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Úvod „Hra je v životě dítěte hlavní činností, což znamená, že právě jejím prostřednictvím se nejplněji a nejpevněji rozvíjejí první vztahy a svazky utvářející se jednoty osobnosti“ (Opravilová 2011, s. 11).  Dětský svět je jedním z nejhezčích světů, který známe. Učitelky v mateřské škole mohou do tohoto světa každý den nahlížet jako pozorovatelé. Autorka bakalářské práce pracuje v mateřské škole jako učitelka již několik let, a proto si jako téma bakalářské práce vybrala „Hru a její význam v předškolním věku dítěte“.  Hra má u předškolních dětí velmi významnou funkci, předškolní období je nazývané jako věk hravosti a poznávání. V literatuře bývá často předškolní období nazýváno „zlatým věkem hry“. Když děti začnou chodit do mateřské školy, vysvětlujeme jim, že musí chodit do mateřské školy podobně, jako chodí rodiče do práce.  Hra je také po celá staletí brána jako důležitý prostředek výchovy a vzdělávání. Motivací a hrou si děti nejlépe pamatují učivo, které jim nenápadně nabízíme. Děti ani nezaregistrují, že se touto formou něco naučí. Hrou můžeme získávat dovednosti a schopnosti, poznávat nové věci a rozvíjet myšlení. Díky ní lze dosáhnout vytyčeného výchovně-vzdělávacího cíle. V mateřské škole můžeme těchto cílů dosahovat pomocí her v podstatě každý den. Každý den, kdy děti přijdou do mateřské školy a začnou si hrát, získávají zkušenosti v interakci s kamarádem nebo s učitelkou.  Děti do hry promítají své kladné i negativní pocity, své touhy, své starosti i radosti. Jejich volná hra je spontánní a spravedlivá, a proto bývá tak fascinující. Denně můžeme jako učitelky pozorovat děti v mateřské škole, jak si hrají, a každý měsíc pozorujeme na hře nepatrné změny. Cílem bakalářské práce je zjistit názory učitelek mateřských škol na význam hry a na požadavky na hru u dětí předškolního věku a zjistit, za jakých podmínek hra u dětí předškolního věku v mateřských školách probíhá. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část práce je věnována hře v mateřské škole, teorii hry, roli temperamentu a roli učitele při hře. Temperament byl zařazen do bakalářské práce z důvodu úzké souvislosti s jeho projevem během hry.  Empirická část přináší výsledky v pozorování dětí a spolupráci učitelky a dětí během hry. Dále prezentuje výsledky dotazníkového šetření, kterým byl zkoumán názor učitelek na hru dnešních dětí.  
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Teoretická část 1 Hra u dětí předškolního věku 1.1 Teorie hry Co je hra? V odborné literatuře se lze setkat s různými definicemi, nalézt jednotnou definici pojmu hra je však obtížné. Řada autorů si definici přetvoří k obrazu svému. Vznikají tak různé klasifikace a teorie o hře jako takové, nicméně jádro věci bývá podobné. Za hru však nelze považovat pouhou manipulaci s hračkami, jak si mnozí lidé myslí. Funkcí hry může mít například relaxace po práci.  Dle Fontany (1997, s. 50) je nesprávné pohlížet na hru jako na zbytečnou ztrátu času, a to i u dětí starších. Dítě se nepouští do hry s úmyslem zjistit, jak co funguje, nebo aby si zkoušelo dospělé role, cvičilo si představivost, nebo dělalo cokoliv z dalších věcí, které odborní komentátoři předkládají jako svá zjištění o různých stránkách hry. Dítě si hraje, protože jej to baví, a učení, které ze hry vyplývá, je z jeho hlediska nepodstatné. Pod pojmem hra si lze představit různorodé činnosti, jako je divadelní představení, sportovní aktivity, deskové hry typu Člověče nezlob se, karty, stavění z kostek, nebo i třeba pouštění draka. Všechny tyto činnosti se nazývají hrou, protože, ač jsou od sebe tolik odlišné, tak mají něco společného – naplňují volný čas člověka, přinášejí uspokojení, radost a zábavu jak dětem, tak dospělým. Společným znakem pro tyto činnosti je, že jsou dobrovolné a člověk je provozuje ze své vlastní vůle. Je na každém jedinci, s čím a jak si bude hrát. Průcha, aj. (2009) definuje hru jako určitou formu činnosti, která se odlišuje od učení a práce. Provází člověka celý život, ale zejména v předškolním věku má stěžejní postavení, protože je hlavní činností. Podle uvedené definice lze tvrdit, že hra je vlastně vše, co se dělá ve volném čase. Hra je to, co každého naplňuje a dělá ho šťastným. Hru přikládáme spíše k dětskému věku, ale i tak lze říci, že hra nás provází celý život, od dětství až do dospělosti.  Jak jsme uvedli již v úvodu, člověk se hrou zabývá po celý život, avšak v  předškolním věku má hra specifické postavení a to takové, že je vůdčím typem činnosti (Průcha, aj. 2009). Podle Koťátkové (2008) patří k předškolnímu věku a jeho hře potřeba uznání a ocenění hry. K uspokojivé hře si dítě volí námět, cíl a prostředky tak, aby ho činnost bavila, a tak postupně rozšiřuje své obzory hry pro záměr a plánování hry. Ve hře se dítě projevuje jako aktivní tvor, do hry promítá svoji osobnost, temperament a vkládá do hry svůj rozum, schopnosti a cit. Každé dítě si hru tvoří jinak, podle své fantazie. Je několik typů dětí, které si hrají po skupinkách a mají společný námět na hru.  
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Hra umožňuje dítěti kognitivní rozvoj. Je prostředkem k vedení dítěte k novým situacím, podnětům a vnitřně je nutí poznávat a zkoušet nové věci. Děti mohou prostřednictvím hry s novými poznatky pracovat, uspořádávat je a přemýšlet o nich, čímž se rozvíjí i intelektové schopnosti a dovednosti, které mají v případě hry podobu řešení různých problémů a nejasností při dosahování záměrů dítěte (Koťátková 2008). Hra je klíčovým a nejpřirozenějším projevem předškolního dítěte. Lze ji vnímat jako úzkou lávku mezi fantazií a realitou. Některé děti se do své hry tolik ponoří, že ztrácí pojem o tom, co je realita a co je fikce. Ale právě propojení reality a fantazie je velice důležitým znakem v předškolním věku dětí. Děti si často a rády odbíhají do svého smyšleného a fantazijního světa. Bývá to pro ně lákavější a líbivější forma, než je realita sama. Hra každého dítěte má vždy nějakou strukturu a formu, které chápe jenom dítě samo, nebo kolektiv, který hru hraje. Jde zde však o vnitřní smysl, který vzniká během hry, a není předem stanovený jako cíl. Proto je hra definována jako spontánní činnost. Hra také navozuje emoce, pocity napětí, nervozitu, soutěživost a rovněž vyladění do reálného prožitku. Důležitým znakem a podstatou hry bývá pocit svobody. Tyto znaky provází každou hru v každém věku. Hra nás provází celý život, nejvíce však v předškolním věku, kdy dítě většinou ještě nemá žádné „povinnosti“. Brierley (2000) doporučuje od narození dětem poskytovat možnosti ke spontánní hře, neboť významně napomáhá rozvoji řeči, zlepšuje rozumové schopnosti dětí a zdokonaluje tělesné dovednosti. Při hře dochází k socializaci dětí a rozvíjí se citové vztahy. Bylo zjištěno, že děti, které si nemají možnost hrát, se ve většině případů špatně vyvíjejí.  Proto na tomto místě uvedeme osm bodů, které vymezují, proč je hra pro děti tak důležitá.  Hra: 1. pomáhá dětem porozumět sobě sama a společenskému životu, který je obklopuje.  2. pomáhá dětem objevit nové situace a pochopit životní role člověka.  3. podporuje fantazii a kreativitu.  4. rozvíjí jazykové schopnosti.  5. učí děti řešit problémové situace a aktivuje myšlení a pozornost.  6. posiluje koordinaci, rovnováhu a kondici.  7. je zdrojem společenských i osobnostních hodnot člověka. Je zdrojem sebevědomí. 8. učí děti spolupráci s ostatními vrstevníky a jednání s lidmi (Brierley 2000).    
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1.2 Význam hry Hra je u dětí předškolního věku jedna z nejpřirozenějších aktivit, jelikož hrou stráví většinu času dne.  Význam hry předškolního věku je pestrý. Dítě díky ní dostává prostor pro uvolnění, vlastní vyjádření, pro zkoumání nových situací, pro využívání svého myšlení, dovedností a zkušeností a prozkoumává hranice svých možností (Koťátková 2005).  Každá hra má svůj řád, uskutečňuje se v určitém čase a prostoru, rovněž má svá pravidla, která musí účastníci dodržovat.  Při hře dítě dochází k nejrůznějšímu poznání. Dítě v tomto věkovém období se nejrychleji vyvíjí, učí se a seznamuje se světem, který jej obklopuje. Tato potřeba zkoumání a objevování patří k nejvýznamnějším a dítě předškolního věku ji naplňuje právě prostřednictvím her. Hra se tak stává jednou z vývojových potřeb a díky ní dochází k rozvoji celé osobnosti dítěte (Suchánková 2014).  Osobnost každého dítěte se rozvíjí během všech činností, které dítě realizuje. Během nich dochází k uspokojení potřeb, ale zároveň i k učení. Učení probíhá jak během spontánních her, tak i při činnostech vedených v průběhu celého dne, během jídla, při ukládání ke spánku i při hygieně. Každou hru by mělo dítě prožít. Díky prožitku si situace lépe zapamatuje, dokáže projevit emoce, bystří si vnímání. Hra je činností, kterou dítě dokáže hluboce prožít a jako taková je vnímána jako velmi efektivní prostředek k učení a je také k učení často využívána (Suchánková 2014).  Někteří autoři tvrdí, že podstatou hry je tzv. „funkční slast“, potěšení z činnosti, kterou dítě samo plně kontroluje a která přináší žádoucí důsledky. Dítě nerealizuje hru záměrně, aby se cíleně něčemu naučilo, ale protože ho hra zajímá, je pro něj potěšením a možností něco prozkoumat. Následovně se prostřednictvím hry něčemu naučí, získá nové zkušenosti (Mišurcová, Severová 1997). Jaký má tedy hra u dítěte předškolního věku význam? Díky hře si dítě osvojí a naučí téměř vše, co k životu potřebuje a stará se tak o všestranný harmonický rozvoj předškolního dítěte. Dítě si osvojí sociální učení, řeč, komunikaci, sebeobsluhu, emoce a jejich ovládání, ale také zrakové a sluchové vnímání.  1.3 Volná hra Tuto část můžeme uvést citací z knihy, která podle autorky dokonale vystihuje, jak by měl učitel přistupovat k dítěti při volné hře. Dítě je svébytnou osobností, která má vlastní 
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život, jejž se musí naučit brát samostatně do svých rukou (Caiatiová, Delačová, Mullerová 1995, s. 62).  Dětskou hru můžeme rozdělit na několik stádií, etap a období. V každém z těchto dělení představuje největší část hra volná. Volnou hru můžeme chápat jako činnost, při které si dítě samo volí námět, záměr a chce spontánně něco prozkoumat nebo ověřit. Spontánní hru můžeme definovat jako činnost dítěte, která je projevem jeho zájmu, je tedy vnitřně motivována, dítě si při ní samo volí námět, záměr a způsob, jakým bude realizována. Ve spontánní hře dítě samo určuje, s kým a v jaké roli si bude hrát, zda a jaké využije hračky a  pomůcky, zvolí si, kde si bude hrát, kdy a jak dlouho (Suchánková 2014, s. 95).  Volná hra je jako okno do světa dětských her. Děti nám dovolují nahlédnout do své rodiny, svých zálib a při výběru námětu hry máme přehled, co sledují v televizi, co doma podnikají, čím by chtěly v životě být nebo jaký je jejich hrdina. Díky volné hře můžeme poznat vedoucí pozice ve skupinách a lze zaregistrovat i první známky šikany. Volná hra je prostředkem učitele k tomu, aby poznal dítě do hloubky pouze pomocí pozorování.  Čas pro volnou hru je pro dítě v předškolním věku důležitý. Dokáže naplnit dítě zkušenostmi, uspokojuje jeho potřeby, rozvíjí dovednosti. Během volné hry vznikají dětské vazby a vztahy mezi vrstevníky, které mají nenahraditelnou hodnotu pro sociální učení (Koťátková 2005). Jak jinak bychom měli podporovat hravost a chápat dětské potřeby a trvale dosáhnout prosociálního chování a samostatnosti než pomocí volné hry (Caiatiová, Delačová, Müllerová 1995, s. 14).  U volné hry platí, že učitel by měl nechat dítě dokončit hru. Z vlastní zkušenosti víme, jak může být skličující, když nemůžeme dokončit práci, kterou máme rozdělanou. Pokud to tedy jde, necháváme hru děti dohrát dokonce nebo včas oznámíme konec hry, aby si dítě stihlo včas svoji hru uzavřít.  Role učitele ve volné hře je jasná. Předaní smyslu pro odpovědnost za své činy. Učitel pouze vytváří podmínky, hranice a může dítě povzbuzovat. To znamená, že z problémů dětí nesmí učitel udělat své vlastní problémy. Učitel musí nechat dítěti prostor pro vlastní rozhodnutí a odpovědnost za vykonané činy.  Základním a snad jedinými pravidlem pro učitele ve volné hře je, že si s dětmi při volné hře vůbec nehraje. Děti mají bujnou fantazii a mají své nápady a představy a vzájemně si dodávají podněty ve hře. Volná hra dětí je jednoduše věc pouze dětí, ne učitele.  Aby byla hra hrou, musí mít určité znaky, které představíme v následující kapitole. 
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1.4 Znaky hry Základní znaky hry, které by měly provázet každou hru, mohou být pro nás určitými pozorovacími vodítky, podle kterých můžeme zjistit, zda si dítě hraje (Koťátková 2005). Patří mezi ně:  1. Spontánnost Prvním znakem toho, jestli si dítě opravdu hraje, je podle Koťátkové (2005) spontánnost. Tento znak lze vypozorovat z chování, které vychází z vnitřku dítěte, bezprostředního jednání a improvizací dítěte. Cíl si stanovuje dítě samo ze své vlastní vůle. Hra je svobodná, dítě se věnuje hře, protože samo chce hru hrát. 2. Svoboda Svoboda je to nejdůležitější, co dělá hru hrou (Suchánková 2014, s. 10). Nikdo nemůže do hry nikoho nutit. Každý se může sám rozhodnout kdy, jak a s kým si začne hrát a kdy ji skončí.  3. Soustředěnost Další vlastností hry je hluboká soustředěnost (Koťátková 2005). Z mimiky, tónu hlasu, gest a dalších znaků, které lze pozorovat, se dá vyčíst radost a uspokojení, které dítěti přináší. Pokud může dítě během hry ukázat najevo svoje emoce, dozrává tak sebepojetí a seberealizace. Samomluva je normálním znakem emocionálního upevňování. Ke hře podle Koťátkové (2005) patří také tvořivost a fantazie, která se v předškolním věku vytváří právě pomocí her. Dítěti vytváří vždy nové a tvůrčí podněty, které dokáže postupně rozvíjet. Spontánní hra vede k tvořivosti a rozvoji fantazie na základě vedlejších uliček, které si dítě samo vybírá, a dokáže tak poznávat okolní svět a věci v něm. 4. Fantazie Fantazie je důležitým znakem v předškolním věku dítěte, neboť díky fantazii může dítě jednat ve své hře tak, jak mu to reálný svět nedovoluje. Díky fantazii může tak prožívat příjemné zážitky ve hře. 5. Opakování Je dalším běžným znakem. Dítě se vrací ke hrám, které mu byly nějak příjemné a které už zná (Koťátková 2005). V předškolním věku je hlavně na učitelce v mateřské škole, aby se dítě rozvíjelo i v jiných hrách.  6. Přijetí role Hra se posouvá na další dimenzi, když se ve hře objeví jeden z posledních znaků hry, a tím je přijetí role. Vžít se do různých rolí, přijetí znaků hrané postavy, realizace činností, 
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které daná role obnáší, a přetváření role podle své fantazie je znamením přelomu vývoje dětské hry. 7. Radost a uspokojení Tento prožitek může být doprovázený samomluvou (Koťátková 2005). Tento znak se považuje za nejdůležitější znak pro spokojenost dítěte.  1.5 Klasifikace her Hry lze klasifikovat nejen dle znaků, ale také podle dalších kritérií. Hra v předškolním věku dítěte je velice různorodá. Díky tomu, že je jednou z preferovaných činností v mateřské škole, je velmi dobrým didaktickým nástrojem poznání a rozvoje kognitivních funkcí a má své výchovné a vzdělávací cíle.  V odborné literatuře uvádí autoři různé klasifikace her. Některé z nich zmíníme v následujícím textu.  Základní dělení je podle pedagogických pravidel, obsahu, podmínek, schopností, které hry rozvíjejí, místa, věku, počtu osob a druhu činnosti při hře.   Dle užití pedagogických pravidel lze rozdělit hry na dvě skupiny: 
 Hry s pravidly – při těchto hrách je důležitý kontakt a vztah s ostatními spoluhráči. Děti dodržují daná pravidla a normy. Tyto hry lze dále dělit na didaktické a pohybové. 
 Hry tvořivé – zde si děti samy určují svá pravidla. Hry jsou spontánní. Tvořivé hry lze dále rozdělit na dramatizační, konstruktivní, úlohové a předmětové (Opravilová 2004).  Jeden z pokusů o utřídění dětské hry podle jejího obsahu podává Fontana (1997, s. 52–53), který navrhuje čtyři hlavní kategorie. Jsou to hry funkční, fiktivní, receptivní a konstruktivní. Autor dále uvádí, že děti postupují těmito stádii: 
 senzomotorická hra – zahrnuje prvních dvanáct měsíců života; jde o zkoumání předmětů a manipulování s nimi, 
 první předstíravá hra – objevuje se počátkem druhého roku; dítě začíná užívat předměty k jejich obvyklému účelu, 
 reorientace k objektům – období mezi patnáctým a dvacátým prvním měsícem; jde o hry k hračkám nebo k druhým lidem, 
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 náhražková předstíravá hra – dvouleté a tříleté dítě již užívá předměty k představování něčeho jiného než jeho samého (např. dřevěná kostka zastupuje auto), 
 sociodramatická hra – objevuje se ve věku pěti let; děti vstupují do rolí a předstírají, že jsou někdo jiný, 
 uvědomění si rolí – vede děti od šesti let k ukládání rolí druhým a  k vědomému plánování hrových činností, 
 hry s pravidly – objevují se od sedmi až do osmi let i výše; jde o hry se stanovenými pravidly.  U dětí předškolního věku je dobré zohlednit členění her podle vývojové posloupnosti poznávacích činností. Dle Opravilové (2004) sem patří hry: 1. Senzomotorické – pomáhají rozlišovat barvy, tvary a velikosti. Jsou to hry dotykové a haptivní, sluchové, zrakové a motorické. Senzomotorické hry mají v předškolním věku velké zastoupení. Hlavním znakem je rozmanité myšlení. Děti vkládají postupně do svých her smysl, tudíž se senzomotorické hry pozvolna přeměňují na funkční. 2. Intelektuální – pomáhají vyhledávat rozdíly a shody (např. klasifikace, třídění, seskupování), rozvoj myšlení (hádanky, hlavolamy, stavebnice). Příhoda (1977) dělí intelektuální hry do sedmi kategorií – hry funkční, námětové, napodobivé, fantastické, konstruktivní, hlavolamné, skládací a kombinační. Z těchto sedmi kategorií se za nejrozšířenější a nejoblíbenější v předškolním věku považují hry námětové. Čím jsou děti starší, tím bývají hry složitější, propracovanější a realističtější. Za druhé nejoblíbenější hry v předškolním věku jsou považovány hry konstruktivní. V těchto hrách lze pozorovat fantazii dětí.  3. Didaktické – rozvíjení poznávacích funkcí hravou formou. Didaktická hra je výchovně-vzdělávací činnost s jasně definovaným pedagogickým cílem. Může spočívat buď v plnění nejrůznějších úkolů pod přímým vedením učitele, či v samostatné činnosti dítěte, která je učitelem usměrňována jen nepřímo, například výběrem didaktického materiálu (Koťátková 2005). 4. S pravidly (pohybové, stolní) – jedná se většinou o skupinové hry. Tyto hry se u dětí využívají v předškolním věku kolem 5–6. roku před vstupem do školy, kdy si děti začínají utvářet skupiny. 
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Je důležité, aby si pedagog dokázal uvědomit vlastní roli a věcně i funkčně rozlišoval hry, které jsou zcela v režii dítěte (Opravilová 2004, s. 12).   Roger Caillois (1998, s. 215) uvádí zajímavou a originální typologii. Chování při hře rozdělil do čtyř základních skupin podle motivace, která člověka podněcuje k tomu, aby ji hrál. Jsou to hry: 1. agonální, které vycházejí ze zápasu a soupeření. Cílem hry je vyhrát. 2. Aleatorické založené na náhodě, nelze je ovlivnit. Záleží pouze na našem štěstí. Sem lze zařadit kostky, karty, videohry i počítačové hry. 3. Mimikrické vycházející z principu napodobování a předstírání. Hry pohybující se mezi realitou fantazií, např. napodobivé hry s hračkami, loutkami, panenkami nebo hraní rolí v kostýmech. 4. Vertigonální založené na fyzickém prožitku vychýlení z rovnováhy. Patří sem houpání, odvážné skoky, bezpečné pády i jízda na kolotoči.   Nabízí se mnoho alternativ jak na hry nahlížet, ale přesto lze najít jeden přístup, který Susanna Millarová (1978) označila jako naprosto výjimečný a odlišující. Je jím teorie hry studovaná v oblasti vývojové psychologie Jeanem Piagetem. Podle něho se hra vyvíjí z přirozeného dětského autismu a subjektivismu ve srovnání se světem dospělých. Svět hry znamená podle Piageta návrat do autistického světa, v němž dítě inscenuje své představy o světě i svá neuskutečněná přání. Dětská hra se tak stává důležitým psychodiagnostickým nástrojem, kterým můžeme zkoumat a diagnostikovat dítě (Nakonečný 1998). 1.6 Hra jako základní prvek socializace v mateřské škole Pomocí hry, které dítě věnuje podstatnou část dne, se snadno dostává do konfrontace se sociálním prostředím. Sociální konfrontace s prostředím je nezbytná pro osobnostní rozvoj dítěte. Dochází tak k formování osobnosti a vytváření základních hodnot a norem, což je zásadním prvkem pro socializaci do společnosti. Hra je tedy základním prostředkem pro socializaci předškolního dítěte. Kern (2006, s. 296) na hru nahlíží jako na model skutečnosti, jež představuje chování, které nesměřuje k určitému cíli (mezi základní charakteristiky hry patří tedy bezcílnost), střídají se fáze napětí a uvolnění, proto je hrací úkon několikrát opakován a slouží jako simulace skutečnosti. Napodobováním reálného světa prostřednictvím hry začíná dítě pronikat 
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do světa dospělých a chápat ho. Díky imitačnímu učení (napodobování), často založeném pouze na pozorování, získává dítě maximální citové uspokojení nezbytné pro zdravý vývoj. Podle Opravilové (1988) interakce s ostatními zároveň pomáhá regulovat a rozlišovat vlastní city, uvolňovat a vyrovnávat napětí či přetížení, dokonce ovlivňuje i utváření pojetí sebe sama. 1.7 Vývoj dětské hry Ve vývojovém stádiu předškolního věku se stává hra dominantní činností dítěte, která významně stimuluje rozvoj osobnosti dítěte. Má velký význam pro edukaci a psychiku dítěte. Vývoj hry můžeme rozdělit v předškolním věku do několika stádií. Uvádíme zde dvě, která začínají při nástupu do mateřské školy (Opravilová 2016). Dítě ve věku 3–4 let Tyto děti si velmi rády hrají samy. Nepotřebují kolem sebe další vrstevníky. Při hře mají tendenci pozorovat své okolí a napodobovat jej. Okamžik střetu s vrstevníkem vzniká, když dítě zaujme hračka, se kterou si hraje jeho vrstevník. Ani jeden však nechápe, proč by se právě on měl hračky vzdát. V tomto okamžiku musí do hry vstoupit učitelka, aby spor vyřešila a podala dětem vysvětlení. Jiný zásah pedagoga je však v tomto směru nevhodný. Při hře o samotě si děti vytvářejí vlastní pravidla, kterým rozumí (Němec 2004). Dítě, které přichází do školy jako do neznámého prostředí, si nejprve zvyká na kolektiv a režim, než se začne projevovat. U dětí v tomto věku vzniká rivalita mezi vrstevníky. Děti se učí přizpůsobovat kolektivu a socializují se do skupiny.  Dítě ve věku 5–6 let Dítě v tomto věku již získalo mnoho informací, podnětů a dovedností, a proto se jeho hra stává lepší a dokonalejší. „Hra dosahuje vrcholných kvalit“ (Koťátková 2008, s. 47). Hra je v tomto věku základem pro rozvoj fantazie, tvořivého myšlení, seberealizace a je už založena na skupinové spolupráci s vrstevníky (Koťátková 2008).  V této době se začíná projevovat soutěživost, která se postupně stupňuje. Děti chtějí být zajímavými. Vytváří skupiny a v každé z nich vznikají sociální role. Hra dětí ve skupině prochází mnoha změnami, i přes problémy, které s sebou přináší, je stále po mnoha stránkách pro vrstevníky důležitá a obohacující. Děti se hrou učí vnímat, obohacují se o nové nápady ostatních dětí, pozorují, hledají způsoby, jak se prosadit, zapojit se do hraní. Děti ve skupinové hře získávají dovednosti ze sociální oblasti, učí se umění 
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vysvětlovat, dělat kompromis, odmítnout, když se jim něco nelíbí, přesvědčit, jak je to podle nich lepší. Pokusy a omyly se snaží nalézt nejvhodnější způsoby hry, vylučují nevhodné a přijímají vhodné (Koťátková 2008).  2 Temperament ve hře předškolního dítěte Proč se zabývat temperamentem ve hře u dětí? Každé dítě je jedinečné a jeho psychický vývoj je zcela individuální záležitostí. Individuálně a kvalitně vzdělávat předškolní dítě znamená poznat jeho osobnost do hloubky. Učitel si musí být vědom individuálních rozdílů mezi jednotlivými dětmi. Temperament do jisté míry ovlivňuje osobnost dítěte a jeho projevy ve hře.  Pokud se mluví o temperamentu, pak by se především mělo stanovit, jak dítě reaguje na podnět, jak je vytrvalé, jak rychle se adaptuje, jak odolává rušivým vlivům, jak překonává překážky, nebo jak se vyrovnává s kritikou či neúspěchem.  V mateřské škole se temperament dítěte projevuje velmi zřetelně. Jedno dítě je neklidné, nezvladatelné, jiné je zase tiché, samostatné nebo bez kamarádů. Každé dítě se tedy odmala projevuje podle svých temperamentových předpokladů, které ho charakterizují.  Výzkumy ukazují na užší vztah mezi výběrem hry a temperamentem. Děti, které jsou sociabilnější, preferují fyzické a senzomotorické hry. Děti, které jsou více plaché, si vybírají hry kognitivní (Bezděková 2010).  „Člověk je vybaven vrozenými dispozicemi reagovat nějakým, individuálně typickým způsobem jak v oblasti prožívání, tak v oblasti chování. Tento základ osobnosti spoluurčuje rozvoj dalších psychických funkcí a vlastností“ (Vágnerová 2004, s. 216).  Vágnerová (1999) uvádí, že obecné rysy temperamentu se označují podle několika základních hledisek: 
 osobní tempo, které se projevuje především v chování,  
 převažující nálada osobnosti,  
 emoční prožívání neboli citová reaktivita osobnosti, kterou určují převládající znaky chování,  
 vegetativní reakce, tedy způsob reagování.  Temperament je důležitou složkou osobnosti, která silně ovlivňuje adaptaci dítěte v mateřské škole. Pokud pedagog dítě dobře pozná a porozumí mu, může mu pomoci ve snadnější adaptaci do kolektivu. 
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„V batolecím a předškolním věku je obecně vysoká aktivační úroveň, většina dětí je velmi živých, impulzivních, se sklonem reagovat bezprostředně, ale zároveň je jejich jednání snadno ovlivnitelné jakýmikoli podněty. Emoční prožívání bývá rovněž intenzivní, ale proměnlivé a málo stabilní. Takovým způsobem se projevuje nezralost, která může přetrvávat ještě na počátku školního věku“ (Vágnerová 2004, s. 226). 2.1 Druhy temperamentů Jak jsme již zmínili, temperament je důležitou složkou pro adaptaci dítěte. Nyní probereme jednotlivé druhy temperamentů dětí v souvislosti s adaptací, socializací do společnosti a projevů ve hře. Osobnost člověka však nelze zařadit pouze do jednoho ze čtyř typů temperamentu. Ani jedno dítě tedy nemůžeme zcela zařadit do jednoho typu. Typickým dětským temperamentem bývá sangvinik, proto začneme s jeho charakteristikou jako první. Sangvinik Sangvinické dítě je živé, neklidné, nestálé a veselé. Tyto děti bývají charakteristické pohyblivostí a šikovností při pohybových aktivitách. Ve hrách bývají velmi přelétavé. Velice často mění názory a nápady. Snadno se nechají ovlivnit jinými dětmi. Sangvinistické děti bývají v mateřských školách považovány za „zlobivé“, jejich temperament vyžaduje životní rytmus. Děti se musí brát jako „živel“ a proto jim musí být podávány různé podněty pro hru. Klidový režim lze takovému dítěti nastolit při společenských činnostech, při nich je ale třeba je usměrňovat, aby nebyly středem pozornosti pouze ony. Melancholik Melancholické děti působí často smutně a plačtivě, jsou velice citlivé. Bývají zadumané a duchem někde jinde. Duše melancholických dětí se hodnotí jako velmi náročné. Rády prožívají příběhy ostatních lidí a nesoustředí se na sebe. Mívají rády tragické příběhy. Ve hře se děti projevují jako samotáři nebo vyhledávají osamělé a láskyplné duše, jako jsou ony samy. Melancholické děti mohou být velmi talentované na rytmickou hudbu a to díky svému citovému porozumění. Cholerik Cholerické děti jsou velmi vznětlivé, okamžitě je vše „vytočí“. Jsou nervózní a krutí na úkor ostatních tak, aby si prosadily „svoji pravdu“. Cholerické děti mají rády dramata, proto bývají dobrými divadelníky a často se realizují v dramatické výchově. Předností cholerických dětí bývá velká odhodlanost a silná vůle. Takové děti mají v kolektivu konflikty s ostatními kvůli tomu, že neumí udržet svoje projevy na uzdě a jsou velmi výbušné. 
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Kamarádství můžou dávat najevo fyzickými projevy, jako je bouchnutí nebo plácnutí. Cholerické děti bývají oblíbenými a dobrými veliteli ve skupině (Bezděková 2010).  Flegmatik Flegmatici bývají velice pomalé a pasivní osobnosti. Na okolí působí neustále ospale, nevlídně a unaveně. Flegmatické děti mívají rády pořádek, někdy působí až pedantně. Dodržují svůj pravidelný rytmus, který by neměl nikdo narušovat. Vybírají si jistotu, tudíž provozují neustále stejné hry dokola. Nejsou schopny logického a rychlého uvažování a jednání. Mají spíše mechanickou paměť, lépe si však zapamatují více věcí. Ve skupině se projevují jako samotáři, protože se neumí citově projevovat a k ostatním bývají chladné (Mikšík 2007). 3 Hračka v mateřské škole Bránu do světa dětských her otevírá hračka. Jak bychom mohli vysvětlit tento výrok? Nejvíce specifickým projevem chování u dítěte je hra. Hračka je prostředkem používaným ve hře. Proto, abychom poznali význam hraček, je důležité poznat proces hry dítěte. Každé dítě je však individuální osobností, která má jiný způsob vyjádření hry. Dětská hra se během tří let může změnit z individuální hry do skupinové až týmové hry. Každé toto období má i své specifické předměty neboli hračky, s kterými si děti hrají.  Podle Deisslera (1994) jsou „hračky zvláštní předměty, které dospělí určí pro jistou společnost nebo po určitou dobu ke hraní a za účelem hraní je vyrobí.“ K základním funkcím hračky podle Opravilové a Fixla (1979) patří pomoc dítěti pochopit svět, učit se mu rozumět, vystopovat některé souvislosti, poznávat hybné mechanismy v technice. První hračkou dítěte bývají jeho končetiny. Až poté si dítě začne hrát s různými předměty. Hračka cvičí paměť, rozvíjí smysly a učí děti přemýšlet. Každá hračka vnáší do hry jiný, specifický rozměr a ovlivňuje ji. Děti považují za hračku různé předměty, které my dospělí za hračku vůbec pokládat nemusíme. Jsou to předměty, které si děti náhodně vyhledaly a vytváří s nimi nějakou hru. Většinou jsou to materiály, které poskytuje nejbližší okolí. Mnohé děti si umí hrát opravdu se vším. Děti v období předškolního věku, zejména mezi 3–4. rokem věku, rády prozkoumávají okolí a mají ve velké oblibě hry s různými materiály, jako jsou voda, písek, hlína a další, s kterými se běžně setkávají ve svém okolí. Zkouší, co se s materiálem děje, když se ho dotknou, jak změní svůj tvar. Velmi jsou tímto zaujaty a nacházejí stále nové možnosti využití (Koťátková 2008). 
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3.1 Funkce a vlastnosti hraček Mezi funkcemi hraček bývá uváděno, že:  
 děti si pomocí hraček rozvíjí svoji fantazii a představivost, 
 děti se díky hračce učí rozeznávat barvy, tvary, proporce i situace, 
 hračka přispívá také ke zdárné socializaci dětí, 
 hračka rozvíjí jemnou i hrubou motoriku dětí (Opravilová, Fixl 1979).  Opravilová (2004) uvádí kritéria, kterými by měly správné hračky disponovat:  
 vhodně působit na pohybový, smyslový, rozumový, citový a estetický vývoj dítěte, 
 zdokonalovat společenské postoje a podporovat dobré zvyky dítěte,  
 rozvíjet tvořivost a fantazii dítěte,  
 být hygienicky a zdravotně nezávadná, bezpečná, 
 být vkusná a pro děti přitažlivá, 
 být trvanlivá a odolná, především je-li určena pro skupiny dětí. Když shrneme všechna kritéria z různých zdrojů, vyjde nám, že správná hračka by měla komplexně rozvíjet osobnost dítěte.  Dětští psychologové se ve svých výzkumech shodují, že hra v mateřské škole by měla naplňovat základní biologické, psychologické a sociální potřeby dítěte. Zde uvádíme pět potřeb a nad každou novou hračkou i nad souborem hraček bychom se měli ptát, jak pomáhají naplňovat uvedené psychické potřeby dětí. 1. Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů. Takový přívod podnětů, který organismus „naladí“ na žádoucí úroveň aktivity. Pro člověka to znamená, že se nebude nudit ani, že nebude podněty přetěžován. 2. Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech.  Naplnění této potřeby umožňuje, aby se z podnětů, které k nám přicházejí, staly zkušenosti, poznatky a pracovní strategie. Kdybychom všechno dění ve svém okolí vnímali jako náhodné, vznikl by z toho chaos a ničemu bychom se nemohli naučit. Je to základní potřeba umožňující učení.  3. Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů, tj. vztahů k osobám prvotních vychovatelů. Uspokojení této potřeby přináší dítěti pocit životní jistoty a je podmínkou pro žádoucí vnitřní uspořádání jeho osobnosti.  
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4. Potřeba identity, tj. potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty. Z náležitého uspokojení této potřeby vychází zdravé vědomí vlastního já.  5. Potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy. Její uspokojení dává lidskému životu časové rozpětí, což v psychologické řeči znamená rozpětí mezi otevřeností a uzavřeností osudu, mezi nadějí a beznadějí, mezi životním rozletem a zoufalstvím (Havlínová, a kol. 1995, s. 37).  3.2 Klasifikace hraček Hračku lze rozdělit do několika větších skupin. Všechny typy hraček by měly být v nabídce pro hru dětí v mateřské škole, aby měly děti možnost seznámit se s různými druhy materiálů.  Hračky můžeme dělit dle:  
 materiálu – dřevěné, textilní, plastové, přírodní, plyšové, 
 věku dítěte, 
 uplatnění ve hrách – pro hry tvořivé, námětové, konstruktivní → lékařské kufříky, kadeřnice, 
 pohlaví – cínový vojáček, panenka, aj., 
 původu – tradiční, lidové (dřevěný kůň), vlastní výrobky (papíru, modelíny), sériově vyráběné (čínské hračky), (Opravilová, Fixl 1979).   Mišurcová, Fišer, Fixl, et al. (1989) ve své knize uvádějí dělení hraček do tří skupin: 
 hračky hotové, 
 hračky polohotové,  
 hračky – hmoty.  Existuje mnoho zdrojů pojednávajících o rozdělení hraček na různé skupiny, podle různých hledisek a pravidel. Orientovat se v nich není lehké. V dnešní době se hračky nejčastěji dělí podle pohlaví. To můžeme vidět v obchodních domech a hračkářstvích. Dělí se na „klučičí“ a „holčičí“. Mišurcová, Fišer, Fixl, et al. (1989, s. 84) uvádí ve své knize ideální dělení hraček pro děti v předškolním věku. Jsou to: 
 panenka s vybavením (oblékací souprava, toaletní souprava, nádobíčko, postýlka, kočárek, pokojíček, zdravotnický kufříček, miniaturní panenka s cestovním vybavením),  
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 panák, medvídek nebo jiné zvířátko z textilu,  
 maňásci, případně loutkové divadlo,  
 stavebnice – konstruktivní (z dřevěných kostek, plastu), námětové (města, vesnice), dopravní prostředky (skládací vláček, nákladní auto, autojeřáb, malá autíčka),  
 stolní hry – puzzle, domino, loto, obrázkové karty, mozaiky, vkládačky,  
 pohybové hračky – míč, obruč, švihadlo, kroužky k házení, kuželky, větrník, houpací kůň, trojkolka, koloběžka, dětské kolo,  
 pomůcky pro sezónní činnosti – kolečkové brusle, sáně, brusle, boby, lyže, apod.,  
 pomůcky pro rozvoj jemné motoriky – tabule, křídy, stojan na malování, temperové barvy, tužky, modelovací hlína, modurit, magnetická tabule, skládačky a vystřihovánky z papíru, navlékací korále a tvary, souprava na šití a vyšívání, pracovní nástroje: kladívko, kleště,  
 nářadí k práci na zahradě: rýč, hrábě, lopata, konvička,  
 hračky do písku: kbelíček, lopatka, tvořítka, vozík na písek,  
 hračky do vody: zvířátka z plastu a gumy, nafukovací hračky,  
 zvukové hračky: bubínek, píšťalka, trubka, xylofon, triangl, atd. 4 Hra v mateřské škole „Mateřská škola jako organizační základna preprimárního vzdělávání a místo přirozeného rozvíjení v duchu optimálně stanoveném programu je zároveň příkladem lidského společenství s otevřeným prostorem pro setkávání. Umožňuje začlenit se do sociální skupiny a zvládnout sociálně přijatelná pravidla chování (Kolláriková, Pupala 2001, s. 139).  Jeřábková (1993, s. 162) zmiňuje mateřskou školu jako druhou instituci hned po rodině, do které dítě přichází. Vstup do mateřské školy je významným mezníkem v životě dítěte. Děti se setkávají se svými vrstevníky a učí se přijímat další životní normy a pravidla. V mateřské škole se potýkají poprvé v životě s konkurencí a projevy nezájmu, nebo naopak mohou zde vznikat vzájemné sympatie a prvotní přátelství. Dítě, které vstupuje do školky, má za úkol hledat způsoby vyjadřování se tak, aby mu ostatní porozuměli. Každé dítě se s tímto úkolem vyrovnává jinak. Jedno je oblíbené, jiné si musí najít jinou cestu. Stává se tedy, že dítě může hru ze začátku odmítat (Koťátková 2008). V období docházky do mateřské školy se rychle rozvíjí hra symbolická a nápodoba. Na konci předškolního období by mělo dítě zvládat stádium složitých námětových a dramatizujících her. Vedle her podnícených reálnými zážitky jde také o hry dle 



26  

pohádkového nebo samostatně smyšleného příběhu s různými typy hrdinů, dramatickými zápletkami, bohatě dotvořené vlastní fantazií (Opravilová 2004, s. 11). Dítě by mělo mimo řídících aktivit dostat prostor i na volnou hru. Mělo by dostávat možnosti jako chybovat a poučit se ze své chyby, vytvářet vlastní iniciativu ve hře, stanovovat si své vlastní normy a pravidla ve hře a pracovat s chybnými tvrzeními. Podřízením všech dětských her k obecnému obrazu je dítě ochuzeno o nezastupitelnou zkušenost, kterou může získat pouze samostatným jednáním (Brierley 2000). Cílem hry je tedy naplnění nějakého vyššího cíle, než je pouze příprava na školní docházku. Je to totiž první krok k tomu, aby se z dítěte pomalu stával dospívající jedinec, který zodpovídá za své jednání a činy. Děti, které jsou ponechány v mateřské škole bez jakéhokoliv podnětu, se mnohdy nudí, pak může docházet ke vzniku konfliktů. Druhým extrémem jsou mateřské školy, kde jsou řízené činnosti po celý den, a dítě nemá prostor k seberealizaci. V tomto případě tedy platí zlatý střed. Učitel nebo vychovatel by neměl celý den organizovat záměrně hry a činnosti, pouze by měl připravovat podmínky pro hru samotnou a pomoc pokud je třeba. Dětskou hru můžeme chápat jako přípravu na učební, pracovní nebo zájmové činnosti. Hra ovlivňuje učební návyk, je analogická následnému učení, proto je přínosem. Radost ze hry může být „zesilovačem“ pro další učení a pokroky v poznávání světa. Dítě tedy nesmíme vést pomocí hry k systematickému učení, protože by se mohlo stát, že by postupem času mohlo být učením znechuceno a bralo by ho jako neradostnou povinnost (Havlínová, a kol. 1995). Hra v předškolním věku je rok od roku jiná, mění se. Fontana hovoří o povaze hry v předškolním věku. Po stránce sociální se hra vyvíjí od osamocené hry velmi malého dítěte (osamocené v tom smyslu, že pro ni není podstatná přítomnost druhých dětí) přes paralelní hru tříletých (kde si děti hrají vedle sebe a možná se vzájemně napodobují, avšak v podstatě si stále počínají jako jednotlivci), až po opravdu sociální hru normálních čtyřletých a pětiletých dětí, kde velká část činnosti probíhá v závislosti na interakci s vrstevníky. V každém z těchto stádií mohou ovšem dospělí hru iniciovat nebo se jí účastnit, avšak dokud dítě nedosáhne stádia sociální hry, bude na dospělého jen reagovat nebo ho napodobovat, nebude s ním interagovat tak, aby to bylo možno označit za partnerství ve hře (Fontana 1997, s. 51–52). 5 Role učitelky mateřských škol Dnešní společnost má tendenci vnímat roli učitelky v mateřské škole jako hraní si nebo hlídání dětí. Opak je ale pravdou, na pozici učitelky mateřských škol jsou kladeny vysoké 
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nároky a očekává se od ní vysoce kvalitní přístup k osobnostnímu rozvoji dětí. Učitelka, je odborně kvalifikovaná „průvodkyně“ dítěte, která na dítě působí a ovlivňuje ho v procesu výchovy a vzdělávání. Způsob práce učitelky v mateřské škole by měl být empatický, vstřícný, podporující, chápající a naslouchající.  Při vstupu do mateřské školy se dítěti naskytuje další autorita v podobě učitelky (nebo učitele). Vztah dítěte a učitelky má být založen na vzájemné důvěře, porozumění a empatii. Zároveň by však měl mít stanovena určitá pravidla, která musí dodržovat a která stanoví učitelka. Děti ví, co smí a co nemůžou, mají svá práva. Role učitelky je tedy v tomto případě považována za roli profesionála ve výchově a vzdělávání předškolních dětí. Jak má učitelka přistupovat k dětem a rozvíjet jejich osobnostní vývoj, obsahuje mj. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který nastiňuje optimální stav, ke kterému by učitelé předškolního vzdělávání měli směřovat. Pro pedagogickou práci je zásadní rozlišit, pro jakou formu hry poskytujeme dětem prostor, zda pro volnou nebo řízenou, vědět proč a sledovat poměr hry řízené a volné (Koťátková 2005, s. 47).  Učitelka zastává v mateřské škole spoustu funkcí. Stále je kladená otázka, jestli by učitel měl zasahovat do hry, nebo naopak nechat děti si hrát „bez povšimnutí“. Učitelka by měla být schopná nabízet a připravovat materiál a podněty inspirující děti ke hře a nemít v tomto případě „úporný“ didaktický záměr, který bude za všech okolností prosazovat (Koťátková 2005. s. 64).  Rodiče a vychovatelé, kteří si nevšímají dětské hry vůbec, se dopouštějí stejné chyby, jako kdyby hru samotnou ovlivňovali a vnucovali dětem své nápady (Mišurcová, Fišer, Fixl, et al. 1989). Ve volné hře by měly učitelky nejdříve stanovit pravidla, která budou děti dodržovat a poté můžeme začít podávat dětem možnosti hry a náměty pro hru. Učitelky by měly být schopné nabízet a připravovat materiál a podněty inspirující děti ke hře. Děti si mohou vybrat z nabídky učitelky nebo si podle své fantazie a potřeby vyberou hru, kterou chtějí hrát. Učitelka by měla zkontrolovat, jestli hra, kterou si děti vyberou, odpovídá daným pravidlům, které určila na začátku. Pokud je hra v pořádku, neměla by učitelka do volné hry dětí vstupovat a zasahovat. Má funkci pozorovatele a pomocníka. Do hry by učitelka v pozici partnera měla vstupovat jen tam, kde je její pomoc skutečně potřeba, anebo při výzvě dětí k zaujetí určité role v jejich hře. V takovém případě by měly být učitelky v roli partnera, ne autoritou nebo dominantní osobou řídící situaci. 
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Otázka tedy stále je, jakou funkci má učitelka v mateřské škole. Učitelka napomáhá dětem k tomu, aby zvládaly úspěšně své pozice v sociálních rolích, pomáhá rozvíjet citové vztahy mezi vrstevníky, dohlíží na děti a řeší vzniklé konflikty, podává vysvětlení. Učitelka stanovuje pravidla v sociální skupině, jako je třída, skupinka dětí nebo dokonce i v rodině. Dává dětem rady, ale i poučení, které si ponesou životem. Učitelka inspiruje děti a motivuje je k vyšším výkonům. Podporuje jejich touhu po zkoumání a nabízí zajímavé podněty pro hru. Mateřská škola je první instituce, kde dítě může navazovat společenské vztahy jak mezi vrstevníky, tak mezi dospělými ve vztahu učitelka a dítě. Při společném soužití a hře zde přirozeně funguje přítomnost učitelky, ne kvůli jejímu řízení, ale pro vytvoření bezpečného klimatu pro všechny děti, pro pomoc, povzbuzení, ale i ocenění (Koťátková 2008).  Učitelka v mateřské škole zastává funkci pomocníka a průvodce v předškolním období, proto by měla znát individuální potřeby každého dítěte. Tyto potřeby jsou úzce spjaty s tím, jak se dítě chová. Jak se dítě chová, jedná a co prožívá, ovlivňují temperamentové vlastnosti, o kterých jsme se zmínili již dříve.   
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Empirická část 6 Cíl bakalářské práce Cílem bakalářské práce bylo zjistit názory učitelek mateřských škol na význam hry a na požadavky na hru u dětí předškolního věku a zjistit, za jakých podmínek hra u dětí předškolního věku v mateřských školách probíhá. Pro naplnění cíle bakalářské práce bylo mj. zjišťováno, jaký mají učitelky mateřských škol názor na dnešní hru dětí v běžných mateřských školách. 7 Použité metody průzkumu Mezi metody průzkumu patřily: 
 Anonymní dotazník pro učitelky mateřských škol – dotazník byl nestandardizovaný, obsahoval otázky uzavřené, polootevřené, otevřené a škálové položky.  
 Pozorování dětí mateřských škol – pozorování probíhalo ve dvou mateřských školách dle připraveného záznamového archu (viz příloha č. 1). Pozorování bylo přímé a záměrné. Chod třídy nebyl narušen. 8 Průzkumné předpoklady 1. Předpokládáme, že ve většině mateřských škol jsou vhodné podmínky pro hru dětí předškolního věku. 2. Předpokládáme, že většina učitelek mateřských škol má obdobný názor na význam hry u dětí předškolního věku.  9 Popis zkoumaného vzorku a průběh průzkumu Průzkumné šetření se skládalo ze dvou částí. V první části, kdy byla použita metoda dotazníku, byly zkoumaným vzorkem učitelky dvou mateřských škol v Jablonci nad Nisou. Po domluvě s ředitelkami mateřských škol byl dotazník osobně rozdán autorkou bakalářské práce v oslovených mateřských školách. Dotazník obdrželo 21 učitelek, které jej vyplnily a odevzdaly v listopadu 2017. Respondentky byly ujištěny, že jejich odpovědi zůstanou anonymní a veškerá data budou použita pouze pro účely bakalářské práce.   



30  

Charakteristika průzkumného vzorku pro dotazník Oslovenými pracovníky byly ženy různých věkových kategorií. Nejpočetnější skupina byly učitelky ve věkovém rozmezí 50 let a více. Pedagogická praxe respondentek se pohybovala nejčastěji v rozmezí 16 až 25 let. Většina učitelek mateřských škol měla středoškolské vzdělání s maturitou, druhé nejpočetnější vzdělání bylo bakalářské, naopak nejméně početné bylo magisterské.  Charakteristika průzkumného vzorku pro pozorování V druhé části zkoumání byla použita metoda pozorování dětí mateřských škol. Zkoumaným vzorkem bylo 100 dětí ve věku 3 až 6 let ze dvou běžných mateřských škol v  Jablonci nad Nisou. Jednorázové pozorování proběhlo v listopadu 2017 a trvalo vždy dva týdny. Pozorování nijak podstatně nenarušovalo chod třídy. Učitelky s dětmi pracovaly a my jsme pozorovali jejich práci, chování a reakce dětí na učitelku, prostředí a hru.   10 Analýza – vyhodnocení dotazníků Položka č. 1: Uveďte počet žáků ve vaší třídě. Z výsledků dotazníku jsme zjistili, že nejvíce zastoupená byla odpověď 21–26 dětí na třídu, druhou pak odpověď 15–20 dětí na třídu. Položka č. 2: Jsou podmínky, ve kterých si děti hrají, v mateřské škole vhodné a dostačující pro plnohodnotnou hru dítěte?  Graf č. 1: Podmínky vhodné ke hře 86 %9 % 5 % anonenevím 



31  

Převážná většina respondentek (18 z 21) odpověděla, že podmínky v mateřské škole jsou dostačující pro plnohodnotnou hru dětí. Pouze 2 respondentky odpověděly, že mateřská škola nedisponuje vhodnými podmínkami pro hru dětí a pouze jedna respondentka označila „nevím“.  Položka č. 3: Zastáváte názor, že kvalita her dětí se odvíjí od počtu žáků ve třídě mateřské školy? Všechny učitelky, které dotazník vyplnily, zastávají názor, že kvalita her se odvíjí od počtu žáků ve třídě. Žádná z dotazovaných učitelek nezastává názor, že počet žáků ve třídě nemá vliv na kvalitu her.  Položka č. 4: Jaký počet žáků na třídu považujete za ideální pro plnohodnotnou hru? Téměř polovina (48 %) oslovených respondentek uvádí, že ideální počet dětí na třídu je 10–15. Druhá část respondentek odpověděla, že ideálním počtem dětí na třídu v mateřské škole je 15–20. Jiné odpovědi respondentky neoznačily.  Položka č. 5: Jaký je dle Vašeho názoru význam hry v předškolním věku dítěte? Napište svůj názor na význam hry v předškolním věku dítěte. Respondentky zastávaly názor, že hra je nejdůležitější sociální prvek pro předškolní dítě, kladně působí na osobní, fyzický i psychický rozvoj osobnosti. Hrou se dítě učí socializovat do společnosti a učí se respektovat druhé.  Položka č. 6: Uveďte, kde při hře děti nejraději tráví čas?  Graf č. 2: Kde děti nejraději tráví čas 24 %52 %24 % 0 % 0 % venku na procházcevenku na zahraděuvnitř volnou hrouuvnitř řízenou hroujinde
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Z grafu č. 2 můžeme vyčíst, že respondentky nejčastěji uváděly názor, že děti nejraději tráví čas venku na zahradě. Další dvě místa, která měla stejný počet odpovědí (24 %) byla odpověď č. 5: venku na procházce a odpověď č. 3: volná hra uvnitř. Řízená hra nedostala ani jeden hlas. Jiná místa respondentky v odpovědích neuvedly.  Položka č. 7: Zakroužkujte techniku, kterou využíváte při hře v mateřské škole.  Graf č. 3: Technika v mateřské škole Nejvíce označení bylo u odpovědi „rádio“. Druhou nejpočetnější odpovědí byl dataprojektor, který je v posledních letech velice oblíbenou technikou jak na základních školách, tak v mateřských školách. Notebook se umístil na třetím místě. Televizor a počítač měly podobné procentuální zastoupení. Jinou techniku respondentky neuvedly. Položka č. 8: Jak často pracujete při hře v mateřské škole s technikou? Respondentky nejvíce uváděly, že pracují s technikou alespoň jeden den v týdnu. Druhou nejpočetnější odpovědí bylo méně jak jednou v týdnu a nejméně početnou odpovědí byla odpověď „každý den“.   Graf č. 4: Používání techniky 
6 % 0 % 43 %29 %14 % 8 % televizorpočítačrádiodataprojektornotebookjiné
16 %53 %31 % každý denjeden den v týdnuméně jak jednou v týdnu
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Položka č. 9: S jakou technikou pracujete při hře v mateřské škole nejčastěji? Vypište.  86 %, tedy 18 respondentek uvedlo, že pracují nejčastěji s rádiem. Zbylých 14 %, tedy 3 respondentky, uvedlo, že pracují nejčastěji s dataprojektorem. Další techniku respondentky neuvedly.  Položka č. 10: Kolik času denně poskytujete dětem pro volnou hru? Napište. 15 respondentek z 21 (71 %) uvedlo, že dětem poskytují pro volnou hru 3 hodiny. Zbývajících 6 učitelek (29 %) poskytuje dětem 4 hodiny pro volnou hru. Respondentky se více nerozepisovaly.  Položka č. 11: Kolik času denně poskytujete dětem pro řízenou hru? Napište.  Respondentky se shodly, že řízená hra by měla být v menším časovém rozpoložení než hra volná. Hru řízenou časově označily na 1–2 hodiny denně a to v rozložení na dopolední řízenou hru, která je delší a odpolední řízenou hru, která je kratší.  Položka č. 12: Čím je nejčastěji inspirována hra dětí v mateřské škole, které si hrají na někoho? 
 Graf č. 5: Inspirace her dětí  19 %43 %9 %0 % 29 % 0 % tím, co dítě zažilo v mateřské školetím, co dítě zažilo domatím, co dítě vidělo v televizitím, co dítě vidělo na počítačitím, co si dítě přejeněčím jiným
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V grafu č. 5 můžeme vidět, že respondentky byly toho názoru, že hra dítěte je nejvíce inspirována tím, co vidělo doma. Druhou nejvíce zastoupenou odpovědí inspirace bylo to, co si dítě přeje a třetí to, co dítě zažilo v mateřské škole s kamarády. Minimální zastoupení bylo inspirace televizí. Respondentky neoznačily odpověď s počítačem a odpověď něco jiného.  Položka č. 13: Jakou hru nebo typ činnosti upřednostňujete při nabídce pro volnou hru dětem? Můžete označit více jak jednu odpověď.   Graf č. 6: Hry pro volnou hru  Respondentky označily téměř všechny odpovědi shodně až na jednu. Stavebnice, které jsou podle respondentek nejupřednostňovanějšími hračkami předškolních dětí, označilo 23 % respondentek. Nejméně oblíbenými jsou hry na role, které dostaly pouze 5 % hlasů.  Položka č. 14: Využíváte herní činnosti pro výchovně-vzdělávací program dětí? Všechny dotazované učitelky označily odpověď ano. Položka č. 15: Jak často využíváte pohybové hry v denním režimu? Více než ¾ respondentek uvedlo, že pohybové činnosti využívají 1–2x denně. Zbylá necelá třetina odpověděla, že pohybové hry používá 3–4x denně. Možnost „vícekrát“ neoznačila žádná z respondentek. 
23 % 8 %5 %11 %14 %14 %14 % 11 % 0 % stavebnicekostkyhry na rolestolní hrypanenky a autavýtvarné činnostipuzzle a skládačkyhry na rozvoj jemné motorikyjinou
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Položka č. 16: Jakou hru u dětí preferujete? Přes ¾ respondentek uvádí, že u dětí preferují hru volnou. Zbylá necelá ¼ preferuje hru řízenou.  Položka č. 17: Jaká hra nebo činnosti jsou podle Vašeho mínění pro rozvoj předškolních dětí nejdůležitější? Označte maximálně 4 odpovědi.   Graf č. 7: Nejdůležitější hra Podle respondentek nejdůležitější pro rozvoj předškolních dětí je pobyt venku, pohybové hry, výtvarné činnosti a volná hra. V závěsu za nimi jsou další hry a činnosti jako grafo-logopedická cvičení, hry pro rozvoj jemné motoriky, stolní hry a matematické hry. Nejméně hlasů dostaly hry rolí neboli hry „na něco“.  Položka č. 18: Jaké faktory mají dle Vašeho mínění vliv na hru předškolního dítěte? Ke každému faktoru napište číslici od 1 do 5, přičemž číslo 5 má nejvyšší vliv. Z tabulky 1. lze vyčíst, jaký mají respondenti názor na různé faktory, které mohou ovlivnit hru a chování dítěte v předškolním věku. Dle respondentek hru nejvíce ovlivňuje prostředí, ve kterém vyrůstá. Hned po něm následuje faktor rodiny a mateřské školy. Nejméně hru dle odpovědí respondentek ovlivňuje inteligenční kvocient dítěte a charakter dítěte.  
15 % 15 %15 %8 %9 %3 %16 %13 % 6 %0 % volná hrapohybové hrypobyt venkustolní hryhry pro rozvoj jemné motorikyhry rolí neboli hry „na něco“výtvarné činnostigrafo-logopedická cvičenímatematické hryjinné
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Tabulka 1: Faktory, které ovlivňují hru  1 2 3 4 5 Sčet.  rodina 0 0 0 6 15 99 přátelství a kamarádi 0 0 3 10 8 89 prostředí, ve kterém vyrůstá 0 0 0 5 16 100 mateřská škola, učitel/ka 0 0 3 9 9 90 psychický stav dítěte 0 0 7 8 6 83 fyzický stav dítěte 0 0 4 15 2 82 životní změny 0 0 6 8 7 85 charakter dítěte 0 3 5 8 5 78 inteligenční kvocient dítěte 0 2 6 10 3 77 jiný 0 0 0 0 0 0  Položka č. 19: Rozvíjí dle Vašeho mínění hra dětí předškolního věku v mateřské škole všechny složky osobnosti? Z větší části a to 86 % se respondentky shodly, že hra dětí předškolního věku rozvíjí všechny složky osobnosti dítěte. Zbylých 14 % se domnívá, že hra předškolního věku rozvíjí osobnost dítěte předškolního věku pouze částečně.    
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Položka č. 20: Napište, jakým způsobem by měla učitelka do volné hry zasahovat. Podle respondentek by učitelka měla do hry zasahovat minimálně, aby měly děti dostatek prostoru a času pro spontánní hru. Měly by zastávat spíše funkci pozorovatele a mít přehled o hře dětí. Další názor, který respondentky uvedly v dotazníku, byl, že by učitelka měla usměrňovat konflikty mezi dětmi nebo nabízet hry. Tyto názory se víceméně opakovaly.  Položka č. 21: Jaké jsou dle Vašeho názoru požadavky na hru u dětí předškolního věku? Odpovědi respondentek v této otázce byly odlišné, ale přesto vše plynulo poměrně podobným směrem. Respondentky uváděly, že by děti měly být ve hře dostatečně fyzicky a pohybově zdatné, kontrolovat a řídit své chování, měly by být schopné rozlišit zrakové a sluchové vjemy, měly by být sociálně vnímavé a měly by mít bujnou fantazii.  Položka č. 22: Jak se podle Vašeho názoru změnila během posledních 15 let hra předškolních dětí? A v čem? Vypište podrobněji. Dle respondentek se hra dětí předškolního věku změnila díky rozvoji techniky. V mateřské škole se dle respondentek učitelky snaží zachovat běžnou hru se stavebnicemi, které se však během posledních let inovovaly. Mateřské školy jsou doplňovány novými moderními pomůckami a hrami. Dalším názorem respondentek bylo, že je hra volnější, není tolik organizovaná jako dříve. Výrok více elektroniky, méně reality, který byl použit v jednom dotazníku, nejlépe vystihuje názor respondentek.   11 Analýza – vyhodnocení pozorování Otázka č. 1: Jsou všechny hračky plně dostupné a jsou dostačující pro počet dětí na třídu? Mateřská škola 1 5 tříd, 124 dětí. 4 třídy jsou po 26 dětech, jedna třída po 20. Mateřská škola má dostatečně velké prostory pro hru, aktivity a cvičení k danému počtu dětí. Všechny třídy disponují hernou, která je prostorná a uzpůsobená pro pobyt dětí. Třídy jsou po celý den 
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hracím prostorem, tělocvičnou, jídelnou i lehárnou. Prostory působí útulně. Ke každé třídě náleží sociální zařízení, které je zastaralé, ale odpovídá bezpečnostním požadavkům. Ve dvou třídách v mateřské škole jsou nově zrekonstruované herny, které působí čistě a prostorně.  Vybavení tříd se jevilo být zdravotně nezávadné a uzpůsobené potřebám dětí dle věkového rozdělení tříd. Každé třídě náleží jedna ze základních barev shodující se s názvem třídy.  Nábytek ve třídách je přizpůsoben výšce dětí a všude po třídě jsou na nábytku oblé rohy, které předchází poranění dětí. Všechny prostory v mateřské škole jsou vybaveny tak, aby byly co nejvíce účelné.   Mateřská škola 2 6 tříd, 127 dětí. Každá třída je pro jiný počet dětí. Stavba je realizována formou 8 mobilních modulů (buněk) pro kapacitu 2x 20 dětí. Třídy jsou postaveny zrcadlově, skládají se z jedné místnosti, která je nábytkem předělena na třídu a hernu (slouží zároveň jako ložnice s rozkládacími lehátky). Každá třída má vlastní šatnu pro děti, umývárnu se sprchovým koutem a WC. Šatna pro učitelky s WC, úklidová komora a přípravná kuchyňka je mezi třídami. Prostory pro hru dětí jsou vhodné a velmi útulné. Děti si mohou tvořit své vlastní koutky a mít tak prostor pro svou hru.  Vybavení tříd je též dle pozorování zdravotně nezávadné a uzpůsobené potřebám dětí dle věkové kategorie. Nábytek ve třídách je moderní a nový. Otázka č. 2: Kooperují děti a společně si hrají? Mateřská škola 1 Začneme tím, jestli je vybavení nebo hračky dostačující pro počet dětí na třídu. V každé třídě je cca 26 dětí v plném počtu. Hračky a pomůcky jsou dostačující pro plný počet třídy. Každé dítě si může vybrat z velké škály různých druhů hraček a didaktických pomůcek.  Hračky pro děti jsou rozmístěny po celé třídě. Určité hračky, s kterými si lze hrát na koberci, jsou umístěny v zadní části herny. Hry ke stolům jsou uloženy ve skříních v přední části herny. Všechny hračky jsou viditelně vystavené a přístupné.  
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V některých případech musela učitelka dítěti hračku po požádání podat z vyvýšeného místa, kam by se dítě nedostalo. Každá hračka má své místo, proto, když si dítě chce hračku půjčit, ví, kam si může pro hračku dojít.  Mateřská škola 2 Vybavení hračkami a učebními pomůckami je velice dobré. Tím, že jsou třídy novější, je nabídka hraček bohatá. Hračky jsou dostačující pro celou třídu. Děti mají na výběr z široké škály hraček a didaktických pomůcek. Všechny hračky jsou umístěny tak, aby vše děti dobře viděly a mohly si dle přání a potřeby samy vše brát a ukládat. Na úklid půjčování hraček dohlížela učitelka.   Otázka č. 3: Jak děti řeší konflikty při hře? Mají děti rovná práva při řešení konfliktů s učitelkou? Tuto otázku nebudeme dělit na jednotlivé mateřské školy, protože z pozorování jsme zaznamenali obdobnou aktivitu učitelek i dětí ve všech třídách. Kooperace jiným slovem znamená spolupráce. V mateřské škole má kooperace velký význam hlavně u dětí předškolního věku, tj. kolem 5. roku.  V obou mateřských školách si učitelky na kooperaci, ochotě, důvěře a spolupráci dětí velice zakládaly. Učitelky se snažily pracovat s prvky kooperace a samy pozorovaly, jak na tyto aktivity reagují děti. Jedním z nejdůležitějších postřehů, jenž byl zaznamenán, je, že ve skupinách nelze využít všech dětí. To však není vůbec na závadu, naopak to dává možnost nechat některé děti pracovat samostatně a ostatním se věnovat individuálně. Jak je vidět, prvky kooperace v mateřské škole nejlépe uplatníme při nejrůznějším konstruování ze stavebnic či při výtvarných činnostech. Učitelky v obou mateřských školách je zařazovaly do volné hry velmi často, aby děti viděly výsledek své práce a měly z něj skutečnou radost. Tyto okamžiky strávené pozorováním dětí a jejich hry nás přivedly k názoru, že někdy se možná zbytečně stresujeme tím, zda ta naše metoda učení je správná. Mnohdy stačí více pozorovat a děti nám samy ukáží, „kudy vede cesta“.      
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Otázka č. 4: Řídí se učitelka striktně vzdělávacím programem nebo se přizpůsobuje dětem?   Mateřská škola 1 Z pohledu nestranného pozorovatele jsme zjistili, že konflikty, které vznikají při hře dětí, a jejich řešení závisí na přístupu třídních učitelek. V mateřské škole 1, ve třídě Broučci vznikaly konflikty převážně mezi určitými jedinci. Učitelka do těchto konfliktů musela zasahovat, protože se jednalo o fyzické konflikty, jako je bouchání, škrábání, kousání apod. Ve třídě Broučci, často zasahovala učitelka do konfliktů při volné hře. Právě proto byly děti velmi užalované a chodily neustále řešit konflikty přes učitelku. Ve třídě Sluníčka se do konfliktů učitelka téměř nevměšovala. Pokud se jednalo o hrubý přestupek, oddělila dítě od kolektivu a nechala ho přemýšlet, co udělalo dítě špatně a uvědomilo si svou chybu a co se v kolektivu dětí nesmí dělat. Ani v jedné třídě se učitelka nepovyšovala nad děti. Učitelky jednaly s dětmi férově. Nikoho neupřednostňovaly ani nepreferovaly. Přístup učitelek se nám více líbil ve třídě Sluníčka, kdy učitelka nechala dítě vyřešit situaci podle svého uvážení nebo mu poradila, jak má konflikt při hře řešit. Ve stejné chvíli sledovala, jak dítě konflikt řeší v pozici pozorovatele.   Mateřská škola 2 V mateřské škole 2 jsme pozorování prováděli ve stejných věkových kategoriích jako v mateřské škole 1. Řešení konfliktů bylo podobné jako v mateřské škole 1. Ve třídě prostředních dětí bylo konfliktů méně, ale když konflikt vznikl, převážně ho řešila učitelka jako vedoucí. Nedávala prostor dětem, aby si vyřešily konflikt nebo situaci samy. Ve třídě předškolních dětí byla opět situace obdobná jako v mateřské škole 1. Učitelky dávaly prostor dětem, aby si vyřešily situaci samy. Učitelky mi zdůvodnily toto řešení tak, že děti si musí samy vyřešit stresové situace, protože po nástupu do základní školy za ně nikdo nic řešit nebude nebo minimálně. Učily děti slovnímu dohodnutí. Pokud došlo k fyzickému kontaktu, tak učitelka zakročila a podala dětem vysvětlení. Rovnoprávnost učitelů a dětí zde fungovala až na jednu výjimku. Situace, kdy učitelka nevyslechne ani dítě, co mu vlastně chce sdělit a hned ho „odpálkuje“ nám nepřišla vhodná. V takovémto případě bychom mohli dát učitelce výtku.   
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Otázka č. 5: Řídí se učitelka striktně rámcovou organizací nebo se přizpůsobuje dětem?   Mateřská škola 1 Učitelky v mateřské škole 1 se během pozorování řídily vzdělávacím programem. Neznamenalo to však to, že plnily bod po bodu podle papíru. Přizpůsobovaly se počasí, atmosféře ve třídě, dětem, ale i svému vlastnímu rozpoložení. Pokud děti byly rušnější, dostaly úkoly a učitelka převáděla hru spíše na řízenou. Pokud byly klidnější, nechala je vybrat hru podle svého uvážení a zahájila volnou hru, ve které působila pouze jako pozorovatel. Učitelky děti netrestaly. Beze slova je ze hry vyjmuly a posadily ke hře jiné.   Mateřská škola 2 Obdobně měli zavedenou organizaci i v mateřské škole 2. Učitelky se přizpůsobovaly dětem a jejich žádostem. Pokud nastala situace, že učitelky s dětmi nestihly vyplnit vše do posledního úkolu, převedly činnosti na jiný měsíc. Nutno tedy podotknout, že ani v této mateřské škole se učitelky striktně neřídily ani Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, ani školním nebo třídním vzdělávacím programem. Všechny tyto dokumenty sloužily spíše jako podpora a osnova pro práci s dětmi, kterou učitelky plnily.   12 Vyhodnocení předpokladů Cílem bakalářské práce bylo zjistit názory učitelek mateřských škol na význam hry a na požadavky na hru u dětí předškolního věku a zjistit, za jakých podmínek hra u dětí předškolního věku v mateřských školách probíhá. Při šetření se vycházelo ze dvou předpokladů a to z podmínek, za kterých hra probíhá, a z názoru dotazovaných učitelek ve vybraných mateřských školách na význam hry u dětí předškolního věku. Předpoklady byly potvrzeny pomocí dotazníkového šetření a pozorování.  První předpoklad, že ve většině mateřských škol jsou vhodné podmínky pro hru dětí předškolního věku, byl potvrzen. Z dotazníků jsme zjistili, že mateřské školy jsou vybaveny hračkami a dalšími didaktickými a pomůckami pro rozvoj dětí. Bylo rovněž zjištěno, že hračky splňují kritéria o nezávadnosti a dětem je umožněn volný přístup k nim. Tuto skutečnost jsme ověřovali primárně pomocí pozorování v mateřských školách a dotazníky.  



42  

Mezi vhodné podmínky nepatřilo pouze materiální vybavení třídy. Je nutné mezi ně zařadit také prostory, přístup učitele a samotný rozvoj osobnosti dítěte. Obě zkoumané školy splňovaly podmínky (zjištěno na základě pozorování v obou mateřských školách). Prostory byly zabezpečené proti úrazům a byly dostačující pro volnou hru dětí.  Pozorováním bylo dále zjištěno, že vybavenost tříd mateřských škol je na podobné úrovni. Důraz na hračky a pomůcky je kladen jak na vzhled, kvalitu, tak na účinnost. V každé třídě se objevily i pomůcky méně kvalitní nebo neúčinné, ale bylo jich minimum.  Předpoklad č. 1 jsme dále ověřovali dotazníkem. V dotazníku se na tento předpoklad zaměřovala položka č. 2. Materiální podmínky se tak z 90 % naplnily v mateřské škole první i druhé.  Druhý předpoklad, že většina učitelek mateřských škol má obdobný názor na význam hry u dětí předškolního věku.  Důležitost vidíme v tom, že si učitelky mateřských škol za cíl své práce nekladou pouze přípravu na školní vzdělávání a vstup do základní školy, ale snaží se dětem umožnit jejich vlastním tempem rozvíjet potenciál, cvičit se v zodpovědnosti, řešit vzniklé problémové situace, odpovídat za své činy, získat sebevědomí a být tak dítětem, které je schopné dospět do jedince, který umí respektovat ostatní, to jsme se mohli dočíst v dotazníkách, které nám odevzdaly respondentky mateřských škol, kde byly dotazníky rozdány.  Při vyhodnocování dotazníků učitelek mateřských škol jsme došli k závěru, že si učitelky uvědomují důležitost hry a její zařazení do výchovy a vzdělávání dětí. Zároveň však musíme podotknout, že 75 % učitelek preferuje hru volnou, při které se děti můžou spontánně projevit a pozorují jejich chování při volné hře. Toto tvrzení plyne například z položky číslo 16, kdy ¾ respondentek uvádí, že u dětí preferují hru volnou.  Každá hra, kde si dítě hraje jak volná, tak řízená, je pro dítě důležitá. Mínění respondentek na význam různých činností u dětí bylo zjišťováno položkou číslo 17. Při hře se dítě naučí něco nového a získá tak životní zkušenosti. Můžeme tak hodnotit z podobného procentuálního zastoupení zaznamenaných odpovědí.  Druhý předpoklad, že většina učitelek mateřských škol má obdobný názor na význam hry u dětí předškolního věku, se potvrdil.      
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13 Navrhovaná doporučení Především bychom chtěli vyzdvihnout důležitost mateřských škol jako vzdělávací instituci, kde učitelky připravují hlavně pomocí hry děti předškolního věku na život a jeho úskalí. Při pročítání vyplněných dotazníků od učitelek mateřských škol jsme došli k závěru, že hlavním doporučením je individuální přístup ke každému dítěti předškolního věku. Každé dítě je jiné. Má jiné záliby, jinak si hraje, jinak se vyvíjí. Každé dítě potřebuje osobitý a přátelský přístup učitelky, která s ním tráví téměř celý den.  Zjišťovali jsme, zda jsou vhodné podmínky v mateřských školách pro hru dětí předškolního věku. I když se tento předpoklad potvrdil, mohli bychom doporučit další věci, které by udělaly mateřskou školu vhodnějším výchovným prostředím pro vedení her a herních činností pro předškolní děti.  Snížení počtu dětí na třídu by bylo asi prvním a hlavním doporučením. Častější zařazování technických pomůcek do hry a vzdělávání dítěte předškolního věku. I když některé učitelky tento krok odmítají, měly by jít s dobou a dětem tuto variantu umožnit alespoň dvakrát v týdnu. Z důvodu neustupujícího vývoje lidstva by měla být věnována větší péče modernizaci zařízení, které se věnují předškolní výchově a hře v mateřské škole. Měly by to být pomůcky a materiály, které umí zaujmout i současné generace dětí.  Individuální přístup k dítěti je posledním doporučením. Neházet děti do jednoho „pytle“, ale na každém dítěti najít jeho osobní kvality a to nejlépe pomocí hry a herních pomůcek. Takových výsledků se dá dosáhnout jedině tak, že budeme dítě pozorovat při volné hře. Která je podle respondentek důležitější nežli hra řízená.  Určování pravidel. Z pozorování přístupu k dětem v mateřských školách jsme zjistili, že děti mají spoustu volnosti a prostoru k vyjadřování svých názorů a dojmů. Tento liberální přístup je však vhodný pouze v některých situacích. Děti by měly znát pravidla a mantinely, které nesmí překročit. Pokud budou všichni dodržovat pravidla, která jsou společností určená, děti budou klidné, vyrovnané a význam hry tak splní svůj účel.     
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Závěr Jak jsme zjistili v bakalářské práci, hra neplní v životě dítěte předškolního věku pouze funkci zábavní a relaxační, ale je nejvhodnějším způsobem při jejich vzdělávání. V mateřské škole můžeme zhodnotit význam hry v tom smyslu, že se jedná o prostředek ke zvyšování účinnosti výchovně-vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  Bakalářská práce „Hra a její význam v předškolním věku dítěte“ seznamuje s hrou a jejími požadavky v období předškolního věku dítěte. Cílem bakalářské práce bylo zjistit názory učitelek mateřských škol na význam hry a na požadavky na hru u dětí předškolního věku a zjistit, za jakých podmínek hra u dětí předškolního věku v mateřských školách probíhá. Cíl bakalářské práce byl naplněn a formulované předpoklady se potvrdily. V teoretické části byla charakterizována teorie, význam a klasifikace her v mateřské škole. Dále zde byl zmíněn temperament, volná hra a role učitelek mateřských škol ve hře dětí předškolního věku. Empirická část přináší informace, které byly získány pozorováním ve dvou mateřských školách. Dále přináší názory učitelek z mateřských škol na dnešní hru a její význam pro děti předškolního věku, které byly získány prostřednictvím dotazníku. Závěrem bakalářské práce jsou navrhovaná doporučení, která vychází z výsledků pozorování dětí a dotazníků pro učitelky mateřských škol.  Vycházeli jsme z toho, že hra je nejpřirozenější činnost pro děti předškolního věku. Hra kladně ovlivňuje osobnostní rozvoj dítěte. Hra dětem pomáhá v socializaci do společnosti, sebeobsluze, vývoji jemné i hrubé motoriky, komunikaci s vrstevníky i dospělými. Hra má spoustu dalších pozitiv, která jsou důležitá pro úspěšný start do života. Přínosem práce v oblasti teorie je ozřejmění teoretických poznatků, týkajících se dětí předškolního věku v mateřských školách. Přínosem práce pro oblast praxe je získání pohledů respondentek na řešenou problematiku. Přínosem dále bylo i zjištění důležitosti hry v mateřských školách a role učitelek v mateřské škole, které se stávají průvodcem života předškolního dítěte.   
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Seznam příloh  Příloha č. 1: Záznamový arch pro pozorování  Příloha č. 2: Anonymní dotazník   



 

Příloha č. 1 Záznamový arch pro pozorování                          
1. Jsou všechny hračky plně dostupné a jsou dostačující pro počet dětí na třídu? 2. Kooperují děti a společně si hrají? 3. Jak děti řeší konflikty při hře? Mají děti rovná práva při řešení konfliktů s učitelkou? 4. Řídí se učitelka striktně vzdělávacím programem nebo se přizpůsobuje dětem? 5. Řídí se učitelka striktně rámcovou organizací nebo se přizpůsobuje dětem? 



 

Příloha č. 2 Anonymní dotazník pro učitelky mateřských škol Vážené kolegyně, předkládaný dotazník slouží pro vypracování mé bakalářské práce. Dotazník je anonymní a zcela dobrovolný. Prosím Vás o pravdivé vyplnění. Kroužkujte vždy pouze jednu variantu z výběru, pokud není uvedeno jinak. 1. Uveďte počet žáků ve vaší třídě. a. 15–20 b. 21–26  c. 26 a více  2. Jsou podmínky, ve kterých si děti hrají, v mateřské škole vhodné a dostačující pro plnohodnotnou hru dítěte? a. ano b. ne c. nevím 3. Zastáváte názor, že kvalita her dětí se odvíjí od počtu žáků ve třídě mateřské školy? a. ano  b. ne c. nevím 4. Jaký počet žáků na třídu považujete za ideální pro plnohodnotnou hru? a. 10–15 b. 15–20 c. 20–25  d. jiný, doplňte jaký: ………………………………………………………………………  



 

5. Jaký je dle Vašeho názoru význam hry v předškolním věku dítěte? Napište svůj názor na význam hry v předškolním věku dítěte.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6. Uveďte, kde při hře děti nejraději tráví čas. a. venku na procházce b. venku na zahradě c. uvnitř volnou hrou d. uvnitř řízenou hrou  e. jinde, uveďte kde: ……………………………………………………………………. 7. Zakroužkujte techniku, kterou využíváte při hře v mateřské škole. televizor,  počítač,  rádio,  dataprojektor,   notebook,  jiné zařízení, napište jaké: ……………………………………………………………………. 8. Jak často pracujete při hře v mateřské škole s technikou? a. každý den  b. jeden den v týdnu c. méně jak jednou v týdnu d. vůbec  9. S jakou technikou pracujete při hře v mateřské škole nejčastěji? Vypište.  ……………………………………………………………………………………………….. 10. Kolik času denně poskytujete dětem pro volnou hru? Napište. ……………..………………………………………………………………………………….. 



 

11. Kolik času denně poskytujete dětem pro řízenou hru? Napište.  ……………..…………….…………….……………………………………..………………… 12. Čím je nejčastěji inspirována hra dětí v mateřské škole, které si hrají na někoho nebo na něco?  a. tím, co dítě zažilo v mateřské škole b. tím, co dítě zažilo doma  c. tím, co dítě vidělo v televizi d. tím, co dítě vidělo na počítači  e. tím, co si dítě přeje  f. něčím jiným, uveďte čím: ……………………………………………………………… 13. Jakou hru nebo typ činnosti upřednostňujete při nabídce pro volnou hru dětem? Můžete označit více jak jednu odpověď.  a. stavebnice b. kostky  c. hry na role  d. stolní hry  e. panenky a auta f. výtvarné činnosti g. puzzle a skládačky  h. hry pro rozvoj jemné motoriky  i. jinou: ………………………………………………………………………………….. 14. Využíváte herní činnosti pro výchovně-vzdělávací program dětí?  a. ano  b. ne   



 

15. Jak často využíváte pohybové hry v denním režimu? a. 1–2x b. 3–4x c. vícekrát  16. Jakou hru u dětí preferujete? a. řízenou  b. volnou – neřízenou 17. Jaká hra nebo činnosti jsou podle Vašeho mínění pro rozvoj předškolních dětí nejdůležitější? Označte maximálně 4 odpovědi.  a. volná hra  b. pohybové hry c. pobyt venku d. stolní hry  e. hry pro rozvoj jemné motoriky  f. hry rolí neboli hry „na něco“ g. výtvarné činnosti  h. grafo-logopedická cvičení  i. matematické hry j. jiná, uveďte jaká: ………………………………………………………………………       



 

18. Jaké faktory mají dle Vašeho mínění vliv na hru předškolního dítěte? Ke každému faktoru napište číslici od 1 do 5, přičemž číslo 5 má nejvyšší vliv.  a. rodina ….. b. přátelství a kamarádi ….. c. prostředí, ve kterém vyrůstá ….. d. mateřská škola, učitel/ka….. e. psychický stav dítěte ….. f. fyzický stav dítěte ….. g. životní změny – např. rozvod rodičů, stěhování ….. h. charakter dítěte ….. i. inteligenční kvocient dítěte ….. j. jiný, uveďte jaký: ……………………………………….…..……..….….…..….……. 19. Rozvíjí dle Vašeho mínění hra dětí předškolního věku v mateřské škole všechny složky osobnosti?  a. ano, rozvíjí  b. ne, nerozvijí  c. částečně rozvíjí 20. Napište, jakým způsobem by měla učitelka do volné hry zasahovat.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 21. Jaké jsou dle Vašeho názoru požadavky na hru u dětí předškolního věku? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

22. Jak se podle Vašeho názoru změnila během posledních 15 let hra předškolních dětí? A v čem? Vypište podrobněji. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23. Uveďte Váš věk. a. 18–25 let  b. 26–35 let c. 36–50 let  d. 50 let a více  24. Délka Vaší praxe v mateřské škole je:  a. 1–7 let  b. 8–15 let  c. 16–25 let  d. 26 let a více 25. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? a. středoškolské s maturitou  b. bakalářské  c. magisterské  d. jiné, uveďte jaké: ……………………………………………………………………………  Děkuji za vyplnění dotazníku. 


