
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ 
KATEDRA PEDAGOGIKY 

VYUŽITÍ MOTIVŮ PŘÍBĚHU PRO DĚTI SE ZAMĚŘENÍM NA 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Bc. Zuzana Němejcová 

Učitelství pro mateřské školy 

Vedoucí práce: Mg.A. Eva Gažáková 

Plzeň 2015 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené 
literatury a zdrojů informací. 

V Plzni 31. března 2015 

 ......................................................................  
vlastnoruční podpis

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

Poděkování 
 
Děkuji vedoucí své práce MgA.EvěGažákové za ochotu, vstřícnost a poskytnuté 
rady. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

ZDE SE NACHÁZÍ ORIGINÁL ZADÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 OBSAH 

 1 

OBSAH 

ÚVOD ..............................................................................................................................................2 

TEORETICKÁ ČÁST ..........................................................................................................................3 

1 ROZVOJ DÍTĚTE V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU................................................................................................4 

1.1 CELKOVÝ VÝVOJ PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE .......................................................................................4 

1.2 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝVOJ ................................................................................................5 

2 HRA V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU ..............................................................................................................7 

3 POŽADAVKY NA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ...........................................................................................8 

3.1 SPECIFICKÉ POTŘEBY PODLE VĚKU DĚTÍ A DLOUHODOBÉ CÍLE ............................................................9 

3.2 SOUČASNÁ OSOBNOSTNĚ ORIENTOVANÁ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA .......................................................9 

3.3 CO POŽADUJE RVP PV.......................................................................................................... 10 

3.3.1 Příprava Integrovaného bloku .............................................................................. 11 

3.3.2 Klíčové kompetence ............................................................................................. 12 

3.3.3 Očekávané výstupy .............................................................................................. 14 

4 METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE ........................................................................... 15 

5 PRÁCE S PŘÍBĚHEM V MATEŘSKÉ ŠKOLE ............................................................................................ 16 

5.1 CO PŘINÁŠÍ „PRÁCE S PŘÍBĚHEM“ ............................................................................................ 16 

5.2 METODIKA PRÁCE S PŘÍBĚHEM................................................................................................ 18 

PRAKTICKÁ ČÁST .......................................................................................................................... 19 

6 METODICKÝ MATERIÁL INSPIROVANÝ MOTIVY PŘÍBĚHU ........................................................................ 20 

7 VÝZKUM „PŘÍBĚH“ JAKO VÝCHODISKO PRO PRÁCI V MATEŘSKÉ ŠKOLE ..................................................... 32 

7.1 CÍL A METODOLOGIE VÝZKUMU ............................................................................................... 32 

7.2 VÝSLEDKY VÝZKUMU ............................................................................................................. 32 

ZÁVĚR .......................................................................................................................................... 37 

RESUMÉ ......................................................................................................................................... 38 

SEZNAM LITERATURY ......................................................................................................................... 39 

PŘÍLOHY ....................................................................................................................................... 41 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
 ÚVOD 

2 

ÚVOD 

Ve své bakalářské práci se budu věnovat jedné z metod dramatické výchovy - práci 

s příběhem v mateřské škole. Toto téma jsem si zvolila proto, že příběh při své praxi 

v mateřské škole používám často jako základ pro tvorbu integrovaného bloku, a práce 

s příběhem je mi tedy blízká. 

Cílem práce je prozkoumat otázku, jakým způsobem lze za pomoci metody „práce 

s příběhem“ rozvíjet osobnost dítěte na konkrétních činnostech, které vyplynou z daného 

příběhu. Nabízím zde metodiku práce s příběhem O zlobivém skřítkovi, kterou jsem vytvo-

řila i prakticky ověřila v mateřské škole. Dalším dílčím cílem je pak pomocí dotazníkového 

šetření mezi učitelkami mateřských škol zjistit, zda a jakým způsobem pracují s příběhem. 

„Příběh umožňuje přirozenou integraci všech tří primárních rámcových cílů RVP 

PV, všech výchovných složek: informace a prožitku, původní zkušenosti s novým poznáním, 

reality a fantazie, myšlení, intuice a citů, učení kognitivního i sociálního, života dítěte se 

životy ostatních bytostí, umožňuje propojení dětí různých věkových skupin (každý si 

z příběhu odnese něco adekvátně svému věku, možnostem i stupni vývoje) a propojení dětí, 

učitelek i rodičů.“ (Svobodová, 2010, s.132)  

Bakalářská práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části nejprve 

uvádím stručný popis vývoje dítěte, podrobněji se věnuji osobnostně-sociálnímu vývoji. 

Dále uvádím požadavky na předškolní vzdělávání, zabývám se osobnostněorientovaným 

modelem výchovy, stručně seznamuji s metodami dramatické výchovy a metodou práce s 

příběhem.  

V praktické části prácepopisuji způsob práce s konkrétním příběhem, který lze rea-

lizovat v mateřské škole.Tento příklad z vlastní praxe ještě doplňuji výsledky dotazníkové-

ho šetření mezi učitelkami mateřských škol. Ve výzkumu jsem zjišťovala, zda a jakým 

způsobem učitelky pracují s příběhem pro děti v mateřských školách. 
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1 ROZVOJ DÍTĚTE V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU 

1.1 CELKOVÝ VÝVOJ PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE 

Děti předškolního věku mají velmi vysoký a specifický potenciál rozvoje. V tomto 

období u nich převládá aktivita, zvídavost, iniciativa a vnímání. Rády experimentují, napo-

dobují dospělé. (Vágnerová, 2000) 

Tělesná konstituce dítěte se výrazně mění, pohyby se zdokonalují, jsou stále účel-

nější a závislejší na vědomí. Postupně dítě zvládnesebeobslužné činnosti.  Dochází k roz-

voji jemné motoriky, zejména u drobného svalstva prstů. (Kolektiv autorů,2002) Podle 

Dvořákové (2011) „je pohyb jednou ze základních biologických potřeb předškolního dítě-

te.“Zdokonalují se konstruktivní schopnosti dítěte, které vyúsťují do speciálních druhů 

činností – konstruktivních her. Intenzivně se rozvíjejí všechny poznávací procesy.  

Z poznávacích procesů je pro dítě nejdůležitější vnímání, dítě díky němu získává 

informace o okolním světě a nejvíce se rozvíjí jeho vlastními prožitky. Co se týče paměti, 

funguje u dítěte předškolního věku nejvíce mechanická paměť. Většinu toho,co dítě 

v tomto období prožije a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé.Intenzivně se 

rozvíjí fantazie a dítě ji uplatňuje nejen při hrách, ale i v každodenních situacích. Nastává 

významný pokrok ve všech formách myšlení.Dítě má svůj vlastní názor na svět,má tenden-

ci upravovat si realitu tak, aby pro něj byla srozumitelná a přijatelná. Myšlení v tomto ob-

dobí je útržkovité, nekoordinované, dítěti chybí komplexní přístup. Vlastní názor na svět 

vyjadřuje dítě prostřednictvím různých činností, např. kreslením, vyprávěním nebo hrou. 

Hra je pro dítě předškolního věku nejpřirozenější činností.Poskytuje dítěti emocionální 

citové uspokojení a má neobyčejně velký význam pro jeho celkový rozvoj. Dětská řeč je 

zpočátku vázaná na konkrétní situace, děti seučí poznávat předměty, činnosti a jevy, poslé-

ze je také pojmenují. Dítě si utváří slovní zásobu předchozími zkušenostmi, tím, jak chápe 

situace a logické vztahy. (Kolektiv autorů, 2002) 

Protože se ve své práci zaměřuji zejména na osobnostní a sociální rozvoj dítěte, bu-

du se mu v následující kapitole věnovat podrobněji. 
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1.2 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝVOJ 

Dítě by se mělo postupně učit porozumět vlastním myšlenkám, citům a všemu, co 

děláme, poznávat sebe samo.„Děti od tří let už začínají používat výrazy: myslím 

si,...myslím, že vím...Od čtyř let chápou, co znamená pamatovat si, zapamatovat. Od pěti 

let začínají rozlišovat mezi zdáním a skutečností, umějí odpovídat na otázku, je-li něco 

skutečné nebo ne. Po pátém roce věku stále více rozumějí svým myšlenkovým pochodům.“ 

(Zelinová, 2011, s.28)Děti v tomto věku jsou už schopné zvažovat své jednání a domyslet i 

následky.  

Pedagog by měl soustavně v dětech posilovat schopnost plánování (plánovat cíle, 

počítat s překážkami, umět organizovat činnost), monitorování (vždy mít na mysli cíl, 

vědět, kde se nacházíme při jeho dosahování, sledovat chyby a překážky a umět je 

odstranit), hodnocení (hodnotit úspěšnost použitých strategií a pokrok při dosahování cíle, 

hodnotit průběžné chyby i omyly a nakonec celý proces). 

Podle Zelinové by se měl pedagog důrazně zaměřit i na citovou výchovu, která je 

velmi důležitou oblastí rozvoje osobnosti dítěte. „Na kvalitě emocí a citů záleží i motivace 

člověka, např. motivace k učení a sebezdokonalování.“ (Zelinová, 2011, s. 41)  

Také je třeba rozvíjet motivaci dítěte, motivovat dítě nejen k učení, ale i k seberozvoji. 

Zelinová se ve své knize věnuje i tématu „socializace a komunikace“:  

„Pedagog by měl vytvářet atmosféru spolupráce, a to při respektování osobnosti každého 

dítěte. Jeho úkolem je vytvářet spolu s dětmi dobře spolupracující týmy, v nichž jednotlivci 

získají dovednosti pro své budoucí fungování ve skupinách.“(Zelinová, 2011, s. 

63)Pedagog by měl umět rozpoznat, které dítě je nesmělejší, které výraznější, agresivnější, 

měl by se umět orientovat v sociálním rozvoji dětí. 

„Úpravě sociálních vztahů a zlepšení komunikace prospívá bezpočet her a jiných 

aktivit. Za velmi účinné považujeme inscenační hry, tj.činnosti, při nichž je potřebná spíše 

kooperace než soutěživost, hry určené ke vzájemnému poznávání apod. Zajímavé jsou i hry 

situační a problémové. Využívá se i tvořivá dramatika.“ (Zelinová, 2011, str. 63) 

Zelinová se dále zabývá sebeřízením dětí. Upozorňuje, že je třeba podporovat u dětí 

sebereflexi, sebedůvěru, sebehodnocení, sebevědomí, sebeoceňování a sebeutváření. 

Podstatnou součástí seberozvoje je i tvořivost, která zasahuje tvořivé myšlení, vede 

k tvořivému způsobu života a projevuje se v utváření mezilidských vztahů.  
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Jak již bylo řečeno, hlavním prostředkem utváření osobnosti dítěte předškolního věku a 

determinující sociální činností je hra, které se budu podrobněji věnovat v následující 

kapitole.  
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2 HRA V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU 

Za pomoci hry se rozvíjejí motorické a poznávací schopnosti dítěte, „ve hře dítě 

promítá svůj pohled na svět a kompenzuje si pocity křivdy a zklamání.“ (Holeček a kol., 

2003, s. 176) 

„Hra plní různé funkce, z nichž nejvýznamnější jsou: 

-poznávací (prostřednictvím hry se rozvíjejí poznávací funkce dítěte), 

-projektivní (dítě promítá do hry svůj pohled na svět), 

-kompenzační(hra je kompenzací nesplněných přání, zklamání a pocitu méněcennosti), 

-relaxační (prostřednictvím hry se uvolňuje psychické napětí), 

-seberealizační(každá zajímavá činnost je v podstatě hrou)“  

(Holeček a kol., 2003, s. 177) 

 

Hra je tedy zcela převládající spontánní činnost předškolního věku, podle Matějčka dítě 

hrou pracuje i tvoří. „Dítě, které si nehraje, je svým způsobem nedětské a zvláštní. Srov-

náme-li však hru pětiletého nebo šestiletého dítěte s hrou batolat, vidíme pozoruhodný roz-

díl jak v tematice, tak v dramatičnosti. Předškolní dítě vplete do hry motivy z pohádek nebo 

z vyprávění, děj rozvíjí dál a dál, takže nikdo neví předem, kde a jak to skončí.“ (Matějček, 

1986, s. 123)Do dětské hry se rázem promítne všechno, co děti na svých objevitelských 

výpravách do světa zachytí. Využijí svoji fantazie, která jim dopomůže k divadelnímu pro-

storu i k rekvizitám.  
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3 POŽADAVKY NA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

V ČR není předškolní vzdělávání povinné, nachází však významnou podporu státu. Podle 

poznatků lékařů, psychologů a pedagogů jsou prožitky a zkušenosti z prvních let života 

dítěte trvalého charakteru a najdou své uplatnění. V etapě předškolního vzdělávání jsou 

mezi výkony dětí shledávány osobnostní a individuální rozdíly, je tedy nutné, aby bylo 

propojené předškolní a základní vzdělávání a počítalo s přirozenými rozdíly ve vzděláva-

cích možnostech dětí. (RVP PV, 2004) 

 

Pedagogicko-psychologické aspekty předškolní výchovy 

Osobnost – Podle Držalové (2000) bychom měli respektovat potřeby dětí, jejich ná-

zory a zohledňovat jejich problémy. Držalová doporučuje osvojit u dětí společenské a 

slušné chování k druhým, k přírodě, i k sobě samému a vést děti k lidskosti a přátelství. 

Kopřiva a kol. (2012, s. 5) považuje „za nezbytnou podmínku výchovy respekt k dětem“, 

což v praxi znamená odpoutat se od mocenského přístupu, vyhnout se manipulaci, trestům, 

moralizování, vyhrožování a posměchu. Dále hovoří o „partnerském přístupu, který je 

založen na rovnocennosti a respektování důstojnosti.“(tamtéž) 

Dalším pedagogicko-psychologickým aspektem předškolní výchovy dle Držalové 

(2000) je: 

Tvořivost–Dětská tvořivost, aktivita a všetečné otázky vyžadují vyšší nároky na ná-

paditost a tvořivost učitelky. Pokud je učitelka kreativní, dokáže obohatit celou osobnost 

dítěte.  

Názorné myšlení– Držalová považuje za vhodné, abychom vyprávění spojili 

s obrázkem, přírodninou nebo hračkou a názornou pohybovou aktivitou. Dětské vnímání je 

tak opřeno o konkrétní ukázku, mohou se přesvědčit „na vlastní oči.“ 

Dětská fantazie – pokud nemáme po ruce materiál, který by děti mohl přesvědčit o 

daných poznatcích, pokusíme se probudit v dětech jejich fantazii, např. pomocí básničky, 

pohádky. „Psychologickou zvláštností dětí předškolního věku je možnost koexistence dvou 

světů - reálného a imaginárního- aniž by jeden druhému konkuroval.“ (Držalová, 2000,  

s. 5)  
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Soustředění – protože předškolní děti jsou schopné soustředit se pouze několik mi-

nut (šestileté maximálně sedm minut), je dobré střídat činnosti zaměřené na soustředění a 

na uvolnění.  

 

3.1 SPECIFICKÉ POTŘEBY PODLE VĚKU DĚTÍ A DLOUHODOBÉ CÍLE 

Každá věková skupina předškolních dětí má své specifické potřeby, a proto také 

přístup a dlouhodobé cíle jsou odlišné.  

1. Děti (2)3–4leté – cílem je zvyknout si na prostředí mateřské školy, v rámci sebeobsluhy 

se postarat sám o sebe. Nebát se realizovat jednoduché úkoly nejprve pod vedením, později 

samostatně.  

2. Děti 4–5leté – cílem je vytvořit si hlubší vztah k učitelce i k dětem ve třídě, začínat se 

spoluprací, nemyslet jen sám na sebe. Prohlubovat dosavadní vědomosti, dovednosti a ná-

vyky a postupně získávat nové.  

3. Děti 5–6leté – cílem je příprava na školu, samostatnější myšlení, rozhodování a jednání, 

začátky úspěšné komunikace, předcházet konfliktům, umět se domluvit, upevňovat stávají-

cí a rozvíjet nové vědomosti, dovednosti a návyky. (Držalová, 2000, s. 4) 

 

3.2 SOUČASNÁ OSOBNOSTNĚ ORIENTOVANÁ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA 

Syslová (2013) uvádí, že současná mateřská škola si může zvolit některý 

z nabízených modelů nebo si vytvořit svůj vlastní, orientovaný na filozofii konkrétní ma-

teřské školy. „Při definování kompetencí učitele mateřské školy je důležité vždy vycházet ze 

současného pojetí vzdělávání orientujícího se k tzv. osobnostnímu rozvoji dítěte.“Syslová, 

2013, s.31) 

Po několikaletých experimentech se v současné době rozšiřuje v mateřských ško-

lách osobnostně orientovaný model, který zcela respektuje přirozené potřeby dítěte, vývo-

jové i sociální zvláštnosti náležící právě k období vývoje předškolního dítěte. Osobnostně 

orientovaný model dbá na svobodu a individualitu dítěte. Proces osobnostního přístupu je 

průběžný a je založen na dynamičnosti, odpovědnosti a profesionalitě učitelky. 

Každá škola nemusí tento model zcela akceptovat, ale je důležité, aby byly použí-

vány určité zásadní požadavky osobnostního přístupu. Podstatné je, aby se škola vnitřně 
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sladila s nějakou formou osobnostně orientovaného přístupu, a tu používala. Může si ji 

upravit a vytvořit vlastní variantu, nebo si vybere variantu ověřenou.  

Osobnostně orientovaný model chápe dítě jako neopakovatelného jedince, který má 

právo být sám sebou, a to musí být akceptováno.  

Autoritativnost učitelky by měla tedyustoupit a být nahrazena partnerským vztahem 

mezi učitelkou a dítětem. Takový vztah se projevuje důvěrou, vstřícností a náklonností. Je 

třeba, aby učitelka byla trpělivá a pracovala s možnostmi, jaké konkrétní dítě má. Dítě tak 

dostává prostor pro uplatnění své aktivity, může se rozhodovat, vstupovat do dění jako 

plnohodnotný partner. Negativní zásahy, kterým nelze zcela předejít, by měly být provádě-

ny s citem. To je však někdy v rozporu s obavami učitelek týkajících se ztráty autority.  

Rodinu považuje osobnostně orientovaný přístup za velmi důležitou v rozvoji dítě-

te, a proto je i významným partnerem pro školu. (Opravilová, 2011) 

 

Vzhledem k cílům je základním východiskem mé bakalářské práce Rámcový vzdě-

lávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV). Metodický materiál, který zde 

představím, je vystavěn v souladu s filosofií RVP PV a modelem osobnostně orientované 

výchovy.  

 

3.3 CO POŽADUJE RVP PV 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) požaduje, aby 

bylo každé dítě v předškolním vzdělávání rozvíjeno „po stránce fyzické, psychické i soci-

ální a bylo vedeno tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativ-

ně samostatnou osobností, schopnou (kompetentní, způsobilou) zvládat, pokud možno ak-

tivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny 

(zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v 

budoucnu nevyhnutelně očekávají.“ (RVPPV, 2004, s. 8) 

Pedagogovéby proto měli při své práci dbát na tyto rámcové cíle (záměry): 

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 

osobnost působící na své okolí (RVP PV, 2004, s.8) 
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Podle RVP PV (2004, s.6), by se předškolní vzdělávání mělo v nejvyšší míře „při-

způsobovat vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám 

dětí této věkové skupiny a dbát, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné 

míře respektována.(…)Předškolní vzdělávání by proto mělo nabízet vhodné vzdělávací 

prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může 

cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajištuje možnost projevovat se, bavit 

a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.“ (RVPPV, 2004, s.6) 

V RVP PV se dále vysvětluje, že ve vzdělávání je třeba využívat přirozených dět-

ských myšlenek a spontánních nápadů a nabídnout mu prostor pro realizaci jeho aktivit a 

plánů. „Učební aktivity by proto měly probíhat především formou nezávazné dětské hry, 

kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby.“ (RVP PV, 2004, s. 6) 

Spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby, hraje velkou 

roli v procesu učení. Proto bychom měli ve všech činnostech a situacích poskytovat dítěti 

vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné.RVP PV proto mateř-

ským školám doporučuje zařazovat aktivity spontánní i řízené, vzájemně vyvážené a pro-

pojené a odpovídající potřebám a možnostem předškolního dítěte. Ideální podle RVP PV 

je, pokud se jedná o takovou didaktickou činnost, která vychází z motivace od pedagoga a 

je v ní zastoupeno učení spontánní i řízené. Takové činnosti mohou probíhat formou indi-

viduální nebo skupinovou. 

 

 

3.3.1 PŘÍPRAVAINTEGROVANÉHO BLOKU 

V RVP PV (2004)je kladen důraz na to, aby byl v předškolním vzdělávání uplatňo-

ván integrovaný přístup. Vzdělávání by mělo probíhat prostřednictvím integrovaných blo-

ků, v nichž jsou vzdělávací oblasti propojeny a dětem jsou tak informace poskytovány 

v přirozených souvislostech. 

Obsah bloků by měl být dítěti blízký, vycházet z jeho přirozeného prostředí. Dětem 

takové bloky mohou nabídnout rozmanité aktivity a zprostředkují mu hlubší prožitek. Zís-

kávané zkušenosti a informace se stávají ucelenými a prakticky využitelnými. „Dítě tak 

může získávat skutečné činnostní výstupy - kompetence.“ (RVPPV, 2004, s.7) 
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Integrované bloky by se měly prolínat, vzájemně navazovat a plynule přecházet je-

den do druhého, důvodem je dlouhodobé osvojování vzdělávacího obsahu dítětem. „Vhod-

né jsou metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou zalo-

ženy na přímých zážitcích dítěte. Dále pak situační učení založené na vytváření a využívání 

situací. Vhodné je také spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodo-

by.“(RVP PV, 2004, s.6-7) 

 

Cíle, jež vedou k osvojování kompetencí, a v nichž jsou popsány specifické činnosti, 

které postupně umožnují dítěti poznávat širší prostředí a nároky specifikuje RVP PV do 

pěti oblastí rozvoje dítěte: 

 

1. Biologická oblast – dítě a jeho tělo 

2. Psychologická oblast – dítě a jeho psychika 

3. Interpersonální oblast – dítě a ten druhý 

4. Sociokulturní oblast – dítě a společnost 

5. Enviromentální oblast – dítě a svět 

(RVP PV, 2004, s.15) 

 

3.3.2 KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

„Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii, vyjád-

řenou v podobě výstupů. V kurikulárních dokumentech jsou obecně formulovány jako sou-

bory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro 

osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Jejich pojetí i obsah vychází z hodnot společ-

ností přijímaných a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence přispívají ke 

vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu člověka a k posilování funkcí občanské spo-

lečnosti“.(RVP PV, 2004, s. 9) 

 

 

„Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 
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1. Kompetence k učení 

2. Kompetence k řešení problémů 

3. Kompetence komunikativní  

4. Kompetence sociální a personální 

5. Kompetence činnostní a občanské“ 

(RVP PV, 2004, s. 7) 

 

Při plánování je třeba se zaměřit na komplexní rozvoj osobnosti dítěte, to znamená, 

že se zaměřujeme na oblast biologickou, psychologickou, interpersonální, sociálně-kulturní 

a environmentální. Jedná se o jednu z hlavních pedagogických zásad.  

Svobodová (2010) dále říká, abychom očekávané výstupy naplánovali tak, aby-

chom rozvíjeli všechny oblasti osobnosti dítěte. Pravděpodobně se nám nepodaří zajistit 

rovnoměrně požadavky u všech jednotlivých oblastí, tuto nerovnoměrnost však vykom-

penzujeme v jiných činnostech, čímž průběžně zajišťujeme rozvoj celé osobnosti dítěte.  

Podle Držalové (2010) bychom měli plánovat aktivity tak, aby na sebe jednotlivé 

činnosti navazovaly, vzájemně se doplňovaly a podporovaly celkový vývoj dětí.  

Syslová (2013) poukazuje na to, aby učitel při realizování naplánovaných činností 

využil rozmanité vzdělávací strategie. Při jejich výběru by se měl učitel řídit individuální 

vývojovou úrovní dětí, neopomíjet vlastní názory dětí, umožnit jim poznávat a zároveň 

dbát na rozvoj klíčových kompetencí.  

Držalová(2000, s. 6-9) představuje cíle jednotlivých činností takto:  

Rozvoj poznání - cílem je vzbudit zájem o nové poznání (patří sem biologie člověka, bota-

nika, dopravní výchova, fenologie, neživá příroda, hodnoty, orientace v čase, sociální ori-

entace, zoologie) 

Jazykové činnosti –cílem je rozšíření aktivního i pasivního slovníku mateřského jazyka 

Matematické představy – cílem je orientace v základních matematických vztazích 

Tělesné činnosti – cílem je učit a upevňovat nové pohybové dovednosti 

Výtvarné činnosti -cílem je položit základy estetického cítění v oblasti výtvarného umění 

Pracovní činnosti-cílem je samostatnost při jednoduchých pracovních činnostech, s využi-

tím potřebných pracovních návyků. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
 TEORETICKÁ ČÁST 

14 

Hudební činnosti- cílem je položit základy estetického cítění v oblasti hudebního umění 

Literární činnosti-cílem je položit základy estetického cítění v oblasti slovesného a drama-

tického umění 

 

3.3.3 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

Sledovat a hodnotit výsledky vzdělávání budeme pomocí očekávaných výstupů, 

k nimž je dítě systematicky vedeno a zpravidla jich dosahuje v době, kdy ukončuje před-

školní vzdělávání. „Tyto výstupy pak mohou představovat kritéria, s jejichž pomocí bude-

me posuzovat vzdělávání dítěte, jeho rozvoj i pokroky v učení.“ (Pedagogické hodnocení 

v pojetí RVP PV, 2007, s. 19) 

Svobodová tvrdí, že „pokud se pedagog rozhodne kontrolovat naplňování cílů, kte-

ré si stanovil, pomocí konkretizovaných očekávaných výstupů, není nutné, aby ještě kon-

frontoval s klíčovými kompetencemi, protože k těm konkretizované očekávané výstupy smě-

řují.“ (Svobodová, 2012, s. 13)  
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4 METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Dramatickou výchovu můžeme chápat jako předmět, ale i jako metodu nebo formu 

práce. Setkáváme se také s pojmem „tvořivá dramatika“, který napovídá, že se jedná o ja-

kýsi tvořivý proces, který rozvíjí žákovu osobnost, pohybové dovednosti, rytmické cítění, 

plynulost a barvitost projevu. Osobnost dítěte může učitel rozvíjet hrou, cvičením, drama-

tickou improvizací ad. (Oudes, Peroutková, 1997) 

Podle Svobodové (2010) dramatická výchova využívá prvky a prostředky dramatu 

a divadla, čímž se vymyká ostatním „výchovám“ v mateřské škole. Jedná se o tvořivý pro-

ces, při němž děti (ale i dospělí) získávají zkušenosti, utvářejí si postoje prostřednictvím 

vlastní zkušenosti a vše je založeno na principu hry. Děti se stávají součástí procesu, jejich 

zkušenosti jsou v konfrontaci se zkušenostmi a postoji ostatních zúčastněných. Pomocí 

dramatické výchovy lze rozvíjet celou osobnost dítěte. V dramatické výchově je důležitý 

„proces“, nikoliv výsledek, tím se také odlišuje od divadla.  

V dramatické výchově dochází k učení díky interakci mezi znalostmi a dovednost-

mi. „Učitelé i žáci se pohybují v uměle navozené neboli fiktivní situaci, v níž neexistuje 

jedno jediné správné řešení, ale řešení vhodné nebo přiměřené. Proto plánování a vedení 

takovýchto lekcí vyžaduje obzvláštní péči.“ (Morganová, Saxtonová, 2001, s.18) 

Stěžejními metodami dramatické výchovy jsou improvizace, hra v roli, dramatické 

a průpravné hry, cvičení k rozvoji smyslového vnímání, představivosti, pohybových 

schopností, komunikace a řečových schopností ad. 

Aby mohla učitelka působit prostřednictvím dramatické výchovy na nežádoucí 

chování dětí, je třeba, aby znala techniky dramatické výchovy i v praxi. 

Jednou z metod dramatické výchovy je narativní pantomima, „technika vhodná pro 

užití v mateřské škole, protože vychází ze spontánní dětské hry, ve které předškolní děti 

s oblibou zobrazují činnosti jiných lidí.“ (Svobodová, 2010, s. 73) Děti pomocí narativní 

pantomimy lépe pochopí a prožijí vyprávěný příběh, využijí i tělesné a pohybové schop-

nosti. Stěžejní, pro tuto metodu, je výběr textu, který by měl být dostatečně akční, bohatý 

na situace vhodné k zobrazení.  
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5 PRÁCE S PŘÍBĚHEM V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

„Předškolní věk je klasickou dobou pohádek – těch pravých, pohádkovitých. O dva, 

tři roky později bude mít stále ještě rádo pohádky, ale už více ze ‚skutečného‛ života. 

Navíc mají děti v tomto vývojovém období rády tajemství a tajemno.“ (Matějček, 1986, s. 

126) 

V současném pojetí předškolního vzdělávání, kde je učivo bráno jako celek, jepodle 

Svobodové (2010) příběhům právem přikládán velký význam. Příběhy tvoří základ inte-

grovaných celků. Práce s příběhem je cestou k partnerskému přístupu učitelky k dítěti. Na-

bízí učitelce příležitost pro prožitkové a činnostní učení, prostor k vlastní tvořivosti a fan-

tazii.   

Když Herman mluví o pohádkách, myslí jimi příběhy, které jsou staré a generacemi 

prověřené. „Jsou to např.: Popelka, Červená karkulka, Šípková Růženka, Kráska a zvíře, 

O perníkové chaloupce, Zlatovláska, Sněhurka, Žabí král, o třech malých prasátkách, O 

Budulínkovi, O kohoutkovi a slepičce, O hloupém Honzovi.“ (Herman, 2008, s. 167) 

Pohádce o Popelce se Herman (2008) věnuje podrobněji. Ukazuje, jak se dají využít 

motivy pohádky a s pohádkou dále pracovat. Poukazuje na motiv žárlivosti, smutku, opo-

míjení, nedůvěry, popisuje pocity, které si Popelka musela prožít. Když děti pohádku slyší, 

některé si uvědomí, že se cítí jako Popelka a příběh se pro ně stává pravdivým.  

Motivů lze ovšem v každé pohádce najít nesčetně a my je můžeme využít jako zá-

klad pro náš tematický celek.  

 

5.1 CO PŘINÁŠÍ „PRÁCE S PŘÍBĚHEM“ 

Vyprávěním příběhů se především mohou předávat zkušenosti. Dítě už svým pří-

chodem na svět začíná žít svůj příběh, stává se součástí společnosti, a tím i příběhem dal-

ších lidí. Život se skládá z příběhů, proto ho zařadíme i do dění v mateřské škole. Souvisí-

li příběh přímo se životem dětí, je vždy obohacující, protože děti nahlížejí na „téma“ pro-

střednictvím někoho jiného, než jsou ony samy.  

Podle amerického psychologa Bruna Bettelheima(in Svobodová, 2010) příběh 

upoutá pozornost dítěte tehdy, když jej baví a vzbuzuje v něm pozornost. „Má-li mu však 

obohatit život, musí v něm podněcovat představivost, pomáhat mu rozvíjet rozumové 

schopnosti a vyjasňovat jeho pocity: být v souladu s jeho úzkostmi a tužbami: brát vážně 
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jeho těžkosti a zároveň nabídnout dítěti řešení problémů, které dítě navíc matou. Musí se 

zkrátka vztahovat ke všem stránkám jeho osobnosti zároveň – a to tak, aby dětské trampoty 

nejenom nesnižoval, ale naopak doceňoval jejich závažnost a v dítěti současně podporoval 

sebedůvěru a důvěru v budoucnost.“(in Svobodová, 2010, s.130) 

Herman podle Bettelheima (in Herman, 2008) tvrdí, že když se budeme pohádkám 

věnovat podrobněji, zjistíme, že jsou významnou součástí zdravého psychického vývoje a 

v dětství mají nezastupitelnou roli.  

Herman také vysvětluje, proč jsou právě pohádky v životě dítěte do šesti let tak dů-

ležité. Za prvé pohádky oslovují děti prostřednictvím „skrytých významů“. „Nápadně čas-

to se opakují motivy, jako jsou například: tři bratři, cesta hlavního hrdiny do světa, blou-

dění v lese, smrt matky na počátku příběhu a její nahrazení zlou macechou, zakázaná tři-

náctá komnata, mluvící zvířata, znovu a znovu nepoučitelní zloduchové, drak věznící prin-

ceznu, kouzelná babička, nejmladší v roli hloupého a podceňovaného, který ovšem nakonec 

všechny překvapí.“(…) „Všechna tato podobenství mají hlubší význam. Malé dítě jim velmi 

dobře rozumí a na nevědomé bázi dokáže dešifrovat všechna důležitá poselství, která jsou 

v pohádkách obsažena.“ (Herman, 2008, s. 161)Dítě prostřednictvím příběhů přejímá zku-

šenosti předchozích generací, příběhy mu pomáhají objevit smysl života.  

Druhým důvodem důležitosti pohádek v životě předškoláka, je strach, který si dítě 

může při vyprávění pohádek prožít. Dítě postupně poznává, že na světě nejsou jen dobří 

lidé a naučí se přijmout tento přirozený fakt. Pokud by dítěti bylo předkládáno, že svět je 

jen dobrý, mohlo by u dítěte docházet k pocitům opuštěnosti a osamělosti. Když by se totiž 

rodiče tvářili jako by neexistovalo žádné zlo, dítě by tomu nerozumělo, protože už má 

např. z dřívějška zkušenost s nějakým zvířetem, zažilo strach ze tmy atd. V pohádce se tyto 

obavy nezlehčují, pohádka počítá s tím, že se dítě bojí a nabízí taková řešení situací, aby je 

dítě mohlo chápat a zůstalo přitom v bezpečí. Třetím hlavním přínosem pohádek je blíz-

kost, která při vyprávění pohádek vzniká mezi vypravěčem a posluchačem, Herman do-

konce tvrdí, že může vzniknout díky pravidelnému čtení pohádek až „hladivý rituál“. Ten-

to rituál popisuje jako opakující se činnost, která má příznivý vliv na utváření vzta-

hů.(Herman, 2008) 

Dítě vnímá svět jako celek, stejně tak i příběhy jsou vnímány celostně. Lze na ně 

nahlížet různými pohledy, kvalitní příběh by měl umožnit rozvoj celé dětské osobnosti. 

Příběhy napomáhají rozvoji myšlenkových operací dítěte, doprovází ho na cestě od pojmů 

k úsudkům, podporují tvořivé myšlení.  
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Jak již bylo řečeno, příběhy mohou být základem integrovaného celku. Příběh 

přirozenou, neautoritativní formou slouží ke vzdělávání dětí. 

„Práce s příběhem navíc naprosto přirozeně vytváří podmínky nejen pro celistvost 

učení, ale současně i pro jistou vyváženost činností spontánních a řízených, činností 

statických a dynamických, verbálních a neverbálních, činností obtížných s činnostmi méně 

zatěžujícími, soustředěných a uvolněných, činností individuálních a skupinových, činností 

z různých oblastí (od poznávacích přes pohybové, umělecké, pracovní až k sociálním), 

činností předem připravených a improvizovaných.“ (Svobodová, 2010, s.133) 

 

5.2 METODIKA PRÁCE S PŘÍBĚHEM 

Učitelka prostřednictvím příběhu může reagovat kdykoliv na jakoukoliv situaci 

během dění v mateřské škole. Příběh může děti motivovat, podnítit k aktivitě, vzbudit 

zájem o hru „na něco a na někoho“, dovolí dětem uplatnit svoji zkušenost. (Svobodová, 

2010) 

Můžeme se setkat s celou řadou podob „práce s příběhem“ v rámci předškolního 

vzdělávání, k dispozici jsou nám různé metody. Důležité je uvědomit si, co příběhem 

sleduji, stanovit si cíle, zvážit, zda příběh vychází z potřeb a zájmů konkrétních dětí. 

Vědět, co mohu prostřednictvím příběhu dětem nabídnout, jaké zkušenosti předat, co 

mohou děti prožít díky příběhu, jaké dostanou děti příležitosti k rozvoji vlastní tvořivosti, 

fantazii. „Když učitel učí drama nebo divadlo, nestačí mu jen, aby věděl, CO bude dělat. Je 

pro něj důležité vědět, PROČ a JAK to bude dělat, protože každá třída a každý žák jsou 

jiní.“ (Morganová, Saxtonová, 2001, s. 18) 

Doležalová píše k metodice práce s příběhem: „Děti si poslechnou pohádku o 

myšce, jež kutálela nalezenou makovici do svého obydlí, aby ji schovala před těmi, kteří ji 

chtějí myšce vzít. Děti potom hovoří o příběhu, dramatizují děj, hrají si s makovicí, kutálejí 

makovici jako myška. Dále zakreslují krouživý pohyb kutálené makovice ve vzduchu, 

nakonec na papír. Vše je spojeno s prožitkem a konkrétní zkušeností. Příběh přináší mnoho 

dalších příležitosti i pro další výchovné oblasti, které přirozeně vyplývají z pohádky.“ 

(Doležalová, 2010, s. 66) 
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6 METODICKÝ MATERIÁL INSPIROVANÝ MOTIVY PŘÍBĚHU 

V této části práce představím metodický materiál, který jsem vytvořila k práci s příběhem 

O zlobivém skřítkovi. Tento materiál představuje celkem pět tematických celků 

postavených na podkladě prvních pěti částí pohádky (z celkových11), do kterých jsem pro 

svoji práci s dětmi příběh rozdělila.  

Charakteristika skupiny: 

Tematické celky jsem navrhovala pro běžnou třídu s osmadvaceti dětmi, na kterou 

jsem zvyklá ze své praxe. Třída je věkově heterogenní, metodiku lze lehce upravit i na 

použití pro věkově homogenní třídu. Ve třídě by měl být preferován partnerský přístup a 

zásady efektivní komunikace.  

Metodika:  

Příběh (viz. Příloha 1) se dá rozdělit na několik částí dle kreativity učitelky. Já jsem 

jej rozdělila na jedenáct částí, z nichž v metodice popisuji pět částí – tematických celků. 

Materiál je v rozsahu cca běžného týdne v mateřské škole, činnosti lze různě kombinovat a 

obměňovat. 

Tematické celky mohou být součástí integrovaného bloku, který nese název třeba 

„Z pohádky do pohádky“. Záleží na tom, jaké cíle si učitelka stanovila.  

Na konci každého integrovaného bloku bychom měli provést hodnocení, 

reflektovat, zda se nám podařilo naplnit naplánované cíle. Společně s cíli učitelka plánuje i 

činnosti. Reflexi provedeme i s dětmi.  

Jelikož si hrajeme „na něco“ a děti vstupují prostřednictvím dramatické výchovy do 

různých rolí, ohlídáme, aby z role nezapomněly vystoupit.  

Je pouze na nás a dětech, jak dlouho budeme s daným příběhem pracovat, jak si ho 

upravíme, kam až bude sahat naše tvořivost a fantazie.  

Při plánování činností jsem se zaměřila na rozvoj osobnosti dítěte. Nabídku činností 

jsem proto rozčlenila vždy na 5 částí podle typu zaměření rozvoje osobnosti. 
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1. část „Karlíkův nástup do pekelné hospody“ 

Můžeme vzít na pomoc rekvizitu, která nás bude provázet po celou dobu naší práce s tímto 

příběhem. Protože jsme „v pekle“, mohl by se rekvizitou stát třeba hrnec (kotel). Motivace 

písničkou „Dva skřítci jdou lesem..“ (z filmu Cesta z města) 

 

Nabídka činností:  

Hry rozvíjející komunikaci:   

Během čtení příběhu vzniká prostor pro otevřené otázky: 

• „ Proč asi Karlík ostatním škodil, místo toho, aby pomáhal?“ 

• „Jakým způsobem by mohl ostatním pomáhat?“  

• „Co to znamená, když někomu dojde trpělivost?“  

• „K čemu nám může posloužit jeskyně?“ 

• „Co všechno můžeme vidět v lese?“ 

• „Co bys udělal, kdybys byl Karlíkova maminka?“ 

(Můžeme reagovat na cokoliv z příběhu a postavit tak další otázky nebo čin-

nosti.) 

Hry, které usnadňují vzájemné poznávání a sbližování: 

• Seznamovací kruh 

Děti stojí (nebo sedí) v kruhu, do kterého vstupují na základě domluvených kritérií. 

Např. „Do kruhu může vstoupit ten, kdo už někdy jako skřítek Karlík, chodil po 

horách“ 

• Zahrát si společně na skřítky, postavit si hory, lesy, jeskyně, peklo, postavit si překáž-

kovou dráhu (kameny, potok)  

Prozkoumat jeskyni, kterou si děti postavily z kostek a věcí, které samy našly ve tříd 

Činnosti posilující sebedůvěru a utváření hodnot: 

• Pomocí narativní pantomimy zkusí děti zobrazit kousek děje, o němž jsme si dnes čet-

li, např. „Karlíkově mamince došla trpělivost, rozhodla se zajít do pekla na návštěvu 

za Luciferem. Pověděla mu o starostech, který jí její synek působí..“ Takto lze využít 

většinu akčních částí textu.  
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• Můžeme využít např. simulace (děti jsou samy sebou ve fiktivní situaci) a zahrajeme si 

na setkání Lucifera s maminkou 

• Jdeme do pekla jako Karlíkova maminka; chůze, běh, lezení přes překážky, chůze 

po lavičce, skákání přes potok, ad.  

• Překážková (opičí) dráha, pekelné cestičky, balanční pomůcky 

 

Hry na rozvoj socializace: 

• Vytvoření mapy k peklu (kolektivní práce); stříhání, lepení, kreslení.. 

• Debata o tom, co se stalo, že musel Karlík odejít z domova, zkusíme si představit, 

jak se asi cítil a jestli mohl vzniklé situaci nějak předejít.  

 

Aktivity podporující rozvoj tvořivosti a fantazie:  

• Seznámení s písní „Dva skřítci jdou lesem“, melodizace, rytmizace 

• Zpěv písní, které už děti znají, učitelka doprovází hrou na klavír 

• Rytmizace, hrajeme na „dřívka“, představujeme si klapot čertovských kopyt 

• Grafické znázornění cesty, kudy se jde z hor do pekla.  

• Vytvoření mapy k peklu (kolektivní práce); stříhání, lepení, kreslení.. 

• Malba postavy Lucifera temperami (předškoláci detailněji než mladší děti) 

• Tvoření čertovských rohů ze čtvrtky  

 

2. část „ Karlík se schovává“ 
 
Nabídka činností:  

Hry rozvíjející komunikaci:  

• Samostatné převyprávění předchozího děje dětmi. „ 

A jak to asi bylo dál?“  

„Proč maminka poslala Karlíka pracovat do hospody?“ 

• Co je na obrázku? Připravíme obrázky znázorňující děj 2. části příběhu. Děti mo-

hou obrázky nejprve popisovat. Pak mohou vymýšlet další děj. 
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Hry, které usnadňují vzájemné poznávání a sbližování: 

• V kuchyňce si zahrajeme na „hospodu“, objednávky pití, jídla, děti vše samy vy-

mýšlejí a režírují  

• Zkusíme jako Karlík „prozkoumat všechny místnosti a zákoutí“ Jedno dítě ze dvo-

jice má zavřené oči, druhé ho vede. Hmatem děti poznávají svoji třídu „jinak“.  

• Prostor pro pokusy s vodou, přelévání stejného množství vody do sklenic různých 

tvarů a velikostí, ad. Míchání různobarevných tekutin.  

• Dramatizace (od začátku příběhu) děti samy předvádějí kousky příběhu, vezmou si 

rekvizity, případně si je vyrobí 

 

Činnosti posilující sebedůvěru a utváření hodnot: 

• Klasická hra na schovávanou (skřítek Karlík se schovává před Luciferem) 

• Hra na čertovskou babu, zachráněn je ten, kdo se dotkne něčeho červeného (různé 

obměny; dřevo, kov) Děti se seznámí s různými materiály.  

Hry na rozvoj socializace: 

• Děti zkusí samy vymyslet nějaký rituál, který budou praktikovat každý den po dobu 

jejich „putování“ se sítkem Karlíkem. Děti zkusí vymyslet pohyb, říkanku. 

Společně se zamyslíme, zda by nějaký rituál mohl pomoci i Karlíkovi zvládat 

každodenní útrapy.  

Aktivity podporující rozvoj tvořivosti a fantazie: 

• Rytmizace a melodizace písničky „Dva skřítci jdou lesem“ Děti mohou učitelku do-

provázet na Orffovy nástroje. 

• Děti si vymodelují z modelíny skřítky dle vlastní fantazie.  

• Tvoření loutek čertů (mladším dětem více pomůže učitelka nebo kamarádi) 

• Vytváření pekelných peněz, kterými se bude platit v „hospodě“ 

 

 
3.část „Karlík nestíhá pracovat a začíná být unavený“ 
 
Nabídka činností:  

Hry rozvíjející komunikaci: 

• Zopakování předchozího děje dětmi, dramatizace příběhu 
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• „Co asi obnáší práce v hospodě?“ 

• „ Čím bys chtěl být, až budeš dospělý?“ 

• „Co to znamená, když někdo chodí do práce?“ 

 

Hry, které usnadňují vzájemné poznávání a sbližování: 

• V příběhu se objevují čerti, zahrajeme si na ně. Děti si samy ve třídě najdou „kos-

týmy“. K dispozici jsou staré klobouky, šaty, krepák ad. 

• Pantomima „na řemesla“ „Hádejte, jaká řemesla si budeme předvádět? Co dělá 

pekař a co malíř?“ 

 

Činnosti posilující sebedůvěru a utváření hodnot: 

• „Čertovská honička“ děti mají za kalhotami zastrčené ocásky (stuha). Jeden/několik 

Luciferů honí čertíky a uloveným bere ocásky. Děti samy organizují hru. 

• Karlíka po celodenní práci bolí tělo. Prostor pro uvolňovací cviky.  

• Na kuchaře: plynulý přechod od chůze k běhu, převaly v lehu.  

Kruh dětí (hrnec) se roztáčí v rytmu říkanky. Začínáme pomalou chůzí a zrychlu-

jeme do běhu. Uvnitř kruhu leží děti (knedlíky). Postupně se začínají vrtět, až 

přednožují a předpažují (vaří se). Na konci říkanky se kruh rozpojí a děti ustoupí o 

několik kroků vzad. Převaly v lehu (knedlíky se kutálejí z hrnce). Ke kterému dítěti 

v kruhu se dokutálí a uchopí ho za kotníky, to se stává novým „knedlíkem“. 

Říkanka:  

Máme hrnec veliký, vaříme v něm knedlíky.  

Až ten hrnec upadne, knedlík z něho vypadne.  

Můžeme vytvořit obměnu, např. čerti se v pekle vaří v kotli.  

• Zkusíme si zahrát na řemeslníky, uklidíme si třídu, potěšíme se ze znovuobjeve-

ných hraček.  

 

Hry na rozvoj socializace: 

• Seznámení s časoprostorovými pojmy. Ráno/poledne/odpoledne/večer. Jak probíhá 

náš den?  
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• Kimovy hry: (na počet, rozmístění kamínků, tvary (očima, sluchem, hmatem). Pou-

žijeme vhodnou motivaci, např. „Čertovi se v pytli rozsypaly červené penízky a 

nyní je musí všechny najít) 

Aktivity podporující rozvoj tvořivosti a fantazie: 

• Čerti mají v pekle mecheche. Děti se pohybují všemi směry po třídě podle rytmu 

hudebního nástroje. Jakmile zvuk ustane, děti zůstávají stát jako sochy. (opět jsou 

možné různé obměny, děti zůstávají ležet, sedět, předvedou předem domluvený 

pohyb) 

• Tvorba postav skřítků a čertíků z kartonových ruliček 

• Dokreslování obrázků (zásahy do obrázků vystřižených z časopisů) 

• Vybarvení omalovánky skřítka (mladším dětem připravíme jednodušší obrázek) 

• Grafomotorické listy  

 

 
4. část „Karlík a Linda jsou kamarádi“ 
Nabídka činností:  

Hry rozvíjející komunikaci: 

• Jak to asi vypadá, když jsou čerti netrpěliví a nevrlí. Děti předvedou a vymyslí další 

negativní vlastnosti, které mohou mít lidé (čerti). Procvičíme obličejové svalstvo. 

• Relaxační říkanka „Čertíci“ sloužící jako odreagování, vybití negativní energie až 
do zklidnění a pozitivních emocí. 
 
Dupy, dupy, dupáníčko(silně dupeme) 
to je malé zlobeníčko. 
Jako čerti v pekle,  
chováme se vztekle (dupeme, skáčeme, děláme ble, ble, ble) 
 
Teď si pěkně lehneme (leh na zem), 
už se ani nehneme. 
Pojedeme na kole (leh, nohama jako šlapeme na kole) 
dojedeme ke škole.  
 
Tam se pěkně posadíme (sed na zem) 
A hezky se pohladíme (hladíme vedle sedícího kamaráda) 
čerty v pekle necháme, 
tlesky, tlesky, tleskáme. (tleskání od piana po forte) 
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• „Co se nám nelíbilo na chování čertů ke Karlíkovi?“ „Jak by to šlo udělat lépe?“ 

„Jak se k sobě navzájem chováme?“Příležitost pro zopakování třídních pravidel, 

tvoření dalších společně s dětmi. Děti vymyslí a nakreslí-symbol.  

Hry, které usnadňují vzájemné poznávání a sbližování: 

 

• Sejdeme se u pekelného ohniště, které jsme si včera společně vyrobili, uděláme 

kruh, přivoláme děti společným rituálem-říkankou „děti, děti, pojďte sem, do kola 

se sesednem,.“ 

• Stojíme kolem „ohniště“ a říkáme básničku s pohybem (natahujeme ruce do ohně), 

hrajeme si s hlasem, nejprve říkáme potichu, na konci křičíme 

 
To je žár, 
to je bál,  
hip hip hurá. 
peklu zdar! 
 

• Pantomima ve dvojicích, připomeneme si řemesla a hrajeme scénky ve dvojicích 
(mladším dětem samozřejmě pomůžeme) 
 

Činnosti posilující sebedůvěru a utváření hodnot: 

• Jak to asi vypadá, když jsou čerti netrpěliví a nevrlí. Děti předvedou a vymyslí další 

negativní vlastnosti, které mohou mít lidé (čerti). Procvičíme obličejové svalstvo. 

• Cvičení s říkankou; (klek na levé, připažit, náklon těžiště vpřed; paže pokrčit 

předpažmo a zkřížit předloktí, hmit, pažemi znázornit řezání dříví; přinožit, sed na 

paty, připažit; totéž klek na pravé) 

 

Řežu dříví na polínka, (klek na levé, připažit, náklon těžiště vpřed, paže pokrčit předpažmo 

Ať má čím topit má maminka. 

Řízy, řízy, řízy, říz, 

Už mě bolí celý kříž. 

• „Když se Karlík probudil, cítil každou část svého těla..ale nakonec vstal a donutil 
se pracovat“ 
Relaxační říkanka „Čertíci“ sloužící jako odreagování, vybití negativní energie až 
do zklidnění a pozitivních emocí. 
 
Dupy, dupy, dupáníčko(silně dupeme) 
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to je malé zlobeníčko. 
Jako čerti v pekle,  
chováme se vztekle (dupeme, skáčeme, děláme ble, ble, ble) 
 
Teď si pěkně lehneme (leh na zem), 
už se ani nehneme. 
Pojedeme na kole (leh, nohama jako šlapeme na kole) 
dojedeme ke škole.  
 
Tam se pěkně posadíme (sed na zem) 
A hezky se pohladíme (hladíme vedle sedícího kamaráda) 
čerty v pekle necháme, 
tlesky, tlesky, tleskáme. (tleskání od piana po forte) 

 

Hry na rozvoj socializace: 

• Stavba společné stavby, můžeme postavit třeba pekelnou hospodu. Děti si samy 

vybírají kostky a organizují činnost.  

• „Karlík se skamarádil s Lindou a navzájem si pomáhali. Představme si, že by náš 

kamarád poteboval pomoc a byl by odkázaný jen na nás.“ Děti vytvoří dvojice. 

Jedno dítě bude mít zavázané oči a druhé ho provede opatrně po místnosti. Děti by 

neměly mluvit. Po skončení aktivity si děti sdělí své pocity. 

Aktivity podporující rozvoj tvořivosti a fantazie: 

• Grafomotorický cvik: uvolňování zápěstí,přesné točení : čerti se honí,vrtí,letí…. 

• Společná práce „ohniště“, z kartonu vystřihneme základ pro ohniště, z krepového 

papíru děti udělají kameny, z ruliček od papíru vytvoří polínka“ 

• Korále pro čertice – pravidelné střídání červených a oranžových, oo-oo-oo-, 

ooxxooxx, o-o-o-o 

 

 
5. část „Čerti začínají být netrpěliví“ 
 
Nabídka činností:  

Hry rozvíjející komunikaci: 

• „Co to vlastně je to kamarádství?“  

• „Máte děti ve třídě nějakého kamaráda?“ 

• „Jak se kamarádi k sobě chovají?“ 
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• Popovídáme si o tom, proč byl Karlík za celý den tak unavený a co mohl udělat pro 

to, aby se nedostal do takové situace. (S mladšími dětmi si zkusíme říci, co to 

vlastně únava vůbec je) 

Hry, které usnadňují vzájemné poznávání a sbližování: 

• „Bylo toho tolik, že si to Karlík zapamatovat prostě nemohl“ Zahrajeme si hru. 

Učitelka ukáže dětem nějaké předměty, pak všichni zavřou oči a děti hádají, který 

z předmětů učitelka „dala pryč“ a který tedy chybí.  

• Asociační kruh: „Když se řekne kotel, napadne mě..“ doprostřed kruhu postavíme 

kotel, děti říkají, co je napadne, co se jim vybaví, když vidí rekvizitu. Necháme 

děti, aby se samy rozhodly, kterou hru by si chtěly ještě zahrát. Můžeme jim 

napovědět, např. „kolem kotle je místo na proběhnutí..“ Uvidíme, jak děti informaci 

využijí.  

• Čerti se rojí 

Děti (čerti) se volně a rychle pohybují po prostoru – v místnosti nebo ve volné 

přírodě. Na pokyn učitelky (nebo zvoleného dítěte) vytvářejí skupinky podle toho, 

jaké číslo se řekne.  

Činnosti posilující sebedůvěru a utváření hodnot: 

• Pantomimické znázornění  

Děti se pohybují po místnosti, na pokyn učitelky (dítěte) znázorní věc, zvíře apod. 

Namotivujeme děti pomocí příběhu, např. „Když byl Karlík ještě u maminky, pořád 

ztrácel věci. Ztratil pastelku, kolo, autíčko ad.“ 

• „Karlík pobíhal sem a tam celý den“ – proběhneme se pro radost na školkové 

zahradě nebo v tělocvičně. Naučíme se i si pořádně odpočinout (vydýchat se). 

Hry na rozvoj socializace: 

• „Kdybych byl, cítil bych se jako…“ Popřemýšlíme, jak by nám bylo, kdybychom 

mohli být někým jiným.  

• „Pošli pohlazení…“ Děti sedí v kroužku a předávají si pohlazení dotekem. 

Aktivity podporující rozvoj tvořivosti a fantazie: 

• Seznámení s písní „Kdo jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát“ 

• Hra na tělo, vytleskáváme rytmus, slova 

• Píseň s pohybem „Zlatá brána(pekelná)otevřená“  
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• Protože nám čerti sem tam přinesou na Mikuláše bramboru, vyrobíme si z brambor 

tiskátka; děti vymyslí motiv, pomůžeme jim ho vyříznout (mladší děti jednodušší 

motiv) 

• Procvičení pojmů nahoře, dole, vlevo, vpravo. Tiskáme na papír a povídáme si o 

tom, kam jsme razítko umístili. Můžeme zapojit fantazii a vymyslet, co je v přírodě 

nahoře, dole.. 

• Otevírání a zavírání dlaně s kamínkem (vymyslíme si motivaci, která bude souviset 

s naším příběhem, např. „že máme na dlani motýlka,který zabloudil do skřítkovské 

jeskyně.. podíváme se, jestli je ještě uvnitř (otevřeme dlaň) a aby nám neuletěl, zase 

zavřeme. ) 

 

 

Očekávané výstupy: 
 
Dítě a jeho tělo 

• zachovávat správné držení těla 

• zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí  

• zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými ná-
stroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jedno-
duchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami  

• sladit pohyb s rytmem a hudbou  

• vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu  

• ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem  

• vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů  

• chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdra-
ví, bezpečí a pohodu svou ani druhých  

• mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, 
kde v případě potřeby hledat pomoc  

 

Dítě a jeho psychika  

Ø Jazyk a řeč  

• správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči  

• pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno  

• porozumět slyšenému  

• naučit se zpaměti krátké texty  

• sledovat a vyprávět příběh, pohádku  
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• chápat slovní vtip a humor  

• projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu  

• učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 

 

Ø Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

• vědomě využívat všech smyslů  

• přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit  

• orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase  

• myslet kreativně, předkládat „nápady“  

• nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným  

• vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech  

• řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 

 

Ø Sebepojetí, city, vůle 

• uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky  

• prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí  

• být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem  

• zachytit a vyjádřit své prožitky  

 

Dítě a ten druhý 

• přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem  

• spolupracovat s ostatními  

• v případě potřeby požádat druhého o pomoc  

• porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

 

Dítě a společnost 

• uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospě-
lými i s dětmi  

• domluvit se na společném řešení  

• vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik  

• vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat 
základní hudební dovednosti vokální i instrumentální  

• dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair 
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Dítě a svět  

• uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat  

• osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí  

• mít povědomí o významu životního prostředí  

 

 

 

VÝZKUMNÁ ČÁST 

Ač se výzkumy mohou lišit, Chráska doporučuje, abychom se drželi vždy následu-

jícího postupu. Nejprve si stanovíme problém, formulujeme hypotézu, provedeme testová-

ní (ověřování) hypotézy a nakonec vyvodíme závěry a jejich prezentaci.  

Podle Chráskyby problém měl být formulován zcela konkrétně, jednoznačně a pokud mož-

no v tázací formě a měl by vyjadřovat vztah mězi dvěma nebo více proměnnými.“ (Chrás-

ka, s.9, 2002) 

Zvolila jsem si jako metodu výzkumu dotazníkové šetření, abych mohla zjistit kon-

krétní informace o práci učitelek.  

Svobodová (2010, s. 159) uvádí, že dotazník „zjišťuje názory, postoje, někdy i informace o 

určitém jevu či realitě.“ Dotazník by měl být sestaven tak, aby nebyl příliš obsáhlý, aby byl 

srozumitelný a jeho prostřednictvím byly zjištěné potřebné informace. Důležitá je i vhodná 

forma otázek. (Svobodová, 2010) 
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7 VÝZKUM „PŘÍBĚH“ JAKO VÝCHODISKO PRO PRÁCI V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

7.1 CÍL A METODOLOGIE VÝZKUMU 

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jestli a jakým způsobem pracují s příběhy uči-

telky v mateřských školách.  

Jako vhodnou výzkumnou metodu jsem za tímto účelem zvolila dotazníkové šetření, abych 

mohla zjistit konkrétní informace o práci učitelek.  

Dotazník, který jsem vytvořila, (viz Příloha 2) obsahoval celkem 8 otázek, z toho 4 

otevřené a 4 uzavřené.  

Šetření jsem provedla mezi čtyřiceti učitelkami na plzeňských mateřských školách 

a na mateřských školách v okrese Plzeň-jih. Tištěné dotazníky jsem rozdala přímo mezi 

učitelky do školek (35) a několik dotazníků (10) jsem rozeslala v elektronické podobě. 

Návratnost vyplněných dotazníků byla téměř 90%. Pracovala jsem tedy se 40 vyplněnými 

dotazníky.  

 

7.2 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

1. Jaká je délka vaší praxe v MŠ? 

Graf č. 1

 

Sedm respondentek odpovědělo, že jejich praxe je do 5 let, třináct učitelek má praxi 

5-10 let, čtrnáct dotázaných učí v mateřské škole 10-20 let a šest respondentek učí 

více než 20 let.  

2. Jaké je vaše nejvyšší dosažené pedagogické vzdělání?  

7

13
14

6

Délka praxe v MŠ

0-5 5-10 10-20 20 a více let
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Graf č. 2 

 

 

Dvaadvacet dotazovaných má střední pedagogické vzdělání. Pět respondentek absol-

vovalo vysokou školu pedagogického zaměření. Tři učitelky mají vyšší odbornou školu 

pedagogickou. Jiné pedagogické vzdělání mají dvě učitelky. Osm učitelek zatím nemá pe-

dagogické vzdělání (studují VŠ).  

3. Kolik dětí chodí do vaší třídy?  

Graf č. 3 

 

 

22

5

3

2

8

Nejvyšší dosažené pedagogické vzdělání

SŠ VŠ VOŠ jiné ped. zatím nemá

2

6

32

Počet dětí ve třídě

10-20 20-25 28 a více
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Ze čtyřiceti dotazovaných učitelek uvedlo dvaatřicet, že jejich třídu navštěvuje 28 dětí. 

Šest učitelek má ve třídě od 20-25 dětí. Pouze dvě z respondentek odpověděly, že učí ve 

třídě s počtem dětí mezi 10 až 20., Žádná z respondentek nemá ve třídě 10 a méně dětí.  

 

4. Používáte ve své praxi metodu „Práce s příběhem?“  

Graf č. 4 

 

 

39respondentek uvedlo, že práci s příběhem jako metodu v mateřské škole používá, jen 

jedna uvedla, že působí v mateřské škole teprve krátce a ještě metodu nepoužila.  

  

39

1

Použití metody "Práce s příběhem" 

používá zatím ne
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5. V čem vidíte hlavní přínos „Práce s příběhem“ v MŠ ? 

Graf č. 5 

 

Většina (34) respondentek uvedla jako hlavní přínos práce s příběhem "motivaci". 

Dvěma učitelkám práce s příběhem přináší hlavně možnost "jak zapojit dramatickou 

výchovu". Jedna učitelka vidí přínos v "rozvoji fantazie", jedna uvedla "seznamování 

dětí s literaturou", jedna učitelka shledává v práci s příběhem výhodu "pevné kostry" 

(pevná kostra). Jedna učitelka s příběhem nepracuje vůbec.  

6. Máte nějaký oblíbený příběh, který jste použila v praxi s dětmi, o jaký příběh 

(případně i autora) se jedná? 

Krteček (Zdeněk Miler), Birlibán (Eduard Petiška), Loutkové divadlo (Eduard Petiška), 

Sněhurka(autor neuveden), O štěňátku (autor neuveden), Kocour Modroočko (autor 

neuveden), Pohádkový dědeček (Eduard Petiška), Neplač mochomůrko (Daisy Mráz-

ková), Josef Lada (Nezbedné pohádky), Straka v říši entropie (Markéta Baňko-

vá),Alenka v říši divů (LewisCaroll), Broučci (Jan Karafiát), Povídání o pejskovi a ko-

čičce (Josef Čapek), Sladká kaše (Bratři Grimmové), Můj medvěd Flóra (Daisy Mráz-

ková), Makový mužíček (František Nepil), Do školky za zvířátky (Eva Svobodová), O 

víle Amálce a žabce Márince (Václav Čtvrtek), Pohádky z pařezové chaloupky Kře-

mílka a Vochomůrky (Václav Čtvrtek), O koblížkovi (lidová pohádka), Pohádky 

(K.J.Erben), Český Honza (Jan Drda), Princ Bajaja (Božena Němcová), Čertův švagr 

(Božena Němcová), Alabastrová ručička (Božena Němcová), Pohádky tisíce a jedné 

noci (autor neuveden), Princezna ve spícím lese (Francouzské pohádky, ale autor neu-

veden), Svojšánci-pohádkové příběhy z farmy (Jana Pacherová), Zahrada (Jiří Trnka), 

Cesty formana Šejtročka (Václav Čtvrtek), „Ve vlaku“ z knihy Honzíkova cesta (Bo-

humil Říha), O chytré kmotře lišce(Josef Lada), Kterak byl Zachumlánek se Štuclinkou 

nadělovat (František Nepil), O vráně, která nemluvila pravdu (Eduard Petiška), Pohád-

ka o knihomůlcích a psacích stroji (Jan Vodňanský), Jak spolu pletli svetr (Václav 

Čtvrtek), O vepříkovi a kůzleti (Václav Čtvrtek), O neposlušných kůzlatech (Božena 

34

2
1 1 1 1

Hlavní přínos "Práce s příběhem"

motivace dramatická výchova rozvoj fantazie

seznamování s literaturou pevná kostra (nepoužívá)
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Němcová), O smolíčkovi (Božena Němcová), Pohádka o Palečkovi(Božena Němcová), 

Včelí medvídci (autor neuveden), Příběhy pomáhají s problémy (autor neuveden), Ne-

ználek ve slunečním městě, Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni (Václav Čtvrtek) 

Z šetření vyplývá, že učitelky nejraději pracují s příběhy českých autorů. Některé uved-

ly celé názvy knih, jiné konkrétní příběh. Potěšilo mě, že učitelky rády pracují 

s pohádkami Boženy Němcové, protože jsou mi také blízké. Eduard Petiška a Václav 

Čtvrtek jsou, jak z výzkumu vyplývá, také oblíbenými autory pohádek.  

Zaujalo mne, že učitelky dávají přednost starším pohádkám, které si já pamatuji z dět-

ství. Dnes je problém mezi literaturou dostupnou na trhu najít kvalitní pohádky.  

7. Jakým způsobem s příběhem pracujete?  

Nejčastější odpovědi učitelek:  

prolíná se do všech činností, metody dramatické výchovy, metoda práce s loutkou, in-

scenace, čtení, dramatická výchova, tělesná činnost, výtvarné práce, hudební činnosti, 

dramatizace, zapojení do tematického celku, rozvoj celé osobnosti, propojení všech 

činností, příběh si rozdělím a pracuji s ním několik týdnů, motivuji příběhem všechny 

činnosti, příběh jako základ integrovaného bloku, vydrží mi na několik týdnů 

Z uvedených odpovědí respondentek vyplývá, že v příbězích učitelky nacházejí mož-

nost, jak vhodně propojit všechny vzdělávací oblasti, zapojit dramatickou „výchovu“, 

jak efektivně sestavit integrovaný blok nebo tematický celek. 

8. Jak může podle vás příběh rozvíjet osobnost dítěte?  

Nejčastější odpovědi učitelek (řazeny sestupně podle frekvence týchž odpovědí): 

Může rozvíjet všechny oblasti, fantazie, cit pro jazyk, setkání s uměleckým stylem, ob-

razotvornost, verbální i neverbální komunikace, spolupráce, tvořivost, vlastní zkuše-

nost a hlavně prožitek – prožitkové učení, rozvíjení celkového postoje dítěte k životu, 

dítě najde v příběhu sebe samo, osvojování morálních hodnot, rozvoj celé osobnosti, 

předmatematické představy, dítě prostřednictvím příběhu získá zkušenost, zjistí, že 

„nějaký hrdina“ z pohádky má podobné problémy jako ono samo, upevňování hodnot a 

morálních postojů, prostor pro samostatnost dítěte, kreativní myšlení 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvořit metodický materiál, tematické celky, 

které by mohly použít i ostatní učitelky mateřských škol. Děti v předškolním věku mají 

rády příběhy, hry, objevování nových věcí. Učitelka nebo rodič může nabídnout dítěti pro-

střednictvím příběhu zajímavé hry a zároveň pomocí příběhu dítě motivovat a učit. Při 

„stavbě“ příběhu jsem vycházela z požadavků na předškolní vzdělávání a zároveň zohled-

nila celkový vývoj dítěte předškolního věku. Zaměřila jsem se na osobnostní a sociální 

výchovu, na schopnost dětí řešit problémy, domluvit se a vzájemně respektovat.  

Teoretická část seznamuje s požadavky na předškolní vzdělávání, věnuje se osob-

nostně orientované výchově, popisuje metody dramatické výchovy, podrobněji se zabývá 

metodou práce s příběhem. 

Praktická část obsahuje několik tematických celků, které jsem vypracovala na zá-

kladě příběhu O zlobivém skřítkovi od autorky Dominiky Střížkové. Obsah tematických 

celků je jednou z mnoha možných variant využití motivů tohoto příběhu. Všechny činnosti 

zároveň vycházejí z požadavků na předškolní vzdělávání a jsou navrženy s ohledem na 

vývoj předškolního dítěte, na rozvoj osobnosti, podporují samostatné uvažování dítěte, 

možnost volby a preferují partnerský přístup.  

Doplňková (výzkumná) část zpracovává výsledky dotazníkového šetření. Považuji 

za vynikající, že tolik učitelek (99%)  mateřských škol používá příběh jako metodu práce. 

Z výzkumu vyplývá, že učitelky v příběhu spatřují hlavně motivaci pro děti a domnívají se, 

že příběh přispívá k celkovému rozvoji osobnosti dítěte.  

Překvapilo mě, že na otevřené otázky odpovídaly učitelky často jednoslovně, až 

heslovitě. Myslím, že kdyby respondentky své odpovědi mírně rozepsaly, zjistila bych více 

informací, které by vedly k přesnějšímu výzkumu.  Příště bych se při sestavování dotazní-

ku lépe zaměřila na formulaci otázek.  

Pokud by materiál, který jsem vytvořila, využily v praxi i ostatní učitelky mateř-

ských škol, budu ráda.  
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RESUMÉ 

Bakalářská práce se zabývá využitím motivů příběhu pro děti v mateřské škole za 

pomoci metody práce s příběhem. Při práci je kladen důraz na osobnostní a sociální rozvoj 

dítěte.  

Práci tvoří dvě části, teoretická a praktická. Praktická část je doplněna o část vý-

zkumnou.  

Teoretická část seznamuje stručně s vývojem dítěte, zabývá se osobnostně oriento-

vanou výchovou, požadavky na předškolní vzdělávání a metodami dramatické výchovy.  

V praktické části je popsána metodika, jak s konkrétním příběhem pracovat.  

Výzkumná část obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření, jež jsem provedla 

mezi učitelkami mateřských škol.  

 

Summary 

Bachelor thesis is considering with motifs of story for kids in nursery school with 

the support of methods of work with the story. During workshop is emphasising personal 

and social progress of the child.  

The work consists two parts: theoretical and practical. In the practical part add re-

search part.  

Theoretical part is briefly introducing with child progress, dealing with personality-

oriented education, requirements for pre-school and drama education methods.  

In the practical part is describing the methodology of how to work with a concrete 

story.  

The research part contains an evaluation of questionnaire survey I conducted 

among nursery school teachers. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

O zlobivém skřítkovi 

 

1. část 

Kdysi dávno žili v dalekých vysokých horách skřítkové. Říkalo se, že v těch horách 
je vchod do Pekla a oni jej hlídají. Jednoho dne se jedné ze skřítčích rodin narodil 
již dlouho očekávaný synáček a všichni oslavovali jeho příchod. Dostal jméno 
Karlík a už od narození se měl čile k světu. Celé dny zkoumal skřítčí jeskyně, často 
zabloudil i do pekelných chodeb, a tak netrvalo dlouho a vyznal se v horách lépe 
než kdokoli jiný. Avšak, místo, aby ostatním pomáhal, naopak zlobil a škodil. 
Svých znalostí potom využíval k tomu, aby se schovával před tresty. Ovšem 
všechno má svou mez, a když Karlíkově mamince došla trpělivost, rozhodla se zajít 
do Pekla na návštěvu za Luciferem. Pověděla mu o starostech, které jí její synek 
působí a žádala ho o radu, jak by ho mohla za jeho taškařice potrestat, aby se to 
odnaučil, takhle zlobit! Lucifer se zaradoval. Hospodský z pekelné hospody si totiž 
zažádal o dovolenou a Vládce pekel právě sháněl někoho, kdo by ho dočasně 
zastoupil. Karlíkova maminka okamžitě souhlasila a slíbila, že hned dalšího dne 
svého nezbedníka přivede.  

2. část 

Ovšem to by nebyl Karlík, aby neutekl a někam se neschoval, jakmile zaslechl, co 
ho čeká. Jenže Lucifer se nedal jen tak obelstít a sám se ho vydal hledat. A tak, než 
slunce zapadlo, byl už Karlík v pekelné hospodě a Samuel – právoplatný 
hospodský – mu při svém spěšném balení vysvětloval, jak tam vše chodí a jak má 
obsluhovat hosty. A také ho napomínal, že jestli nenajde svojí milovanou hospůdku 
po návratu v původním stavu… Skřítek pochopil, že raději nemá chtít vědět, co by 
se stalo potom. Zároveň mu však nešlo na rozum, proč na něj hospodský tak 
naléhá. Na obsluhování v pekelné hospodě přeci nemůže být nic složitého! 
Samuelovi samozřejmě všechno odkýval a odsouhlasil, ovšem veškeré poučování a 
varování šlo jedním uchem tam a druhým zas ven.  

Ráno se Karlík poslušně vydal směrem k hospodě a posadil se na stoličku za 
výčepním pultem. Zatím měl jen dva návštěvníky, práce nebylo příliš a on mohl 
zkoumat všechny přilehlé místnosti a jejich zákoutí.  

3. část 

Jak den běžel, začínali se po práci do hospody hrnout další a další čerti a Karlík 
pomalu, ale jistě, přestával stíhat. Čerti, které dlouho neobsluhoval, začínali být 
netrpěliví a nevrlí, někteří dokonce s klením odcházeli. Skřítka to trochu 
znepokojovalo, ale dělal, co mohl – ruce měl jenom dvě a nohy krátké. Celou noc 
běhal sem a tam, naléval, doléval, obsluhoval, obskakoval, omlouval se za své 
zdržení a snažil se vše udržet v pořádku, až v hospodě konečně zbyla jen jedna 
čertice.  

„Asi bych už měla jít,“ promluvila potichu, když si všimla, že ji skřítek pozoruje, 
„ať můžeš zavřít a jít si odpočinout. Zítra tě čeká další práce.“ Zvedla se a měla se 
k odchodu, avšak Karlík ji zadržel. Všiml si, že byla v hospodě od té doby, co 
přišel – celičký den! – a bylo mu to divné.  
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„Nemám co jiného dělat,“ pokrčila rameny, „vlastně – nic mě teď nebaví, nic mě 
netěší. Ale jestli chceš, mohla bych ti teď trochu pomoci s úklidem.“  

4. část 

To poskytlo Karlíkovi příležitost si s čerticí popovídat a skamarádit se. Jmenovala 
se Linda, a aby jim práce lépe ubíhala, vyprávěla mu o Pekle a všem, co se v něm 
děje. Než se nadáli, všechny místnosti byly jako ze škatulky a skřítek si mohl jít 
odpočinout.  

Druhého dne však musel do práce znovu. Když se probudil, cítil každičkou část 
svého drobného tělíčka, jak se odmítá jakkoli pohnout a cokoli udělat. Ale něco 
Samuelovi slíbil, a protože se bál jeho hněvu, přinutil se vstát a jít pracovat.  

Několik čertů už netrpělivě na Karlíka čekalo před vchodem do hospody, a když se 
objevil, zasypali ho nadávkami a kletbami, že se tak dlouho fláká! Chudák skřítek 
tedy honem odemkl a začal svůj téměř celodenní hospodský shon. Netrvalo dlouho 
a přišla i Linda. Ta se na rozdíl od ostatních posadila do koutku a bez jediné 
objednávky jen tiše pozorovala okolí.  

5. část 

Karlík pobíhal sem a tam celý den, čas neúprosně utíkal, několik čertů opět v hněvu 
a netrpělivosti odcházelo, jiní se zas rozčilovali kvůli špatné objednávce. Bylo toho 
tolik, že si skřítek všechno zapamatovat prostě nemohl! Jen si přál, aby byl co 
nejdříve večer a on si mohl oddychnout.  

Linda opět zůstala jako poslední a pomohla s úklidem, což vyčerpaný skřítek jenom 
uvítal. Tentokrát mluvili hlavně o životě skřítků a o tom, proč Karlík za trest musí 
zastupovat Samuela a obsluhovat v pekelné hospodě.  

6. část 

Následující dny probíhaly podobně jako předešlé dva. Linda pomáhala Karlíkovi 
čím dál více, bylo jí totiž unaveného a zmoženého skřítka líto. Díky společně 
trávenému času se z nich stali velmi dobří přátelé. Povinnosti v pekelné hospodě už 
nebyly tak nezvladatelné, i návštěvníci byli nyní spokojenější, když nemuseli tak 
dlouho čekat.  

Karlíka těšilo, že svůj úkol plní dobře a doufal, že to ocení i Samuel. Přemýšlel 
také, jak by se odměnil Lindě, protože bez její pomoci by to určitě nedokázal! 
Jedné noci se jí zeptal, co by si přála. Čertice nestála o žádné skřítčí poklady, 
protože v Pekle příliš ceněné nejsou, a zároveň zdůrazňovala, že Karlíkovi pomáhá 
dobrovolně a ráda – navíc díky práci mohla alespoň na chvíli zapomenout na své 
trápení.  

7. část 

Tu skřítek zpozorněl. Linda má trápení? Pak jí ho tedy musí zbavit! A začal 
vyzvídat, o jaké soužení, že se to jedná. Jeho nové předsevzetí se však záhy ukázalo 
jako obtížné – Linda byla totiž do Samuela zamilovaná a pečlivě to skrývala, 
protože se bála, že by ji odmítl a ostatní by se jí smáli. Jediným podezřelejším 
chováním snad mohly být jen její časté návštěvy pekelné hospody. Jenže když 
Samuel odjel, zůstala sama a sužoval ji stesk.  

Karlík přemýšlel a přemýšlel, ale nenapadalo ho nic, co by pro Lindu mohl v této 
záležitosti udělat. Čertovským vztahům a láskám on vůbec nerozumí! Nakonec se ji 
pokusil alespoň utěšit a povzbudit, že všechno jistě dobře dopadne. 
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8. část 

Samuel se vrátil už po dvou týdnech. Neskrýval, že se mu po jeho milované 
hospodě až příliš stýskalo na to, aby si mohl užívat volno. Se stavem, v jakém ji 
našel, byl velmi spokojen a Karlíka chválil a děkoval mu. Skřítek však prozradil, že 
jeho zásluha je to jen z poloviny, Lindina pomoc byla nezanedbatelná. Hospodský 
se proto rozhodl, že musí odměnit oba dva.  

Karlík samozřejmě žádal, aby se přimluvil u Lucifera a on se mohl vrátit domů, 
protože pekelné prostředí mu ani trochu nesvědčilo a navíc se mu stýskalo po 
mamince. Samuel slíbil, že to pro skřítka udělá a už už chtěl jít za Lindou, zeptat se 
i na její přání, když vtom ho skřítek zadržel.  

„Možná vím o lepší věci, kterou bys pro Lindu mohl udělat,“ řekl, „a od ní by ses 
to určitě nedozvěděl.“  

9. část 

Zpočátku skřítek váhal, jak vše správně Samuelovi vypovědět a nezpůsobit nějaké 
nedorozumění. Nakonec vsadil na upřímnost, přiznal se, že se v těchto záležitostech 
nevyzná, ale doufá, že hospodský vše správně pochopí, a svěřil mu, jak se věci s 
Lindou mají. Líčil, jak se mu čertice svěřila se svým trápením, jak dlouho 
přemýšlel o způsobu pomoci, ale nic lepšího ho nenapadlo, než vše Samuelovi po 
pravdě říci. Ještě ani nedomluvil a Samuel odešel. 

To Karlíka trochu polekalo, asi něco udělal špatně. Z myšlenek ho však vyrušil sám 
Lucifer: 
„Můžeš jít domů. Ale opovaž se svoji maminku ještě zlobit! Pak bych si pro tebe 
připravil mnohem horší trest a navíc bych zařídil, aby ti nikdo nemohl pomáhat!“  

Skřítek slíbil, že už bude hodný a šel domů. Rodiče ho vesele vítali a vyptávali se, 
co se v Pekle děje. Karlík jim vyprávěl o všem, co prožil v hospodě, a také o své 
nové kamarádce Lindě.  

10. část 

Na život doma si opět rychle zvykl a na události v Pekle si ani nevzpomněl. Proto 
ho překvapilo, když ho po nepříliš dlouhé době přišla navštívit Linda. Tvář jí zdobil 
tajemný úsměv a bez pobízení se dala do vyprávění:  

Hned po skřítkově odchodu ji navštívil Samuel a ukázalo se, že se obávala úplně 
zbytečně! Po několika dnech se totiž konala svatba.  

Linda se omlouvala, že Karlíka nepozvala, ale byl to takový shon, že zkrátka 
zapomněla. Skřítek se však vůbec nezlobil. Byl rád, že jsou všichni šťastní. 

A tak tam v horách skřítci a čerti žijí spolu dodnes. A někteří nezbedníci občas 
vypomáhají v pekelné hospodě, aby Samuel mohl trávit více času se svou milou 
Lindou a jejich malými čertíky.  
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Příloha č. 2 

Dotazník pro učitelky mateřských škol  

Vážená paní učitelko, 

jmenuji se Zuzana Němejcová, pracuji jako učitelka v mateřské škole a zároveň 

studuji třetím rokem obor Učitelství pro mateřské školy na Západočeské univerzitě.  

V rámci závěrečné (bakalářské) práce bych ráda provedla výzkum mezi učitelkami 

mateřských škol. Obracím se tedy i na vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku týkají-

cího se „Práce s příběhem v mateřských školách“. Dotazník je anonymní a slouží jen pro 

účel zpracování mé bakalářské práce.  

Děkuji za spolupráci.  

Bc. Zuzana Němejcová 

 

Pokyny k vyplnění dotazníku: 

Odpovědi prosím doplňte nebo zakroužkujte. 

 

1.Jaká je délka vaší praxe v MŠ? 

v do 5 let 

v 5 – 10 let 

v 10- 20 let 

v 20 a více let 

 

2. Jaké je vaše nejvyšší dosažené pedagogické vzdělání? 

v Střední škola pedagogická 

v Vyšší odborná škola 

v Vysoká škola 

v Jiné pedagogické vzdělání (jaké) 

 

3. Kolik dětí chodí do vaší třídy?  
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v 10 a méně 

v 10-20 

v 20-25 

v 28 

 

4. Používáte ve své praxi metodu „Práce s příběhem?“ 

v ano 

v ne 

 

5. Pokud ano, v čem vidíte hlavní přínos „Práce s příběhem“v MŠ ? 

 

6. Máte nějaký oblíbený příběh, který jste použila v praxi s dětmi, pokud ano, o jaký 

příběh (případně i autora) se jedná? 

 

7.Jakým způsobem s příběhem pracujete? 

 

8.Jak může podle vás příběh rozvíjet osobnost dítěte? 
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