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1.  Základní charakteristiky předškolního věku
Předškolní věk trvá od 3 let do začátku školní docházky.

Ve srovnání s rychlými změnami ve fyzickém vývoji během prvních dvou let dochází v tomto 
období ke zpomalení.

Dítě v předškolním období asi nejvíce charakterizuje silná snaha být aktivní a přenášet již 
získané a právě získávané schopnosti do praxe.

Dítě se obrací z matčiny náruče stále více k světu a ke skupině vrstevníků.

Toto období bývá často označováno jako období rozkvětu hry – děti si rády hrají, cíleně 
a systematicky.

Mentálně ještě stále žije „v mýtu“. Avšak stále více (a zatím organicky, bez konfliktu 
s původním vnitřním vyladěním) zapojuje „racionální uvažování“.

2.  Motorika
Období předškolního věku je označováno jako věk iniciativy, jehož hlavní potřebou je aktivita.

Při vývoji motoriky dítě navazuje na základy položené v období batolete. Lépe koordinuje své
pohyby, nabývá obratnosti rukou, nohou i trupu.

Dítě  dokáže samo (v podstatě)  vykonat  úkony každodenní  hygieny.  Samo se obléká,  kreslí,
staví, sestavuje, stříhá, modeluje, navléká korálky na nit. Ke konci období vystřihuje z papíru, samo
si zaváže tkaničky atp.

Do další fáze pokročil běžecký styl. „Pro předškolní děti není problém jít rovně, vydrží jednu
sekundu  na  jedné  noze,  ve  čtyřech  letech  jsou  schopní  skákat  po  jedné  noze.  V pěti  letech
se odrazí a skočí vpřed. Jsou schopny skákat správně "panáka".“ [1]

V tomto období je velice důležité  zajistit  dětem dostatek  pohybu a příležitost  k „práci“ -
smysluplné činnosti. 

3.  Myšlení a poznávání

3.a)  Kognitivní vyladění

V tomto období je dítě zvídavé, všímá si detailů. 
Typickým slovem je „Proč?“
Děti si lépe pamatují vše nové a jedinečné.

Představa:

prostoru - dítě přeceňuje bližší objekty na úkor vzdálenějších. Už je ustáleno „nahoře“ a „dole“.

času - dítě měří čas pomocí opakujících se jevů
koncentrace na přítomnost, dítě nespěchá, čas jej obtěžuje, budoucnost neřeší

počtu - množství je spíše odhadováno." Číslice vnímá jako slovní magii.



3.b)  Myšlení

Podle Piageta děti v tomto období procházejí názorným, intuitivním myšlením.
„názorné myšlení může mít charakter manipulace se symboly ve vědomí; je to typ myšlení, který

vychází z bezprostředního vztahu mezi vjemem a představou, případně jiným symbolem...“ [2]
„Dětské  myšlení  je  stále  prelogické,  ovlivněné  aktuálním situačním kontextem.“  „Dítě  není

schopno syntézy a analýzy.“
„Dítě zkoumá vztahy a jejich vzájemné souvislosti.“

„Charakteristika myšlení v předškolním věku:

•  egocentrismus  – dítě  ulpívá  při  svých soudech  na  svém subjektivním pohledu;  (zakrývá
rukama oči, když chce, aby jej druzí neviděli, často se nedokáže „vmyslet“ do pohledu druhého)
(Tazatel: “Máš bratra?“ dítě: „Ano, mám.“ tazatel:“Má tvůj bratr také bratra?“ Dítě: „Ne, nemá.“)

•  fenomenismus  – dítě  je  fixováno na  nějakou představu reality  a  odmítá  ji  opustit,  důraz
na zjevnou podobu světa

• magičnost – interpretace světa je zjednodušována fantazií;
• absolutismus – dítě je přesvědčeno, že každé tvrzení je konečné – souvisí s potřebou jistoty
• animismus – tzn. oživování, přičítání života neživému;
• antropomorfismus – tedy polidšťování (Ta židle mě shodila dolů, ta je zlá.).“ [3]

„Dítě  interpretuje  realitu  tak,  aby  pro  ně  byla  srozumitelná  a  přijatelná.  tento  přístup  se
u předškoláků  projevuje  i  formou  nepravých  lží,  tzv.  konfabulací,  kdy  dítě  kombinuje  reálné
vzpomínky  s fantazijními  představami  (ovlivněnými  jak  nezralostí,  tak  aktuálními  potřebami
a citovým laděním)“ [2]

„Pro tento  věk je  typická  velmi  živá  představivost,  a  to  tak živá,  že  představy  dítě  občas
přimíchá  k  realitě.  O  "skutečnosti"  výsledné  směsi  je  pak  pevně  přesvědčeno.  Podobným
způsobem mění i vzpomínky. Tím si dítě přizpůsobuje realitu vlastním potřebám, což má velký
význam  pro  vyváženost  jeho  duševního  života.  S  touto  fantazijní  úpravou  skutečnosti  souvisí
problém lhaní předškolních dětí. Dítě v tomto věku málokdy lže v pravém slova smyslu - lež je totiž
složitá mentální operace, kterou předškolák neovládá. Takže pokud tvrdí, že "tu vázu neshodil, ona
spadla sama", je téměř jisté, že je o pravdivosti svého tvrzení přesvědčen a ze svého hlediska tedy
nelže.“ [1]

S potřebou jistoty a jednoznačnosti dětského světa souvisí černobílé ladění postav v příbězích
i v životě kolem nás. My sami dětem v tomto vycházíme vstříc vsouváním vysvětlení do proudu
našeho hovoru:  „......,  to  se  ale  nedělá.“  „......  -  to  je  zlej  člověk.“  „......,  a  to  udělal  pěknou
hloupost.“

 „hra, vyprávění a kresba jsou dalším způsobem vyjádření vlastní interpretace reality a postoje
k světu“ [2]

„transdukce – způsob uvažování, kdy jsou zaměňovány příčiny a následky, nebo jsou kauzálně
spojovány události, které spolu vůbec nesouvisí.“ (Toto ovšem pozoruji až příliš často u dospělých)

Dítě nedokáže pracovat s fenoménem množiny a podmnožiny předmětů.

„Chování dítěte už není tolik samoúčelné.“ Stále více přechází k racionalitě.



S předcházejícími tvrzeními se osobně neztotožňuji. Považuji totiž za metodickou chybu, aby
dospělí  zkoumali  myšlení  předškoláků z hlediska schopnosti  používat  „dospělý způsob“.  Nutně
vznikne  závěr,  „že  to  dítě  neumí“.  Zrovna  tak  by  mohly  děti  předhazovat  nám,  že  neumíme
uvažovat v plastických obrazech a plavit se na vysokých vlnách fantazie. Myšlení dětí je zkrátka
jiné. Stonožka nemůže hodnotit orla - a ani orel stonožku  :-)

Pro vychovatele je jediná možnost vnímat dítě bez předsudků a předpokladů – ne jen takové,
jaké  je,  ale  prostě  ŽE  JE.  („Vidím  Tě.  Nic  víc  není.“)  (z  čehož  organicky  vyplývá  NIKDY
NEHODNOTIT). 

Naše duševní světy se mohou  přiblížit při hře  – styčný bod je jejich „pohádková všednost“
a naše básnická fantazie.

Ve  vědomí  batolat  a  předškoláků  dosud žije  MÝTUS  (mýtus  jako  STAV,  z  dob ještě  před
tvorbou mytologií) – pradávná plynoucí jednota času a obrazů. Ovšem vysvětlit důkladně, co to
mýtus je, přesahuje rámec této práce (nehledě na to, že to nikdo z dospělých neumí=).

4.  Vnitřní - fantazijní svět

4.a)  Fantazijní přenos

Fantazie dětí předškolního věku je, jak stále více zjišťuji, největším pokladem pro vychovatele.
Při ponoření se do fantazijního plynutí máme tu nejlepší možnost pedagogického působení. Všichni
známe obrázek, kdy dítě ve hře mění kostky a klacíky v autíčka, lidi a budovy. Začínám opravdu
zastávat názor, že hra s klacíky je pro dítě mnohem podnětnější,  než hra s přesnými plastovými
modely a má zásadní význam pro rozvoj lidské kreativity.

Mezi  2.  a  4.  rokem prochází  dítě  totemovým věkem.  Cítí  organické  propojení  mezi  sebou
a zvoleným zvířetem. Vše kolem sebe může vnímat jako živé.

Připomeňme si například děs dítěte z předmětu, který připomíná obličej strašidla. V tu chvíli dítě
opravdu onen předmět vidí reálně jako strašidlo – došlo k jakési proměně.

Podobným způsobem přenáší fantazie malé dítěte přes nejrůznější úskalí – v okamžiku vzdoru
nebo nechuti se dítě rádo promění ve zvířátko (Šimon už nemůže běhat, ale koníček běhá a skáče
s radostí!).  Když  dvouleté  dítě  velmi  teskní  po  mamince,  zrealizujeme  fantazijní  představu
přetrvávající matky („Maminka je támhle tím směrem – v kanceláři - a mává ti! Těší se na tebe.“)

Fantazií zpracovávají děti své nejrůznější hnutí a potřeby (například velmi častá jsou neviditelná
zvířátka.) („Tady je malá houbička – a nemá maminku! (pláč)“ - „Podívej, tady je větší houbička -
maminka.  Houbičky  jsou  spolu  pevně  propojené  v  zemi  podhoubím.  A  tady  je  houbička
s maminkou.“)

4.b)  Mýtus

Dítě vnímá svět v jeho „pradávné původní jednotě“ - vše je živé a všechno má živý symbolický
význam. Přechází lehce z „žitého příběhu“ do reality a zase nazpět. 



Vnímá  mýtické  příběhy  v  jejich  původní  živosti  a  identitě.  Vyprávíme-li  mu  biblický  příběh,
nemusíme se namáhat vysvětlováním, co to je symbolický význam. Dítě příběh zažívá v proudu symbolů.

Vnímá také mýticky a rituálně situace, které si my už (mylně) vykládáme jako profánní: setí
a sklizeň, nákup a přesun peněz z ruky do ruky, čtení, příprava jídla atd. Tímto faktem například
vysvětluji  jejich  oblibu  „přesných“ hraček – zmenšených modelů  skutečných věcí.  Ke hře tyto
„realistické“ hračky ve skutečnosti nepotřebují, ale jsou jimi fascinováni a touží po nich. Reagují na
ně průkazně jako na posvátný předmět a „idol – bůžka.“

4.c)  Pohádka (předškolák a příběhy)

Nesmírný význam má v předškolním věku vyprávění a čtení pohádek. Film ani divadlo nemá
vůbec sílu a účinky vyprávění. Děti samy vyprávění a čtení požadují.

Při  poslechu  pohádky  se  pravděpodobně  cosi  dotváří  či  léčí  přímo  v  hlubokých  vrstvách
dětské psychiky.

Pohádky jsou samy jistým pozůstatkem světa mýtu. Zobrazují cesty duše a jako takové je děti
bezprostředně přijímají. Jednání hrdinů navíc často odráží premorální stadium.

Šťastný  konec  vůbec  není  nutný;  očividně  patří  spíš  do  dalších  vývojových  fází.  Už  od
batolecího věku přijímají děti bez pozastavení a dokonce s určitým souhlasným prožitkem, že líná
prasátka  či  lakomý  kohout  umře.  Ve  světě  pohádky  to  ovšem  znamená  „smrt“  starého  já
a uvolnění kreativního prostoru pro vývoj já nového.

5.  Řeč předškolního dítěte

5.a)  Řečové pokroky

„Ve dvou a půl  letech  dítě  začíná  konverzovat.  Ve třech  letech  hledá způsoby,  jak  objasnit
nedorozumění. V této době nastává expanze komunikace s vrstevníky. Ve čtvrtém roce dítě poznává
základy konverzace a v pátém roce již plně konverzuje a reaguje na jednotlivé elementy během
konverzace.

V pěti letech tvoří gramaticky správné věty a při nástupu je schopno formulovat i složitá souvětí.

Nové výzkumy ukazují, že již pětileté děti jsou schopny vyspělé sociální komunikace řečí. Děti
byly v experimentu schopny popisovat hračku člověku, který měl zavázané oči.

Děti se učí řeč prostřednictvím nápodoby svých rodičů, sourozenců, vrstevníků. Nápodoba má
selektivní  charakter.  Dítě  rádo  opakuje  zvučná  a  výrazná  slova  (často  jsou  právě  takového
charakteru sprostá slova)...

Mnohem  jasněji  již  děti  vnímají  příkazy.  Dokonce  i  příkaz,  který  sdružuje  více  úkolů.
Například:" Vezmi ty hračky z krabice a dej je na stůl.„ [1]

Roste zájem o mluvenou řeč, říkanky, písničky. 



5.b)  Řeč pro sebe - egocentrická

Hlasitá řeč bez záměru s někým komunikovat. Prvně se vyvíjí u dětí nadaných, kolem čtyř let.
Vrchol je kolem devíti let. Podle Vygotského slouží buď k regulaci jejich chování - tzv. regulační
styl řeči - a nebo jí dítě vyjadřuje spíše svoje pocity - expresivní styl řeči.

Nesmíme ovšem zapomínat na skutečnost, že nejčastěji děti mluví samy pro sebe při hře či ve
fantaziích. Jde o autentický prožitek, nikoliv divadlo pro imaginární publikum.

5.c)  Řeč sociální

Má nejen funkci sdělovací, ale taky projevování pozornosti, souvztažnosti a náklonnosti.

6.  Socializace
Už ve dvou letech potřebují děti společnost vrstevníků a ve třech letech se tato potřeba stává

ještě výraznější. Nicméně při hrách potřebují mít matku někde na dosah, aby k ní mohly na okamžik
přiběhnout. Ve čtyřech letech už dítě zvládá odloučení od matky bez problémů.

Socializace je nesmírně důležitý faktor pro život předškoláka. „Vázanost na rodinu se uvolňuje -
nastupuje  vztah  symetrický  a  obsahující  méně jistoty  -  vztah  s  vrstevníkem.  V dětské  skupině
se rozvíjí schopnost soutěžit (snazší) i spolupracovat (obtížnější). 

V tomto  období  se  děti  podle  běžného  názoru  vyznačují  výraznou  soupeřivostí.  V lesních
školkách se je nicméně velmi dobře daří převést ke kolegialitě a spolupráci. Těžko říct, co z toho je
jim skutečně vlastní.

V  kolektivu  si  zkouší  nové  sociální  role  (kolega,  vedoucí,  podřízený,  doma  chybějící
sourozeneckou konstelaci - to je velmi příjemné). Míra úspěšnosti, v jaké se dítěti podaří integrovat
do vrstevnické skupiny, se stává součástí jeho identity.

Rodina hraje v procesu socializace nejdůležitější roli. 

6.a)  Vývojové aspekty socializačního procesu:

sociální reaktivita (důležité je rozlišovat mezi blízkými a vzdálenějšími lidmi),

vývoj sociálních kontrol (dítě si osvojuje normy na základě příkazů a zákazů.)

osvojení si sociálních rolí.„ [1]

Vzniká  teorie  mysli  - mentalizace  – vědomí,  že i  druzí mají  vnitřní prožitky,  které mohou
sdílet. [4] O mentalizaci se více zmíním v kapitole 8.

6.b)  Komunikace

Přibližně od 4 let  začínají  být děti  schopné diferencovat  způsob komunikace  s ohledem na
možnosti  svého komunikačního partnera.  V komunikaci  s  dospělými  např.  používají  zdvořilejší
způsob  vyjádření  nebo  se  vyhýbají  nežádoucím  slovním výrazům  a  ve  vztahu  s vrstevníky  se
vyjadřují přímo. (podle [2])



6.c)  Agresivita

Batolata neprojevují agresivitu, i když berou druhému dítěti hračku. Ale jde pouze o hračku,
není tam záměr druhému dítěti ublížit či nějak uškodit. Kolem dvou a půl až tří let zhruba do pěti
dochází  k  agresivním projevům dětí  jako je  bouchání,  kopání,  štípání,  kousání.  V podstatě  jde
o ochranu hraček  a  teritoria.  Rodiče  často  agresivitu  posilují,  ale  zase  netolerují.  Kolem tří  let
se agresivita  přesouvá  i  na  řeč.  V  šesti  až  sedmi  letech  jsou  děti  mnohem  více  empatičtější,
agresivita ustupuje.

„Kolem tří  let  se  agresivita  přesouvá i  do verbálního projevu.  Určité  projevy agresivity  lze
v tomto období hodnotit jako vývojově přiměřené. Nicméně vždy je zapotřebí takovému chování
věnovat pozornost.“ [3]

6.d)  Sociální role

Erikson toto období  charakterizuje  jako období  anticipace rolí  – dítě  se učí  na symbolické
úrovni role, které by mělo v budoucnosti získat. 

„Ve  vrstevnické  skupině  postupně  dochází  k diferenciaci  a  specifikaci  sociálních  rolí.
Soupeřivé role  mají význam jako způsob sociálně únosné transformace agresivity“ (Říčan in [2])

6.e)  Hry z hlediska sociálního

Hra má smysl sama o sobě. Je to jedna ze základních potřeb člověka. V předškolním období je
hra dominantní činností dítěte.

„Sociální typy her

• Dítě si nehraje, ale pozoruje to, co ho momentálně nejvíc zajímá. 

• Většinu času pozoruje ostatních dětí. Zaměřuje se cíleně na určitou skupinu, pozoruje hru

s panenkou víc než hru s autíčky 

• Dítě si hraje samo s jinými hračkami, než ostatní děti, nevykazují žádnou snahu dostat se

k dětem blíž. To označujeme jako samostatná hra 

• Dítě si hraje samo, ale aktivity, které si hledá ho přirozeně spojují s aktivitami dalších dětí.

To je hra paralelní. 

• Dítě si hraje s ostatními dětmi. Dítě se v rámci této aktivity nepodřizuje ostatním, jedná tak,

jak si přeje. 

• Dítě si hraje ve skupině, která je organizovaná a má cíl. To je hra kooperativní.

Kognitivní typy her (Piaget):

• Hra senzomotorická 

• Hra konstruktivní - stavění z kostek 

• Imitační hra - mladší předškolní věk 

• Hra s pravidly - starší předškolní věk“ [1]



7.  Školní zralost
Školní  zralostí  myslíme  vývojový  stav  dítěte  při  vstupu  do  školy,  jeho  tělesnou  zralost,

kognitivní vývoj, sociální a emoční a motivační zralost.

Nástup do školy je důležitým sociálním mezníkem. Role žáka zatím pro dítě přesnější náplň
nemá – jen na symbolické úrovni. Velice záleží na tom, jakou úlohu a důležitost přikládají škole
rodiče (a jak predikují úspěšnost svého dítěte).

Jakákoli nápadnější neobratnost dítě ve třídě sociálně znevýhodňuje. Pro přijetí kolektivem je
ovšem daleko zásadnější sociální obratnost a „pozitivní sociální vyladění“ dítěte.

Mentálně přechází dítě do období „hodného dítěte“, které chce naplnit očekávání učitele a všem
vyhovět.

Školní zralost zahrnuje mimo jiné tyto skutečnosti:

Vyzrálost  centrální  nervové  soustavy  – senzomotorická  koordinace  (také  zrak,  sluch),
spolupráce hemisfér, lateralizace ruky, schopnost delší koncentrace, zvýšení odolnosti vůči zátěži.

Tělesná zralost, kdy se kromě růstových a dalších tělesných parametrů hodnotí i tzv. Filipínská
míra – dítě dosáhne přes vzpřímenou hlavu na ucho na protilehlé straně hlavy.

Kognitivní vývoj  by  měl  dosáhnout  Piagetova  stádia  konkrétních  operací,  kdy dítě  dokáže
logicky přemýšlet o objektech a událostech, chápe stálost počtu. Dítě by mělo též umět dodržet
pokyny a vnímat detaily. Opuštění egocentrismu, fantazie, aktuálních pocitů a potřeb, prelogického
myšlení.

emoční zralost – věku přiměřená kontrola citů a impulsů 

Sociální  vývoj  a  motivace  dosahuje  úrovně,  kdy  je  dítě  schopno  odloučit  se  od  rodiče,
orientovat se na činnost, umí se podřídit jiné dospělé osobě než pouze rodičům. 

Kernův test  školní zralosti  -  zahrnuje kresbu mužské postavy,  napodobování  psacího písma,
obkreslení skupiny bodů.

V předškolní výchově se doporučuje důraz na celkovou úroveň chování dítěte a jeho schopnost
navazovat sociální kontakty spíše než např. učit dítě perfektně číst a počítat. Těmto dovednostem
se naučí  ve škole,  nakonec je  to  její  základní  funkcí;  do školy  by mělo  jít  "vyzbrojeno"  spíše
dovednostmi ze sociální oblasti.

8.  Normy a morální a etický vývoj
Předškolák prožívá první počátky seberegulace. Dokáže už částečně utlumit své emoční reakce

a přehodnotit situaci. Začíná se (při vhodném vedení) vciťovat do prožívání vrstevníků.

8.a)  Normy chování

Normy chování, které tvoří racionální základ autoregulačního systému, se dítě učí především
ve své rodině.

Normy usnadňují orientaci v sociálním prostředí a jsou důležité pro rozvoj vlastní identity.



Morálka dítěte je  heteronomní  (Piaget) - dítě považuje za závazné to, co mu řeknou dospělí.
„Přijme jakékoli normy, které není schopno kritizovat.“ [2]

S tím souvisí také pro předškoláky typické „To SE dělá“ a „To SE nedělá“.

V posuzování dobrého/špatného chování je pro dítě kritériem, zda následuje odměna nebo trest.
(premorální  fáze) Postupně si  osvojuje  a  chápe další  normy chování,  které  přebírá  od rodiny.
Začíná  se  rozvíjet  svědomí,  jehož  existence  se  navenek  projevuje  jako  pocity  viny  dítěte  při
porušení nějaké - již přijaté – normy.

Svědomí se jeví být velice citlivé. Dítě ovšem chápe normy dosti stereotypně a rigidně.

8.b)  Prosociální (altruistické) chování

Jde o rozvoj takových dovedností, kdy jde o jednání, které" něco stojí" nebo kdy dítě riskuje ve
prospěch někoho jiného, aniž by žádalo odměnu.

„Jedním  z  předpokladů  pro  rozvoj  prosociálního  chování  je  uspokojení  dětské  potřeby
jistoty a bezpečí.“ [3]

První náznaky prosociálního chování se zaznamenávají již kolem osmnáctého měsíce, kdy dítě
sympatizuje  s  tím,  kdo  je  smutný  nebo  nešťastný.  Ale  skutečné  prosociální  chování  se  vyvíjí
až kolem čtvrtého roku. To se vyvíjí altruismus. Jeho míra stoupá do třinácti let, kdy je dítě již zcela
schopno mentálně zaujmout roli  někoho jiného. V prosociálním chování,  jeho vývoji  hraje opět
dominantní roli rodina.“ [1]

8.c)  Mentalizace

„Morální chování se rodí z bezpečné vazby mezi matkou a dítětem...

Poslední  výzkumy ukazují,  že vedle rodičovských zákazů a naučených vzorců chování  nám
v ubližování jiným brání schopnost představovat si a vcítit se do jejich duševních stavů.

Schopnost dítěte vžívat se do duševního stavu druhého člověka, která se nazývá mentalizace,
u dospělých pak RSF - reflektivní funkce self není přítomna od narození. Lidé, kteří si ji v průběhu
života neosvojí,  představují významné riziko nejen pro sebe, ale i pro společnost. Jedinec, který
není schopen představit si bolest a utrpení jiného člověka, totiž ztrácí významnou vnitřní brzdu, jež
mu brání v tom, aby druhého člověka citově či fyzicky zraňoval.

Tato schopnost je důležitá z více důvodů. Když nám třeba někdo v afektu vyhrožuje, že nás
zabije,  bereme  tuto  výhrůžku  jako  výraz  rozčilení,  nikoli  jako  skutečný  záměr,  a  reagujeme
vhodněji  než útokem na toho, kdo výhrůžku pronesl.  Schopnost vyvolat si představu duševního
stavu jiných osob také pomáhá vyhnout se aktivitám, které by negativní emoce a agresivitu jiných
osob provokovaly. To vše je příznivé pro rozvoj sociálních vztahů.

Dítě  schopné  mentalizace  se  svým hněvem -  jakož  i  s  hněvem  druhého  člověka  -  dokáže
pracovat  ve  fantazii.  Živým  a  neživým  objektům,  jež  mu  brání  v  uspokojování  biologických
a citových potřeb, se tak může bránit na symbolické, mentální úrovni, namísto toho, aby se jich
muselo zbavovat fyzickým napadením a zničením... 



Již  v  prvních  dnech  svého  života  vykazuje  novorozeně  schopnost  vyjádřit  základní  emoce:
strach,  radost,  hněv,  smutek,  odpor  či  hnus.  S  nimi  se  pojí  i  výrazy  obličeje,  univerzálně
rozpoznávané u všech kultur. Dítě se učí uvažovat o sobě jako o bytosti, jejíž pocity a přání dávají
smysl v souvislosti s odpovědí matky na jeho chování. Tento vztah mezi matkou a dítětem funguje
od momentu narození...

Citlivá matka dokáže naladit svoje odpovědi tak, aby v příznivém směru ovlivňovala emoční
stavy svého dítěte.  Souvislost  mezi  svými  pocity a  chováním matky si  dítě  začne  uvědomovat
přibližně ve druhém půlroce života. Neustálou analýzou vysílaných podnětů a matčiných odpovědí
objevuje dítě odraz svých přání a tužeb.

V podmínkách bezpečné vazby může dítě volně poznávat obsah matčiny mysli. V optimálních
podmínkách už tříleté dítě rozezná, že jeho vnitřní realita nemusí kopírovat realitu vnější. Ví, že
když si na něco hraje, je to "jako", ne "doopravdy". „ [5]

9.  Identita – rozvoj osobnosti
Předškolní  dítě  se  pozná  v  zrcadle.  (viz  známý pokus  s  tečkou  na nose,  i  když  ten,  jak  se

domnívám, vypovídá více o zralosti dítěte pochopit fungování zrcadla, než o pochopení sebe sama)

9.a)  Osobní identita

Vývoj  osobní  identity  úzce  souvisí  s  již  zmiňovaným  postupným  odpoutáváním  od  matky
(vyzkouším si, že já a matka jsme různé osoby)

Až teprve přibližně ode tří let „začíná chápat matku jako možnou partnerku. Nehledá pouze
její blízkost. Je schopno vnímat její cíle a plány.“ (viz teorie attachmentu např. v [3])

Identita podle vnějších znaků

Proměna vnějších znaků vlastní bytosti je často chápána jako proměna identity; dítě se jinak cítí
i odlišně chová např. v nějakém převlečení. Příčinou odmítání nového odlišného oblečení, změny
účesu apod. může být strach ze ztráty identity.

Osobní teritorium

Součástí identity je osobní teritorium - lidé, věci a prostředí, jež ho obklopuje, vlastnictví – moje
je součástí já.

Identita vlastní

S odpoutáním od matky si předškolní děti stále více uvědomují svoje já, své cíle a volní úsilí.

Přicházejí  i  nové strachy –  například v lesní školce se 5 a 6letí  opravdu bojí  škrtat sirkou.
Mladší děti s tím nemají  problém. Podobně přichází také o strach z ohrožení vlastní osobnosti,
či strach z nepřijetí novým kolektivem.

Identita podle ostatních lidí

Identita dítěte je tvořena tím, jak je vnímáno (nevnímáno) ostatními, pro něj významnými lidmi.

V identitě dítěte hrají velkou úlohu sociální role. Všechny role jsou součástí identity.



9.b)  Sebehodnocení

„Sebehodnocení  je  vzhledem  k citové  a  rozumové  nezralosti  dětí  předškolního  věku  stále
jednoznačně závislé na názoru jiných osob, zejména rodičů (rodiče je ovlivňují emočně – svou
citovou  vřelostí;  svými  požadavky  a  spokojeností  s mírou  jejich  naplnění;  svým  chováním
a zejména verbálním vyjádřením svého názoru na dítě)

Dítě o sobě sice také uvažuje,  ale svým způsobem – egocentricky, kdy si  potvrzuje vlastní
významnost; magičností uvažování – zkreslení skutečnosti

Z nezralosti sebepojetí  vyplývají majetnické sklony, nekritičnost a důraz na sebe sama, sklon
k vychloubání“ (podle [2])

9.c)  Identifikace s rodiči

Rodiče jsou pro předškolní dítě emocionálně významnou autoritou. Představují ideál,  s nímž se
dítě identifikuje. Proto nekriticky přejímá jejich způsoby chování, názory atp. Ztotožnění s rodiči
slouží jako obohacení dětské identity, posiluje jeho sebevědomí.

Předškolní  dítě  není  schopno  pochopit  příčinu  rozvodu,  protože  tento  problém  nahlíží
egocentricky – považuje se  za viníka (to dělají  i  starší děti  – symbolicky se „obětují“.  Pokud
z rodiny  odejde  jeden rodič (většinou otec),  chybí  také  model  osobně významné mužské,  event.
ženské role.

9.d)  Identifikace pohlavní

Do pohlavní role uvádí (dokonce tlačí) dítě dospělí – už od novorozeneckého období se chová
matka a zvláště otec jinak k chlapci a jinak k holčičce. „Genderově správné“ chování je nevědomky
odměňováno.

„(Na to, zda je toto chování skutečně rozlišováno, se dělal experiment. Devítiměsíční dítě bylo
vystaveno úleku v podobě vylétnutého čertíka z krabičky. Pozorovatelé, kterým bylo řečeno, že je to
holčička,  charakterizovali  její  chování jako strach a pokud jim bylo řečeno, že je to chlapeček,
tvrdili, že dítě projevovalo zlost.)

Ve třech letech již děti vědí, jakého jsou pohlaví, ale nemusí být vyvinuta zcela jistě pohlavní
konstantnost (stálost). To znamená, že dítě určuje chlapečka v dívčím oblečení za holčičku, i přes to,
že vidělo, jak se převléká. Ve čtyřech letech již vědí, že jejich pohlaví se nikdy nezmění.

Poté se identifikují  s rodičem a ostatními blízkými osobami stejného pohlaví. Začínají být na
svou pohlavní identitu citlivé – odmítají věci typické pro druhé pohlaví.

Rozdíly mezi chlapci a holčičkami jsou podle našeho empirického přesvědčení valným dílem
vrozené. Nelze přehlédnout, jak v lesní školce chlapci spontánně volí bojové hry, zatímco holčičky
trhají květiny... vypadá to skutečně jako prosté působení testosteronu. 

(A nebo: můj syn se narodil do rodiny nepřátelské osobním autům. V jeho okolí nebyl nikdo, kdo
by automobily obdivoval. Nanejvýš jsme mu nevzrušeně řekli: ´To je auto.´ Přesto začal už v raném
věku poskakovat a volat nadšením, kdykoli nějaké jelo kolem. Jeho starší sestry si  oproti tomu aut
nikdy nevšímaly.)



10.  Potřeby dítěte předškolního věku
Abraham Maslow rozdělil  lidské potřeby do stupňů podle „pořadí naléhavosti“:  -  biologické

potřeby (jídlo,  spánek,...),  -  potřeba  bezpečí,  -  potřeba  lásky  a  přijetí,  -  potřeba  sebeúcty
a prestiže, - potřeba svobody, seberealizace, duchovna. 

U  dětí  jsme  často  jsme  svědky  toho,  že  Maslowova  pyramida  jaksi  „leží  na  boku“;  děti
s rozhodností  upřednostňují  vyšší  potřeby  před  základními.  Pozornosti  dávají  přednost  před
harmonií (upozorňují na sebe „zlobením“ a přivolávají si trest), stálosti před okamžitou výhodou
(připomínají  matce,  že  jim  uložila  trest)  a  v  situaci  nepřijetí  provádějí  úplně  zoufalé  akce  –
s nevědomým cílem přivolat alespoň zdání sounáležitosti s rodičem.

10.a)  Fyzické a vývojové potřeby

Příležitost k pohybu, pobyt venku 

...  není  třeba  rozvádět.  Pobyt  venku  nelze  dostatečně  vynachválit.  Velké  pravidlo  úzkostné
matky:  čím  víc  budete  dítě  chránit  před  úrazem,  tím  dřív  utrpí  komplikovanou  zlomeninu
na schodech či doma na židli.

Příležitost k „práci“ - rozvíjení jemné motoriky.

2-6leté děti potřebují zakusit souvislost mezi prací a životem, věcí a její výrobou.

O práci v domácnosti a kolem domu se zajímají tak, jako už nikdy potom. Naposledy v životě
rády doma pomáhají.

Příležitost k objevování nového

Bez možnosti „vyjít za hranice“ a poznávat nové skutečnosti na novém území se dítě nemůže
správně vyvíjet. (viz např. [6])

V  této  souvislosti  patří  veliká  chvála  „laxním“  matkám,  které  dovolí  svým  dětem  loupit
v kuchyňských skříňkách, experimentovat s nářadím, lézt po stromech, všechno dělat podle chuti
a samostatně.  Jejich  výchova  je  stojí  hodně  úsilí,  nervů  a  respektu  a  bude  brzy  odměněna
samostatným a zodpovědným potomkem.

10.b)  Bazální lidské potřeby

Přijetí blízkou osobou

Jeví se být jako úplně nejzákladnější  podmínka k životu (vzpomeňme na příklady z historie
a ze života  přírodních  národů: vyhnanství  či  vyobcování-ignorování  tu  bývá horším trestem než
smrt a není možné ho přežít).

Je důležité, aby dítě dostávalo neverbální i verbální ujištění o přijetí a sounáležitosti.

Projevování citu a citové uspokojování

Projevování  citu  a  příchylnosti  všemi  smyslovými  kanály  –  také  ono  je  téměř  základní
podmínkou přežití dítěte.



Potřeba stálosti

Specifická vazba k blízké osobě, jistota a bezpečí, stálost a „bezpečnost“ blízké osoby. Bez této
výlučné vazby se dítě vyvíjí pokřiveně. Jistotu hledají intenzivněji, než cokoli jiného.

Potřeba projevování pozornosti

Vidíš  mě?  Existuji  pro  Tebe?  (Vyvolávám  v  Tobě  odezvu?  Vnímáš  to,  co  skutečně  cítím?)
Pro odpověď na tuto otázku jsou děti doslova schopné spáchat sebevraždu.

Vědomí vlastní ceny

…  nemusí  se  také  dlouze  rozvádět.  Člověku  naší  generace  stačí  chvíli  poslouchat  svoje
podvědomé vnitřní „hlášky“:  „Už zase!!!!“ „...když ta naše holka...chmmmf“ „Nejsi k ničemu!“
„Neotravuj!“ „Tady o tebe nikdo nestojí!“

Má-li ze človíčka vyrůst šťastná harmonická osobnost, je nutné, aby se naučil odvozovat svou
hodnotu od něčeho jiného, než od svých výkonů a vědomostí – toho, „co svět oceňuje“.

10.c)  Duševní potřeby

Podněty

Fyzický kontakt, komunikace, podněty pro učení a překonávání svých mezí

Potřeba sociálních kontaktů se skupinou vrstevníků

Pozornost a osobní přístup

Samostatnost

Jak už bylo sděleno výše, bez možnosti samostatné práce (a s tím možnosti svou práci zkazit),
se bude dítě vyvíjet velmi pomalu. 

Ve  školním  věku  bude  potřeba  přenechat  svému  dítěti  zodpovědnost  za  své  činy  a  plnění
povinností. Nechat ho třeba i selhat a zakusit důsledky vlastního selhání.

Vedení

Děti nebudou nikdy šťastné, pokud budou nad vychovatelem dominovat.

Povinnosti a meze

Také v bezbřehosti se děti těžko můžou vyvíjet. Stále budou hledat hranice a narážet – zkoumat
pevnost své jistoty. Nejlepší hranice je pevná, elastická, rostoucí s dítětem.

vnitřní svoboda a respekt

S očima upřenýma na náš výchovný cíl: svobodný, vnitřně silný, zodpovědný a respektující člověk.

rozvíjení vlastní svébytnosti, vlastního talentu

„Kolik je vašim dětem?“ „Právníkovi je 5 a chirurgovi 2.“



nebýt hodnocen / moci chybovat bez rizika osobního odmítnutí

Je velice smutné pozorovat u lidí úzkost z případného selhání. Člověk, který nikdy nesmí udělat
chybu,  je  metlou  celého  okolí.  Pak je  třeba  se  vrátit  hluboko ke  kořenům a  napravit  základní
odklonění své duše z cesty za světlem.

Ve Dvoře Králové dne 16. 4. 2014

Mgr. Martina Pecnová.
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Uvádím také svoje vlastní poznatky a názory.
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