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Vážené dámy a pánové,
Informační brožura, která se Vám dostává do rukou, je jedním z výstupů projektu Společně na jedné
lodi, který v letech 2014-2015 realizoval HERTIN s.r.o.
V brožuře najdete několik slov o projektu samotném vč. hodnocení projektu jeho účastnicemi. Tento
výstup může být inspirací i pro další pedagogy a jejich vzdělávací činnost v mateřských školkách.
Brožura obsahuje hlavní teoretické informace z realizovaných kurzů polytechnického vzdělávání a
osobnostního a sociálního rozvoje učitelů. Dále jsou zde zahrnuty poznatky účastnic projektu
přenositelné do praxe.
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O projektu
Projekt Společně na jedné lodi byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, v prioritní ose 7.1 a v oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení. Projekt byl financován částečně EU a částečně ze státního rozpočtu ČR. Realizoval
jej HERTIN s.r.o., vzdělávací organizace zabývající se vzděláváním dospělých a také poradenskou
činností v oblasti EU dotačních projektů (tj. příprava projektových žádostí, vlastní realizace,
administrace a monitoring dotačních projektů).
Projekt byl realizován v letech 2014-2015 pro 31 pedagogických pracovníků z partnerských MŠ
zapojených do projektu.
Rozpočet projektu byl 3 996 093,60 Kč.
Realizaci projektu zajišťoval tým odborníků pod vedením projektové manažerky. Projekt přispěl
k podpoře profesního rozvoje pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti kurikulární reformy,
což byl také jeho hlavní cíl.
Projekt se sestával z následujícího komplexu aktivit.
Podpora profesního rozvoje učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického
vzdělávání I. část – tato aktivita nabízela 5 akreditovaných vzdělávacích kurzů, které byly
směřovány na oblast podpory polytechnického vzdělávání.
Podpora profesního rozvoje učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického
vzdělávání II. část – tato aktivita nabízela 5 akreditovaných vzdělávacích kurzů, které byly
směřovány také na dílčí témata pro naplňování cílů RVP PV.
Osobnostní a sociální rozvoj učitelů mateřských škol – tato aktivita nabízela 4 akreditované
vzdělávací kurzy, které byly směřovány na oblast osobnostního a sociálního rozvoje učitelů.
Tuzemské a zahraniční stáže – v rámci této aktivity byly uskutečněny 3 odborné stáže pro
pedagogické pracovníky ve vybraných předškolních zařízeních.
Závěrečná evaluace projektových aktivit – obsahem této klíčové aktivit bylo společné setkání
všech účastníků cílové skupiny z jednotlivých partnerských MŠ zapojených do projektu a
realizačního týmu – formou workshopu. Cílem bylo společné vyhodnocení zrealizovaných
projektových aktivit, především pak vyhodnocení velikosti přínosu pro účastnice z projektu.
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Podpora profesního rozvoje učitelů mateřských škol
v oblasti podpory polytechnického vzdělávání I. část
Podpora profesního rozvoje učitelů mateřských škol
v oblasti podpory polytechnického vzdělávání II. část
Osobnostní a sociální rozvoj učitelů mateřských škol
Poznatky účastnic projektu přenositelné do praxe
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Podpora profesního rozvoje učitelů mateřských škol v oblasti
podpory polytechnického vzdělávání I. část
 Jak využívat interaktivní tabuli při práci s dětmi v MŠ
 Využití polytechnických stavebnic k všestrannému rozvoji
 Základy polytechnické výchovy pro učitelky MŠ
 Jak vést předškolní dítě k psychické odolnosti
 Rozvoj rozumových schopností předškoláků pomocí didaktických her,
hlavolamů, pracovních listů

Tato brožura je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR.

Poradenství



Dotace EU



Rozvoj LZ



Vzdělávání



Pronájem místností

Jak využívat interaktivní tabuli při práci s dětmi v mateřské škole
Interaktivní tabule je v podstatě projekční plocha vybavená dotykovým senzorem. K tabuli je
zpravidla připojen projektor a počítač vybavený vhodným softwarem, které umožňuje využití.
Interaktivní tabule tedy nachází využití všude tam, kde pracujeme s obrazem. Nejedná se pouze o
asociaci „tabule = školka, škola = výuka“. Interaktivní tabule umožňuje tvořit interaktivní grafický obsah
– schémata, plány, trasy, skládání, obrázky, scénáře. Vše, co lze znázornit graficky, je možno upravovat,
editovat, demonstrovat a pomocí interaktivní tabule také ovládat.
Tabuli je možno ovládat intuitivně prstem, speciálními fixy nebo dalšími k tomu určenými prvky
(počítačová myš, prezentér a další). Možnosti využití tabule jsou vždy přímo závislé na technologii
(tabule, PC, projektor) a instalovaném softwaru – programovém vybavení.
Úhel pohledu 1: Tabule nerovná se interaktivní tabule.
Nejhorší je, když se při využívání interaktivní tabule dá rovnítko mezi IT a klasickou tabulí. Na
oba typy tabulí můžeme sice psát a osazenstvo může číst. Nesmíme ale zapomínat na nové možnosti
JAK můžeme předávat informace a JAK může osazenstvo tyto informace vnímat.
Výhody oproti klasické tabuli:
 Estetické a hygienické
 Ekonomické a ekologické (spotřeba fixů, křídy,…)
 Jednoduchá údržba, čištění, mazání
 Možnost opakovaného zobrazení dříve vytvořeného
 Pohodlí práce a časová úspora
 Neomezená velikost pracovní plochy (omezeny pouze fyzické rozměry tabule)
Úhel pohledu 2: Tabule jako projekční nástroj
Můžeme se setkat i s tím, že se interaktivní tabule používá pouze jako (drahé) projekční plátno.
I zde však nalezneme oproti klasickému projekčnímu plátnu výhody.
Výhody oproti klasickému projekčnímu plátnu:
 Povrch plátna musí zůstat naprosto čistý, rovný a nepoškrábaný a musí mít vysokou schopnost
odrážet světlo
 IT má výrazně delší životnost a odolnost
 Vysoce lesklý povrch IT, odraz světla
Úhel pohledu 3: Tabule jako obrovský tablet
Tablet také umožňuje ovládání pomocí touchpadu. Obrovskou výhodou interaktivní tabule při
výuce ale je, že na rozdíl od práce na tabletu, celé osazenstvo vidí, co pedagog dělá, a může se aktivně
zapojovat, aniž by se tím ostatní dostávali „mimo dění“.
Efektivní využití interaktivní tabule spočívá v tom, že při výuce budeme umět využít synergický efekt
sloučení tabule, plátna a tabletu do jediného zařízení.
Příprava výukové lekce
Příprava výukové lekce může standardně zahrnovat následující základní body:
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Určení cíle výuky a stanovení děje výukové lekce
Potřeba externích zdrojů (fotky, obrázky, videa, animace, hudba,…)
Zpracování zdrojů do použitelné formy (formát, velikost,…)
Sestavení kostry výukové lekce
Doplnění interaktivních prvků (testy, kvízy, hry)
Uložení či export do požadovaného formátu a způsobu použití

Stanovení děje je tím nejdůležitějším bodem. Jakákoli dětská hra, i ta nejobyčejnější, je
zábavná, má-li určený děj. To je možná také důvod, proč mají všechny dětské hry svůj cíl. Hrát „člověče
nezlob se“ je zábavné samo o sobě, ale bez cíle umístit své figurky nejdříve „do domečku“ by zcela
určitě už tak zábavná nebyla. Přitom nejde o samotný cíl, ale o ten čas strávený od začátku hry do jejího
konce. Stejně tak i výuková lekce má zcela určitě nějaký edukativní cíl, nějaké poslání, ale bez nosného
děje, který bude tvořit reálnou náplň těch několika desítek minut nebo hodin, se toto poslání bude
naplňovat velice těžko.
Jakmile máme stanoven děj a způsob, jak posluchače tímto dějem provedeme, vyvstane nám
potřeba všech externích zdrojů. V době Internetu není problém sehnat jakoukoliv mapu, fotografii či
obrázek, ovšem ne vždy můžeme slepě na Internet spoléhat a navíc je zde otázka autorského zákona.
Mnohdy než hodiny vysedávat u Internetu je lepší pořídit materiály vlastní (pokud to ovšem téma
umožňuje. Jen těžko budeme pořizovat nové a neokoukané fotografie egyptských pyramid). Při
pořizování vlastních materiálů máme výhodu originality, něčeho neokoukaného, nového a zajímavého.
Bude zde ovšem třeba věnovat více práce a úsilí a rovněž musíme být schopni takto pořízená data
odpovídajícím způsobem zpracovat.
Následné sestavení kostry výukové lekce je už pouze skládačkou, ve které se zhmotní nasbírané
materiály do podoby námi stanoveného děje. K tomuto účelu použijeme již např. software dodaný
s interaktivní tabulí. Již v době stanovení děje máme zřejmě jasno i o zapojení účastníků (posluchačů)
a tak následné vytvoření cvičení, kvízů, her či testů je pouze otázkou rozšíření našeho děje o tyto
interaktivní prvky. Na závěr celý materiál vyzkoušíme, zda vše funguje jak má, zda veškerá data
spolupracují, nikde nevznikají chyby, všude je zajištěna návaznost i možnost návratu k něčemu, co již
bylo prezentováno a vyvstala potřeba se k tomu vrátit. Pak je materiál připraven na „ostrý provoz“.
Otázky, testy, hry, soutěže nebo hlasování s využitím interaktivní tabule
Mnohé otázky mohou být položeny ještě dřív, než je látka probrána, můžeme tak účastníky
navést v uvažování určitým směrem a přiblížit jim tak třeba souvislosti jednotlivých probíraných témat.
Zároveň lze vytvořit materiál, kde je test řešen formou hry, což zejména u dětí zcela určitě vyvolá
pozitivní ohlas. Ovšem ani dospělí jistě nezůstanou pozadu. Konečně, kdo si hraje, nezlobí, či škola
hrou. Potřebujeme-li v kolektivu hodné děti, zabavme je. Není nic jednoduššího, než je zapojit do hry,
která nakonec může vyústit v debatu na stanovené téma. I kdyby časová náročnost byla poněkud vyšší,
efektivnost bude dozajista větší.
Zkoušení, chcete-li ověřování znalostí, nebo taky ověřování pozornosti lze u interaktivní tabule
řešit pomocí hlasovacích zařízení, kterými lze interaktivní tabuli doplnit. Software již s těmito prvky
počítá a tak není třeba zpravidla nic dalšího instalovat. Pouze vytvořit odpovídající materiál (test,
kvíz…), který s hlasovacím zařízením počítá. Vyhodnocení je pak zcela automatické.
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Možnosti využití interaktivní tabule v prostředí mateřské školy
Interaktivní tabule nabízí
 Malování na velkou plochu
 Rozpoznávání tvarů a barev
 Sledování výukových programů a videí
 Hry na rozvoj logického myšlení, paměť, pozornost či kreativitu
 Tvorba předloh a cvičení k výchovně vzdělávacím přípravám
 Rozvoj nejen dětí ale i pedagogů
 Příprava na psaní – uvolňování ruky – rozvoj grafomotoriky
Seznam použitých zdrojů:
 ZÁLESKÝ, Pavel a ZUMROVÁ, Olga. Příručka dobré praxe pro využití interaktivní tabule ve
výuce na základní škole [online]. 2010. Dostupné z:
http://www.specialnihk.regisweb.cz/files/cla–cz–200– 263.pdf
 MARTÍNKOVÁ, Anna. Tvorba učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule Smart Board
[online]. Ostrava: Synegrie, 2010. Dostupné z:
http://edu.vsb.cz/interaktivni_tabule/_kurz_interaktivni_tabule/01_studijni_texty/ 01_i–
tabule_distancnitext.pdf
 LEPIL, Oldřich. Teorie a praxe tvorby výukových materiálů. Olomouc, 2010.
 KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada, 2008.
 HAUSNER, M. a kol. Proč? Interaktivní tabuli!. Microsoft Publisher, 2003.
 DOSTÁL, Jiří: Interaktivní tabule ve výuce. Časopis pro technickou a informační výchovu
[online]. 2009. Dostupné z: http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/dostal.pdf

Tato brožura je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR.

Poradenství



Dotace EU



Rozvoj LZ



Vzdělávání



Pronájem místností

Využití polytechnických stavebnic k všestrannému rozvoji
Význam konstrukční hry z pohledu celostního rozvoje dítěte
Konstrukční hra má specifický význam v době, kdy se děti spontánně hlásí o práci, samy ji
vyhledávají, napodobují pracovní činnosti dospělých a snaží se uplatnit vlastní schopnosti a dovednosti.
Přímá účast a tvůrčí zapojení do konstrukčního procesu vyvolává v mysli dítěte emocionálně silné
dojmy a prožitky, které nelze jiným způsobem získat.
Konstrukční hra
 rozvíjí psychomotorické dovednosti, manuální zručnost, praktickou šikovnost, koordinaci
pohybu, praktické zkušenosti
 podněcuje dětskou obrazotvornost, prostorovou představivost a fantazii
 podporuje tvarové vnímání dítěte, jeho schopnost představit si různé tvary při změně pohybu,
velikost a proporce budoucí konstrukce, její stabilitu a umístění v prostoru, polohu při změně
pohybu
 zpřesňuje pozorování, rozvíjí konstrukčně technické myšlení, učí plánovat a organizovat vlastní
činnost, logicky přemýšlet, třídit srovnávat, hodnotit
 zprostředkuje praktické dovednosti - naučí se měřit, stříhat, řezat, skládat, sestavovat,
slepovat, montovat či jinak spojovat jednotlivé konstrukční prvky, případně demontovat
hotový model, rozebrat na jednotlivé konstrukční prvky
 formuje cit pro konstrukční materiály, potřebný pro správnou volbu a způsob zpracování,
dovoluje poznávat a správně pojmenovat základní druhy a charakteristické vlastnosti
konstrukčních materiálů, jako jsou papír, karton, lepenka, dřevo, kov, plasty aj.
 podporuje spolupráci v týmu, zájem pomáhat, přizpůsobit se, komunikovat, prožívat a sdílet
radost z úspěšně vykonané práce, sdělovat své dojmy, postřehy, nápady, kriticky hodnotit
výsledky činnosti
Vlnitá lepenka, jako zajímavý konstrukční materiál
V procesu konstruování si děti hrají, experimentují, ale současně navrhují, plánují a řeší
elementární technické problémy související s tvarem, proporcemi, měřítkem, tvarováním se způsobem
spojení, se zajištěním stability modelu a jeho funkčností.
Vlnitá dvouvrstvá lepenk, patří k moderním, lehkým, ale pevným a tvarově snadno
přizpůsobivým obalovým materiálům. Dobře tlumí nárazy, chrání křehké zboží a v podobě mezivrstvy
spolehlivě izoluje. Vyrábí se převážně z recyklovaného papíru na moderních výkonných zvlňovacích
strojích střídavým slepováním dvou až sedmi hladkých nebo zvlněných vrstev, v různých tloušťkách a
barevných odstínech - přírodní hnědá, šedá mramorovaná a bílá. Dodává se v rolích nebo se prodává
na metry (cena za 1 m se pohybuje přibližně mezi 8 až 14 Kč). K slepování vrstev se používá kukuřičný
škrob, který neobsahuje žádné škodliviny ani nebezpečné chemické látky.
Na první pohled působí lepenka zajímavě svým pravidelně zvlněným povrchem, na dotek je
příjemná a vzhledem ke své tloušťce překvapivě lehká. Lze ji snadno stříhat, řezat, propichovat, ohýbat,
stáčet, skládat a znovu spojovat lepením, nebo jinými mechanickými způsoby. Při bližším zkoumání
vlnek v horizontálním a vertikálním směru vykazuje materiál výrazně rozdílné mechanické vlastnosti.
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Díky hrubší reliéfní struktuře povrchu a přírodnímu zbarvení lepenky, nejsou na hotových
modelech patrné drobné chyby, ani rozměrové nepřesnosti, které dětskou činnost obvykle
charakterizují. Další výhodou při práci s lepenkou je možnost využít materiál téměř beze zbytku,
protože i zdánlivý „odpad“ lze použít při jiné příležitosti.
Hra s vlnitou lepenkou
Na rozdíl od většiny konstrukčních stavebnic, které obsahují již hotové základní konstrukční
prvky z plastů, kovů či dřeva, mohou děti vytvářet z vlnité lepenky základní stavební elementy samy.
Aby to dokázaly, potřebují se nejdříve s dvouvrstvou vlnitou lepenkou důkladně seznámit a poznat její
vlastnosti. Proto je vhodné vytvořit dětem časový prostor pro manipulační hru a hravé
experimentování s vlnitou lepenkou. Tato činnost přináší dětem potřebné napětí, samy objevují a
poznávají konstrukční možnosti materiálu, rozvíjí „cit“ pro materiál. Hra s materiálem podněcuje
dětskou obrazotvornost a následně produkci nápadů pro vytváření vlastních konstrukcí.
Děti pozorují nejdříve složení vlnité lepenky, její povrch z obou stran, všímají si hladké a
pravidelné zvlněné povrchové struktury, zkoumají malé pravidelné otvory, vzniklé slepením hladké a
zvlněné vrstvy. Zároveň přitom sledují, zkoušejí a objevují rozdílné mechanické vlastností materiálu v
obou směrech lepenky - podél i napříč vlnek. Na základě získaných praktických zkušeností se pokusí
lepenku různými způsoby tvarovat a vytvářet základní konstrukční prvky podle následujících
doporučení a pokynů.
Vytváření základních konstrukčních prvků stáčením ve směru vlnek
Ve vodorovném směru vlnek vykazuje lepenka vynikající ohebnost a pružnost, dovoluje snadné
stáčení do kotoučů, kol, koleček, prstenců, kruhů, válců, trubek různých průměrů a výšek. Tyto tvary
vznikají spirálovitým stáčením různě dlouhých a širokých pásů vlnité lepenky. Dětem dáme příležitost
slovně vyjádřit, co jim vysunuté tvary připomínají - např. hory, kopce, věže, střechy, podstavce,
klobouky, dorty, prohlubně, nádobky aj.
Vytváření základních konstrukčních prvků ohýbáním proti směru vlnek
V opačném směru, napříč vlnek, vykazuje lepenka značnou pevnost a tuhost. Stačí však ostrým
nožem jemně naříznout vrchní reliéfní vrstvu lepenky a pak ji ohneme velmi snadno. Tato příznivá
okolnost dovoluje vytvářet další různé varianty hranatých konstrukčních prvků (krychlí, kvádrů, jehlanů
a mnohoúhelníků), které lze spojovat, sestavovat a vzájemně kombinovat.
Způsoby spojování konstrukčních prvků
Malé pravidelné otvory po stranách lepenky dovolují překvapivě snadný a hlavně rychlý způsob
spojení jednotlivých konstrukčních prvků. Velikost otvorů vlnek odpovídá průměru kulaté dřevěné
špejle a tato šťastná náhoda dovoluje vytvářet poměrně pevné spoje i bez použití lepidla. Pro děti to
znamená možnost, téměř neomezeně propojovat jednotlivé konstrukční elementy a sestavovat z nich
různé konstrukční modely.
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Příklad modelové situace - „Konstruujeme společně v jednom týmu“
Většina dnešních profesi se neobejde bez kvalitní týmové spolupráce. Děti potřebují k hravé
činnosti společnost svých vrstevníků a samy je spontánně vyhledávají. Podle zájmů se sdružují do
skupin, svoji činnost organizují, přidělují si role, rozhodují, co kdo bude dělat a za co bude zodpovídat.
Modelová situace navazuje na zájem a vstřícnost děti spolupracovat v týmu na zadaném úkolu.
V průběhu společné činnosti se děti učí vzájemně komunikovat, dohodnout se s ostatními na
společném postupu, přesně vyjádřit své názory, správně formulovat požadavky, přizpůsobit se. Ve
vztahu k práci se učí děti plánovat, organizovat pracovní činnost, pomáhat si, radit se, vyměňovat
názory a zkušenosti, kriticky hodnotit svůj přínos, podobně jako konkrétní výsledek společné práce.
Zadání úkolu
Děti mají reagovat na potřeby a problémy každodenního života, vzájemně se dohodnout,
společně plánovat, rozdělit si úkoly a tvořit. Každé dítě může uplatnit své individuální schopnosti a
dovednosti, ale zároveň se musí přizpůsobit zadaným úkolům, podmínkám a společnému záměru
celého týmu. Úkol podporuje týmovou spolupráci, rozvoj komunikativních dovedností, schopnost
dohodnout se na společném postupu, rozdělit si úkoly, přizpůsobit a prožívat radost z výsledků
společné činnosti
Pracovní náměty pro týmovou spolupráci
Dětské hřiště - průlezky, pískoviště, houpačky, horolezecké stěny, překážková dráha
Model středověkého hradu - věže, hradby, brány, padací most, kašna
Město budoucnosti - architektura, dopravní prostředky
Dopravní prostředky - auta, letadla, lodě, koloběžky, sáně, dopravní značky, semafory
Vlakové nádraží - vagonky, lokomotiva, koleje, závory, výhybky, nádražní budov
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Základy polytechnické výchovy pro učitelky MŠ
Pojem polytechnický vychází ze spojení slov poly (mnoho) a techné – (umění, dovednost, řemeslo).
Vstupní slovníček:
inspirace – nápad, tvůrčí vnuknutí, vdechnutí, podnět k tvoření
intence – záměr, úmysl, cíl, zaměřenost vědomí jako podmínka myšlení
intervence – zásah
kultura – vnitřně provázaný systém (kulturní vzorec, konfigurace složek společnosti), dojde-li ke změně
v jedné složce, posouvají se i další složky systému) – ekonomika, politika, věda, technika…, je adaptivní
k podnětům, konkrétní kultura je výsledkem adaptace na konkrétní prostředí, jedinec si ji osvojuje
učením ve společnosti, v dané kultuře
poly – mnoho, hojný, mnohonásobný
příležitosti – v současné pedagogice zvažovaný systém situací, v nichž je počítáno s možnostmi
intencionální edukace (formální a neformální vzdělávání)
stereotyp – ustálený jednotvárný, navyklý vzorec chování a myšlení, způsob výběrového vnímání a
hodnocení druhých osob, často spojen s předsudkem
strategie – (řec. strategos/vojsko, výprava, generál + agein / vést) dlouhodobý plán soustavy činností
zaměřený na dosažení předem formulovaného cíle
taktika – promyšlený postup, příprava, vedení, řízení (součást strategie)
techné – z řečtiny dovednost, řemeslo, umění
Polytechnická výchova je determinovaná (vymezená hranice pojmu, předem určená) spektrem
činností člověka a společnosti. Vývoj v různých kulturách ukázal, že jsou období rychlých změn ve
vzorcích chování a období postupné adaptace. Extenzivní rozvoj techniky ve všech oborech je skutečně
rychlý a stává se součástí všech oblastí života. Základním znakem současného vývoje je jeho
překotnost, rychlost, někdy pro mnohé jedince obtížná čitelnost. Na nově přicházející podněty nejsou
všichni členové společnosti schopni pohotově a adekvátně reagovat. Genderová (gender / pohlaví)
studia sledují zvykové stereotypy v tradičních rolích žen a mužů (genderové stereotypy – tradiční
(někdy diskriminační) představy o úloze mužského a ženského genderu, typicky mužských a ženských
vlastnostech a rolích.
Dnes je patrný posun i v této oblasti. Rovné příležitosti žen umožňují, aby se v životě rodiny,
na pracovišti i v občanské komunikaci v obci více zapojovaly do technických oborů. Někdy ochotně,
jindy s nedůvěrou využívají nové technologie. Ženy bývají prvními zprostředkovatelkami techniky,
konstruování, různého tvoření dětem od útlého věku. V edukaci se tak dítě setkává s již hotovými
technickými prostředky, stává se jejich uživatelem.
Kvalifikované učitelky mateřských škol nepředkládají hotové techniky, ale vedou děti cestou
pokusnictví, hrou, vytvářením představ o světě a jeho zákonitostech k radosti z objevování. Volí taktiku
(promyšlený postup) a intencionálně vytvářejí podmínky pro zapojení chlapců i děvčátek do těchto
činností.
Společnost si pro trvale udržitelný potenciál rozvoje vytváří strategie. V rámci této strategie
pak formuluje taktiku, jejímž prostřednictvím intervenuje a dosahuje formulovaného cíle.
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Připravenost jedince a společnosti pro trvale udržitelný zdravý život v permanentně se
měnících životních společenských a materiálních podmínkách spočívá v utvoření kompetencí pro
řešení situací přinášených tímto životem.
Charakteristika předškolního dítěte v mé MŠ. Čím přispějí polytechnické činnosti k rozvoji
kognice, lexika, emocí, motoriky, kooperace, ergoterapie. Které zkušenosti a představy umožním
dětem jako základ pro pojmotvorný proces. Jak jim přiblížím bezpečnostní prvky v polytechnické
činnosti – anticipace rizik.
Položme si otázku:
Které kompetence si dítě pro život tomto světě potřebuje utvořit? Příklady:
http://clanky.rvp.cz/kompetence/PK/KOMPETENCE-K-UCENI.html/
http://clanky.rvp.cz/kompetence/PL/KOMPETENCE-K-RESENI-PROBLEMU.html/
http://clanky.rvp.cz/kompetence/PM/KOMUNIKATIVNI-KOMPETENCE.html/
http://clanky.rvp.cz/kompetence/PN/SOCIALNI-A-PERSONALNI-KOMPETENCE.html/
http://clanky.rvp.cz/kompetence/PO/CINNOSTNI-A-OBCANSKE-KOMPETENCE.html/
Jaké jsou příležitosti a klady polytechnické výchovy od dětství?
Klady: dítě chce tvořit s každým novým materiálem i s již známým materiálem (pokud mu
činnost s ním přinesla uspokojení), hrát si s technickými hračkami, zacházet i s technikou ze světa
dospělých, snadno a bez větších obav přijímá nové možnosti, rychle se učí spolu s ostatními dětmi,
rozvíjí si představivost při konstruktuvních činnostech, pozoruje účinky vlastní činnosti při pokusech,
rozvíjí si motorické dovednosti, technické myšlení, poznává vlastnosti materiálů, prožívá uspokojení z
vynaložené snahy…aj. Vliv polytechnických činností nejen na rozvoj kognice a lexika, ale i emocí,
kooperace, ergoterapie. Zkušenost a představa jako základ pro pojmotvorný proces. Bezpečnostní
prvky v polytechnické činnosti – anticipace rizik.
Možné bariéry: nezná reálné prostředí výkonu řemesel a účelů optimálního užití techniky,
nevidí proces tvoření, konstruování a organizování činností, nemá rozvinoutou odpovědnost ke
zvládání techniky, nepromýšlí důsledky nepoučeného zacházení s novými materiály, nemá osvojená
základní pravidla bezpečnosti s ohledem na vlastní zdraví a životní prostředí aj.
Předpoklady edukátorů k polytechnické výchově
Prvním předpokladem realizace nové výzvy k polytechnické výchově v mateřské škole je
osobnost předškolního pedagoga. V lokálních podmínkách vlastní školy zjistí předpoklady k této
činnosti, zmapuje základní agens polytechnické stimulace: lokální informační a materiální zdroje: škola,
rodina, komunita:
 prostory uvnitř a v okolí školy – vybavení pro konstruktivní, přírodovědné, pěstitelské, fyzikální,
chemické činnosti,
 spolupráce s rodiči při logistice polytechnické výchovy – využití použitého materiálu (kelímky,
krabičky, skleničky, PET lahve, květináče, hlína, semínka, rostlinný materiál k vegetativnímu
množení aj.),
 spolupráce s místními výrobci (odřezky dřeva ke konstruování, měkké drátky, textilní zbytky,
možnosti návštěvy provozu dílny, zahradnictví),
 stálé expozice techniky v blízkém okolí, návštěvy muzeí výroby, řemesel.
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Dalším krokem je posouzení vlastních pedagogických předpokladů k plánování tvořivé činnosti dětí
právě v oborech, se kterými se v domácím městském prostředí setkávají pouze výjimečně. Učitelka si
odpovídá na otázku „kdo jsem já“. Jaké mám předpoklady k polytechnické výchově: moje představy o
polytechnických oborech v předškolním věku?
Pokusnictví a konstruování
 fyzika hrou (vlastnosti látek, skupenství, hmotnost, pružnost, pevnost, tření, magnetismus, hry
s vodou),
 chemie hrou (rozpouštění, barvení, lepení),
 pěstitelství a využití produktů v MŠ a doma, přírodniny jako konstrukční materiál při pobytu
venku a ve škole, kompostování, http://clanky.rvp.cz/clanek/k/PK/19329/ROZVOJPRIRODOVEDNE-GRAMOTNOSTI-V-PREDSKOLNIM-VZDELAVANI.html/
 hračky, polotovary – konstrukční stavebnice – současná nabídka, dřevo, papír, kov, plasty,
textil, funkční nástroje / nářadí pro děti, pracovní stoly /ponky
 projekty motivující k manuální činnosti dětí – využití stavebnic a různých polotovarů pro
zapojení k dalším činnostem dětí – vytváření zákoutí pro hry dětí na školní zahradě, zákoutí pro
pěstitelství, pro využití výpěstků při přípravě občerstvení dětí, příklady stavebnic na –
http://www.stavebnicemorphun.cz/;
http://ostatni-stavebnice.heureka.cz/heroskonstrukcni-set-constructor/specifikace/#section;
http://www.andilkove.cz/konstrukcnistavebnice/3738-konstrukcni-stavebnice-tecno.html
 projekty péče o vlastní bezpečnost a zdraví při praktických polytechnických činnostech (péče
o naše smysly), ukázky na http://www.forum-media.cz/res/data/012/001646.pdf
Informační zdroje pro inspiraci v koncipování polytechnické výchovy
Přírodovědná gramotnost In http://rvp.cz/filtr-PVCH-DC-1
Projekt EU Moderně nejen v přírodních vědách. Domácí pokusy z fyziky. ZŠ Letohrad. In
http://www.zsletohrad.cz/eu/fyzika/
http://www.lach-ner.com/pokusy-1-100/t-417/?n=11
http://webfyzika.fsv.cvut.cz/6videa.htm
http://www.rodina.cz/clanek8599.htm
http://www.rodina.cz/rubrika/montessori_v
http://www.vcpzatec.cz/index.php?view
http://www.kamsdetmi.com/detail.html?id=11808
http://www.youtube.com/watch?v=gW-ht-Rocp8
Metodický portál RVP In http://clanky.rvp.cz/keyword/vzduch/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/19317/INSPIRACE-Z-PRIRODY---METODICKA-PRIRUCKA.html/
Fyzikální pokusy s vodou
http://search.seznam.cz/?q=fyzik%C3%A1ln%C3%AD+pokusy+s+vodou&sourceid=szn-HP
http://clanky.rvp.cz/kompetence/P/PREDSKOLNI-VZDELAVANI.html/
http://www.pedagogickeveno.cz/priklady- dobre-praxe-v-ms/celorocni/prirodni-zivly/
http://www.lach-ner.com/pokusy-1-100/t-417/?n=11
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Jak vést předškolní dítě k psychické odolnosti
Mezi faktory podílející se na rozvoji osobnosti dítěte předškolního věku patří dědičnost,
prostředí a výchova. Hartl (2009) hovoří o sebevědomí jako o sebedůvěře, vědomím vlastní ceny, kvalit
a schopností, které je provázeno vírou v úspěšnost budoucích výkonů. Je to stav mysli, který se
vyznačuje nepřítomností nejistoty, ostychu nebo rozpaků a je provázen klidnou vírou v sebe a svoje
schopnosti, beze stop podceňování nebo nadutosti.
 Sebevědomí nízké = snížené vědomí vlastní ceny, nevíra ve vlastní úspěch, jež vzniká v dětství
v závislosti na nízkém hodnocení ze strany klíčových osob, které dítěti přiřazují nálepky typu
nemehlo, lajdák, kazisvět, lenoch apod.
 Sebevědomí hypertrofované = nadměrné zvětšené sebevědomí, které bývá označováno
rovněž jako syndrom kachního peří. Nepřiměřené zvýšené sebevědomí způsobuje časté
nepříjemnosti při snahách „prorazit hlavou zeď“.
 Sebevědomí zdravé = přiměřená míra sebevědomí, která je základem životní rovnováhy. Jeho
začátky vězí v raném dětství a hodnocení, které se jedinci dostává od klíčových osob. Pokud
přicházejí časté a oprávněné projevy uznání, podpory a odměny, pak se vytváří pevné a zdravé
sebevědomí.
Sebevědomí
 Je to obraz sama sebe, jež se vytváří na základě vnímání vlastních schopností nebo omezení.
 Utváření sebevědomí je velmi pomalý a složitý proces, který probíhá u každého dítěte jinak, a
to v závislosti na jeho vlastnostech, tělesném i duševním zdraví, sociálním prostředí a rovněž
na výchově.
́ na rozvoj sebevědomí dítěte:
Vnitřní vlivy působící
 Psychické dispozice (intelligence, svědomitost, extroverze neboli energie, citová stabilita,
přívětivost)
 Fyzické dispozice
Vnější vlivy působící na rozvoj sebevědomí dítěte:
 Rodina
 Škola
 Vrstevníci
Význam zdravého sebevědomí:
 Dítě, které má zdravé sebevědomí, mývá sklon projevovat zdravé chování bez negativních
úmyslů.
 Dává dítěti dostatečnou jistotu a víru ve vlastní schopnosti.
 V oblasti vztahů dítě přirozeněji a spontánněji navazuje přátelství s jinými dětmi. Nebojí se a
výzvy považuje za cíle, kterých chce dosáhnout.
Mezi následky nízkého sebevědomí řadíme následující projevy: komplex méněcennosti,
agrees, pocity nejistoty, stress, pocity nespokojenosti, tréma, naučená bezmocnost, úzkost.
Přehnané sebevědomí může nastat v tom případě, pokud to rodiče a vychovatelé s podporou
sebevědomí přeženou. U dítěte tak může snadno vzniknout pocit všemohoucnosti.
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Jeho počátky spadají právě do výchovy, kdy si dítě zafixuje, že navzdory své nedostatečnosti
může dosáhnout všeho, co chce a to takovým způsobem, jako je například pláč a křik, jímž si to vynutí.
Velmi rychle pochopí, že je tak možné s dospělými manipulovat. Metody k rozvoji sebevědomí dítěte:
 rozvoj sociálních dovedností (emoční inteligence),
 hra,
 dramatická výchova,
 dětská psychoterapie.
Mezi tři oblasti rozvoje sociálních dovedností patří identifikace a vyjadřování pocitů, umění
vhodné komunikace s ostatními a sebeřízení. Za jádro emoční inteligence se považuje vnímání vlastních
pocitů, vnímání pocitů jiných lidí – empatie, zacházení s emočními dovednostmi.
Hra





Promyslet, na kterou psychickou funkci hra působí, kterou funkci dominantně rozvíjí. Může jít
například o psychomotorické funkce, vědomosti, city, socializaci, atd.
Vědět, komu chceme hru nabídnout – každá hra není vhodná pro každé dítě.
Kontrolovat mimopoznávací procesy dětí (pedagog může ovlivňovat reakce, dohodnout se na
pravidlech, učit děti sebeovládání)
Na základě zkušenosti rozhodovat, jak hra působí na osobnost dětí a zda bude zařazena znova
nebo bude nahrazená jinou.

Cíle dětské psychoterapie
 cíle by se měly stanovovat na čtyřech různých úrovních,
 důležité jsou všechny uvedené cíle,
 v průběhu terapeutického procesu bychom cíle neměli ztrácet ze zřetele,
 v různých fázích procesu je však zapotřebí dát některým cílům přednost před jinými.
Seznam použitých zdrojů:
 ČÁP, J. Utváření osobnosti v náročných životních situacích. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1968.
 HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2009.
 KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2003.
 PLETZER, M. Emoční inteligence: jak ji rozvíjet a využívat. Praha: Grada, 2009.
 ROGGE, J. Výchova dětí krok za krokem. Praha: Portál, 2007.
 SEDLÁČKOVÁ, D. Rozvoj zdravého sebevědomí žáka. Praha: Grada, 2009.
 VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008.
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Rozvoj rozumových schopností předškoláků pomocí didaktických her,
hlavolamů, pracovních listů
Období předškolního věku je klíčovým obdobím pro rozvoj rozumových schopností. Z různých
neurologických výzkumů vyplývá, že právě do konce 6. roku věku dítěte se utváří až dvě třetiny vazeb
(synapsí) v mozkové tkáni (Fořtíková, 2007).
Schopností se rozumí určitý druh vlastností, které umožňují jedinci vykonávat určitou činnost.
Psychologové rozlišují schopnosti různého druhu, např. verbální, numerické, prostorové, percepční
apod. V širším slova smyslu se soubor všech rozumových1 schopností označuje pojmem inteligence.
Inteligence je pak chápána jako velmi komplexní schopnost vyrovnávat se s životními úkoly a problémy,
jejíž jádro tvoří kognitivní dispozice, v níž se ovšem uplatňují i další faktory osobnosti.
Podle Gardnera tedy mu „intelektové schopnosti musí obsahovat soubor schopností, které
jedinci umožňují řešit skutečné problémy či obtíže a v případě potřeby objevovat potřebné a užitečné
metody či uskutečňovat nezbytná opatření – a dále schopnost odhalovat problémy či budovat základy
nového poznání“ (Gardner, 2005, s. 65 in Bäcker-Braun, 2012, s. 13).
Rozumové schopnosti pak lze rozdělit do několika oblastí. Jednotlivé oblasti tedy tvoří:
pozorování a vnímání a na ně navazující pozornost a postřeh, paměť, logické a abstraktní myšlení,
matematické – numerické dovednosti, všeobecné znalosti, fantazie a tvořivost, práce s písmeny – čtení,
verbální myšlení, prostorová a plošná představivost a pravolevá orientace (Čáp, Mareš, 2001).
V následujícím textu pak budeme věnovat pozornost charakteristice jednotlivých oblastí
a možnostem jejich rozvoje v předškolním vzdělávání.
Pozorování a vnímání, pozornost a postřeh
Pozorování je činnost, při které vyčleňujeme, zachycujeme a upevňujeme vlastnosti a vztahy
jednotlivých objektů a vztahů okolního světa v našem vědomí. Při pozorování studujeme objekty v
jejich přirozených podmínkách a vlastnosti objektů v přirozených vztazích v jakých existují v daném
objektu. Je však třeba odlišovat pozorování od prostého vnímání.
Vnímání nějakého objektu představuje proces bezprostředního odrazu tohoto objektu v našem
vědomí prostřednictvím našich smyslů. Výsledkem je vjem, což je celistvý obraz předmětu. Vjem odráží
vnější stránky předmětu. Na základě předchozího poznání a později i v našem myšlení vystihuje
podstatné vlastnosti (znaky) zkoumaných objektů a vztahů tzv. pojem.
Velice úzce s vnímáním pak souvisí pozornost. Ta však nepatří mezi základní intelektové
schopnosti, nicméně se na kognitivních procesech významně podílí. Lidé, kteří mají rychlou reakci,
rychle umí správně vyhodnotit situaci, často také dobře řeší předkládané úkoly.
Podle současných výzkumů se pozornost, paměť a motivace podílejí na kvalitě kognitivního
produktu mnohem více než samotná analytická inteligence. Jde o schopnost, kterou lze systematicky
trénovat a měnit.
Paměť
Paměť je schopnost uchovávat a používat informace. Jde o proces vštěpování (kódování),
uchovávání (retence) a vybavování (reprodukce) zkušenosti.

1

Mimo označení rozumových schopností se používají též pojmy kognitivní, poznávací nebo intelektové (Čáp,
Mareš, 2001)
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Paměť se dělí jednak podle délky doby uchování zapamatovaného na senzorickou,
krátkodobou, dlouhodobou. Podle formy ukládání informací pak dělím paměť na vizuální, akustickou
a sémantickou (ukládání významu informace) atd. Další variantou je rozdělení paměti na mechanickou
a logickou. Rozvíjení paměti lze trénovat mnoha známými způsoby jako je memorování říkanek, textů,
hry typu pexeso, Kimova hra, ale také pracovními listy se zakrýváním symbolů a vyžadováním po
překreslení, dopsání, doplnění atp.
Logické myšlení
Logiku můžeme nejobecněji definovat jako soubor zákonitostí myšlení a procesu poznání.
Logika se aktivně zabývá dokazováním pravdivosti výroků. V užším významu jde ve své podstatě o
hledání správné myšlenkové cesty, která vede k pravdivému závěru, k řešení předložené situace.
Logické myšlení umí vyvodit závěr z předloženého předpokladu nebo dokázat správnost
určitého řešení. V logice jde především o tvorbu strategie. Děti, které umí logicky uvažovat, umí
vytvářet pro řešení specifické strategie, které aktivně využívají i v nových situacích. Logika je na rozdíl
od tvořivosti čistě „konvergentní“ disciplína. Jde o to, že v logických úkolech chceme po dětech, aby
našli to jedno správné řešení. Samozřejmě existují i logické úlohy, které předem definují více možností
řešení. Je jich ale ve srovnání s uzavřenými úlohami mnohem méně. V úlohách na rozvoj logického
myšlení pro předškolní děti se nejčastěji setkáte s následujícími typy úloh:
a. co nejvíce nepatří mezi ostatní,
b. logické dvojice, vztahy mezi geometrickými symboly,
c. laterální úlohy a hádanky,
d. kvízy a šifry, domino, tetrys (čtvercové sítě)
Abstraktní myšlení
Schopnost abstrakce je analytická schopnost myšlení, která zpracovává konkrétní smyslový
materiál a zároveň při něm odhlíží od určitých znaků, vlastností a vztahů daného předmětu. Některé
znaky, vlastnosti a vztahy jsou vyčleňovány jako podstatné a současně nabývají variabilní charakter
prostřednictvím znaků nepodstatných. Výsledkem procesu abstrakce, který je těsně spjat se
zobecněním, jsou pojmy, které odrážejí podstatu předmětů. V praktické oblasti jde o práci se symboly,
geometrickými tvary, atp. Abstraktní myšlení lze rozvíjet: skládáním a výukou geometrických tvarů,
vytváření nových obrazců z tvarů, např. stavebnice Geomagic, předkládání soustav abstraktních
symbolů (značky aut, vlajky států (možnost dvojité abstrakce), dopravní značky, zákazové značky,
piktogramy apod.
Všeobecné znalosti
Všeobecnými znalostmi se míní soustava poznatků z různých oborů lidského vědění, studia.
Nadané děti mívají často hluboké znalosti některé oblasti lidské činnosti, je možné u nich ale také
zaznamenat tzv. všeobecný přehled již v předškolním věku (tj. orientují se v mnoha oblastech vědění
od přírodovědy a vlastivědy, přes umění, architekturu, dějiny až po matematiku a fyziku).
Typická témata pro poznávání předškolních dětí jsou: biologie, anatomie člověka, některé
oblasti fyziky (optika, mechanika, elektrika, astronomie), některá evoluční či historická období (doba
dinosaurů, prehistorie, středověk), vynálezy a technika, vulkány, tornáda a další přírodní jevy a
zákonitosti atp.

Tato brožura je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR.

Poradenství



Dotace EU



Rozvoj LZ



Vzdělávání



Pronájem místností

Tyto znalosti lze rozvíjet různými hrami a pracovními listy, které pracují s těmito vědomostmi,
lze využít téměř v jakékoliv činnosti. Vhodnými předškolními činnostmi a hrami jsou: různá tematická
puzzle (např. Vesmír a planety), práce s modely zvířat nebo modelem lidské kostry, didaktická hra
Původ potravy nebo Oblíkám se ve čtyřech ročních dobách, hra Česko, kde leží… nebo hra Umí prase
létat?
Fantazie a tvořivost
Tvořivost neboli kreativita je soubor schopností, které se projevují jako vynalézavost, vznik
něčeho nového, originálního, popř. tvůrčím řešením problémů. Podmínkou objektivní tvořivosti
je navíc využitelnost a užitečnost nově vzniklého produktu. U dětí se můžeme často setkat s tzv.
subjektivní tvořivostí, kdy samy přijdou na nějaké řešení, nápad, který již před nimi někdo vymyslel.
Pro ně však zůstává originálním, protože ony se s ním setkaly poprvé. K tvořivému myšlení přispívá
fantazie. Kreativní myšlení je označováno jako divergentní (rozbíhavé), tedy myšlenkový proces
vedoucí k velikému počtu nápadů a myšlenek. Opakem myšlení divergentního je myšlení konvergentní,
tedy myšlenkový postup směřující k jednomu správnému řešení. Příkladem je výběr jedné správné
položky v testu s více možnostmi výběru.
Základní způsobem, jak rozvíjet kreativitu jsou různé výtvarné činnosti a techniky (např.
kolorování, zapouštění barev do mokrého podkladu, otisky různých materiálů apod., jinou možností je
pak např. dokreslování nedokončených tvarů a určování, co obrázek znamená nebo dokončení příběhu,
hraní rolí atp.
Práce s písmeny – rozvoj předčení a předspaní
Čtení je způsob získávání informací z psaného textu. Zahrnuje schopnost poznávání symbolů
(písmen), které tvoří jazyk. Čtení a poslech jsou u lidí dva nejčastější způsoby získávání informací.
Dětem, které se naučily samy bez cizí pomoci číst, se označují jako hyperlektické. Pokud se tato
schopnost rozvíjí s jinými nápadně brzy se rozvíjejícími funkcemi, tehdy jde o projev mimořádně
nadaného dítěte, či lépe řečeno mimořádně rychlého intelektového vývoje. Čím dříve se dítě s písmeny
setká, tím lépe je na školní čtení připraveno. Neznamená to však, že by rodiče měli aktivně děti učit
číst. Možnosti rozvoje čtenářství: práce s písmeny (které písmeno ti předmět připomíná), se slovy,
větami, přesmyčky, doplnění slova, vyvozování prvního písmene atp.
Verbální myšlení a komunikace
Verbální myšlení je schopnost pohotově využívat znalosti pravidel jazyka a jeho slovní zásoby
ke komunikaci s ostatními členy dané jazykové skupiny. Je založeno na pochopení struktury
a principiálních zákonitostí jazyka jako celku, a to v jeho mluvené i psané podobě. Znalost detailů
aktuální pravopisné normy je druhotná. Je třeba umět rozpoznávat významové vztahy (homonymie,
synonymie, vyplývání, negace, argumentová struktura), gramatičnost/negramatičnost výrazů jazyka
a pravidla jazyka (systematické spojování části výrazů s jejich gramatickým nebo slovním významem).
Verbální myšlení je základem komunikace. Velmi úzce souvisí s rozvojem slovní zásoby.
Náměty pro rozvoj: vysvětlování slov, popis situace, dokončení příběhu/pohádky, přednášení
před skupinou osob, luštění písmenných šifer, práce s písmeny a slovy, přesmyčky, hraní deskových
her typu Kris Kros, Křížovky, trénink argumentace, hraní rolí.
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Prostorová, plošná a pravolevá orientace
Vnímání plochy a prostoru patří mezi schopnosti, bez kterých se v životě jen stěží obejdeme.
Plošnou a prostorovou orientací souvisí analyticko-syntetická inteligence, které nám pomáhá
orientovat se v neznámém prostředí, v mapě, najít správný směr. Bez této schopnosti nelze
konstruovat v geometrii ani v technických oborech. V zásadě jde o vnímání celku a jeho částí, schopnost
rozdělit objekt na části a naopak z částí usoudit na celek2. Schopnost přetočit v mysli prostorový objekt
se nazývá mentální rotace. Mezi klasické a tradiční hlavolamy, které tuto schopnost trénují, patří čínský
TANGRAM, dále veškeré puzzle, rozstříhané obrázky, vystřižené obrázky (doplň chybějící část),
Rubikova kostka, Cube 21 a veškeré stavebnice (podle Fořtíková, 2007).
Seznam použitých zdrojů:
 BÄCKER-BRAUN, K. Rozvoj inteligence u dětí od 3 do 6 let. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80247-4798-9.
 ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.
 FOŘTÍKOVÁ, J. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností, Praha: Portál, 2007, ISBN 978-80-7367297-3
 FOŘTÍKOVÁ, J., KURUCZOVÁ, S., VAŇKOVÁ, P. Se šikulou za dopravou Aneb jak zabavit
zvídavého předškoláka. Praha: TRITON, 2010.
 FOŘTÍKOVÁ, J., BERÁNKOVÁ, P., KURUCZOVÁ, S., VAŇKOVÁ, P. Se šikulou za zvířátky Aneb jak
zabavit nadané dítě 3-5 let. Praha: PORTÁL, 2010.
 KÁROVÁ, V. Šimonovy pracovní listy – rozvoj logického myšlení, Praha: Portál, 1998, ISBN 807178-224-6.
 Rébusy a hlavolamy pro celou rodinu, Fragment: Praha, 2014, s. 314
 VÁGNEROVÁ, M. WÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7182400- X.

2

Podrobněji v textu Rozvoj analyticko-syntetických schopností dítěte.
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Podpora profesního rozvoje učitelů mateřských škol v oblasti
podpory polytechnického vzdělávání II. část
 Prvky Montessori pedagogiky v praxi MŠ
 Stimulace logického myšlení u předškolních dětí
 Pedagogická diagnostika v MŠ, osobnost dítěte ve vztahu ke spolupráci
s ostatními dětmi
 Rozvoj analyticko-syntetických schopností dítěte
 Sledování a hodnocení pokroků dítěte, efektivní plánování jeho dalšího
rozvoje
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Prvky Montessori pedagogiky v praxi MŠ
Principy Montessori pedagogiky
 připravené prostředí
 senzitivní fáze
 polarita pozornosti
 izolace jedné vlastnosti
 trojstupňová výuka
 práce s chybou, zodpovědností a volbou
 práce s tichem a výchova k míru
Práce se suchým materiálem
 hledání věcí v materiálu – příprava na práci rukou
 přesýpání 2 hrníčky (hrubý materiál)
 přesýpání s trychtýřem
 přesýpání více nádob
 drcení (hřebíček, piškoty, chleba)
 přendávání vajíček
 přesévání přes sítko
 třídění – práce rukou, špetkový úchop, různé nástroje…
 navlékání korálku
 mletí kávy
 lžičkování – přendávání z misky do misky lžící, naběračkou…
 vkládání – kolečka na tyčku, knoflíky do pokladničky, tvary do otvorů
 krájení - plastelína
Práce s mokrým materiálem
 přelévání 2 hrníčky
 přelévání více hrníčků (plus nalévání po rysku)
 kapátka
 výroba pěny
 lovení věcí sítkem
 přenášení vody pomocí houby – z misky do misky
Sebeobslužné aktivity
 mytí rukou
 přenášení židliček (i stolů)
 zametání
 utírání stolů
 skládání ubrousků
 zavírání dveří
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Do praktického života patří péče o okolí – starost o květiny, úklid, zdvořilostní fráze (zdravení,
děkování) a rovnováha na elipse.
Smyslová výchova
 Vkládací válce
 Růžová věž
 Hnědé schody
 Červené tyče
 Párování barev
 Zvukové válečky
 Zvonky
 Látky
 Pytlík s věci, přírodninami, tělesy
 Termické destičky
 Termické válečky
 Hmotnostní destičky
 Hmatové destičky (ty smirkové)
 Čichové dózy
 Chuťové válce
 Barevné válce
 Konstruktivní trojúhelníky
 Vrstvené tvary
 Růžové kovové tvary
 Geometrická tělesa
 Binomická a trinomická krychle
Matematika
 Červenomodré tyče
 Krupice + smirková písmena
 Tyče a sada čísel k tyčím
 Vřeténka
 Sudá lichá
 Barevné korálkové schody
 Zlatý perlový materiál
 Sequinovy tabulky
 Doplňující aktivity
Jazyk – slovní zásoba
 Smirková písmena
 Pásy s písmeny
 Komoda s předměty
 Určování písmene ve slově
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Časová posloupnost
Obrázky – písmena
Třídění věcí
Pohyblivá abeceda
Doplňující aktivity

Připravené prostředí
 hodiny, kalendář přírody
 květiny
 zvíře
 pokusy:
o magnetické - nemagnetické
o plave – neplave
o barevná voda a květiny
o rozpouštění soli
Vztah živá – neživá příroda
Rostlinná říše:
puzzle, 2(3) složkové karty
pokusy (klíčení), párování, 2 (3) složkové karty
listy, plody, stromy, vývojové karty
Živočišná říše
puzzle, 2(3) složkové karty, modely,
farma
vývojové stádia
třídění zvířat
druhy zvířat
Zeměpis:
3 skleničky - vzduch, voda, země
globusy
mapa polokoule
modely planet
formy pevniny
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Stimulace logického myšlení u předškolních dětí
V tomto semináři byla pozornost věnována specifické oblasti myšlení, a to rozvoji myšlení
logického. Účastníci kurzu měli příležitost poznat specifika dětského myšlení a zároveň poznali oblasti
jeho rozvoje.
Myšlení lze v širším slova smyslu charakterizovat jako „nejvyšší formu aktuálního odrazu
objektivní skutečnosti. Je to cílevědomé a zprostředkované poznávání podstatných souvislostí a vztahů
předmětu subjektem, vytváření nových idejí, předvídání událostí a činů lidí.
Vzniká a realizuje se v procesu kladení otázek a řešení praktických i teoretických problémů.
Opírá o smyslovou zkušenost, avšak na rozdíl od smyslového odrazu jeho výsledky přepracovává,
poskytuje možnost získávat poznatky o takových vlastnostech a vztazích předmětů, jež jsou
bezprostřednímu smyslovému poznání nedostupné“ (Svoboda, Melichar, 2003, s. 8).
Neméně podstatné jsou pak základní znaky myšlení, k nimž náleží tyto vlastnosti:
a. KRITIČNOST – znamená pečlivě zvážit obsah pojmů, se kterými budeme operovat, kriticky
posoudit, zda zvolený způsob řešení je nejhodnější a umožní objektivní úsudek;
b. PRUŽNOST - projevuje se snahou opustit při řešení úlohy neúčinnou realizaci a hledat nový
způsob, zvláště při změně podmínek a nové situace;
c. ŠÍŘE – ROZSAH - předpokládá na základě dostatečných informací vidět četnější možnosti řešení
a případně i důsledky, které z nich vyplývají;
d. RYCHLOST - závisí na zdatnosti vybrat pohotově ze zásoby paměťového systému údaje
zajišťující správné a logické myšlení.
e. HLOUBKA – postřehování podstatných souvislostí a vztahů
f. PŘESNOST - schopnost výstižně postřehnout a zformulovat problémové úlohy, důsledně
postupovat při řešením dodržovat logické principy
g. TVOŘIVOST – zvýšená intelektuální aktivita, pružnost tvorby, originálnost, nezávislost
v myšlení (Svoboda, Melichar, 2003, http:psychologie.cuni.cz)
Myšlení dětí předškolního věku se dále ještě vyznačuje specifickými znaky, které jsou typické
pouze pro tento věk K těmto znakům např. egocentrismus (dítě ve svých soudech trvá na svém
subjektivním pohledu), centrace (ulpívání na jednom nápadném znaku), magičnost (interpretace světa
je zjednodušována fantazií)m arteficialismus (způsob výkladu vzniku okolního světa – „někdo to
udělal“), absolutismus (přesvědčení, že každé tvrzení je konečné), antromorfismus (polidšťování –
dávání živých vlastností neživým věcem), prezentismus (cenrace na přítomný čas – tady a teď),
fenomenismus (důraz na určitou zjevnou podobu – svět je takový, jak vypadá), (podle: Wágnerová,
2000). Tyto uvedené znaky by však s postupným vývojem dítě měly vymizet (cca do 8 roku věku). Určitě
bychom neměli opomenout, že rozvoj myšlení u dětí předškolního věku je velice úzce spjat také
s jazykovým vývojem. V podstatě by se dalo říci, že jazykový vývoj dítěte je odrazem jeho myšlení –
myšlení se realizuje jazykem. Jazyk jako takový je tedy způsobem existence myšlení, neboť věta je
souvislé seřazení slov vyjadřující hotovou myšlenku.
Jedním ze základních druhů myšlení je také logické myšlení. „Logické myšlení je takové myšlení,
které vychází ze znalostí základů logiky“. Logické myšlení úzce souvisí s pojmem VÝROK a rozhodováním
o jeho pravdivosti, či nepravdivosti.
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Podle Šimičkové (2008) lze oblasti rozvoje logického myšlení u dětí předškolního věku rozdělit
do těchto kategorií:
 orientace v prostoru a chápání pojmů v této oblasti;
 orientace v čase a chápání pojmů v této oblasti;
 před-matematické představy a geometrie.
Rozvoj orientace v prostoru a chápání pojmů v této oblasti
3 - 4 učí se rozhodovat o vzájemné poloze dvou objektů a podle pokynů správně umisťují
předložky, v, pod, nad, do, za, vedle, na, před, k, u, mezi, nahoře, dole, uprostřed, vpředu,
vzadu
4 - 5 předměty umisťují a samy rozhodují o vzájemné poloze dvou předmětů. Předložky + vpravo,
vlevo
5 - 6 předložky + vpravo, vlevo, vpředu, vzadu, blíž, dál, negace (dej míček tak ať není, aby nebyl…),
určování polohy vzhledem k druhé osobě.
Požadavky na děti nejstarší věkové skupiny:
Podle pokynů učitelky děti určují polohu předmětů. Modelují situace s využitím negace. Např.
„Dej míče tak, aby nebyly na stole. Ukaž ve třídě předměty, které nejsou pod něčím.″ (podle Šimičkové,
2008).
Do této oblasti také náleží práce s labyrinty a cestami, jejímž cílem je mimo rozvoje orientace
v ploše (2D) také rozvoj grafomotoriky. V jednotlivých věkových obdobích rozvoj orientace
v labyrintech a náročnost jednotlivých úloh následující:
3 - 4 držet správně tužku, volné zápěstí, udržet směr čáry, cesty – krátká, dlouhá, velmi jednoduché
4 - 5 labyrinty jsou složitější, 1-2 slepé cesty, kratší delší cesty
5 - 6 labyrinty složité, slepé cesty, křižovatky, cesty
Rozvoj orientace v čase a chápání pojmů v této oblasti
Mateřské škole spojujeme osvojování si základních pojmů pro orientaci v čase s prožitky dětí
ve světě bezprostředního okolí dítěte.
Chápání času se rozvíjí velice pomalu a souvisí s rozvojem abstraktního myšlení (existuje zde
jistá závislost na egocentrismu a názorovém konkretismu). Pro dítě předškolního věku chápání času
není důležité – převládá zde silný prezentismus, neboť dítě žije přítomností, tady a teď. Podle
Wágnerové (2000), dítě nespěchá – směřování činností k určeným časovým úsekům je spíše obtěžuje.
3 - 4 Dítě prožívá svůj život spolu se střídáním čtyř ročních dob (jaro, léto, podzim, zima).
4 - 5 Dítě se učí rozlišovat pojmy včera, dnes a zítra a fáze dne – ráno, poledne, večer, noc
5 - 6 Fáze dne může dítě doplnit o pojmy dopoledne a odpoledne. Může znát i názvy jednotlivých
dnů. Nadané děti dovedou poznávat i celé hodiny na hodinách.
Přestože všechny děti znají z prožitků život ve čtyřech ročních dobách, je pro ně příliš obtížné
znát na počátku školní docházky názvy všech měsíců a přiřadit je správně k jednotlivým ročním dobám
(podle Šimičkové, 2008).
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Rozvoj před-matematických představ a geometrie
Matematika je v předškolním věku prostředkem a výrazem rozvoje myšlení a logického
uvažování dítěte. Nejde jen o mechanické memorování a odříkávání čísel 3– dítě potřebuje rozvinout
mnoho schopností a dovedností a získat potřebné vědomosti v této oblasti. Předpokladem k úspěchu
je pochopení a upevnění základních pojmů souvisejících se světem čísel, velikosti a množství. Lze říci,
že výkony dítěte závisí na jeho „rozumových předpokladech“. Pro rozvoj před-matematických představ
v období předškolního věku je také velmi důležitá úroveň motoriky (pohyb a orientace v prostoru,
manipulace s předměty), neboť s rozvojem motoriky souvisí také rozvoj prostorového vnímání, které
je základním předpokladem pro geometrii a aritmetiku.
Podle Kaslové (2012) lze rozvoj před-matematických představ rozdělit do tří okruhů:
 dětské metody řešení problémů
 propedeutika aritmetiky
 propedeutika geometrie
Vlastní samostatnou specifikou je v tomto věku pak osvojování si pojmu číslo. Vlastní pojem
čísla je pro děti předškolního věku velice abstraktní. Děti se učí chápat číslo ve dvou vrstvách, a to
ve vrstvě slov a ve vrstvě představ. Chápání pojmu čísla je také odrazem úrovně kognitivního vývoje a
abstraktního myšlení.
Dítě zpočátku pojem čísla nechápe (váže si představu na konkrétní předměty) → číslo je
UKOTVENO PŘEDMĚTY (tři berušky, dva míče). Po objevení číselných vztahů dochází k tzv. specifickému
pojetí, jež bývá označováno jako NEUKOTVENÉ ČÍSLO. Dítě dokáže vyjmenovat číslo jedno po druhém
– počítá, tj. vyjmenovává prvky v určité posloupnosti, avšak chybí porozumění podstatě pojmu čísla.
Postupně si osvojuje si obecný pojem počtu, ale nechápe vlastní význam jednotlivých čísel. Pojem čísla
a manipulace s ním se rozvíjí postupně.
Hlavním cílem mateřské školy není naučit děti aritmetickým operacím sčítání, odčítání aj., ale
vést děti k pochopení množství a jeho porovnávání a dále pak k vzestupnému či sestupnému
vyjmenovávání číselné řady od 1 – 10. Níže si blíže přiblížíme jednotlivé okruhy:
Dětské metody řešení problémů
Těžištěm této oblasti je zmíněné chápání pojmu čísla.
3 - 4 chápou pojem čísla do tří, prvky nepočítají po jedné, chvíli se zamyslí nad otázkou, kolik je
na obrázku krtků, ježků, zajíců a pak odpoví tři;
5 - 6 chápou pojem čísla do pěti, umí určit počet prvků do 104 . Mnohé předškolní děti dovedou
vyjmenovat čísla do 20 i výše až do 100. Což je otázka přenosu učení – tzv. transferu.
Propedeutika aritmetiky
Do této oblasti také náleží tzv. tvoření skupin prvků - sjednocení, tvoření dílčích podskupin –
třízení, určování počtu prvků, porovnávání počtu prvků (více, méně, o jedna více, o méně apod.)

3

Záměrné učení čtení symbolů čísel, popř. jejich psaní do mateřské školy nepatří!

4

Až v první třídě se děti učí k počtu prvků dané množiny přiřadit správné číslo a toto číslo i napsat. Jedná
se o přiřazování čísla k danému množství.
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Propedeutika geometrie
Do oblasti propedeutiky geometrie náleží vnímání tvarů a objemů pozorovaných předmětů
(těles) a následné osvojování si jejich poznání a pojmenování. V jednotlivých věkových obdobích je
rozvoj následující:
3-4
pozorované předměty člení: a) podle celkového objemu, malý velký; b) podle délky,
krátký, dlouhý
4-5
srovnávání více předmětů:
a) menší než
b) podle délky - kratší, delší
c) podle šířky - široký, úzký, širší X užší
5-6
srovnávání až šesti předmětů navzájem, a, b, c, d, podle výšky, vysoký, nízký, vyšší,
nižší, porovnávání provádíme společně po přiložení předmětů k sobě.
Samostatnou kategorií je v této oblasti osvojování si znalosti jednotlivých geometrických tvarů:
3 – 4 děti kruh, čtverec rozlišují a poznají, ale nepojmenovávají;
4 – 5 děti kruh, čtverec, trojúhelník poznají, ale nemusí pojmenovat některý z nich;
5 – 6 děti kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník – rozliší, poznají a pojmenují všechny
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Pedagogická diagnostika v MŠ, osobnost dítěte ve vztahu ke spolupráci
s ostatními dětmi
Diagnostika dítěte předškolního věku je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí:
 motoriky, grafomotoriky
 zrakové vnímání a paměti
 sluchové vnímání a paměti
 vnímání prostoru
 vnímání času
 základních matematických představ
 řeči (myšlení)
 sociálních dovedností
 sebeobsluhy (samostatnosti)
 hry
Kresba, lateralita
Než dítě začíná více kreslit, popř. před zahájením záměrného cvičení zaměřeného na rozvoj
grafomotoriky, je důležité znát lateralitu dítěte. Pro psaní a čtení je především důležitá lateralita oka a
ruky.
Lateralizace je pozvolný proces
 období více symetrického či asymetrického užívání rukou – obvykle do 4let
 ve 4 letech používání jedné ruky přednostně jako obratnější aktivnější
 5-7let začíná se lateralita horních končetin zřetelně projevovat a vyhraňovat
 10-11let se lateralita plně ustaluje
Spontánní kresba
Posuzujeme několik hledisek a to z hlediska:
 obsahového (obsahová pročleněnost, bohatost, námětová různorodost)
 formálního (vedení čáry, její plynulost, jistota, přesnost, návaznost, kreslení podle předlohy).
Oslabení motorických schopností a dovedností může ovlivnit řadu školních schopností, dovedností a
výkonů, například:
 zúžený výběr tělesných aktivit v důsledku pohybové neobratnosti
 zapojení do kolektivu, sdílení aktivit s ostatními vrstevníky, může vést až k nežádoucím
způsobům chování (dítě volí jiný, nežádoucí způsob k získání pozornosti)
 neobratnost v jemných pohybech může vést při hře k nespokojenosti, přerušování hry,
přebíhání mezi aktivitami
 nižší obratnost mluvidel ovlivňuje komunikační schopnosti a dovednosti
 vliv na rozvoj vnímání – prostoru, zrakového vnímání
 potíže ve psaní – úprava, čitelnost, rychlost psaní, ovlivnění obsahu psaného
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Vývojové škály zrakového vnímání
 vnímání figury a pozadí
 konstantnost vnímání – po 2 roce
 zrakové rozlišování
 poloha předmětu v prostoru – horní-dolní postavení, později vpravo-vlevo,
 konkrétní obsah - je typický pro předškolní věk
 zraková analýza a syntéza – předškolní věk vnímání se zaměřením spíše na celek než detail
 pohyb očí na řádku (sledovat text odshora dolů a zleva doprava)
 zraková paměť.
Vnímání prostoru a prostorové představy
Své začátky má v kojeneckém věku v senzomotorickém vnímání. Senzomotorické vnímání je
základem pro utváření prostorových představ a pojmenování prostorových vztahů. Nejdříve dítě chápe
a posléze zařadí do aktivního slovníku pojmy nahoře-dole, později přidá pojmy vpředu- vzadu, okolo
pátého roku vpravo – vlevo. Představy o prostoru dále zahrnují odhad a zapamatování si vzdálenosti,
porovnání velikosti objektů, vnímání části a celku a vzájemný poměr velikostí jednotlivých částí a celků.
Vnímání času
 Vnímání plynutí času – omezeno na charakteristické činnosti - den a noc,- ráno, poledne,
večer. Čím je časový úsek delší, tím je pro dítě obtížnější vytvořit si představu trvání daného
úseku.
 Vnímání časové posloupnosti, časového sledu – kojenec se naučí, že pokud bude křičet,
dostane se mu pozornosti, dostane napít, když později dítě uvidí např. oblečení ví, že půjde
ven apod.
Řeč




Začíná novorozeneckým křikem
Prostředkem komunikace
Nástrojem myšlení

Motorika
 Vyzrání hrubé motoriky – sed, lezení a zejména chůze. Vertikální poloha je pro mluvení
mnohem výhodnější a samostatný pohyb velmi rozšiřuje akční rádius dítěte. S nástupem chůze
– kolem 1roku se začíná rozvíjet aktivní slovní zásoba.
 Jemná motorika – obratnost rukou, uchopování drobných předmětů – podporuje vývoj řeči.
Vliv vnímání na rozvoj řeči
 Zrak (odezírání pohybu mluvidel, odezírání neverbální komunikace, první slova jsou spojena se
zrakovými vjemy)
 Sluch (zhruba ve třetím až čtvrtém měsíci dítě hledá zdroj zvuku, ve čtvrtém až pátém měsíci
lokalizuje zdroj zvuku, v šesti měsících se rozvíjí schopnost aktivního záměrného poslouchání)
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Vliv sociálního prostředí na rozvoj řeči
 Nevhodné výchovné styly nebo nedostatek podnětů mohou mít za následek pomalejší
vyzrávání řeči.
 Na druhou stranu nadbytek stimulace a velký důraz na správnost řeči je také ohrožující (může
vést k neurotickým projevům, k negativismu, k zadrhávání).
Sluchové vnímání a paměť
Sluch je jedním z prostředků komunikace, významnou měrou ovlivňuje rozvoj řeči a tím i
abstraktní myšlení.
 sluchové podněty vnímá plod již v prenatálním období
 po narození reaguje dítě na hlas matky
 okolo třetího až čtvrtého měsíce se otáčí za zdrojem zvuku, lokalizuje zvuk
 před prvním rokem rozumí jednodušším pokynům – udělá ham, ukáže jak je veliké, udělá pápá
apod.
Sluchové vnímání v předškolním období
 vnímání figury a pozadí
 rozvíjí se záměrné naslouchání - s větší koncentrací pozornosti
 postupně se rozvíjí sluchová analýza a syntéza
 sluchová diferenciace, rozlišení
 vnímání rytmu
 sluchová paměť
Sociální dovednosti
Lidské vztahy jsou pramenem, ze kterého dítě uspokojuje svoje citové a sociální potřeby,
zároveň jsou zdrojem sociálního učení.
Formy sociálního učení
 zpevňování
 odezírání
 očekávání
 nápodoba a ztotožnění
V sociálním učení má největší význam nápodoba a následné upevnění určitého způsobu chování.
Sebeobsluha – samostatnost
Dítě má přirozenou tendenci k pohybu, činnosti, nepodobování, nezávislosti. Poměrně záhy se
proto setkáváme s projevy “já sám” a “já taky”. Dítě chce zkoušet, napodobovat to, co dělají dospělí.
Tuto vývojovou potřebu bychom měli podchytit a využít k nácviku samostatnosti v sebeobsluze.
Pedagogicko-psychologická diagnostika dítěte v předškolním věku vychází z toho, že mateřská škola
“není místem výkonu, ale místem rozvoje” dítěte, a proto by ani neměly být zdůrazňovány rozdíly mezi
jednostlivými dětmi. Diagnostikou rozumíme zjištění stavu, posouzení, hodnocení, zahrnuje
posloupnost činností vedoucí k diagnóze.
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Metody pedagogické diagnostiky v MŠ
 Pozorování – chceme-li zvyšovat reliabilitu (hodnocení přesnosti a spolehlivosti), můžeme
požádat učitelku, aby souběžně s námi prováděla pozorování, a pak oba nálezy
konfrontujeme.Je vhodné používat technické prostředky (videozáznam, nahrávka), pomohou
nám opakovaně analyzovat sledovanou situaci.
 Rozhovor
 Dotazník
 Didaktické testy vědomostí, dovedností
 Analýza hry
Pozorování
 Patří mezi základní, ale velmi náročné diagnostiké metody.
 Využíváme zejména extrospekce dítěte s dospělým.
 Introspekce (sebepozorování prováděné dítětem samým) není z vývojového hlediska ještě
možná
 Nemělo by být jednorázové, náhodné a příliš široké.
 Ke zvyšování validity (platnosti) přispívá tzv. strukturované pozorování, které předpokládá
vytvoření obsahových kategorií pro sledované jevy.
 Nestrukturované pozorování – zapisujeme, zaznamenáváme jevy, které jsme registrovali. Je to
náročnější na průběh i na vyhodnocování (něco nám může uniknout).
Rozhovor
 Musíme vědět, na co, jak a kdy se ptát a jak získané údaje posuzovat, interpretovat.
 U dětí předškolního věku je diskutabilní, zda nám mohou poskytnout skutečně validní
informace prostřednictvím rozhovoru (pokud dotazováním nezjišťujeme určité vědomosti).
 Především u mladších dětí provádíme rozhovor též s rodiči, kteří nám o dítěti mohou
poskytnout důležité informace.
Dotazník
 Dotazník pro rodiče – před nástupem do mateřské školy, zjišťuje základní informace o dítěti
(zdravotní stav, psychickou vyspělost, individuální zvláštnosti v chování a prožívání, oblíbené
činnosti), případně i o rodině.
 Dotazník pro rodiče při průběžném hodnocení pokroku dítěte a při závěrečném hodnocení
před odchodem z mateřské školy.
 Dotazník pro učitelky MŠ – vyplňuje dotazník o dítěti pro odborné pracoviště.
Didaktické testy vědomostní, dovednostní
 Bývají většinou zaměřeny na hodnocení pokroku dítěte – většinou se používají ve školách. V
předškolním věku se užívají také, i když zde je více zdůrazňováno hodnocení pokroku dítěte
vůči němu samému než vůči samotným dětem ve skupině.
 Tyto testy mají většinou podobu slovní, a nikoliv písemnou.
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Metody psychologické diagnostiky pro učitelky mateřských škol
 Anamnestický rozhovor – dodržovat zásady důvěrnosti sdělených informací.
 Testy: Jiráskův Orientační test zralosti a Kresba lidské postavy
 Pozorovací schéma k posouzení školní způsobilosti (Kondáš) – hodnotí dosaženou úroveň
dítěte v několika oblastech.
Diagnostika školní zralosti a připravenosti
 Kvalitní příprava na základní školu je jedním z cílů výchovné práce v mateřské škole.
 Základní škola obecně staví na výsledcích práce mateřské školy a současně má řadu požadavků,
které dítě nezíská prostým zráním, přítomností ve společnosti a někdy ani jen rodinnou
výchovou, ale je k němu zapotřebí specifický trénink.
 Obě instituce proto musí koordinovat své požadavky tak, aby mezi nimi existovala jasná
návaznost, aby se některé dovednosti získané v MŠ přechodem do ZŠ neztrácely a aby naopak
MŠ připravovala na faktické požadavky ZŠ.
Seznam použité literatury:
 Bednářová, J., Šmardová, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Co by dítě mělo umět ve
věku od 3 do 6let. Brno, Computer Press 2011
 Kucharská, A., Švancarová, D.: Bezstarostné roky? Praha, Scientia 2004
 Langmmeier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha, Grada 1998
 Matějíček, Z.: Prvních 6let ve vývoji a výchově dítěte. Praha, Grada 2005
 Mertin, V., Gillernová, I.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha, Portál 2010
 Zelinková, O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha, Portál 2001
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Rozvoj analyticko-syntetických schopností dítěte
K základním myšlenkovým operacím, jež by měly být rozvíjeny v předškolním vzdělávání, náleží
také procesy analýzy a syntézy. Oba procesy jsou neodmyslitelnou součástí dalších rozvíjených oblastí,
např. rozvoje sluchového a zrakového vznímání, řeči a myšlení jako takového.
Analýzou se rozumí obecná schopnost jedince myšlenkově rozkládat struktury na jejich dílčí
prvky a dále pak s těmito prvky operovat. Zahrnuje schopnost vyvozovat logické a faktické spojitosti
a vnášet strukturu do zdánlivě chaotických informací výlučně na základě faktů. Podílí se na tvorbě
závěrů a zvládání nových myšlenek. Skládá se z těchto kroků:
 rozdělení celku, koncepčně, nebo fyzicky, na nezávislé části
 zjištění vlastností a chování těchto jednotlivých částí
 dedukce vlastností a chování celku
Naopak syntézou se rozumí sjednocování či kombinování jednotlivostí do určitého
(mentálního) celku, kde závěr není obsažen ve výchozích (vstupních) údajích, ale výsledkem je něco
zcela nového. Pro dítě je syntetické myšlení náročnější než analytické a vyžaduje navíc kultivovanou
schopnost vhledu (tj. zapojení intuice). Syntetické (intuitivní) myšlení nepostupuje v konkrétních
krocích, ale opírá se znalost dané situace (předmětu, oboru apod.). Oba procesy mají specifický význam
pro rozvoj dětského myšlení. Procesy analýzy pomáhají dítěti k uvědomění si jednotlivých částí nebo
prvků daného předmětu. Učí oddělovat podstatné od nepodstatného a vedou k rozkladu od složitého
k jednoduchému. Zatímco procesy syntézy učí dítě postupovat od jednotlivostí k celku a vede k utváření
závěrů, které nemusí být jasně obsaženy ve výchozích údajích, tj. zapojení intuice.
Rozvoj a stimulace výše uvedených poznávacích procesů, jejíž součástí jsou procesy analýzy
a syntézy, je základním předpokladem pro rozvoj dalších dovedností souvisejících s učením. Těmi jsou
dovednost čtení, psaní, rozvíjení před-matematických dovedností a všeobecných znalostí o světě5.
Z pohledu významu rozvoje procesů analýzy a syntézy byla v semináři pozornost věnována
zejména rozvoji základních oblastí, jež jsou významné pro rozvoj dovednosti čtení a psaní. Za tyto
oblasti považujeme zejména rozvoj sluchového a zrakového vnímání6.
Rozvoj sluchové analýzy a syntézy
Sluchová analýza a syntéza spolu úzce souvisejí, v praxi je nelze od sebe oddělit. Sluchová
analýza - rozkládání slova na hlásky - je nutná k tomu, aby se dítě naučilo psát, zatímco sluchová syntéza
- skládání hlásek do slov je předpoklad nácviku čtení. Při nácviku sluchové analýzy a syntézy
postupujeme od nejsnazšího ke složitějšímu - vycházíme z vět, které jsou prostředkem dorozumívání,
mají svůj obsah - postup nácviku:
 rozklad věty na slova
 rozklad slova na slabiky
 rozklad slova na hlásky

5

Metodice rozvíjení před-matematických dovedností a rozvíjení všeobecných znalostí byla věnována pozornost
na předcházejícím kurzu s názvem: Rozvoj rozumových schopností dětí předškolního věku. Zde lektorka
představovala také práci s potřebnými pomůckami.
6
Uvědomujeme si, že rozvoj dovednosti čtení a psaní souvisí také rozvojem paměti, řeči a grafomotoriky,
avšak vzhledem k tematickému zaměření kurzu byla cíleně pozornost věnována právě procesům zde uvedeným.
Rozvoj paměti, řeči a grafomotoriky zde byl nastíněn okrajově.
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Rozvoj zrakové analýzy a syntézy
Úroveň zachycení a zpracování zrakových vjemů v předškolním věku je také významným
činitelem pro rozvoj čtenářských dovedností a dovedností s tím souvisejících (grafomotoriky - průpravy
pro psaní). Rozvinuté zrakové vnímání je základním předpokladem mimo jiné k úspěšnému zvládnutí
čtení a psaní písmen, slabik slov, číslic a čísel. K tomu, aby dítě správně četlo, potřebuje mít vyzrálou
zrakovou schopnost:
 rozlišení figury a pozadí,
 rozlišování detailů a polohy předmětů (optickou diferenciaci),
 zrakové analýzy a syntézy,
 záměrného vedení očních pohybů (sakadické pohyby),
 zrakové paměti,
 vizuomotorické koordinace. (podle: Bednářová, Šmardrová, 2008)
Představme si krátce charakteristiku jednotlivých škál zrakového vnímání a důsledky pro
výuku, v případě, že má dítě některou z oblastí oslabenou:
Figura a pozadí
Figurou a pozadí se rozumí jistá úroveň vnímání zrakových podnětů, kdy dochází k jejich
uspořádávání. Celek vnímaného obrazu je rozčleněn na objekt, který nás zajímá přednostně (figuru)
a jeho okolí (pozadí). Jde o schopnost soustředit se na potřebný zrakový podnět.
Oslabení figury a pozadí může mít u dítěte předškolního věku za následek:
 Ztíženou orientaci v ploše při prohlížení složitějších obrázků s více prvky
 Potíže při zaměření pozornosti na jednotlivé prvky, jejich splynutí s pozadím (podle Bednářová,
Šmardrová, 2010)
Rozlišování detailů a polohy předmětů (optická diferenciace);
Rozlišení detailu a polohy úzce souvisí s konstantností vnímání – rozpoznávání předmětu bez
závislosti na jeho barvě, velikosti, umístění. Konstantnost vnímání se rozvíjí s chápáním trvání objektů.
Dítě je schopno zpočátku odlišit výrazněji jiný prvek. S věkem se stává schopnost zrakového vnímání
diferencovanější a dítě dokáže postřehnout i méně vyzrálé rozdíly.
Oslabení zrakového rozlišování může mít u dítěte před/školního věku za následek:
 záměny písmen lišících se detailem (např. záměny písmen m-n, k-h, záměny číslic 3-9, 47,záměny operačních znaků v matematice),
 obtížné rozlišení horno-dolního postavení (záměny písmen a číslic lišících se polohou nahoředole- např. t-j, b-p, 6-9),
 obtížné rozlišení pravo-levého postavení – záměny písmen lišících se polohou vpravo-vlevo
(např. záměny d-b, číslic 6-9), zrcadlení zejména velkých tiskacích písmen, záměny ostatních
grafických znaků,
 pomalejší osvojování písmen, jejich zapamatování,
 oproti vrstevníkům pomalejší čtení se zvýšenou chybovostí (podle: Bednářová, Šmardrová,
2010)
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Zraková analýza a syntéza
Vnímání celku předchází vnímání dílčích částí. Pro předškolní věk je charakteristické vnímání
se zaměřením spíše na celek než na jednotlivé části. Pro čtení, psaní, počítání je však důležité vnímání
celku i jeho jednotlivostí. Vnímání částí sehrává výraznou roli při odlišení detailů, je významné pro tzv.
technické myšlení, matematiku.
Oslabení zrakové analýzy a syntézy může mít u dítěte ve školním věku za následek:
 pomalejší osvojování písmen, jejich zapamatování, častější záměny,
 potíže v matematice-v aritmetice i v geometrii,
 později potíže v naukových předmětech (práce s mapou, apod.) (podle: Bednářová, Šmardrová,
2010)
Záměrné vedení očních pohybů (sakadické pohyby)
Sakadickými pohyby se rozumí záměrné vedení očních pohybů zleva doprava, sledování
jednoho řádku po druhém, odshora dolů, uvědomování si posloupnosti-čím řádek, slovo, slabika, číslo
začíná a čím pokračuje. Jsou velice důležité pro čtení, psaní, matematiku. Oční pohyby jsou také
významné pro rozvoj tzv. „čtecího pole“.
Oslabení vedení očních pohybů může mít u dítěte ve školním věku za následek:
 obtíže v udržení pozornosti na právě čtený text,
 přeskakování nebo opakování řádků v textu,
 přeskakování částí slov při čtení, domýšlení slov,
 inverze v pořadí písmen (záměny typu až- ža, od-do),
 pomalejší a namáhavější čtení (podle: Bednářová, Šmardrová, 2010)
Zraková paměť
Přesnost a zapamatování si zrakově vnímaných objektů ve školním věku významně ovlivňuje
učení, mimo jiné umožní i správně si pamatovat a vybavovat symboly-písmena, číslice.
Oslabení zrakové paměti může mít u dítěte ve školním věku za následek:
 obtíže v zapamatování si a vybavení tvarů písmen, jejich rozpoznání,
 obecně obtíže při učení; (podle: Bednářová, Šmardrová, 2010)
Vizuomotorická koordinace;
Jde o schopnost integrace zrakových vjemů s jemnou motorikou ruky. Je jednou z důležitých
podmínek úspěšného rozvoje grafických dovedností dítěte (psaní, kreslení), kdy dítě například musí
viděné písmeno zachytit do zrakové paměti a spojit tento obraz ze své představy s pohyby ruky a prstů.
Oslabení vizuomotorické koordinace může mít u dítěte ve školním věku za následek:
 obtíže ve čtení (orientace na 2D ploše – po řádku, sloupci – směrovost čtení – zleva doprava –
ukazování prstem);
 obtíže v nácviku psaní a psaní jako takovém, v kresebném vyjadřování; (podle: Bednářová,
Šmardrová, 2008)
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Obsahem kurzu bylo také představení procesu čtení a psaní, a to jak z pohledu fyziologie,
tak z pohledu didaktické složky.7 Opomenuto také nebylo představení stádií vývoje osvojování si těchto
dovedností v předškolním věku a následná diagnostika jednotlivých stádií8.
Pozornost byla také věnována představení jednotlivým metodám výuky čtení v 1. ročníku
základní školy a jejich následnému porovnání, neboť ty staví na procesech analýzy a syntézy. Zde
bychom se opět odkazovali na publikace lektory, v nichž se specializuje na tuto problematiku.
Seznam použité literatury:
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Sledování a hodnocení pokroků dítěte, efektivní plánování jeho dalšího
rozvoje
Pozorování
 spontánní (nahodilé) či záměrné (řízené)
 spolehlivé a objektivní
Hovoříme-li o projevech dítěte, máme na mysli to, co dítě dělá a co učitelka vidí. Jedná se o
činnosti, ale zároveň o projevy toho, co a jak dítě prožívá. Záměrné pozorování spočívá v promyšleném
soustředění se na určité projevy dítěte v určitých situacích. Základním požadavkem je, abychom dítě
pozorovali v prostředí, kde se cítí bezpečně a dobře a aby podmínky pro hru a činnost byly přirozené a
stimulující.
Vývojové řady vybraných cílových dovedností a osobnostních charakteristik:
1. Dítě a jeho tělo
2. Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, sebepojetí, city, vůle
3. Dítě a ten druhý
4. Dítě a společnost
5. Dítě a svět
Dítě a jeho tělo
Všímejte si u dítěte:
 zda je jeho chůze s odvíjením chodidel, s užší stopou
 zda při chůzi ze schodů a do schodů střídá nohy
 zda je jeho běh v užší stopě s letovou fází
Jaké má držení těla:
 nesprávné (má ohnutá záda, nesprávně vysunutou bradu, prohýbá se v oblasti bederní a krční)
 na pokyn se snaží o správné držení těla, vydrží se kontrolovat jen po krátkou dobu
 při kontrole si je vědomé, co je správně a zpravidla se o to snaží, ne vždy se mu to daří
Jak umí:
 zacházet s nůžkami (správné držení, postavení nůžek, střih podle čáry, vystřihování)
 pracovat s papírem (překládat, trhat a vytrhávat, slepit, apod.)
 modelovat (podle instrukcí, podle vzoru, podle fantazie; válec koule; na ploše, v prostoru)
Jak drží tužku:
 nesprávně, v dlani x správně, uvolněně
 nesprávně, čtyřmi prsty, příp. křečovitě
 správně, tj. třemi prsty, ale křečovitě, drápovitě (dítěvytáčí zápěstí), dítě příliš tlačí na podložku
Jak zvládá:
 zachovávání čistoty a použití toalety, omytí rukou, čištění zubů
 používání hrníčku, lžičky, příboru apod.
 oblékání svršků, obouvání, zavazování tkaniček, zapínání zipu, knoflíků apod.
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Dítě a jeho psychika
Všímejte si u dítěte:
 zda vyslovuje nesprávně pouze izolovanou hlásku a kterou
 jak při mluvení dýchá, jaké je tempo a intonace řeči
 která slova mu dělají problémy
V kterých mluvnických kategoriích má problémy:
 v rozlišování jednotného a množného čísla
 v užívání předložek (v, na, pod, aj.)
 v užívání přítomného, minulého a budoucího času
Všímejte si u dítěte:
 zda je zajímá poslouchat různá vyprávění, pohádky a příběhy
 zda samo rádo vypráví
 zda dovede zdůvodnit chování aktérů příběhu, vysvětlit okolnosti příběhu, popř. odhadnout,
jak by mohl příběh končit, kdyby…
Jaký je typ jeho vnímání (jaké aktivity preferuje):
 zda preferuje zrakové a prostorové vnímání (prohlížení obrázků, hledání detailů na obrázcích,
vyhledávání věcí v prostoru aj.)
 zda preferuje aktivity, kde se uplatňuje sluchové vnímání a řeč, jako je např. poslech hudby,
naslouchání příběhům, vyprávění aj.
 zda preferuje pohybové aktivity, kde se uplatňuje kinestetické a hmatové vnímání (pohybové
hry, manipulace s předměty aj.)
Jaké barvy zná a rozlišuje:
 běžné (černá, bílá, červená, zelená, modrá, žlutá, hnědá)
 další (oranžová, růžová, šedá)
Všímejte si u dítěte, které pojmy postupně zvládá, čemu rozumí a co umí správně používat:
 pojmosloví charakterizující umístění předmětů v prostoru: na, nad, pod, za, pře, nízko, vysoko,
mezi, daleko, blízko, vpravo, vlevo, vpředu, napravo od, nalevo od, uprostřed, na kraji, na konci
 pojmosloví směřování předmětů: dopředu, dozadu, nahoru, dolů, za mne, přede mne, vedle,
doprava, doleva, do středu
 pojmosloví času: dlouho – krátce, dlouho – déle, dříve – později, předtím - potom
Všímejte si u dítěte, zda dovede:
 rozpoznat základní geometrické tvary
 slovně označovat základní geometrické tvary
 manipulovat s geometrickými tvary prostorovými (kostky), plošnými (skládanky)
Všímejte si u dítěte, kterým konkrétním pojmům rozumí a kterých správně používá:
 pojmosloví geometrických tvarů: kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník, koule, kvádr, krychle
 pojmosloví velikosti: dlouhý, krátký, velký – malý, větší – menší – nejmenší - největší, stejný
 pojmosloví váhy: lehký – těžký, lehčí – těžší, nejlehčí – nejtěžší, stejně těžký
Všímejte si, jak se dítě projevuje při intelektových činnostech:
 řeší úkoly a situace především na základě nápodoby a opakování
 rádo experimentuje a postupuje samostatně cestou pokusu a omylu
 snadno a rychle postřehuje změny (co je nového, co chybí)
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Jak je samostatné při řešení problémů:
 opisuje od ostatních – (pouze napodobuje...)
 vyčkává, až někdo začne aktivitu, ale dokončí činnost samo – potřebuje radu, návod
 začne pracovat samo a samo i dokončí činnost
Jak reaguje na neúspěch:
 má vztek, je agresivní na sebe nebo na ostatní děti
 je lítostivé, pláče
 snaží se potlačit pocit neúspěchu, reaguje stažením se do sebe
Jak se s případným neúspěchem vyrovnává:
 dítě se vypořádá s případným neúspěchem, ale v příštích činnostech potřebuje více povzbuzení
 případný neúspěch nemá vliv na příští činnost dítěte
Všímejte si u dítěte, zda dítě je převážně:
 bojácné, nesmělé, uzavřené, poddajné, podřídivé, povolné
 vyrovnané, přiměřeně sebevědomé, přizpůsobivé
 aktivní, činorodé, veselé
Dítě a ten druhý
Všímejte si u dítěte, jak reaguje, pokud s ním dospělým odmítne komunikovat:
 agresivně
 stažením do sebe
 lítostivě, pláčem
Všímejte si u dítěte:
 zda navazuje komunikaci snadněji, je-li osloveno (samo zpravidla nezačíná)
 jak reaguje, je-li druhým dítětem odmítnuto (např. agresivně, stažením do sebe, lítostivě,
pláčem, odmítáním komunikace s dítětem apod.)
Jak se projevuje v situacích společné hry:
 jaké aktivity mu usnadňují navázat spolupráci
 zda preferuje paralelní nebo kooperativní hru
 zda má stálého partnera pro hru (nehraje si s nikým jiným) nebo nemá (střídá je)
Dítě a společnost
Všímejte si u dítěte:
Jaká je jeho pozice ve skupině:
 dítě nepatří mezi oblíbené
 dítě patří spíše mezi méně oblíbené
 dítě patří spíše mezi oblíbené
Jak se projevuje ve skupině (co má rádo):
 je komunikativní a společenské, ve společnosti je rádo a spokojené
 je sice rádo ve společnosti ostatních, ale také některé činnosti dělá rádo samo
 nemá rádo společnost ostatních dětí, je samotářské
Jak se chová k ostatním:
 podělí se o hračku či pamlsky
 nerado se dělí
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 je ohleduplné a pomáhá druhým
Jakou roli zpravidla zastává při společné hře:
 je submisivní, spíše pasivní, přizpůsobuje se a ustupuje ostatním
 je dominantní, aktivní, má hlavní slovo
 je iniciativní, dává podněty pro hru, formuluje principy hry
Jak se chová ve vztahu k pravidlům her:
 přizpůsobuje se pravidlům hry, je spravedlivé, nepodvádí ani druhé z podvádění neosočuje
 odmítá se pravidly řídit a snaží se je obejít
 nesouhlasí-li s pravidly, chce zavést jiná pravidla
Dítě a svět
Všímejte si u dítěte:
 zda má aktivní zájem o nové poznatky, je zvídavé, učenlivé
 zda se na věci, kterým nerozumí, ptá
 zda neprojevuje zájem, neptá se
Seznam použité literatury:
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Osobnostní a sociální rozvoj učitelů mateřských škol
 Asertivita v prostředí MŠ
 Komunikace, prezentační schopnosti, týmová spolupráce
 Syndrom vyhoření
 Sebekoučování, sebeprezentace
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Asertivita v prostředí MŠ
Podle Taylorové (2010) lidé potřebují zlepšit komunikační dovednosti proto, že to potřebuje
naprosto každý. Komunikace je základním stavebním kamenem každé organizace. Veškerá vaše
pracovní činnost vyplývá z komunikace. Schopnost dobře číst, psát, vyjadřovat se a naslouchat je proto
naprosto zásadní k tomu, abyste úspěšně dokončili práci a dosáhli svých cílů. Při rozvíjení pracovní
kariéry objevíte mnoho důvodů, proč vám mohou dobré komunikační schopnosti prospět (pracovní
pohovor, úspěch v práci, postup v kariéře). Zde je několik zásadních důvodů proč v dnešním
proměnlivém světě tolik potřebujeme dobře komunikovat: (neustálý pokrok v technologiích, globální
komunikace, informační věk, týmová pracovní prostředí).
Efektivní komunikace (Taylorová, 2010, s. 9)
Ten, kdo umí úspěšně komunikovat, zná:
 své téma
 své silné a slabé stránky
 vhodné výrazy, které může použít
 nejúčinnější otázky, které může položit
Ten, kdo umí úspěšně komunikovat má:
 jasný hlas
 patřičnou sebeúctu
 dostatek energie, nadšení a elánu
 správné držení těla
 dobré schopnosti naslouchat
 schopnosti jasně sumarizovat
Ten, kdo umí úspěšně komunikovat, ví, jak:
 použít slova, se kterými se s posluchači můžou ztotožnit
 být otevřený novým nápadům
 změnit svůj přístup, je-li to nutné
 dodat posluchačům pocit pohody a ohodnocení
 projevit empatii s posluchači
 uváženě odpovědět
 vytvářet vazby a budovat vztahy
Komunikační styly
Podmolíková (2009, s. 6-7) rozlišuje níže uvedené čtyři styly komunikace:
Pasivně jednající člověk nedovede jasně sdělit svá přání a potřeby. Chybí mu jistota v jednání,
trápí ho, že se nedovede přiměřeně uplatnit. Neodolá manipulativním trikům. Stačí, aby v projevu
druhé strany byla špetka kritiky, a místo toho, aby trval na svém, začne se omlouvat, vysvětlovat,
vymlouvat. Neúspěchy snižují i tak nepříliš silné sebevědomí. Někdy se snaží situaci zvládnout
manipulací druhými, což je ovšem ve své podstatě nic jiného než rafinovaná skrytá agrese. Ne však
každé vyhovění druhé straně, či vzdání se vlastních cílů je projevem pasivity. Člověk se může sám klidně
rozhodnout, že mu určitá věc nestojí za úsilí. Rovněž má právo být k druhým velkorysý.
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Agresivně jednající člověk se prosazuje na úkor jiných. Nedbá na jejich práva a oprávněné
požadavky. Ponižuje a sráží sebedůvěru ostatních. Někdy sice dosáhne svého, ale lidé k němu mají
rezervovaný, často záporný vztah. Agresivně jednající člověk dosáhne často pouze jediného – dočasně
se zbaví napětí. Mnozí, když popisují své „úspěchy“, tak barvitě líčí, jak to protistraně řekli pěkně od
plic, jak jí to „vytmavili“. Když se pak zeptáte, jak dopadli se svým požadavkem, tak zjistíte, že zcela
neúspěšně. Ale ulevilo se jim. Agrese není jen fyzické napadení nebo silná a hlasitá slova. Agresivně
působí i sarkasmus a ironizování, ale i třeba tiché, někdy až přesládlé sdělení, které není k věci, jen
degraduje osobu, které je určeno.
Manipulativní chování je protipól asertivity. Jeho záludnost spočívá v tom, že na první pohled
nemusí být jasné, oč jde. Někdy probíhá manipulace za využití citově sycených argumentů. Oblíbeným
trikem manipulace je činit oběť odpovědnou za vývoj a řešení situace. Styl manipulace souvisí s typem
osobnosti. Někdo pak volí manipulaci předstírající bezmocnost, jiný volí agresivní styl. Asertivní
zvládnutí manipulace lidi sbližuje, ústí v otevřenou a upřímnou spolupráci. Kdo to umí, nejenom že
zůstává pánem situace, ale může si být sám se sebou jistý.
Asertivně jednající člověk dokáže přesně a jasně určit o co jde, jak situaci vidí, co si o ni myslí
a jak ji prožívá. Má pozitivní postoj k druhým lidem a přiměřené sebevědomí. Celou svou bytostí
sděluje, že ví, že je jeho požadavek oprávněný a splnitelný a druhá strana je podle něj korektní a nemá
jiný zájem, než věc kladně vyřešit. Chová se přiměřeně sebevědomě, umí naslouchat druhým a
přistoupit na kompromis. Je schopen změnit svůj názor pod tlakem argumentů. Protože považuje
ostatní lidi za „dobré“, není mu trapné požádat sám o laskavost, nebo ji poskytovat. Asertivní
vystupování je klidné, člověk celkově působí uvolněným dojmem – tedy jak jeho slovní, tak i
mimoslovní projev je bez jakéhokoliv napětí. Mluva je přiměřeně hlasitá, srozumitelná, tempo řeči
rovnoměrné. Oční kontakt je přímý. Asertivně jednající člověk vytváří kolem sebe pohodu. Číší z něho
jistota i proto, že se dobře orientuje v sociální situaci. Nic si nenamlouvá. Když se mu něco nepovede,
neviní ze svého neúspěchu druhé, ani nepřesvědčuje sebe sama, že to byl vlastně úspěch.
Zvládání konfliktních situací podle Taylorové (2010)
Spor by měl být řešen pozitivně a konstruktivně, jinak jeho následky mohou být destruktivní. I
malá neshoda může snadno přerůst do prudké hádky či střetu a z pouhého nesouhlasu se může stát
osobní nepřátelství. Její myšlenky se dají využít i při řešení spolupráce v týmu, která se vlivem konfliktů
hroutí a výsledkem je sestupná spirála negativity a obviňování.
Mezi sedm smrtelných hříchů v zacházení s konflikty patří křik, jízlivost, obviňování, obranná
taktika, urážky, výhrůžky, stěžování.
Sedm tajemství úspěchu při řešení sporů:
 obrátit se přímo ke zdroji svých potíží,
 být konstruktivní a neztratit nad sebou kontrolu,
 oddělit od sebe lidi a problémy,
 být poctivý,
 nejdříve poslouchat a pak teprve mluvit,
 zkoumat možnosti a hledat řešení,
 předpokládat to nejlepší.

Tato brožura je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR.

Poradenství



Dotace EU



Rozvoj LZ



Vzdělávání



Pronájem místností

Kritika a zpětná vazba
Osvědčené doporučení zkušených vyjednavačů a pracovníků obchodu zní takto: u každého
problému, který dokonale neznáte, požadujte po protistraně vhodnou formou další informace. Jednak
tím ukážete druhému svůj zájem o to, co ho asi trápí, a jednak získáte nejen čas, ale i informace, které
vám pomohou v dalším rozhodování. Vždy je vhodné vystupovat zdvořile, hovořit klidně a přesvědčivě
a mít opravdový zájem o to, jak potíže uspokojivě vyřešit. Kritika znamená šanci dosáhnout cíle, protože
s vámi váš partner komunikuje.
Nejčastější chybou při překonávání námitek je vyjádřit okamžitě s vyslovenou námitkou
nesouhlas. Je přirozené, že pokud nás někdo kritizuje, máme potřebu se bránit. Často tím ovšem situaci
pouze zhoršíme. Někdy je vhodnější své námitky spolknout a s reakcí počkat, až vychladnu. Začnemeli připomínky partnera hned ze startu odmítat, náš protějšek to jenom utvrdí v odporu. S každou
námitkou je zapotřebí nejdříve souhlasit, přijmout ji pozitivně, dát najevo, že jí rozumíme a bereme
v potaz a teprve potom argumentovat dál.
V převážné většině případů se nám kritizující vlastně snaží něco sdělit, a tím, že jeho připomínky
´odpálkujeme´, toto sdělení ani neslyšíme. Je to těžký úkol, ale zkuste někdy na kritiku reagovat prostě
tak, že svou odpověď spolknete. Zpětnou vazbu, kterou vám druhý dává, přijměte jako jeho názor.
Nereagujte na ni, vyslechněte ji a chvíli si nechte rozležet v hlavě, zda na jeho názoru něco bylo, anebo
ho můžete pustit z hlavy.
Seznam použité literatury:
 Podmolíková, L.: Motivační program. Olomouc: Počítačová služba s.r.o., 2009
 Taylorova, S., Lesterová, A.: Umění komunikace. Praha: Euromedia Gr
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Komunikace, prezentační schopnosti, týmová spolupráce
Obecně můžeme říct, že nežijeme izolovaně, ale v interakci s druhými lidmi. Ne vždy je však
taková interakce úspěšná, efektivní.
Někteří lidé komunikovat nechtějí. Kontaktu s druhými se vyhýbají, a když přeci jen musí
s druhými jednat, pak komunikaci omezí na pasivní naslouchání postrádající jakoukoli odezvu. Někteří
lidé naopak kontakt s druhými vyhledávají, ale převážně za účelem vlastního dlouhého monologu.
Druhé tak potřebují pouze jako posluchače, kteří jejich myšlenky náležitě ocení. A někteří sice chtějí
komunikovat, ale nedaří se jim to. Neumí správně stylizovat své myšlenky, chybí jim slovní zásoba,
špatně vyslovují, mají trému, nedokáží své názory prezentovat dostatečně přesvědčivě.
Základní typy komunikačních šumů9
 Fyzické – vše, co omezuje fyzický přenos sdělení (hluk, tma, sluneční brýle, apod.)
 Fyziologické – skutečné fyziologické bariéry mluvčího nebo posluchače (vady řeči,
nedoslýchavost, krátkozrakost, apod.)
 Psychologické – kognitivní nebo mentální interference (neschopnost soustředit se, silné
emoce, předpojatost, psychické zaměření, klamné úsudky, apod.)
 Sémantické – rozdílně pochopené významy (slang, odborná terminologie, odlišné jazyky,
rozlišné chápání významu slov, apod.)
Prezentační dovednosti10
Prezentace je osobně přednesený slovní projev, jehož cílem je posluchače o něčem informovat
či přesvědčit. Současný způsob života, stále se zrychlující tempo pokroku nutí téměř každého člověka,
aby stále více vnímal, učil se, přijímal, a zároveň sdílel s ostatními své dojmy, názory a přesvědčení.
Znalost různých komunikačních dovedností v zaměstnání a ve společnosti pociťujeme čím dál častěji
jako naléhavější. Mezi významné komunikační dovednosti patří prezentování, kterým nejčastěji
rozumíme vlastní slovní projev s přesvědčivým účinkem na posluchače, jimž je určen.
Mnoho lidí umí dobře a přesvědčivě hovořit ve známém prostředí, např. na pracovišti nebo
mezi přáteli. Vystoupení v cizím prostředí před neznámými lidmi však působí potíže i jinak zkušeným
lidem.
Klasická struktura prezentace:
 Pozdrav, oslovení, představení
 Vytvoření kontaktu s posluchači - otázka, citát, argument, heslo
 Téma, cíl projevu, jeho struktura/program, čas
 Jádro projevu - výklad, tvrzení, informace, údaje
 Důkazy, odkazy, zkušenosti
 Využití v praxi - příklady, reference
 Shrnutí sděleného, dotazy, diskuse
 Závěr prezentace - shrnutí, kontakty, rozloučení
9

dostupné na http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0um
tato kapitola byla zpracována na základě studia literatury – Podmolíková, 2009; Taylorová, 2010; Muller,
2009
10
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Jak srozumitelně přesvědčit
Srozumitelnost řeči se odvíjí od několika faktorů, od těch obecných, o kterých jsme se již
zmiňovali, až k osobním faktorům, kdy záleží na uzpůsobení mluvidel každého člověka. K obecným
faktorům srozumitelnosti patří spisovná výslovnost, členění řeči, modulace a způsob přednesu.
V našem kurzu se budeme těmto jednotlivým faktorům srozumitelné komunikace podrobně věnovat.
Je nepochybné, že správně pronesená slova dokážou zapůsobit na posluchače a ovlivnit jeho
mínění. Neméně důležitou složkou při prezentování je i tzv. mimoslovní působení na publikum. To
znamená celkový účinek osoby a osobnosti řečníka vyjma jeho slovního projevu. Zmiňme to, co zvyšuje
přitažlivost našeho projevu. Projdeme si správné držení těla a pohyb, gestikulace, mimiku, oční
kontakt, zevnějšek a také sílu prvního dojmu.
Seznam použité literatury:
 Muller, M-F. Jak překonat strach z vystupování na veřejnosti. Praha: Pierot, 2009
 Podmolíková, L.: Motivační program. Olomouc: Počítačová služba s.r.o., 2009
 Taylorova, S., Lesterová, A.: Umění komunikace. Praha: Euromedia Group, k. s., 2010
 http://www.phil.muni.cz/waia/home/Documents/TymoveRole_Belbin.pdf
 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0um
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Syndrom vyhoření
Úvod
Práce pedagogů je v dnešní době nesnadná. Potýkají se s celou řadou nových problémů a
nároků společnosti. Učitelé fungují jako zprostředkovatelé informací, ale také jako vychovatelé a
sociální pracovníci. Z nejnovějších výzkumů vyplývá, že ve srovnání s jinými profesemi trpí učitelé
mnohem častěji stavy vyčerpání, syndromem vyhoření a dalšími nemocemi ze stresu. Důvody jsou
různé: ochota vynaložit veškeré síly, snaha o perfekcionalismus či ztráta motivace a rezignace. K tomu
přidejme neustálý časový tlak, vysokou hladinu hluku a velké množství dětí. Plus nedostatek ocenění a
pozitivních zážitků a permanentní strach, že nad situací ve třídě ztratí kontrolu. (Buchwald P., 2011, 5)
Definice stresu
Ve slovníku najdeme zhruba tuto definici: “Stres je setrvalá, dlouhodobá tělesná nebo duševní
zátěž vznikající v důsledku přehnaně vysokých nároků či škodlivých podnětů.“ (Lüdecke, 2007, 27). Jiná
definice říká, že stres je stav, kdy jsme vystaveni mimořádným podmínkám (stresorům) a náš
organismus na tyto stresory odpovídá obrannou reakcí.
Chtěla bych zdůraznit, že v dnešní době je slovo STRES používáno zcela běžně, často však
nesprávně. Za stres se často označuje téměř jakákoliv zátěž, přičemž se většinou ani nerozlišuje, zda je
to zátěž prospěšná, či škodlivá, a pojmu stres se používá univerzálně jako označení jakéhokoliv
požadavku, jemuž jen třeba vyhovět a jako označení kterékoliv části stresové reakce (od podnětů
navozujících stresovou reakci, stresorů, přes navození, průběh a důsledky stresové reakce). (Kebza,
2005, 107)
5 druhů stresorů
Stresory jsou vnější či vnitřní podněty, které narušují přirozenou rovnováhu organismu,
zatěžují a vyvolávají stres. (Karel Chába, Co je to stres?, článek on line, vid. 2014-28-09, dostupné na
http://www.eftpsychologie.cz/clanky/co-je-to-stres/) Dělíme je to 5 kategorií podle původu:
psychické, fyzické, sociální, dětské, traumatické.
Psychické stresory - vnitřní podněty, které mají původ ve vašich emocích a myšlenkách. Patří
sem problémy vy škole či v práci, nezvládnutí zodpovědnosti či zklamání. V pracovním prostředí se
vyskytují například při zahájení nového projektu nebo převzetí nové pracovní náplně. Pracovník není
dostatečně zapracovaný, přesně neví, za co je a není zodpovědný, co všechno bude nebo nebude dělat
a výjimkou nejsou rozporuplné instrukce. Tento stres se hlásí o slovo i tehdy, nezískává li výkonově
orientovaný pracovník zpětnou vazbu od nadřízeného, takže neví, jak si vede. Stresorem bývá i
monotónní práce, protože přináší pocit nevyužitých vlastních kapacit, méněcennosti.
Fyzické stresory - bezprostředně působí na fyzické aspekty práce. Patří sem podněty vnějšího
prostředí jako například extrémní teplota, velký hluk či prudké světlo či nadměrné zatížení svalů.
Sociální stresory - nezdravý životní styl, vyhrocené vztahy s ostatními lidmi. Hlásí se o slovo
tehdy, když na pracovišti převládají konflikty, závist, hádky, rivalita a někdy i šikanování. Člověk se cítí
vyloučen z dění, ostatní jej ignorují. K tomu přidejme všudypřítomná strach na pracovišti z toho, že
něco děláme špatně, že nebudeme stačit nárokům a požadavkům, a že možná přijde o práci.
Dětské stresory - nepříjemné zážitky z dětství se mohou v dospělosti projevit zvýšenou
citlivostí na stresové situace.
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Traumatické stresory - dramatické události ve vašem životě jako například ztráta zaměstnání,
smrt blízkého člověka, narození dítěte či válka. (Karel Chába, Co je to stres?, článek on line, vid. 201428-09, dostupné na http://www.eftpsychologie.cz/clanky/co-je-to-stres/)
Dělení stresu podle intenzity a kvality
Stres, který je málo intenzivní a bez problémů zvládnutelný, se nazývá hypostres. Vysoce
intenzivní a problematický je hyperstres. Ten obvyklý nepříjemný stres, jak ho známe, se nazývá distres.
Distres, neboli stres negativní, bývá doprovázen negativními pocity, které pramení z pocitu přetížení,
zoufalství a ztrát. Může vyvolat onemocnění a v nejhorších případech i smrt.
Existuje i pozitivně působící stres, který má na vás kladné účinky. Říkáme mu eustres. Zažijete
ho obvykle v podobě nadšeného očekávání něčeho příjemného či jako radostné vzrušení. Motivuje vás
k pozitivní změně a lepším výkonům. Eustres vám sice přináší radostné pocity, ale stále je to stres,
který vám při přílišné intenzitě může způsobit nepříjemné stavy těla i mysli. (Karel Chába, Co je to
stres?, článek on line, vid. 2014-28-09, dostupné na http://www.eftpsychologie.cz/clanky/co-je-tostres/)
Dělení stresu podle doby a způsobu
Matoušek (2005) dělí stres do čtyř typů:
Akutní stres – bývá vyvolán náhlou událostí trvající jen krátkou dobu (např. dopravní nehoda,
úraz apod.).
Chronický stres – také stres dlouhodobý, který vzniká působením jednoho nebo více stresorů,
jejichž intenzita je nestálá a může v průběhu doby kolísat, případně se vyskytovat v nepravidelných
intervalech (např. narušené sociální vztahy, špatná organizace a režim práce, nevhodné pracovní
podmínky).
Posttraumatický stres – jedná se o zpožděnou reakci na krátkou dobu, avšak velmi intenzivní
stresovou situaci hrozivého až katastrofického rázu se závažnými důsledky (např. živelné katastrofy,
válečný konflikt, teroristický konflikt, apod.).
Anticipační stres – vzniká v souvislosti s dějem, který má teprve nastat. Jedná se určitou obavu
z budoucnosti (např. před závažnou zkouškou, před nástupem do nového zaměstnání, školy, před
operací či jinou důležitou životní změnou). (Kresta 2014, s 10-11)
Kde je hranice mezi zvládnutelnou zátěží a stresem?
I když jsou nám faktory vyvolávající stres obecně známy, nikdy není možno předem s jistotou
určit, jak, kdy a případně zda vůbec na konkrétního člověka budou působit. V reakci na takzvané
stresory se člověk od člověka liší. Někdo na rockovém koncertu ožije, jiný je zděšený a podrážděný.
(Kraska – Lüdecke, 2007)
O stresové situaci hovoříme tedy pouze tehdy, je-li míra intenzity stresogenní situace vyšší než
schopnosti či možnost daného jedince vzniklou situaci zvládnout. (Křivohlavý, 2001)
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Syndrom vyhoření a jeho příčiny
Pojem syndrom vyhoření, někdy označovaný anglickým názvem Burnout syndrom, se začal
objevovat v 70. letech 20. století, kdy ho začal používat psychoanalytik Herbert Freudenberg k popisu
lidí pracujících v pomáhajících oborech, u kterých se vyskytovaly symptomy emocionálního vyčerpání,
ztráty motivace a snížení závazku k vykonávané práci (Shaufeli, Liter, Maslach, 2009).
Jedni autoři o něm hovoří jako o ztrátě vůle, o neschopnosti zmobilizovat vlastní síly
k překonání problémů. Jiní autoři zase naznačují, že vyhoření je v podstatě zachvacující pocit úzkosti,
který se v konečném důsledku projevuje depresemi a rezignací. (Fialová, Schneiderová in Řehulka,
Řehulková, 1998). Vyhoření však může potkat kohokoliv!! Nevyhýbá se mladým ani starým a nezávisí
na společenském či finančním postavení. Jediné společné znamení je, že program potenciálně
postižených a ohrožených je pořád plný. Vždy dělají víc, než jejich práce vyžaduje a očekávají, že svůj
smysl života naleznou v práci. (Procházková, 2007, s 12)
Pojem stres a vyhoření u laické veřejnosti mnohdy splývají v jedno. Tak to není, i když spolu
úzce souvisí. Chronický stres je totiž PŘÍČINOU vyhoření (ne každý dlouhodobý stres vyhoření způsobí)
a vyhoření je NÁSLEDEK dlouhodobého stresu, přičemž do celé záležitosti významně vstupuje
individuální psychická odolnost každého z nás. (schopnost zvládat zátěž = coping). Jestli v nás stresory
při společném působení vyvolají chronický stres, záleží na:
 našem zhodnocení situace,
 našich schopnostech tuto situaci zvládnout,
 intenzitě a délce působení stresorů. (Stock, 2007, s 17)
Hennig a Keller popisují různé příčiny učitelského stresu a syndromu vyhoření, jež se projevují
řadou symptomů v několika rovinách:
 v duševní rovině (např. negativní hodnocení vlastních schopností),
 v citové rovině (pocit bezmoci a sklíčenosti),
 v tělesné rovině (např. rychlá unavitelnost či poruchy spánku),
 v sociální rovině (omezení kontaktů s rodiči a žáky aj.
Dále se dají příčiny stresu rozdělit na:
a) individuální, tj. příčiny dané charakterem osobnosti jednotlivého učitele,
b) a příčiny institucionální a společenské (sociální rovina).
Dalšími rizikovými faktory pro vznik syndromu vyhoření jsou kladný vztah k alkoholu, který se
může v určitých situacích vyvinout až do alkoholismu jedince a rovněž tak nadváha, která zvyšuje
náchylnost organismu člověka k chronickým onemocněním. (Hennig, Keller 1996)
Vedle chronického stresu rozhodně nepodceňujme ani vliv každodenních „maličkostí“, které
řešíme (tzv. dailyhassles – např. dopravní zácpa, ujede nám autobus, když spěcháme aj.), které mohou
být tou „poslední kapkou“ ke spuštění mocné stresové reakce. (Stock, 2007, s 18)
Fáze procesu vyhoření
Než dospěje syndrom vyhoření do své závěrečné fáze, kterou je naprosté vyčerpání, prochází
určitým procesem. Tento proces a jednotlivé etapy syndromu vyhoření popisují různí autoři různě.
Shodují se v tom, že jde o gradující proces.
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Podle Edelwiche a Brodskyho lze v dynamice průběhu procesu vyhoření u většiny případů rozlišit pět
stadií:
 Nadšení – začínající pracovník je plný nadšení a elánu do nové práce, má velká (nerealistická)
očekávání. Práce ho zcela naplňuje, pohlcuje, uspokojuje. Nedostává se mu času na jiné aktivity
– např. sport. Největším nebezpečím tohoto stadia je ztotožnění se s klienty a zbytečné
vydávání energie, které často vede k dobrovolnému přepracování.
 Stagnace – počáteční nadšení ochabuje, pracovník už se ve své profesi zorientoval, zjistil, že
jsou určitá omezení a že všechny ideály nepůjdou naplnit. Začíná se věnovat i jiným věcem, než
pracovním – koníčkům.
 Frustrace – pracovníka začínají zajímat otázky efektivity a smyslu vlastní práce v důsledku
opakovaného setkání s nespolupracujícími klienty, různými překážkami. Také se mohou
vyskytnout spory na pracovišti – nejčastěji s nadřízenými pracovníky i začínající psychické i
fyzické potíže.
 Apatie – objevuje se v situaci, kdy je pracovník při práci trvale frustrován a nemá možnost tuto
situaci změnit. Práci však nutně potřebuje, protože je jeho zdrojem obživy. Projevem apatie je
např. to, že člověk začne dělat pouze to, co má v náplni práce – přesné dodržování pracovní
doby, vyhýbá se novým úkolům. Převládá snaha o udržení místa a v práci se moc nenamáhat.
 Intervence – je to jakýkoliv krok, který je reakcí na vyhoření a vede k přerušení koloběhu
zklamání. Může znamenat více volného času, který člověk věnuje sám sobě nebo rodině –
dovolená, výlety, nebo se přestěhuje, najde si nové přátele, začne se dále vzdělávat. (z
www.socialnipracovnik.cz in Procházková, 2007 – nyní nedostupné).
Prevence syndromu vyhoření
Pro duševní hygienu pedagoga hraje významnou roli i umění zavřít dveře školy, školky a jít s
„čistou hlavou“ domů. Nezatěžovat svou rodinu a okolí pracovními problémy a vůbec už ne aplikovat
výchovné postupy mimo školu. Profesionální deformace osoby se často pozná. Vedení školy i všichni
její zaměstnanci by si měli uvědomovat základní hodnoty života – uvědomovat si své zdraví jako
základní hodnotu, řešit problémy a umět je řešit, odpovídat za své chování a způsob života, posilovat
duševní odolnost, ovládat dovednost komunikace, spolupráce a kooperace, aktivně se spolupodílet na
tvorbě prostředí pro zdraví všech. (Havlínová, 2006)
Základem prevence syndromu vyhoření v oblasti zdraví by mělo být vedení fyzicky zdravějšího
života (STRAVA, POHYB, RELAXACE, SPÁNEK 6-8 hodin).
Je-li člověk v dobré fyzické i psychické kondici, tak:
 reaguje ve stresové situaci méně extrémně;
 zvládá své pracovní povinnosti s větší energií a aktivněji;
 nenechá se vyvést z míry provokacemi;
 lépe (pružněji a s větším úspěchem) reaguje na zátěže a problémy. (Giesselhart, HofmannBurkhart 2006)
 Nezbytné je umět relaxovat, proto se to učme! Doporučuji se seznámit s relaxačními
technikami, více jich vyzkoušet a najít si tu svou (např. protistresová gymnastika, autogenní
trening, Jacobsonova relaxace, různá relaxační a meditační cvičení různé délky)
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Pečujte o své vztahy nejen partnerské (nejen rodinné) – sdílená bolest je poloviční bolest.
Pokud cestičky přátelství neprošlapáváme často, zarostou.
Dále zdůrazňuji sugesci a pozitivní autosugesci (např. na googlu snadno najdete informace,
které vás nasměrují)
Nutné je také znát a používat asertivní komunikační techniky aj.

Uvedu příklad: Každý ví, že automobil má nádrž na benzín. Představte si, že celý den jezdíte a
benzín spotřebujete. Pokud auto má být na dále pojízdné/fungující, je třeba mu další benzín dodat.
Proto o svá „auta“ pečujte lépe a to zejména proto, že lidské díly nejdou vyměnit jako ty od auta! (Pozn.
Více podrobných námětů na téma jak se vyhnout vyhoření a lépe zvládat stres naleznete v mnoha
publikacích na tohle téma, například od těchto autorů: Křivohlavého, Haškovcové, Kebzy a Šolcové aj.).
Další možností, jak se vypořádat se syndromem vyhoření – využít své situace k osobnímu růstu.
I z vyhoření je možné se něčemu naučit.
Krize může dát podnět:
 k přehodnocení priorit,
 k rozpoznání slabých a silných stránek,
 k uvědomění si hranic možností,
 k vybudování podpůrné sítě, která bude napříště pomáhat předejít vyhoření.(Mallotová, 2000)
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Sebekoučování, seberealizace
Co je pro koučování a sebekoučování důležité:
 Chtít něco skutečně změnit - první fáze je úvaha o změně (u každého je různě dlouhá a klidně
může skončit tím, že vlastně žádnou změnu učinit nechceme).
 Uvědomit si, co nám brání v cestě k pozitivní změně (změnám) – každý živý tvor má rád stabilní
životní prostředí (vlastnost, kterou chceme změnit, nemusí být nutně špatná).
 Často dáváme na to, co si pomyslí, nebo řekne okolí, pokud se však vstupuje do nových oblastí
a situací, je nutné počítat s chybami, pokud se však do nich nevstoupí, nic se v našem životě
nezmění.
 Potřebujeme odvahu k prvnímu kroku jiným směrem, ale je nutné se ptát, jestli chceme hledat
nové nevyzkoušené řešeni?
 Když se již rozhodneme něco změnit, je dobré brát v potaz fakt, že ne všechno jsme schopni
naplánovat. Je nutné si důvěřovat.
 Můžeme si naplánovat směr, ale stejně tak musíme být ochotni jej měnit, pokud se realita vyvíjí
jinak a nabízí něco jiného.
 Nejčastějším důvodem proč se nám nedaří změnit sami sebe, je to, že se snažíme najít základní
příčinu, která za všechno může. Příčin může byt ale klidně i sto.
 Je lepší „něco udělat“ a čekat, jestli to zabere, nejhorší je čekat bez nicnedělání, jestli se něco
změní a jestli přijdou nové věci samé k nám, případně zkoušet problémy řešit starým
způsobem. Příčina nefungovaní není nikdy stejná, už jen proto, že zúčastněný vidí problém
jinde a jinak.
Koučování
Koučování, z anglického. coaching - "soustavně připravovat“, je metoda osobního a pracovního
rozvoje. Znamená také trénovat, „vtloukat“ do hlavy. Kouč analyzuje spolu s koučovaným aktuální
profesní problémy. V popředí ale stojí zájem naučit koučovaného pomoct si sám, naučit ho tedy
svépomoci. Kouč nepodává žádná řešení, ale doprovází a podněcuje svého klienta. Podporuje jeho
vlastní řešení (Johnson, 2006). U koučování se využívá několik základních bodů přístupu ke svěřenci:
S koučem je probrána aktuální problematika. Zahrne se osobní pohled koučovaného na daný stav. Kouč
stanoví prostřednictvím zpětné vazby záchytné body k jednotlivým úkolům. Jedná se o zlepšení
výkonnosti, ale také celkové zkvalitnění osobnosti. Cílem je rozvinout klientův potenciál, zvýšit jeho
spokojenost a podpořit rozvoj dovedností, které by zvyšovali výkon (Bedrnová, 2009).
Sebekoučování
V případě sebekoučování je koučem i koučovaným jedna a tatáž osoba. Cílem sebekoučování
je zvyšování výkonu, zlepšování schopností učit se a hlavně dosažení větší celkové spokojenosti. Na
celkovou spokojenost se můžeme také dívat jako na energii. Pokud máme energie dostatek, cítíme se
v dobré kondici a nemáme nejmenší obtíže cokoliv dělat. Jedná se o vědomou aplikaci technik
používaných v koučování, ale a to především o práci se svou vůlí (chtění, záměr, úmysl) a motivací (je
vnitřní nebo vnější faktor nebo soubor faktorů vedoucí k energetizaci organismu).
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Taková práce je ovlivněna mnoha faktory, nejvíce samozřejmě osobností každého jedince, jeho
postoji k okolí a k sobě, způsobem uvažování a situačními vlivy.
Člověk se může chovat, jednat ve svém životě jako herec, režisér, nebo scenárista,
sebekoučování je cesta k tomu, jak se stát scenáristou (Suchý, Náhlovský, 2012). Při samotném
sebekoučování je vysvětlený pojem koučování, jako techniky zaměřené na průběžné zlepšování se ve
stanovených oblastech. Sebekoučování je pojímáno jako forma práce sám se sebou. Jsou zde uvedené
techniky zaměřené na stanovování cíle, seberegulaci a sebeřízení a principy umožňující optimální
výkon (například techniky: „malé kroky“, „efektivní sprint“). Role sebekouče vyžaduje velký kus
sebeodhalení a poctivosti a ne všichni jsem připravení být k sobě tolik upřímní. Je nutné určit oblast,
ve které se jedinec chce sebekoučovat.
Základní prvky sebekoučování
 Základem je stanovování cíle, případně více cílů, které chce osoba dosáhnout. Když nevíme,
kam chceme a máme dorazit, je těžké se k takovému „místu “ přiblížit. Koučování a
sebekoučování se zaměřuje na konkrétní výsledky, formuluje cíle a pomáhá jih dosáhnout.
(Nezapomíná ale na současný život koučovaného a cíle přizpůsobuje reální podmínkám).
 Cíle musí být smysluplné. Koučovaní se musí ztotožňovat s cíli, s jejich hodnotami, jejich
dosáhnutí by mělo dát životu smysl.
 Koučovaný musí věřit v sebe, v svůj potenciál. Soustředí síly na jeho rozpoznání, rozvinutí a
překonávání překážek.
 Sám sobě musí umožnit hledání nových řešení i příležitostí.
 Koučování je v jistém smyslu slova uměním nalézat v nelehkých situacích techniky, postupy,
poznatky, jak obtížné úkoly zvládat.
Kouč při setkáních vede koučovaného k upřímnému prozkoumání svých tužeb. U
sebekoučování to dělá osobnost sama za sebe. Vědět po čem toužíme je důležité, nebo právě to je
zdrojem jeho sil, vitality a zaujetí. Chtít něco udělat a muset to udělat není zdaleka totéž. Osobnost se
zaměřuje na výsledky. Úspěch se zde chápe jako dosažení souboru cílů. Při koučování je pak vhodné
zaměřit se na ty vnitřní a vnější dispozice, které nám umožňují optimální a efektivní fungování na cestě
k dosažení stanoveného cíle.
Model GROW a jeho využití (je to vlastně jakési naplánování aktivity):
G – stanovení cíle (dílčích cílů), toho, co chci.
R – sebepoznání (informace o sobě), styly rozhodování, informace o povoláních, typy profesních
informací, obsah a požadavky povolání., kde jsem teď.
O – práce s profesními informacemi, hledání variant řešení, jaké mám možnosti.
W – konkrétní kroky ke splnění dílčího cíle, co pro to udělám.
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Koučovací otázky v technice „GROW“
1) Cíl – GOAL - Co se chceme naučit? Za jak dlouho toho chceme dosáhnout? Jedná se o konečný cíl
nebo na něj budeme navazovat? Co pozitivního mi přinese? Jak je to obtížné, dosažitelné, měřitelné?
Co je pro nás nyní důležité? Co bude výstupem úkolu? V čem by nám změna měla pomoci? Jaký je
důvod pro splnění cíle? Jak popíšeme cílový stav, když se zaměříme na přínosy? Co je třeba si uvědomit
v souvislosti s realizací úkolu (Locke, Latham, 2002).
2) Realita - REALITY - Jaký je současný stav? Co jsme v tom až dosud udělali? Jaké jsou hlavní překážky
nalezení cesty kupředu? Jaké kroky je třeba udělat pro změnu? Jaké faktory ovlivňují naše rozhodnutí?
Co ještě potřebujeme? Je to, čím se nyní zabýváme, skutečná podstata situace? Co dalšího ovlivňuje
výsledek a v jakém rozsahu?
3) Možnosti – OPTIONS - Jaké možnosti máme? Co bychom ještě mohli udělat? Jaké jsou přínosy,
spojené s každým jednotlivým návrhem? Co všechno můžeme udělat pro naplnění svých představ? Co
ještě bychom navrhli, kdybychom nebyli ničím omezeni? Jak se dají uvedené možnosti mezi sebou
kombinovat? Které z řešení nám nejvíce vyhovuje? Kdo všechno se projektu zúčastní? Jaké pomůcky
nebo materiální zdroje budeme potřebovat k dosažení cílů projektu?
4) Volba – WILL - Co chceme udělat? Kdy to chceme udělat? Jaké překážky by mohly vyvstat? Jak je
překonáme? Jakou podporu potřebujeme? Jak ji získáme? Jaké dílčí kroky je třeba splnit? Jak budeme
sledovat jejich splnění? Kdy začneme jednotlivé kroky naplňovat? Kdy plánujeme jejich dokončení? Jak
reagovat na námitky, které poskytujeme my, sami sobě, proti tendencím změny? Čeho se vyvarovat?
Základní problém bývá v tom, že námitku můžeme překonat tím, že buď začneme přesvědčovat pomocí
argumentů, nebo na namítajícího „vystřílíme“ sugestivní otázky typu: „Teď to chcete (chceš) vzdát?“,
„Víš, jak se na tebe budou lidé dívat?“, „Vážně si myslíš, že to nepůjde?“ Je vhodné použít otázky tohoto
typu: „Chápu, že to bude pro mne hodně obtížné. Je v tom ale něco, co za ty obtíže stojí a co mi nakonec
významně pomůže?“, „Ano, asi se to všem se to líbit nemusí, ale je někdo, na kom nám záleží a ten by
mohl být, nebo bude spokojen.“
Pokud chci být koučem sobě, je nutné si zodpovědět i další otázky (klidně i opakovaně, než se do
procesu pustíme):
 Chci něco konkrétního změnit? Co je to? Proč to chci změnit?
 Jsem to opravdu já, kdo to chce změnit, nebo mne do toho tlačí mé okolí?
 Jaké jsou mé životní hodnoty?
 Jaké jsou mé cíle, kterých chci dosáhnout? Proč chci těchto cílů dosáhnout?
 Jsou mé cíle v souladu s hodnotami, které vyznávám?
 Jsem schopen si cíle detailně představit, popsat je nebo kvantifikovat?
 Jaký je můj ideální časový horizont pro dosažení zvolených cílů?
 Co všechno jsem ochoten udělat, abych stanovených cílů dosáhl?
 Jaká rizika jsou spojená s následováním zvolených cílů? Jsem ochoten nést tato rizika?
 Jsou moje denní návyky a zvyklosti v souladu s určenými cíli?
 Jak musím v této souvislosti změnit své životní zvyklosti, abych dosáhl svých cílů?
 Je způsob mého současného myšlení v souladu s mými stanovenými cíli?
 Jaké myšlenky a jaké chování nejsou v souladu s mými sny nebo cíli?
 Jsem ochoten změnit způsob mého přemýšlení nebo své chování abych mohl změnit zaběhlé
životní rituály?
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Zodpovězení otázek ulehčí celá řada vyzkoušených nástrojů, jejichž použití vám kouč vysvětlí v
průběhu osobního, či kariérního koučinku a jednotlivých pracovních sezení. Správný kouč vám nic
nebude radit. Přinutí vás se potrápit s hledáním správných odpovědí. U sebekoučování je důležité
položit si „dobrou“ otázku, na kterou pak hledáme odpovědi. Sami pak bereme za její zodpovězení
odpovědnost. Také pak za následná rozhodnutí.
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Poznatky účastnic projektu přenositelné do praxe
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S ohledem na výstupy závěrečných workshopů a zpětných vazeb lze konstatovat, že účastnice
získaly cenné poznatky přenositelné do praxe ze všech realizovaných kurzů projektu. Ukázky získaných
poznatků a naučených praktik dokládá vybraná fotodokumentace v této kapitole, zachycující
přenesené znalosti při práci s dětmi v zapojených partnerských školkách.
Kurzy poskytly rady směrem k osobnímu i profesnímu životu účastníků a zejména podněty pro
vlastní pedagogickou práci s předškolními dětmi. Umožnily zároveň možnost hlubšího nahlédnutí do
Montessori pedagogiky. Účastnice viděly praktické ukázky v rámci Montessori způsobu výuky. Všechny
zapojené školky byly touto formou výuky osloveny a některé Montessori pomůcky a techniky již
uplatnily v praxi v průběhu realizace projektu. Do budoucna však plánují Montessori prvky závazně
zakomponovat také do nových ročních vzdělávacích programů.
Dle hodnocení účastnic byla témata školení vhodně zaměřená, aktuální, zajímavá, přínosná pro
rozvoj pracovních a profesních dovedností. Lektoři během kurzů předávali cenné poznatky a praktické
zkušenosti.
Na základě zjištěných informací v průběhu realizace kurzů a získání mnoha inspirativních
podnětů od lektorů vytvořily učitelky (s využitím webových stránek apod.) ve svých školkách mnoho
pomůcek pro předškolní děti.
Příklady využití pomůcek a námětů z realizovaných kurzů v MŠ:
 Rám na zapínání knoflíků
 Rám na nácvik zavazování tkaniček
 Rám na zapínání zipů
 Kovové obkreslovací tvary
 Kresba do krupice
 Hledání shodných tvarů ukrytých v mouce
 Výroba tulipánu – skládání papíru (využito mj. ke Dni matek)
 Přesypávání materiálů různé velikosti - trychtýřem
 Přelévání tekutin do různě velkých nádob
Obrázek č. 1, 2 – Vytvořené pomůcky (motivace Montessori – oblast matematiky a písma)
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Obrázek č. 3, 4 – Vytvořené pomůcky (pracovní listy – logické řady, oboustranná beruška)

Témata probíraná v rámci kurzů osobnostního a sociálního rozvoje učitelů mateřských škol jsou
aktuální nejen pro praxi pedagogických pracovníků, ale jsou i nadále uplatnitelná v běžném životě
účastnic. Poznatky z kurzu Asertivita v prostředí MŠ využívají zapojené MŠ v každodenní komunikaci
jak s dětmi, tak i rodiči.
Díky kurzu Pedagogická diagnostika v MŠ bylo v MŠ Studénka nově zavedeno monitorování
grafomotorických dovedností dětí s přehledem zvládnutých cvičení zapsaných do tabulky na titulní
straně jednotlivých složek (viz obrázek 5, 6).
Z kurzu Jak vést předškolní dítě k psychické odolnosti si účastnice odnesly a ve svých školkách
praktikují cvičení s názvem Pozdrav slunci, dále cviky pro nácvik bráničního, hrudního a klíčkového
dýchání (viz obrázek 9, 10).
Obrázek 5, 6 – Složky přehledu grafomotorického vývoje v MŠ Studénka
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Učitelky byly do značné míry ovlivněny také osobnostmi lektorů a jejich pozitivním přístupem
během školení. Také samotné děti v MŠ byly zaujaty novými aktivitami a vytvořenými pomůckami, a
to dokonce i děti tříleté. Účastnice projektu se také setkávají se spokojeností samotných rodičů se
zavedením nových/inovovaných prvků do předškolní výuky.
Na závěr si dovolujeme uvést trefné konstatování jedné z účastnic: „Nebýt tohoto projektu, asi
bych neměla v současné době příležitost se takhle hluboce zamyslet nad propastným rozdílem mezi
svým dětstvím a dětstvím současných dětí.“ (28 let Bc. Kateřina Pleskotová)
Obrázek č. 7, 8 – Hledání hmatem, kreslení do krupice
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Obrázek č. 9, 10 – Relaxační hry

Obrázek č. 11, 12 a 13 – Pokusy a pěstitelstv
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Obrázek č. 7 – Přelévání tekutin

Na přípravě podkladů, které posloužily jako zdroj informací pro tvorbu Informační brožury (výstup KA
05) se podíleli:
Mgr. Lenka Kudrnová
PhDr. Danuška Tomanová, CSc.
Mgr. Milan Chmura, Ph.D.
Mgr. Marie Švrčková, Ph.D.
Mgr. Petra Nováková
PhDr. et Mgr. Andrea Bernátková Vraštilová
PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.
PaeDr. Hana Vaňková, CSc.
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