmetom. Nebýva žiadnou zriedkavosťou, že práve výtvarný 

prejav a jeho interpretácia odhalia určité traumatizujúce momenty. 

Na základe analýzy predchádzajúcich autorov a ich kritériám diagnostikovania a hodnotenia 

výtvarného prejavu a taktiež na základe vlastného výskumu sme pripravili nami overené 

kritériá. 

Kritériá hodnotenia a diagnostikovania výtvarného prejavu (Valachová, 2009) 

1. fluencia: predstavuje množstvo predmetov, vecí, detailov a vyjadrených prvkov na 

detskom výtvore, 

2. flexibilita: obsahuje efektivitu vystihnutia témy a opakovanie znakov výtvarného 

zobrazenia, 

3. originalita: predstavuje použitie neobvyklých prvkov, farieb, výraz, 

4. kompozícia: predstavuje rozmiestnenie výrazových prvkov vo formáte, funkčne zaplnený 

priestor výtvarnej tvorby, 

5. farebnosť: predstavuje výber a použitie farieb nápadito, harmonicky a vyvážene, 

6. vedenie línii: kvalita línie vedená ľahko, línia je jasná, hladká a primeraná technike, je 

zrejmý koordinovaný pohyb, 

7. zobrazenie postáv: obsahuje všetky časti tela, správny počet prstov nie však vidlicovitého 

charakteru, je bohatá na detaily, má aspoň nejakú súčasť odevu, zobrazené sú všetky postavy 

a ich pomer veľkostí je primeraný skutočnosti 
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V niektorých prípadoch je možné doplniť aj perspektívu a jej počiatky a ďalšie kritérium ako 

využitie svetla a tieňa. 

Za negatíva vo výtvarnom prejave považujeme: 

- nefunkčné naklonenie zobrazenia, 

- negovanie výtvarného prejavu – škrtanie, gumovanie, 

- negativizmus – odmietanie výtvarnej činnosti.  

Chyby a nedostatky pri využívaní techník v diagnostike výtvarného prejavu (Valachová, 

2009, s. 58): 

 Ak zvolíme nesprávnu výtvarnú techniku, môžeme tvorcu demotivovať. Takto získané 

údaje z výtvarného výtvoru a zistené výsledky nemusia byť validné. Výtvarnú techniku je 

vhodné voliť vzhľadom k obsahu zobrazenia, napr. ak deti zobrazujú svoju rodinu, je vhodné 

voliť výtvarné techniky, kde bude môcť dieťa zobraziť aj detaily napr. kolorovanú kresbu. 

Nevhodnou výtvarnou technikou pri tematickom zobrazení rodiny je maľba temperovými 

farbami, pretože neumožňujú dieťaťu zobraziť dôležité detaily. 

 Ak nebudeme dostatočne dbať na motiváciu počas výtvarnej tvorby, môžeme tým 

výsledok znehodnotiť, zvlášť u osôb, ktoré sú neisté, bojazlivé, príliš zamerané na výkon, ale 

aj u osôb, ktoré kreslia rýchlo a nedbanlivo. 

 Počas výtvarnej tvorby môžeme respondentov stresovať, ak kladieme nesprávny dôraz na 

rýchlosť a presnosť výtvarného zobrazenia. Proces výtvarnej torby by mal prebiehať 

v kľudnej a príjemnej atmosfére, a čím je dieťa mladšie, tým viac by výtvarná tvorba mala 

byť hrou a zaujímavou úlohou. 

 Počas výtvarnej tvorby sa neodporúča hodnotiť a komentovať výtvarnú tvorbu. Je vhodné 

povzbudzovať v prípade, keď sa nám zdá, že sa výtvarná úloha nedarí. 

 Je vhodné, ak sledujeme proces výtvarnej tvorby. Inak sa ochudobňujeme o dôležité 

informácie o autorovi. 

 V prípade, že po výtvarnej tvorbe nenasleduje explorácia, len veľmi ťažko budeme vedieť 

odlíšiť nedbanlivé výtvarné zobrazenie od nevydareného zobrazenia z dôvodu ťažkej úlohy, 

alebo aktuálne výsledky od nacvičeného zobrazenia. 

 Výtvarnú tvorbu môžeme nesprávne interpretovať v prípade, ak príliš zovšeobecňujeme 

dosiahnuté výsledky, alebo ak ju berieme ako povinnú výbavu portfólia každého jedinca. 

 Projektívny prístup je vhodné uprednostniť pred inými hľadiskami. Kvalitatívne 

hodnotenie má výpovednejšiu hodnotu. 

 Výsledky, ktoré získame pomocou diagnostických techník výtvarnej tvorby, možno 

považovať za objektívne. Ide však len o hypotézu, ktorú je vhodné doplniť aj o ostatné 

informácie a overiť prostredníctvom ďalších metód. 

Záver  

Dieťa prežíva s obrovskou intenzívnosťou. Je v ňom smelosť, odvaha a zvedavosť. Nie je 

obmedzované normami, konvenciami. Túži vyjadriť svoje najvnútornejšie duševné hnutia už 

kvôli sebe samému. Hľadá spojivá s vlastným telom, svojou dušou zaplnenou najrôznejšími 

pocitmi, ale poznáva i svojho ducha života. A život je to najcharakteristickejšie, čo možno 

o dieťati povedať. Detská duša pretekajúca takýmito obrovskými zážitkami potrebuje a túži 

vyjadriť sa. Hľadá prostriedok na vyjadrenie a keďže reč nie je dostatočne vyvinutá,  
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najvýznamnejším dorozumievacím prostriedkom  so sebou aj s okolitým svetom  je práve 

výtvarný prejav. Dieťa tvorí, pretože cíti potrebu tvoriť. Z toho vypláva skutočnosť, že detský 

výtvarný prejav je cenný vtedy, ak dieťaťu dá pocit uspokojenia, šťastia a posilní jeho 

sebavedomie. 

Detská tvorba je vyjadrením cítenia a fantázie detí. Detská estetická aktivita sa nesnaží 

o modelovanie skutočnosti okolo seba ale o to, aby tento výtvor tvoril samostatnú symbolickú 

skutočnosť.  
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PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE VO ŠVÉDSKU A  FÍNSKU  

Vašutová Anna 

Abstrakt  

Vplyvom medzinárodných štúdií zameriavajúcich sa na testovanie vzdelanostnej úrovne 

žiakov a následnú komparáciou získaných výsledkov dochádza k zmenám aj na úrovni 

štátnych vzdelávacích politík jednotlivých krajín. Výnimkou nie je ani predprimárny stupeň 

vzdelávania, jeho postavenie, či poslanie v štruktúre vzdelávacieho systému. Každá krajina 

má v tomto kontexte do značnej miery odlišný systém, ktorý je ovplyvnený tradíciou 

a miestnymi špecifikami. Odlišnosti je možné vnímať nielen z pohľadu štruktúry ale aj 

obsahovej náplne a tiež v požiadavkách, ktoré sú v jednotlivých štátoch kladené na absolventa 

predprimárneho vzdelávania. V súvislosti s uvedeným je cieľom príspevku prezentovať 

súčasný stav starostlivosti o deti v ranom veku a možnosti predprimárnej edukácie vo 

Švédsku a Fínsku.  

Klíčová slova: komparácia; predprimárne vzdelávanie; vzdelávanie a starostlivosť o deti 

v ranom veku. 

 

PRE-PRIMARY EDUCATION IN SWEDEN AND FINLAND   

Abstract  

On the impact of international studies focusing on testing the pupils' level of education and 

the subsequent comparison of the results occurs also changes at the level of the national 

education policies of the individual countries. And that is applied even for the pre-primary 

level of education its position or mission in the structure of the education system. In this 

context, each country has a different system which is influenced by tradition and local 

specifics. Differences can be perceived not only from the point of view of the structure but 

also of the content and the requirements, which are required from the graduate of pre-primary 

education in each of the individual state. In connection with this, aim of this article is to 

presents the actual state of care for children at an early age and the possibilities of pre-primary 

education in Sweden and Finland. 

Key words: comparison; early childhood education and care; pre-primary education.  

Úvod  

Ako už bolo prezentované, výsledky medzinárodných testovaní a prebiehajúca kurikulárna 

transformácia školského systému na Slovensku sa stali východiskom a stimulom pre hľadanie 

akejsi inšpirácie pri riešení kľúčových problémov súvisiacich s jeho efektívnym fungovaním. 

Ako už mnoho výskumov zameraných na vzdelávanie a jeho výsledky ukázalo, v rámci 

Európy sú veľmi úspešnými krajinami, najmä krajiny severnej Európy. Uvedené sa tak stalo 

bázovou platformou pri výbere krajín, ktoré by z pohľadu efektivity fungovania školského 

systému, mohli byť pre Slovensko podnetné pri realizácii reforiem školstva.  

V rámci riešenia vedeckého projektu VEGA sa výskumný tím pozostávajúci najmä z členov 

Katedry matematickej edukácie Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove už 

v minulosti zameral na komparáciu vzdelávacích systémov vo vybraných krajinách a na 

Slovensku s akcentom na úroveň primárneho matematického vzdelávania (Scholtzová, I. ed. 

2014). V súčasnosti uvedený tím pokračuje vo výskume, ktorý je tentoraz zameraný na oblasť 

predškolského vzdelávania. V nasledujúcej časti príspevku je pozornosť sústredená na 

Švédsko a Fínsko.  
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1 Vzdelávanie a starostlivosť o deti v ranom veku a predprimárne vzdelávanie 

vo Fínsku  

Školský systém pozostáva zo vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (Early Childhood 

Education and Care), predprimárneho stupňa vzdelávania (Pre-primary Education), jednotnej 

základnej školy (Basic Education), ktorá je súčasne povinnou školskou dochádzkou a zahŕňa 

primárny a nižší sekundárny stupeň. Fínsky model vzdelávania a starostlivosti v ranom 

detstve ECEC (Early Childhood Education and Care) je nazývaný tiež „educare“ a jeho 

základnými prvkami sú starostlivosť, vzdelávanie a vyučovanie. Rodičia detí v predškolskom 

veku majú právo na miesto poskytujúce dennú starostlivosť, ktorú má povinnosť zabezpečiť 

miestna samospráva vytvorením denného alebo rodinného centra. Výška poplatku za 

starostlivosť v uvedenom type zariadenia je rôzna v závislosti na veľkosti a príjme rodiny. 

Druhou možnosťou sú súkromné denné či rodinné centrá, alebo alternatíva, keď jeden 

z rodičov zostane s dieťaťom na materskej dovolenke, kým najmladšie dieťa nedovŕši vek 

troch rokov (Early Childhood Education and Care 2018). Dňa 1.1.2013 prešla právna 

zodpovednosť za ECEC z Ministerstva sociálnych vecí a zdravotníctva pod správu 

Ministerstva školstva a kultúry. Tento presun má slúžiť k posilneniu kontinuity od raného 

vzdelávania k základnému vzdelávaniu. 

Ciele a zásady vzdelávania sú stanovené v Národnom kurikule pre vzdelávanie a starostlivosť 

v ranom detstve (National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care). 

Uvedený dokument obsahuje odporúčania pre poskytovateľov vzdelávania a jeho zámerom je 

koordinovať implementáciu rámcového kurikulárneho dokumentu do lokálnych osnov, ktoré 

majú byť vypracované na jeho základe. Zámerom je podporiť poskytovanie ECEC v celej 

krajine za rovnakých podmienok. Ciele vzdelávania sú formulované všeobecne a zameriavajú 

sa na celkový rozvoj dieťaťa prostredníctvom skúseností nadobudnutých vlastnou aktivitou 

vychádzajúcou z prirodzeného záujmu dieťaťa o svet okolo seba. Pre každé dieťa je 

vytvorený osobný plán vzdelávania, ktorý pozostáva z cieľov a opatrení na podporu jeho 

rozvoja, vzdelávania a blahobytu a v prípade potreby aj osobitnej podpory (Early Childhood 

Education and Care 2018). 

Predprimárne vzdelávanie sa vzťahuje na plánované vzdelanie a starostlivosť poskytnuté 

v roku, ktorý predchádza začiatku povinného vzdelávania a ktoré priamo súvisí so vzdelaním 

a starostlivosťou v ranom detstve, ako aj so základným vzdelaním. Miestne orgány 

(samosprávy) majú povinnosť podľa zákona o základnom vzdelávaní (Basic Education Act) 

organizovať predprimárne vzdelávanie pre všetky deti, ktoré dosiahnu vek sedem rokov 

v danom kalendárnom roku, čo je obdobie, keď začína vo Fínsku povinné vzdelávanie. Deti 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo nastúpiť do predškolského 

vzdelávania v kalendárnom roku, keď dovŕšili päť rokov. Zákon o základných školách 

obsahuje ustanovenia o predškolskom vzdelávaní. Predškolské vzdelávanie je bezplatné, 

bežne trvá jeden rok a pozostáva z minimálne 700 hodín ročne. Deti sa majú, podľa 

uvedeného zákona, zúčastňovať na predškolskom vzdelávaní alebo iných aktivitách, ktoré 

spĺňajú ciele predškolského vzdelávania v roku pred začatím povinného vzdelávania. 

Organizovanie predškolského vzdelávania v súlade so zákonom o základných školách 

pripravuje Fínska národná agentúra pre vzdelávanie (Finnish National Agency for Education) 

v podobe Národného základného kurikula pre predškolské vzdelávanie (National Core 

Curriculum for Pre-primary Education), ktoré stanovuje ciele predškolskej výchovy, riadi 

plánovanie obsahu a tvorí základ pre miestne (lokálne) kurikulum. Samospráva rozhoduje, či 

bude predškolské vzdelávanie organizované v stredisku pre vzdelávanie a starostlivosť 

v ranom detstve, v škole alebo na inom vhodnom mieste, pričom môže využiť aj súkromných 

poskytovateľov. V súlade s odporúčaním ministerstva školstva a kultúry môže byť skupina 

v predprimárnom vzdelávaní tvorená najviac z 13 detí, ak je prítomný jeden učiteľ alebo 
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najviac 20 detí, ak je okrem učiteľa v skupine aj iná, primerane vyškolená dospelá osoba (Pre-

primary Education 2018). 

Za školskú politiku vo Fínsku zodpovedá najmä parlament a vláda republiky. Parlament je 

jednokomorový (jemu je vláda podriadená) a pôsobí ako zákonodarný orgán, ktorého úlohou 

je tvoriť a schvaľovať školské zákony. Vykonávateľom a zároveň garantom ich  realizácie je 

vláda resp. Ministerstvo školstva a kultúry (Opetus- ja kulttuuriministeriö). Ministerstvo 

spolupracuje s Fínskou národnou radou pre vzdelávanie (Oppetushalitus), ktorej úlohou je 

implementovať dokumenty vzdelávacej politiky. Uvedená inštitúcia má celoštátnu pôsobnosť, 

ktorá má za cieľ stanovovať záväzné ciele, obsah a rámcové programy vo vzdelávaní pre 

všetky stupne škôl (okrem škôl vysokých). Na lokálnej úrovni realizujú vzdelávaciu politiku 

miestne orgány (samosprávy) alebo samotné školy. Zvláštnosťou Fínska je to, že tam 

neexistuje školská inšpekcia.  

2 Vzdelávanie a starostlivosť o deti v ranom veku a predprimárne vzdelávanie 

vo Švédsku 

Povinná školská dochádzka vo Švédsku trvá deväť rokov, začína v siedmom roku veku 

dieťaťa. Organizačné formy predškolského vzdelávania sú tvorené materskými školami, 

zariadeniami dennej rodinnej starostlivosti, otvorenými materskými školami a predškolskými 

triedami. Za kvalitu predškolských aktivít z pohľadu kompetentného personálu, veľkosti a 

zloženia skupiny, ďalej priestorov pre tieto aktivity zodpovedá obec. Každé výchovno-

vzdelávacie zariadenie má povinnosť dbať na rozvoj jazykových kompetencií detí, a to ako vo 

švédčine, tak aj v materinskom jazyku dieťaťa s cieľom zjednodušiť mu prechod na základnú 

školu. Materská škola je určená pre deti vo veku od jedného do piatich rokov. Obce sú 

povinné zabezpečovať aktivity v rámci predškolskej výchovy pre deti v danom veku, ktorých 

rodičia pracujú alebo študujú. Deti, ktorých rodičia sú nezamestnaní alebo sú na materskej 

alebo otcovskej dovolenke s mladším súrodencom, majú nárok navštevovať materskú školu 

minimálne 15 hodín týždenne. Jej hlavným cieľom je vytvárať základ pre celoživotné učenie 

a zabezpečiť plynulý prechod a nadväznosť na základnú školu. Inými formami 

predprimárneho vzdelávania sú aj tzv. otvorené materské školy, kde rodičia, opatrovateľky 

alebo iné osoby oprávnené k výchove menších detí spolu s personálom vzdelaným pre oblasť 

predškolskej výchovy vychovávajú deti priamo v rodinách. Existuje aj tzv. zariadenie dennej 

rodinnej starostlivosti, kde rodič prijíma vo vlastnej rodine iné deti. 

Zvláštne postavenie má predškolská trieda. Tá je rovnako postavená na báze dobrovoľnosti 

a je určená pre deti mladšie ako šesť rokov a preberá funkciu materskej školy. Každá obec je 

povinná zriadiť pre šesťročné deti jednu predškolskú triedu. Na rozdiel od materských škôl sa 

tu vyučuje. Deti sa formou hry pripravujú na budúce učenie sa matematiky a čítania. Platí tu 

rovnaké kurikulum ako pre základné školy, ale nemajú učebné osnovy a rozvrh hodín. Deti, 

ktorí navštevujú predškolskú triedu majú nárok na pedagogicky organizovanú starostlivosť 

v rámci trávenia voľného času (Ježková, V. a kol. 2011). 

Zodpovednosť za školstvo je vo Švédsku prerozdelená medzi parlament, vládu, obce a úrady 

pôsobiace v oblasti vzdelávania a nakoniec na jednotlivé školy. Ide o Ministerstvo pre 

vzdelávanie a výskum (Utbildningsdepartementet), ktoré zodpovedá za oblasť vzdelávacej 

politiky aj na úrovni starostlivosti o deti a predškolské triedy a politiky výskumu. Švédska 

národná agentúra pre vzdelávanie (Skolverket) má na starosti stanovovanie cieľov na národnej 

úrovni, zodpovedá za dodržiavanie kľúčových princípov vzdelávacej politiky a to 

prostredníctvom prieskumov a štúdií na národnej úrovni. Okrem toho aktualizuje plány 

vyučovania, kritéria hodnotenia, ďalej zodpovedá za monitorovanie, evalváciu a kontrolu vo 

všetkých stupňoch škôl, počnúc materskou školou až po vzdelávanie dospelých. Okrem 
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uvedených inštitúcií, pôsobí vo Švédsku aj Národný úrad pre zlepšovanie kvality škôl 

(Myndigheten för skolutveckling), ktorý zodpovedá za zaistenie štandardov v celej krajine 

a tiež podporuje skvalitňovanie edukačného prostredia či podporuje rozvoj profesijných 

kompetencií učiteľov. Ďalej v krajine pôsobí Národný školský inšpektorát (Skolinspektionen), 

ktorý kontroluje kvalitu materských, základných a stredných škôl. Na zabezpečenie rovnosti 

možností prístupu a kvality vzdelávania osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami je zriadený Národný úrad pre vzdelávanie osôb so špeciálnymi vzdelávacími 

potrebami a špeciálne školy (Specialpedagogiska skolmyndigheten) (Ježková, V. a kol. 2011).  

Záver  

V závere uvedieme zhrnutie v podobe niekoľkých faktov súvisiacich so súčasným 

stavom predprimárneho školstva v spomínaných krajinách. Z pohľadu inštitucionálneho 

zabezpečenia má švédske i fínske školstvo výhodu v počte inštitúcií cielene zameraných na 

konkrétne skupiny detí/žiakov a je bohato štruktúrované. Jednou z významných čŕt školstva 

oboch krajín je, podľa nášho názoru, uplatňovanie princípu integrácie. To znamená, že všetky 

deti, bez ohľadu na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby navštevujú bežnú školu 

a začleňujú sa tak do spoločnosti hneď a veľmi prirodzene. Ďalším špecifikom je 

nerozdeľovanie základnej školy na primárny a nižší sekundárny stupeň, ale jej celistvé 

vnímanie ako jednotnej školy pre všetky deti, ktoré absolvujú povinnú školskú dochádzku. 

Rozdiel je samozrejme aj v dĺžke povinnej školskej dochádzky. Čo sa týka predprimárneho 

vzdelávania, Švédsko i Fínsko ponúka viacero možností pre deti v danom veku a ich rodičov. 

Rozdielny je aj vek detí, ktoré môžu túto ponuku využiť. Školský systém je v oboch 

severoeurópskych štátoch dlhoročne politickou prioritou, čo sa samozrejme odzrkadľuje aj na 

jeho úrovni. Postupnou analýzou jednotlivých stupňov vzdelávania vrátane preštudovanie 

spôsobu prípravy budúcich učiteľov a ich postavenia v spoločnosti bude možné pomenovať 

viaceré kľúčové determinanty podporujúce kvalitu ich školských systémov. Následná 

komparácia pomôže pomenovať slabšie či silnejšie miesta nášho systému vzdelávania.  
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