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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou rodiny jako rizikového faktoru 

problémového chování dítěte do předškolního věku. 

Tato práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je 

z mnoha různých odborných publikací objasněny poznatky k tomuto tématu. 

V počáteční kapitole si můžeme dočíst o vývoji dítěte od početí až do věku 6–7 let. 

Uvedený vývoj popisuje rozvoj dítěte zejména v oblasti psychické a sociální. Další 

kapitola nám líčí rodinu, její podstatu, funkci i výchovné působení. Následující 

kapitola se věnuje vlivům, jež vycházejí z rodiny a mohly by způsobovat ono 

nežádoucí chování dětí. Praktická část se zabývá a zkoumá nežádoucí chování dětí 

na základě kazuistik, které nám mohou přiblížit a opodstatnit důvod tohoto chování. 

Výzkumné kvalitativní šetření probíhalo pomocí strukturovaného rozhovoru 

s využitím souboru otázek, jež nám přiblížily podstatu této problematiky. Pro 

objektivitu a přesnost byl sběr dat učiněn jak ze strany učitelek oněch dětí, 

tak i jejich rodičů s důrazem na zachování anonymity.  
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Annotation 

This thesis consists of two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, 

several different scientific publications have clarified the findings on this topic. 

In the opening chapter, we can read about the development of the child from 

conception until the age of 6-7 years. This development describes the development 

of the child, especially in the psychological and social spheres. The next chapter 

tells us the family, its essence, its function and educational activity. The following 

chapter deals with family-based influences and could cause unwanted behaviour 

by children. In the practical part, she investigates and investigates the undesirable 

behaviour of children based on case histories that can explain and justify the reason 

for this behaviour. 

The research qualitative survey was conducted through a structured interview 

and the use of a set of questions that brought us closer to the essence of this issue. 

For objectivity and accuracy, data collection was done both by the teachers of those 

children and their parents, with an emphasis on maintaining anonymity. 
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Dítě se učí, jak žít 

Doris Law Nolteová 

Když dítě vyrůstá pod stálou kritikou, 

učí se odsuzovat. 

Když dítě vyrůstá v nepřátelství, 

učí se bojovat. 

Když dítě vyrůstá ve výsměchu, 

učí se být nesmělé. 

Když dítě vyrůstá v hanbě, 

učí se cítit vinu. 

Když dítě vyrůstá v toleranci, 

učí se být trpělivé. 

Když dítě vyrůstá s povzbuzením, 

učí se důvěře. 

Když dítě vyrůstá s pochvalou, 

učí se ocenit druhé. 

Když dítě vyrůstá čestnosti, 

učí se spravedlnosti. 

Když dítě vyrůstá v bezpečí, 

učí se mít víru. 

Když dítě vyrůstá v uznání, 

učí se mít rádo samo sebe. 

Když dítě vyrůstá v radosti a přátelství, 

učí se hledat ve světě lásku. 
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Úvod 

Téma této bakalářské práce jsem volila díky své praxi coby učitelka 

v mateřské škole, kde jsem se hned v mém prvním roce setkala s dítětem, jenž mělo 

dosti výrazné problémové chování.  

Toto dítě jednalo příliš afektovaně, nepřiměřeně ke svému věku, neuznávalo 

autoritu, vyvolávalo konflikty a mnoho dalšího. Rodiče byli několikrát 

upozorňováni na neadekvátní chování jejich dítěte, a tudíž bylo i doporučováno, 

aby s dítětem navštívili příslušné odborníky, ale nestalo se tak. Až během docházky 

na základní škole byla dítěti ve výsledku diagnostikována porucha chování. 

A jelikož toto první dítě ve mne zanechalo mnoho nepříjemných zážitků 

a rozporuplných pocitů, chtěla jsem pochopit důvod jeho počínání, chování, jednání 

i myšlení.  

Během svého pracovního působení však také začaly přibývat věty dvou 

typů, které jsem zpravidla slýchávala i u onoho dítěte: 

„Ne!“, „Já chci!“, „Já nebudu!“, „Nekamarádím se s tebou!“, „Nedám ti 

to!“, „Běž pryč!“, …  

„On mě bouchnul!“, „Ona mi řekla sprosté slovo!“, „Ona mě strčila!“, 

„On mi to zboural!“, … 

Takové dvě varianty vět, které častokrát končí pláčem i zlostí, můžeme 

nicméně běžně slýchávat u dětí během určitých období jako negativismus, 

egocentrismus, období vzdoru a při počátečmím osvojování sociálních zkušeností. 

Co když se však tyto problémové projevy u dítěte neomezily jen na vyhraněnou 

dobu a stále přetrvávají? Kde máme hledat původ tohoto jednání a proč si dítě 

vyžaduje neustálou pozornost? 

Protože tato problematika je a bude stále aktuální a bohužel není školního 

roku, kde bych neměla alespoň jedno dítě s takovými nežádoucími projevy. 

A i u ostatních kolegyň z různých mateřských škol shledávám, že si všimli 

progresivního množství takovýchto dětí. Nelze tyto soubory jevů přehlížet, 
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ale naopak významné je je prostudovat, zkoumat a zabývat se jednotlivými 

proměnnými, neboť jen tak dokážeme pochopit souvislosti a dosáhnout u dítě 

jakýchsi pokroků. 

Díky takovéto skutečnosti jsem volila způsob, jak mnohem více nahlédnout 

do hloubky této oblasti.  

Po přečtení pár knih od Prekopové, Matějčka atd., jsem usoudila, že původ 

takového jednání zřejmě s velkou pravděpodobností pochází z rodiny, respektive 

ze způsobu výchovy a vedení rodiny. Proto se nám klade otázka velké neznámé – 

Co je příčinou onoho nežádoucího chování dítěte, ačkoliv se rodina zdánlivě jeví 

jako naprosto fungující systém? 

Proto se vydejme tam, odkud dítě pochází a kde formuje svoji osobnost. 

Pochopme, jak se dítě vyvíjí již od početí a jaké jsou jeho nepochybné potřeby 

i zájmy. Porozumějme, jak funguje rodinný systém a jaký význam zanechává 

výchovné působení rodičů. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

2 Psychický vývoj dítěte 

2.1 Prenatální období 

Prenatální období započne početím dítěte a trvá až do jeho narození 

(přibližně 280 dní – 40 týdnů) a je rozděleno do tří stádií – stádium nidace od početí 

do 14 dní, embryonální stádium od 14 dní do 9 či 12 týdnů a fetální stádium od 9 či 

12 týdnů do porodu (Šulová 2004, s. 20).  

Vývoj v tomto období probíhá velmi rychle. „Vývoj centrálního nervového 

systému začíná v prvních týdnech po početí.“ Dochází tak i k vývoji mozku 

a smyslových orgánů (Šulová 2004, s. 15–16). Na konci 2. měsíce je vytvořen 

základ svalových skupin, díky čemuž se začíná pohybovat. Následně lze 

zaznamenat bioelektrickou mozkovou aktivitu pomocí EEG a od 5. měsíce začíná 

reagovat na zvukové i vizuální podněty, na tlak i bolest (Langmeier, Krejčířová 

2006, s. 24), čímž plod dokáže vnímat a učit se (Šulová 2004, s. 13). Koncem 

druhého trimestru tak může dítě reagovat na mnoho zvukových podnětů a poté 

i postupně odlišovat lidskou řeč od jiných zvuků (Langmeier, Krejčířová 2004, 

s. 16). Kolem 32. týdne „reaguje celý povrch těla fetu1 na dotykové podněty“ 

a „mezi 25. – 28. týdnem dochází ke slaďování tělesných pohybů mezi matkou 

a dítětem, což bývá považováno za jakousi prvotní komunikaci či interakci“ 

(Šulová 2004, s. 16).   

Vzhledem k tomuto vnímání je dítě v těhotenství schopno reagovat 

na negativní podněty jako nepříjemné zvuky, pohybové omezení, nedostatek 

kyslíku apod. Svou reakcí dle porodníka Lileyho tak plod aktivně ovládá vnější 

prostředí. (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 25–26).  Dochází tedy k behaviorální 

komunikaci. Například. Jakmile se matka ocitne pro dítě v nepohodlné pozici, 

v podstatě ji donutí svou zvýšenou pohybovou aktivitou ke změně (Šulová 2004, 

                                                 
1 „Fetus umí spolehlivě rozeznat tlak, bolest, lehký dotek a reagovat na ně“ (Šulová 2004, 

s. 16). 
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s. 17). I tím, že matka začíná emočně reagovat na spontánní pohyby plodu, se 

vytváří vzorce zvláštních podnětových situací (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 26).  

Tuto interakci Šulová (2004, s. 17) pojmenovala jako komunikaci 

emocionální. Ta souvisí s očekáváním narození dítěte (matky/rodiče s chtěným 

těhotenstvím vystavují dítě více pozitivním emocím, než s odmítaným). S tímto se 

pojí studie Gabriely Gloger-Tippelt „psychologických fází těhotenství ženy.“ První 

fází je fáze nejistoty, která bývá přibližně do 12. týdne po zjištění těhotenství. 

Následně do cca 15. týdne „se tvoří obraz dítěte "v hlavě" matky a narůstá její touha 

po dítěti“ (Šulová 2004, s. 17). Další je konkretizační fáze. V této fázi začíná matka 

vnímat pohyby dítěte v plodové vodě. Poslední fází je anticipační či přípravná fáze 

kolem 30. týdne. Matky předjímají budoucí dítě v náručí (Gloger-Tippelt in Šulová 

2004, s. 17). P. G. Fedor-Freyberg ranou komunikaci v tomto období shrnul do 

úrovní: psychologicko-emocionální, biochemická a psychoneuroendokrinologická 

(P. G. Fedor-Freyberg in Šulová 2004, s. 38). 

Významným faktorem pro dobrý psychický vývoj dítěte je tedy vyrovnaný 

psychickým stav matky a připravenost rodičů na svou roli (Langmeier, Krejčířová 

2006, s. 27), neboť již v prenatálním období se začíná formovat osobnostní 

charakteristika dítěte. Pro její utváření hraje nejen důležitou roli matka, ale také 

otec. Vývoj dítěte tudíž neovlivňuje jen rovnováha, vyladění a převažující 

psychický stav matky v těhotenství, ale i interakce mezi matkou a dosud 

nenarozeným dítětem (Verny, Kelly in Šulová 2004, s. 13). Dokonce dle 

Langmeiera a Krejčířové (2006, s. 25) ke konci těhotenství dítě rozliší emocionální 

stránky hlasu své matky.  

Jakmile se dítě narodí, ať předčasně či v termínu, mění se rychle jeho 

projevy a „dosavadní pohybové vzorce i dovednosti vnímání a učení již dítě není 

v nových podmínkách schopno projevit“ (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 27) 

Přesto u nedonošených dětí jsou zaznamenány významné rozdíly, nežli je tomu 

u dětí narozených během 40. týdne těhotenství. Mezi ně patří labilnější a dráždivé 

projevy a „méně reaktivní na smyslové i sociální podněty“ (Langmeier, Krejčířová 
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2006, s. 27). To vše je způsobeno převážně dramatickou změnou prostředí, na niž 

nebylo biologicky a možná i psychologicky vyzrálé.  

Projít si touto náročnou změnou není obtížné jen pro dítě samotné, 

ale zejména i často pro rodiče. Ti prožívají větší strach o dítě, zažívají pocity 

bezmoci, neadekvátnosti, deprese a nereálnosti dítěte, neboť je v péči speciálních 

odborníků. Tyto pocity však vymizí po přijetí dítěte do rodičovské péče, není však 

výjimečností oslabení přirozených intuitivních dovedností rodičovství. Dnes však 

existuje řada programů, které se snaží eliminovat tato rizika (Langmeier, Krejčířová 

2006, s. 29). 

Dalším rozhodujícím vlivem je i prostředí, ve kterém se nachází předčasně 

narozené dítě. To se velmi liší od matčiny dělohy, kde jsou zvuky i světlo tlumené 

plodovou vodou a měkkou stěnou dělohy. Tím zažívá vestibulární stimulaci při 

pohybech a také vzájemný biorytmus matky a dítěte. Oproti tomu v inkubátoru leží 

téměř bez změny polohy na pevné podložce s intenzivním vnějším osvětlením 

a zvuky, bez výrazného odlišení biorytmu dne i noci se zážitky i bolesti. Moderní 

doba a zkušenosti ze studií se však snaží tyto výrazné rozdíly, mezi pobytem dítěte 

v děloze matky a v nemocnici, minimalizovat pomocí moderních postupů a metod. 

(Langmeier, Krejčířová 2006, s. 28).  

2.2 Novorozenecké období 

Novorozenecké období začíná porodem dítěte. To je, jak víme, nejen velkou 

zátěží pro matku, ale převážně pro dítě. Proto se klade důraz na poporodní interakci 

mezi matkou a dítětem. Důležitou roli hraje délka a časnost kontaktu matky a dítěte 

po porodu. Nejenže se tím vtiskne obraz matky dítěti, ale dojde i ke spuštění 

synchronizační interakce. Proto se ihned po porodu, pokud je to možné, novorozeně 

ještě s pupeční šňůrou položí na matku (kontakt kůže na kůži) a to instinktivně 

hledá prs a začíná sát. Samotné kojení je totiž považováno za jakýsi základ 

interakce (Šulová 2004, s. 28, 38). Takový kontakt by měl být optimální pro 

navození vztahu matky a dítěte (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 30). Dokonce se 

uvádí, že jde o jakési nastartování mateřského chování v synchronizaci 

a v emocionálních projevech (Hales in Šulová 2004, s. 29–30). Dle J. H. Kenella se 
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tímto procesem děti chovají k matkám vřeleji než ty, které se dostaly do kontaktu 

poprvé na 45 minut 12 hodin po porodu (Šulová 2004, s. 40). 

Jelikož jsou od počátku zapojeny základní nepodmíněné reflexy (obranný, 

sací, úchopový apod.) lépe se přizpůsobí požadavkům nynějšího životního 

prostředí. Celkem dobře jsou vyvinuty smysly. Pomocí zraku si už během prvních 

dnů pamatuje obličej matky, sluchem rozliší její hlas od jiných hlasů žen a reaguje 

rozmanitým způsobem na různé zvuky. Také v novorozeneckém období je dítě 

schopno se učit na základě získaných zkušeností. Záměrně hledá problémy, 

aby mohlo nalézat jejich řešení. Dokonce se zajímá o příjemné a vyhýbá se 

nepříjemnému (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 33–36).  

Díky svým potřebám, které novorozenec vyžaduje, dostává dítě od matky 

individuální péči. Tou mu dopřeje pocit stability, čitelnosti prostředí a dokáže tím 

intuitivně poznat potřeby dítěte (biorytmus) a adekvátně na ně reagovat (Šulová 

2004, s. 167). 

Už v tomto období lze zaznamenat předřečové projevy expresivních funkcí 

řeči (křik, broukání, výskání), sociální komunikace – přenos nálad a „nácvik 

hlasových dovedností – broukání“ (Šulová 2004, s. 41). Dítě tím postupně začíná 

navozovat sociální interakce a aktivně ovládat prostředí (Langmeier, Krejčířová 

2006, s. 30) přitahováním a udržováním pozornosti pečující osoby. Šulová (2004, 

s. 39) tuto skutečnost označila jako protó-sociální chování. To, do jaké míry matka 

reaguje na pláč dítěte, se s pravidelnou interakcí učí, jak působit a ovlivnit druhé.  

Zároveň se vytváří vlastní hodnoty a předvídání chování druhých (Langmeier, 

Krejčířová 2006, s. 45). 

K sociální komunikaci (preverbální řeč) mezi matkou a dítětem tedy 

dochází za pomocí křiku dítěte, kdy matka má schopnost intuitivně odlišit 

specifický pláč pro danou situaci (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 38). Jedná se 

o tzv. sociální signály dítěte (Šulová 2004, s. 40). Sociální kontakt tak dítě udržuje 

prostřednictvím nápodoby jednoduchých mimických výrazů a vokalizací 

(Langmeier, Krejčířová 2006, s. 38).  
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Tím, že matka či dítě vyšle nějaký signál, je druhý upoután pozorností 

a opětuje mu signál pozitivní reakcí (Šulová 2004, s. 40). Ve Vývojové psychologii 

se uvádí, že tímto lze navodit soulad synchronii pozornosti a afektu. Vzhledem 

k tomu, že novorozeně se už v tomto věku učí sociálním zkušenostem díky jeho 

sociálnímu předladění, je žádoucí pravidelné opakování takovýchto situací 

(Langmeier, Krejčířová 2006, s. 38–39). Stabilizací funkčních signálů 

a rozšiřováním repertoáru se podporuje pocit jistoty, sebedůvěra a pozitivní 

atmosféra k navozování další komunikace (Šulová 2004, s. 40).  

U některých matek však nemusí dojít k interakční synchronii a intuitivní 

empatii ke svému dítěti, tím matka nedokáže vhodně reagovat na novorozenecké 

podněty. To má poté za následek nenavození sociální interakce, nezapojení se 

do procesu socializace, částečnou deprivaci a narušení psychického vývoje dítěte. 

Rozhodující pro správný vývoj sociálních kompetencí je kvalita navozené časné 

interakce (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 41–42, 44). 

V komunikaci rodičů k dítěti Stern tvrdí tři zajímavé znaky interakce, které 

napomáhají k zapojení se do afektivní mezilidské interakce. Prvním znakem je 

kladení důrazu na projev k dítěti (přehánění výrazů, pomalejší tempo řeči apod.). 

Dalším je využití menší a snazší slovní zásoby a posledním znakem je pravidelné 

opakování těchto projevů. Další podstatnou součástí komunikace je oční kontakt. 

Pro úspěšné učení socializace je tedy pro dítě významná brzká interakční 

synchronie – sladění chování rodičů s chování dítěte (Langmeier, Krejčířová 2006, 

s. 39–40). 

2.3 Kojenecké období 

Období kojence se odehrává ve zbývajících měsících do jednoho roku 

dítěte. Přesto, že se jedná o krátké období, je charakteristické svými vývojovými 

změnami. Vytváří se zde další rozhodující dispozice pro vývoj, zejména v sociální 

interakci, v rozvoji funkčnosti smyslů a motoriky (Langmeier, Krejčířová 2006, 

s. 48), (Šulová 2004, s. 44). 

Pro dítě je během 1. roku velmi důležitý vztah dítěte k matce, neboť 

zajišťuje pocit bezpečí, jistoty a jeho pozitivní emoční vývoj. Klade se důraz 
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na vzájemné respektování potřeb matky – dítěte (interakce by měla být vyvážená, 

příjemná, radostná), neboť by se mohli objevit potíže při podřizování se ať jedné či 

druhé strany (Šulová 2004, s. 46). Kvalita takového vztahu se poté projevuje 

ve stresových situacích, jelikož stres zaktivuje vztahový systém a je tak možné 

sledovat tři různé typy vztahů k matce: jistý, vyhýbavý a nejistý/rezistentní. 

Nesmíme však ani opomenout na vztah dítěte k otci. Vzájemná interakce se oproti 

k matce liší, avšak i jeho kvalita je důležitou determinantou pro další sociální 

reaktivity (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 65–66).  

K osvojení základních fyziologických adaptací a zajištění koregulačního 

prostředku specifických požadavků slouží preverbální komunikace. Ta dítě rozvíjí, 

podporuje v integraci a reprezentaci každodenních zkušeností mezi rodiči 

a kojencem.  Takové znalosti se stávají základem, na nichž „se vytváří jak emoční 

vazba, tak nárůst autonomie a kvalita vyvíjející se vztahů mezi rodičem a dítětem“ 

(Dittrichová, Papoušek, Paul, a kol. 2004, s. 94). 

V tomto věku se dítě rozvíjí jak po stránce psychologické, smyslové, 

motorické, ale i v sociální a emoční oblasti (Šulová 2004, s. 46–48). Můžeme tak 

rovněž zaznamenat počátek prvních skutečných emočních vztahů, osvojování 

specifické kultury a získávání prvních sociálních dovedností (Langmeier, 

Krejčířová 2006, s.  68). Dítě takové zkušenosti získává pomocí několika druhů 

učení: vtištěním (imprinting), klasickým podmiňováním, operantním 

(instrumentálním) podmiňováním, učení pokusem a omylem, učení nápodobou 

a učení vhledem. Učí se též prostřednictvím sociálních her, jehož významným 

aspektem je motorika a předřečová rovina, kdy zpočátku jen pozoruje a emočně 

reaguje. V této interakci je podstatou synchronicita pozornosti a vzájemná reakce 

na signál (Šulová 2004, s. 55).  

Jako základním komunikačním prostředkem i nadále zůstává v tomto 

období pláč. Pomocí pláče si dítě zajišťuje péči, ochranu (v případě nutnosti), 

ale hlavně pozornost matky (její laskání, hrová interakce apod.). Mimo pláč dítě 

postupně začíná využívat ke komunikaci i žvatlání (vyslovuje jednoduché slabiky) 

a vyjadřování svých pocitů hlasem. Kolem 9. měsíce už začíná rozumět 
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jednoduchým pokynům a užívá prvních slov s určitým významem (Langmeier, 

Krejčířová 2006, s. 53–55). Ke konci prvního roku již dokonce chápe podstatu 

pochvaly a pokárání (Matějček 2000, s. 32). 

R. Spitz se zabýval prvními sociálními vztahy dítěte a poukázal tak 

na 3 stádia v prvním roce života dítěte. Prvním stádium označil jako preobjektální 

(od narození do 3 měsíců). Dítě zatím nerozlišuje trvalejší vztahy, ale všímá si 

vnějších podnětů a zkušeností z reakcí. Dalším je stádium předběžného objektu 

(3. – 6./8. měsíc), kdy lze zaznamenat reakci na jakýkoliv obličej úsměvem. 

K otevření smysluplné lidské komunikaci je tak trvalejší vztah k obličeji, jakožto 

první znak člověka (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 60). V posledním stadium 

objektu (6./8. měsíc – 1 rok) dochází k rozlišení známé i cizí tváře. (Šulová 2004, 

s. 81). 

Ve třetím zmiňovaném stádiu se projevuje úzkost při odloučení známé 

osoby tzv. ztráta skutečného libidinózního objektu. Vzniká speciální pouto dítěte 

k jedné osobě – převážně k matce v závislosti v péči o něj samotného jako 

spokojování potřeb lásky a bezpečí. Jestliže je takový vztah krátce na to přerušen, 

dochází k anaklitické depresi. Tento specifický vztah lze určit dle několika znaků: 

pozitivní i negativní emoce, separační úzkost a strach z cizích osob. U dětí, u nichž 

takový vztah nenastal („ústavní“ děti), tyto reakce nezpozorujeme. Výše uváděné 

zvláštní pouto může být pak základním prototypem budoucích přátelských, 

partnerských a rodičovských vztahů (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 63). 

Studie M. Mahleorvé zase poukázala na vývoj sebepojetí dítěte v závislosti 

na vztahu dítěte s matkou. Dítě v 1. měsíci se prochází fází primárního autismu, 

je zaměřeno na sebe a na uspokojování svých potřeb. Následuje fáze normální 

symbiózy (2. – 4. měsíc), kdy se dítě neodlišuje od matky ale jen od okolí.  Třetí je 

období separace – individuace (4. měsíc – 3 roky), jež je členěno do několika 

subfází: diferenciace (4. – 10. měsíc), procvičování (10. – 16. měsíc), znovusblížení 

(16. – 25. měsíc) a individuace (25. – 36. měsíc). Na počátku třetího období začíná 

dítě odlišovat matku od ostatních osob a vzniká strach z cizích osob. Pokračuje 

nárůst separační úzkosti a požadavek neustálé blízkosti matky. Nucená separace 
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(několikadenní) pak může vést ke stagnaci a regresi ve vývoji dítěte. Od 16. měsíce 

dítě navozuje sociální vztahy, zapojuje se do interakcí a k matce si vytváří 

ambivalentní pouto. Na konci tohoto období dítě dosahuje plné individualizace 

(Langmeier, Krejčířová 2006, s. 63–64). 

Pro zdraví duševní vývoj je proto žádoucí, aby dítě hlavně v prvním roce 

života bylo dostatečně a kvalitně uspokojována potřeba jistoty a bezpečí. Jakmile 

se dítě v tomto věku ocitne v častém střídání sociálních prostředí, s odlučováním 

od rodiny a s péčí mnoha cizích osob, hrozí zde riziko nebezpečí v jeho zdravém 

vývoji (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 71). Avšak díky psychologickým 

poznatkům víme, že dítě přijme za svého rodiče toho, kdo se k němu dlouhodobě 

chová mateřsky/otcovsky – tedy zaujímá rodičovské postoje (Matějček, Dytrych 

1999, s. 66). Tedy respektive naplňuje jeho významné potřeby jistoty a bezpečí 

(Matějček 1995, s. 14). Vzhledem k tomuto faktu, může plně fungovat náhradní 

rodinná péče, pakliže biologičtí rodiče nějakým způsobem nejsou schopni 

vykonávat tuto roli.  

2.4 Batolecí období 

Na začátku tohoto období se dítě učí vést jakémusi rozhovoru, kdy se mluvčí 

a naslouchající střídají. Dítě si nejprve osvojuje typickou intonaci lidské řeči před 

jednotlivými slovy. Poté už začíná pronášet krátké promluvy a kolem jednoho roku 

i déle promlouvá. Dětskému sdělení však není rozumět a jen občas lze zachytit 

nějaké slovo. Dokonce můžeme pozorovat i využití gest a jejich porozumění 

(Langmeier, Krejčířová 2006, s. 74–75).  

Značná změna v batolecím věku přichází dle J. Piageta v 1,5 roce. Dítě 

přechází z vývoje senzomotorické inteligence na symbolické a předpojmové 

myšlení a začíná tak aktivně experimentovat i je schopno oddálené nápodoby 

(Langmeier, Krejčířová 2006, s. 78). 

Typické pro batolecí období je rozhodující osvojování prosociálního 

chování a nárůst schopností sociálního porozumění – vnitřních procesů. Rovněž je 

stále důležitá kvalita vztahu mezi matkou – dítětem, a především tím prožitky 

emočního sdílení (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 83). Dítě v tomto věku je stále 
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dosti ovládáno city a jeho přístup je obzvláště egocentrický (Čačka 1996, s. 36). 

Okolo 2 let začíná dítě navazovat vztahy k vrstevníkům prostřednictvím výměny 

pozornosti a z paralelních her se stávají hry se spoluprací či soupeřivostí 

(Langmeier, Krejčířová 2006, s. 82).  

Z tohoto důvodu už v tomto věku si dítě utváří představy o rolích a funkcích 

členů rodiny, o genderových rolích a uvědomění si vlastní společenské role. 

Nesmíme opomenout ani sourozenecké vztahy, které bývají asymetrické díky 

věkovému rozdílu. Straší sourozenci bývají svou rolí dominantnější, asertivnější, 

vůdčí a učí své mladší sourozence. Ti své starší sourozence sledují, napodobují, 

čerpají z jejich přímého kontaktu a prozkoumávají jejich věci (Šulová 2004, s. 64).  

I když v batolecím období je dítě stále závislé na matce, postupně se 

rozšiřuje okruh sociálních vztahů uvnitř rodinného společenství. Jestliže cit matky 

ke všem pocitům dítěte je narušen, dítě si pak nevytváří emoční porozumění a je 

narušen i rozvoj empatie. S tím vším pak souvisí schopnost záměrného 

sebeovládání, které se v tomto období utváří její zárodek (Langmeier, Krejčířová 

2006, s. 81, 83). 

I v tomto věku se objevují separační úzkosti s typickými reakcemi, které 

popsali Robertson a Bowlby u dětí 1,5 – 2letých. Reakce mají 3 fáze: 1. fáze 

protestu (dítě křičí, volá a dožaduje se matky), 2. fáze zoufalství (dítě ztrácí naději, 

odmítá druhé, je ve stavu hluboké stísněnosti) a 3. fáze odpoutání od matky (dítě 

přijme jinou osobu jako náhradu matky, jestliže taková osoba není, upoutá se 

k věci) (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 80).  

Dítě se též učí vědomí vlastního já jako autonomní jedinec se 

sebeprosazením a vznikajícími překážkami tím souvisí fáze vzdoru a negativismu, 

jež jsou charakteristické pro batolecí období (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 83).  

Nevhodný/nejednotný styl výchovy vede k podpoření vzdorovitosti. 

Naopak důsledný, tolerantní, kompaktní, chápající a klidný přístup ve výchově 

s pevně stanovenými pravidly – hranicemi dokáže toto období lépe překonat. 

Překonáním vzdoru budujeme ranou poslušnost, počátek skutečné socializace 
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(Langmeier, Krejčířová 2006, s. 85) a formuje pokrok ve vývoji osobnosti – 

důsledek slabosti adaptačních mechanismů (Matějček 2000, s. 40–41). 

2.5 Předškolní období 

Předškolní období počíná zhruba ve věku 3 let a končí nástupem do školy. 

V tomto věku se děti zpravidla poprvé setkají se školským zařízením a jeho 

systémem i větším kolektivem vrstevníků. Pro děti má tento fakt neskutečný vliv 

na jejich další psychický, sociální i motorický vývoj. 

Významnou složkou v procesu sociální integrace je i nadále komunikace. 

Dochází ke zkvalitňování řeči, slovní zásoby, kognitivní, expresivní i regulační 

složky řeči. (Šulová 2004, s. 70). Dítěti se bohatě rozšiřuje slovní zásoba, 

zdokonaluje se její výslovnost, rozsah a složitost slovních pojmů. Dítě rádo i hodně 

povídá. Za podpory řeči se tak rozšiřují poznatky o sobě a světě. Mimo jiné se učí 

užívat řeč k regulaci svého chování (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 88–89). 

Kolem 4 let dítě přechází z předpojmového do názorového myšlení. Dokáže 

si utvářet jednoduché úsudky vázané na vnímané či představované, avšak nedokáže 

myslet podle logických operací (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 90). Myšlení se 

projevuje spíše „egocentrické, antropomorfické (všechno polidšťuje), magické 

(dovoluje měnit fakta podle vlastního přání) a artificialistické (všechno se dělá)“ 

(Langmeier, Krejčířová 2006, s. 92). 

Stále (i v tomto se období) se klade význam na uspokojování potřeb 

stability, jistoty, bezpečí, zázemí, trvalosti, ale i potřeby být aktivní (Šulová 2004, 

s. 71). Především tento věk (přesněji ve 4. a 5. roce) je více citlivý na změny 

narušující rodinné soužití, atmosféru a harmonii rodiny (Čačka 1996, s. 18). 

Nezanedbatelnou potřebou je vedle toho též potřeba seberealizace a sociálních 

kontaktů (potřeba citového vztahu, identita, uznání, emancipace). Dostatečné 

uspokojování výše uvedených potřeb předcházíme s nevyrovnáním se kladených 

nároků a stresem (Šulová 2004, s. 71). 

Pakliže se dítěti nedostává dlouhodobému uspokojování již zmíněných 

potřeb či nastane závažná psychická situace, hrozí následující projevy: agrese vůči 
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okolí, agrese vůči sobě, únik, regrese, mutismus apod., dokonce i nadměrné 

předvádění se, upoutávání pozornosti na sebe aj. (Šulová 2004, s. 72). 

Své emocionální projevy, obavy a agresivní chování se proto dítě učí 

ovládat. Nácvik sebekontroly je pro něj náročné a je žádoucí mu určitými 

technikami vypomoci Tak jako batolecím věku i zde se v situacích objevují projevy 

panovačnosti, podráždění a obtíže se zvládáním, jež je způsobeno jakýmsi vnitřním 

napětím. Tímto dítě prochází psychickým vývojem a fází nové rovnováhy, získává 

sebevědomí a vědomí sebe jako samostatné bytosti (Bacus 2004, s. 40, 66). 

I když se dítě projevuje svou samostatností a nezávislostí, stále potřebuje 

úzký vztah k rodině i domovu. Na počátku předškolního období je stále v centru 

citového života matka. Kritickým bývá vztah se sourozenci, u nichž může panovat 

vzájemná rivalita (škádlení, žárlení apod.). K vrstevníkům se však dítě již dokáže 

lépe chovat prosociálně – spolupracovat, dělit se a respektovat ostatní. Ke konci 

tohoto období do jisté míry dokáží znát pravidla slušného, zdvořilostního chování, 

vzhledem k jejich zkušenostem a pravidelnosti opakování (Bacus 2004, s. 14, 69, 

125).   

Rodina stále hraje důležitou roli, jakožto prostředí primární socializace. 

K socializačnímu vývoji proto patří též rozvoj sociálního porozumění – rozvoj 

vlastního sebepojetí (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 96).  

Celkem jsou definovány tři vývojové aspekty socializačního procesu. 

Prvním vývojem sociální reaktivity, kdy probíhá diferencování emočních vztahů 

k lidem. Díky níž již od narození se vytváří vztahy různých úrovní i kvality. Dalším 

vývojem jsou sociální kontroly a hodnotové orientace neboli interiorizace norem 

okolo 3 let (jedná se o vytváření norem a přijetí je za své na podkladě příkazů 

a zákazů). Posledním vývojem je osvojení sociálních rolí, tedy vzorců chování 

a postojů očekávaných společností s jejich charakteristickými rysy (Langmeier, 

Krejčířová 2006, s. 93), (Šulová 2004, s. 74). 

Toto období je uváděno jako rizikové pro osvojení sociálních kontrol a rolí. 

Počátek vývoje sociálních kontrol probíhá od doby změn období schovívavosti 

v období socializace. Socializační tlak na dítě zpravidla klademe spíše až během 
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celého předškolního období. Velký podíl na vývoj sociálních kontrol a recipovat 

vyspělejší sociální role mají rodiče, další členové rodiny a i druhé děti. To, do jaké 

míry dítě bude schopno vyvíjet seberegulaci, je závislé na několika podmínek – 

citlivosti rodičů k potřebám dítěte, ale převážně utvořené vztahy dítěte k rodičům, 

(Langmeier, Krejčířová 2006, s. 94–96) neboť emoční vývoj spolu s rozvojem 

vlastního sebepojetí je základem socializace vnitřního vývoje dítěte (Hoskovcová 

2006, s. 31).   

V této době se též klade důraz na důležitost vývoje základních citových 

projevů (Šulová 2004, s. 72). Součást emočního vývoje není jen sebepojetí 

a seberegulace, ale věkem diferencovanější socializace emočního prožívání. 

Těmito naučenými schopnostmi dítě dokáže porozumět citům vlastních i druhých 

(empatie) (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 96).  

Dítě své emoce prožívá velmi intenzivně, krátkodobě, proměnlivě 

a postupně se učí své citové emoce ovládat. Mimo jiné ustupuje strach z neznámého 

a zrají sociální city i vztahy (Šulová 2004, s. 72). Již od 1 roku dokáže řídit své 

chování pomocí výrazů druhých lidí. Následně ve věku 2–3 let pozná i pojmenuje 

výraz emocí a reaguje prosociálním chováním na negativní emoce blízkých. Mezi 

3. – 5. rokem dovede dítě rozumět subjektivním povahám emocí a ve 4 letech 

i odhadne emoční reakce druhých na určitou situaci (Langmeier, Krejčířová 2006, 

s. 96–97).  

S emocionálním a sociálním vývojem úzce souvisí i morálně estetický vývoj 

a interiorizují se tak základní sociální normy i svědomí. Dítě si už dokáže plně 

uvědomovat základní společenská pravidla a regulovat své chování. Přesto, že jsou 

tyto pravidla zvnitřněny, dítě je porušuje v rámci experimentu, kdy se dozvídá, jaké 

s sebou nesou následky (Šulová 2004, s. 73). Často nahodilé a nesystematické 

formování svědomí může vést až k jeho citlivosti a způsobit tak i ochromení 

iniciativy (Čačka 1996, s. 45).  

Při formování morálně estetického cítění dítěte, je žádoucí, aby k tomu bylo 

vedeno během každodenních aktivit vysvětlováním, korigováním a formováním 

(Šulová 2004, s. 73). 
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Nezanedbatelný vliv na vývoj v sociálním chování mí i kontakt 

s vrstevníky. V socializačním vývoji má proto bezpochyby velký význam. 

Vrstevníci pro dítě znamenají učit se kooperaci, interakci, jiných rolí a modifikovat 

své chování a reakce (Šulová 2004, s. 74).  

Ačkoliv takové sociální vztahy jsou spíše nahodilé, krátkodobé a přelétavé, 

nelze je podceňovat. „Ve styku s dospělými se nemůže učit pomáhat slabším, 

nenaučí se někdy druhé vést a jindy se jim podřídit, soupeřit se stejně schopnými, 

spolupracovat na stejné úrovni a řešit kompromisem mnohé vznikající konflikty.“ 

Stejnou myšlenku zmínil už ve své knize Informatorium školy mateřské 

J. A. Komenský (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 100). 

K socializačnímu procesu patří bezpochyby i hry (funkční, manipulační, 

konstruktivní, napodobivé, receptivní a úlohové. Pomocí her se totiž dítě 

nevědomky symbolicky vyrovnává s emočními konfklikty a učí se lépe porozumět 

sociálním rolím a pravidlům (Langmeier, Krejčířová 2006, s. 101–102). 

U dítěte v předškolním věku je jeho vůle značně kolísavá a k motivaci 

potřebuje pro něj jasný a blízký cíl, který je podmíněn uspokojováním potřeb či 

konkrétními činnostmi (Šulová 2004, s.71). 
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3 Rodina jako rizikový faktor 

3.1 Rodina 

Jakmile se páru narodí dítě či ho získají do své péče, lze o tomto sociálním 

seskupení hovořit jako o rodině. Rodina je tedy jakousi primární sociální skupinou, 

v níž dochází k velmi složitým a specifickým vztahům a představuje tak sociální 

i výchovné prostředí pro uspokojování potřeb a rozvoje dítěte. A jak taková ideální 

rodina vypadá? 

Roli identity rodiče získáváme péčí o dítě a utváří se i za podmínky vzdání 

se definitivně své pozice dítěte, což může pro některé jedince být náročnou životní 

situací zejména, jestliže jejich role dítěte byla nějak potlačována, poznamenána 

nebo narušena (Jedlička 2017, s. 37). Nejedná se tedy výlučně o plnění 

biologického rodičovství, nýbrž i psychologického, založeno na vnitřním 

psychickém i citovém přijetí potomka (Matějček 1995, s. 15). 

Rodina jako celek by měla být považována podle Šulové (2004, s. 125) jako 

„soudržná, respektující však autonomii každého jednotlivce.“ „Umožňuje 

samostatnost, osobní zodpovědnost, nezávislost v myšlení a hodnocení. Zároveň 

poskytuje pocit emoční blízkosti, sounáležitosti a vzájemnosti. Důležitá je rodinná 

adaptabilita a schopnost kreativně řešit vzniklé situace, které přináší život, reagovat 

na ně adekvátně, měnit rodinnou strukturu, vztahy rolí a pravidel.“  

Rodina je tedy jakýsi systém, který patří do širšího systému společnosti. 

K vlastnostem systému bezpochyby náleží schopnost sebezáchovy a sebeopravy, 

jež podporuje její fungování (Matějček, Dytrych 1999, s. 133). Leč aby rodina 

mohla být označená jako fungující, je třeba zohlednit též její strukturu. Ta je 

členěna na nemnoho podsystémů – manželský, rodičovský a sourozenecký, které 

by tak měly mít jasné hranice a podmínky jejich překročení. Mezi jednotlivými 

konfiguracemi spojenectví panují jakési interakční zvyklosti, hierarchie, 

transformace rolí, sdílení, rozhodování podmínek (Matoušek 1997, s. 72–73), 

ale i emoční vztahy, které jsou klíčové ve vytváření výchovného stylu (Mertin, 

Gillernová 2015, s. 187). 
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Každý v rodině tedy zastává jakousi roli a utváří se tak mezi nimi jednotlivé 

vztahy, které jsou definovány určujícími behaviorálními pravidly. Takové 

charakteristické chování je možno zpozorovat pomocí komunikačních stereotypů 

rodiny (ty buď jsou funkční nebo dysharmonické), rodinných mýtů (podporují 

stereotypy a poskytují vysvětlení, alibi), interakčních definic moci, obecných, 

obsahových stránek rodinné interakce a rytmičnosti – synchronizace (např. rytmus 

v rozhovoru) (Matoušek 1997, s. 70–71).   

Takto složité vzájemné působení členů v rodině prezentuje jejich způsob 

výchovy – jejich emoční vztahy i formy výchovného řízení.  Pomocí výchovných 

jevů rozlišujeme různé podoby výchovného působení, výchovných postupů 

a prostředků. To, jaký výchovný postup si zvolíme, může být jakousi 

charakteristikou (součástí) životního stylu rodiny (Mertin, Gillernová 2015, s. 184). 

Způsob vedení rodiny a celkové vychovávání dětí ovlivňuje nejen zkušenost 

od vlastních rodičů, ale obzvláště společnost. Obecné myšlení, hodnoty, normy, 

trendy, experimentování s novými metodami, politické postoje, sociokulturní 

podmínky aj. působí na výchovu nemalým údělem.  

V publikaci od Matouška se můžeme dočíst, jak se názory na výchovu mění 

z hlediska historických období a významných osobností (J. A. Komenský, 

J. J. Rousseau, J. Locke apod.) a událostí. Kupříkladu poválečné období 1. světové 

války, kdy se prosazovali zdravotnická hlediska, panoval názor, že se dítě rodí jako 

tabula rasa a je třeba hned od narození dítě formovat výchovou a vést k návykům 

i poslušnosti. Vedení má být striktní, pravidelné, klidné a pořádné (Matoušek 1997, 

s. 40).  

Naopak v době po 2. světové válce se dominovalo pozornější a shovívavější 

myšlení na výchovu dětí. U dítěte se měla podporovat radostná nálada a navozování 

tak dobrých vztahů k rodičům. Celkově měla mít rodina harmonickou atmosféru. 

Mimo jiné se kladl význam na příležitost k experimentování dítětem a umožnit mu 

tak uspokojit potřebu výzkumného pudu (Matoušek 1997, s. 40). 

Nynější názory na výchovu se podstatně liší a každý si tak hledá ideální vzor 

na výchovu z různých zdrojů. Rodiny své vzory čerpají nejen přejímáním, 
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přetváření či filtrováním od svých rodičů, avšak i od médií, institucí, náboženství 

a od původních myšlenek na výchovu (Matoušek 1997, s. 41). Co si však pod 

pojmem výchova můžeme představit? 

Výchova je procesem, během něhož je „komplex činností, podnětů, 

a motivací vhodných k podněcování motorického, emocionálního, sociálního 

a kognitivního vývoje dítěte. Podněcování se děje prostřednictvím přímého zásahu 

(poskytnutí pomoci), cíleného podnětu (vytvořené prostředí, modelové chování) 

a motivace (náklonnost, pochvala a pokárání)“ (Sagi 1995, s. 9–10). 

Cílem výchovy se tedy stává formování jedince ku prospěchu společnosti. 

Směřovat jeho sociální autonomii s rozvojem jeho schopností, seberegulací, 

respektování autority, uznávat hodnoty i normy společnosti a pozitivně se s nimi 

ztotožnit (Sagi 1995, s. 10). 

Akceptování autority dítětem a dosažení její přirozenosti lze takřka snadnou 

cestou. Její podstatou je správnost v uspokojování biologických, fyziologických, 

psychických i sociálních. Rozvíjet jeho schopnosti, zajistit potřebu citových vztahů, 

uvést ho i zařadit do společnosti a opatřit mu pravidelný režim a řád (Kodýtková 

1977, s. 29, 43). 

Jak však taková dnešní rodina v realitě vypadá? 

Nynější doba je nakloněna ve zvýšené orientovanosti na jedince oproti 

celku. Člověk klade důraz na svůj osobnostní i profesní růst, na smyls svého života 

a klade to leckdy do popředí před sounáležitostí rodiny. Stejně tak nezanedbatelný 

počet rozvodovosti hraje svoji roli v očekávání trvalosti vztahů. Mnoho rodin proto 

žije mimo manželský svazek, který podporuje osobní svobodu, ukončení vztahu, 

nevytváření pevných závazků a zodpovědnosti k rodině (Šulová 2004, s. 124). 

Vytvářením společenského mínění v nárocích na vzdělání a utváření 

kariérní pozice i dostatečné praxe, vede k odsouvání rodičovství na pozdější věk, 

což může ovlivnit vazby a reprodukci. Pracovní a ekonomický tlak způsobuje 

u mnohých rodin zkrácení doby mateřské dovolené a přenechávání tak výchovného 

působení institucím (Šulová 2004, s. 124). 
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Podstatnou dominantou v příznivém vývoji osobnosti dítěte hraje atmosféra 

v rodině, která se vyvíjí v prvních šestí až sedmi letech života (Bacus 2004, s. 126). 

Vždyť již miminko je ji podstatně schopno dostatečně citlivě vnímat, což dokáže 

díky sledování přes chování rodičů, obzvláště matky (Matějček, Dytrych 2002, 

s. 15). Kvalita ovzduší – atmosféra má budoucí vliv na utváření představ o životě 

a temperamentu dítěte. Nepřízniví vliv tak mají neshody mezi rodiči a napětí 

v rodině (Bacus 2004, s. 126). 

Další velmi významnou složkou, která úzce souvisí s atmosférou v rodině 

je i intuitivní rodičovství. Klidné rodinné prostředí má totiž pozitivní vliv na jeho 

utvoření. Nepříznivé podmínky, jako kupříkladu nedostatek času, spánku, 

odpočinku, publikace s radami pro rodiče, chybějící mateřská péče, tlak být 

rodičem roku aj. vede k nejistotě a utváření racionálního přístupu k rodičovství 

(Dittrichová, Papoušek, Paul, a kol. 2004, s. 98). 

Výchova dítěte rozhodně není jednoduchou záležitostí. Jedná se až 

o takovou filozofii a většinou si klademe otázku – Jak něco nepromeškat?, 

Jak poznat vhodnou dobu? nebo Je to tak správné?.  

K pochopení prvních dvou otázek nám slouží vývojové psychologie, 

jež nám dokáží značně dobře osvětlit kladení nároku na dítě. Když víme, čeho je 

dítě v jakém období schopno a čeho nikoliv, jak myslí, vnímá apod., usnadní nám 

to vedení výchovy i jeho vzdělávání. Nicméně chybám se nevyhneme, neboť jak se 

často praví – chybami se člověk učí. Je logické, že rodiče pramálo vědí 

o rodičovství, vždyť jsou nezkušení a znalosti o výchově získávají až se svým 

prvorozeným dítětem (Prekopová, 2010, s. 8). 

Mnoho odborných článků, publikací se však vždy shodnou na pár zásadních 

věcí, jimiž jsou důslednost, jednotnost, jasně vyhraněné hranice a zajištění tak 

uspokojování potřeb bezpečí a lásky (Matějček 2000, s. 23).  
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3.2 Funkce rodiny 

Aby rodina příznivě byla úspěšná, je třeba zohlednit její funkce, jimiž se, 

ač vědomě či nevědomě, měla řídit.  

Mnozí z nás si vybaví, že zásadním stavebním kamenem pro úspěšné 

rodičovství, je kázeň. Avšak aby kázeň byla účinná, je nutná spolupráce obou 

rodičů (někdy i prarodičů), srozumitelnost, důslednost (Severe 2000, s. 18–20). 

Nezbytnost příkazů a zákazů dítěti umožní orientovat se ve svém poli působnosti, 

nicméně podstatou je vysvětlit mu onen důvod těchto omezení. Avšak ani zde se 

nemá moc přehánět a vše důkladně do podrobností objasňovat (Saladin-Grizivatz 

2002, s. 19). 

Dále pak předkládání kladného vzoru chování a jednání ze strany rodičů, 

podporuje všeobecnou spolupráci, budování sebedůvěry, sebeúcty a houževnatosti. 

Učení, jež zde probíhá, je oboustranné, neboť i rodiče se učí od svých dětí nebo ze 

zkušeností, pozorování rodičů druhých. Jednotlivé poznatky získáváme mimo jiné 

formou pokusu a omylu, kdy se jednotlivé metody osvědčí nebo selžou (Severe 

2000,  

s. 18–20). 

Základní funkce rodiny: 

• reprodukční funkce – úloha v plození dětí, 

• hospodářská funkce – úloha v zajištění domácnosti (z ekonomického 

a průmyslového hlediska), 

• emocionální funkce – úloha v emočním uspokojení členů rodiny, 

• socializační funkce – uvést dítě do společnosti (naučit ho 

společenským pravidlům, hodnotám, normám, postojům a předat 

mu kulturní společenské statky) (Langmeier, Krejčířová 2006, 

s. 183). 
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Formování rodiči morálního vývoje dítěte má několik zaznamenaných 

rovin: 

• rané interakce, kontakt, zázemí s pocitem jistoty i bezpečí a pozitivní 

atmosféra,  

• vytvoření a přijímání norem, jež jsou dlouhodobé, nenásilné a láskyplné, 

• poskytovat modelové chování a identifikačních vzorů, 

• mravní ověřování si znalostí, zkušeností i reálných činů v prošetření domova 

i rodiny, 

• předkládat požadavky společnosti dítěti vhodným způsobem, 

• vytvoření morálních hodnot, postojů a životních přístupů (Šulová 2004, s. 103).  

S předpokladem výše uvedených skutečností dítěti usnadňujeme rozvoj 

empatie, intuice, senzitivní i altruistické chování a dosažení maximálního rozvinutí 

autonomní morálky (Šulová 2004, s. 103). 

Systém rodiny dle Heluse tvoří čtyři základní složky: 

• hodnotově normativní složka – předávání sociálních hodnot, norem, 

pravidel, způsobů komunikace, uvažování a řešení situací, 

vytváření schémat obecně interpersonálních vztahů a postupná 

socializace, 

• složka mezilidsky vztahová – vytváření sociálních interakcí pomocí 

observačním učením a nápodobou, umožnit dítěti procvičovat 

a korigovat vlastní chování i projevy v rozmanitých interakčních 

rovinách, 

• rezultativní složka – základem tvoří materiální, duchovní a další 

produkty předávané v přirozených situacích a dítě tak stává součástí 

materiální a duchovní kultury, 

• složka osobnostní – osobní rozvoj, integrita, pochopení vztahového 

systému či sociálního kontextu v sociokulturním prostředí v němž 

dítě vyrůstá (Šulová 2004, s. 127–130).   



 

31 

 

Jak bylo již výše zmíněno, hra je pro dítě velmi přínosnou složkou v jeho 

duševním a sociálním růstu. Rodiče by ji tak neměli podceňovat, nýbrž naopak 

podporovat častější i rozmanitější vlastní iniciativou a aktivitou (Dittrichová, 

Papoušek, Paul, a kol. 2004, s. 120).  

Již víme, že za důležité považujeme plnění psychických potřeb dítěte. Díky 

této skutečnosti bylo autory Langmeierem a Matějčkem zpracováno schéma, 

jež nám má lépe přiblížit ony neopomenutelné potřeby: 

• potřeba úrovně vnější stimulace – „potřeba určitého množství, 

proměnlivosti a kvality vnějších podnětů,“ 

• potřeba vnější struktury – potřeba „stálosti, řádu a smyslu 

v podnětech,“ jež je důležité jako podmínka pro učení, 

• „potřeba specifického sociálního objektu – čili potřeba primárních 

emocionálních a sociálních vztahů,“ které zajišťuje pocit jistoty 

a vnitřní integritu,  

• potřeba osobně-sociálního významu – potřeba společenského 

uplatnění a společenské hodnoty čili zajištění vlastní identity, 

• „potřeba otevřené budoucnosti a životní perspektivy“ – potřeba 

životní aktivity (Hoskovcová 2006, s. 24).  

Využívání kladné zpětné vazby dokážeme přejít mnohým až fatálním 

chováním. Jejím zavedením upevňujeme žádoucí chování a redukujeme nežádoucí 

(Severe 2000, s. 38).  
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3.3 Výchovné styly 

Typologie výchovných stylů: 

• autokratický styl – ve výchově panují rozkazy, hrozby, mnohdy 

neadekvátní tresty, téměř se nerespektují přání a potřeby dítěte, není 

zde prostor pro samostatnost a iniciativu dítěte, 

• liberální styl – požadavky zde nejsou kladeny nebo není třeba 

důsledného plnění či kontroly, hranice i meze nejsou stanoveny, 

nedostačuje k vytyčení vlastních cílů, 

• integrační styl – podporuje se iniciativa, nepanuje mnoho příkazů, 

podporují se vlastní náměty, návrhy pro samostatné rozhodování, 

podněcuje se k rozhovorům i debatám a vyjadřuje se porozumění 

a podpora v rodině (Mertin, Gillernová 2015, s. 185–186), 

• styl záporných emočních vztahů a rozporném řízení – chladné citové 

vazby, kladení nadbytečných požadavků s volností,  

• styl přísné a laskavé výchovy – kladení nároků a požadavků 

vzhledem k možnostem a schopnostem dítěte, podpora vzájemných 

vztahů, 

• styl vzájemného porozumění – výchova bez extrémů řízení 

a kontroly, důraz na přijímání a akceptování dítěte, 

• laskavý styl – klade se důraz na emoční vazby rodičů k dítěti, nejsou 

zde však jasně vytyčeny požadavky a hranice, 

• styl rozporného řízení – velké množství požadavků s téměř 

nedůslednou zpětnou vazbou ale s kladným emočním vztahem, 

• kamarádský styl – dobrovolné dodržování norem za podmínek 

extrémního kladní emočního vztahu, požadavkům kladených na dítě 

rozumí, ztotožní se s nimi, není nutná jejich kontrola, dítě vnímá 

bezpodmínečné přijímání a akceptaci rodiči, 

• styl emočně rozporný, ambivalentní – důsledky méně příznivého 

rozporu (Mertin, Gillernová 2015, s. 190–191).    
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4 Problémové chování dítěte 

Konsekvencí, kterou často způsobuje problémové chování jsou vážné citové 

problémy (Severe 2000, s. 39). To má za následek neschopnost vytvářet hodnotné 

vztahy, adaptovat se na společenské prostředí, nenávist a destrukce sociálního 

pořádku (Spitz in Blanckovi in Jedlička 2017, s. 110). 

Problémové chování můžeme definovat jako neschopnost řešit adekvátním 

způsobem konflikty nebo odchýlení svým chováním od norem dané společnosti 

(Sagi 1995, s. 13). Jednotlivé potíže (s ohledem na jedinečnost každého jedince) se 

projevují v určitých rozměrech v pěti charakteristických osobních vlastnostech: 

emocionálnost, vytrvalost, citlivost, vnímavost a přizpůsobivost (Sheedyová-

Kurcinková 1998, s. 10–11). I projevy nevhodného chování jsou velice pestré: 

neposlušnost, vulgární vyjadřování, nevrlost, vzdorovitost, neohrabanost, 

nepořádnost, lenost, rozhazovačnost, bezděčné krádeže, narušování soukromí, 

potíže s jídlem aj. (Markhamová 1996, s. 100–121).  

Nežádoucí chování má mnoho podob. Jedním z nich je vyžadování si 

přílišné pozornosti. Dítě si pozornost domáhá neustálým pronásledováním rodiče, 

vyvoláváním konfliktů, dožadování si kontaktu v komunikaci atd. (Bacus 2004, 

s. 30). Občas však dítě jedná takovým způsobem, aniž by se mohlo označit jako 

s problémovým chováním, protože má potřebu s rodiči soupeřit – být jim v opozici. 

Proto je třeba zvážit, zda se nejedná o přirozenou součást vývoje jako kupříkladu 

období vzdoru. Takové chování je zapříčiněno jako metoda odpoutání se od rodičů 

a uvědomění si svojí rozdílnosti (Saladin-Grizivatz 2002, s. 43).  

Emocionální reakce problémových dětí jsou vždy značně silné. Vyjádření 

radosti, smutku doprovází výrazná hlasitost, výskání, skřek aj. Záchvaty vzteku se 

dokonce i dlouhé a nekontrolovatelné. Přesto, že upoutat pozornost takového dítěte 

není banální záležitost, dokáží být vytrvalí a upnou se ke svému cíli. Osobitá 

zvýšená citlivost a vnímavost na okolní podněty dosti komplikuje jejich 

behaviorální oblast. I adaptabilita těchto dětí je notně ovlivněna.  
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Těžko se vyrovnávají se změnami a ani nestojí o překvapení (Sheedyová-

Kurcinková 1998, s. 10–12).   

Jakmile se potýkáme s problémovým chováním dítěte, klademe si primární 

otázku – co je příčinnou onoho nevhodného chování? Onu souvislost lze dohledat 

v organickém, psychickém, společenském, výchovném a dalším hledisku 

(Matějček 1995, s. 27). 

Častou příčinnou problémového chování můžeme hledat ve směsi strachu 

a agresivity, ačkoli při vyšší míře agresivity se strach velmi těžko rozpoznává (Sagi 

1995, s. 36). A proč je dítě agresivní? Stačí najít nejčastější příčinu, a to v niterním 

pocitu dítěte, že není dostatečně milováno. Jedná se o takovou dětskou logiku. 

Poskytováním lásky odpovídáme láskou a jejím odpíráním reagujeme hněvem 

(Campbell 1998, s. 6). 

Za problémové chování může i mnohdy stres. K ranému dětství v určité 

míře přísluší agrese, jež zaznamenáváme převážně v období negativismu a vzdoru 

(Markhamová 1996, s. 11).  

Projev lásky by tak neměl být výhradně verbální záležitostí, jelikož pro dítě 

jsou to zatím jen slova, která jsou jejím nedostačujícím vyjádřením. Děti obzvláště 

potřebují lásku „vidět“ ve fyzickém kontaktu, v chování, postojích a jednání rodičů 

(Campbell 1998, s. 6) a to za předpokladu jejího vyjádření bez podmínek. My 

dětem lásku vyjadřujeme a ony ji oplácí. Tak se učí i pro svůj budoucí milostný, 

rodinný život. Podmíněnou láskou nebudeme schopni deštěm rozumět a vést je 

(Campbell 1998, s. 33–35).  

Abychom mohli hovořit o problémovém chování, je třeba zohlednit několik 

charakteristických znaků projevů, které popsal Diagnostický a statický manuál 

APA, jež se vyskytují opakovaně po dobu minimálně 6 měsíců. Jsou to: neovládání 

se, hádky s dospělými, aktivní vzdor, podrobování se pravidly a přáních druhých, 

záměrně vyvolávají konflikty, obviňují druhé, jsou impulzivní a afektové nebo 

naopak příliš vyrovnaní, zlostní, podráženi, škodolibí, mstiví, vyskytují se agresivní 

a destruktivní záchvaty vzteku, jsou kritičtí, chybí jim základní sociální dovednosti 

(Elliot, Place 2002, s. 113–114). 
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4.1 Faktory ovlivňující chování dítěte 

4.1.1 Přístup k těhotenství 

Zásadním činitelem, který ovlivňuje následný vývoj dítěte, je již výše 

zmiňované psychické vyladění matky v období těhotenství. Jedná se zejména o to, 

zdali těhotenství bylo plánované a jestli je dítě chtěné.  

Výzkum, který se zabýval touto problematikou, proběhl od konce 60. let 

do roku 2001 Z. Dytrychem, Z. Matějčkem, V. Schüllerem a další. Cílovou skupinu 

tvořily matky, které „dvakrát opakovaně žádaly o přerušení těhotenství a nebylo 

jim vyhověno“ (Šulová 2004, s. 18). Dítě tak bylo alespoň pro začátek nechtěné. 

Výzkum měl pět etap, byl prováděn na 220 dětech a byl ověřován z několika 

nezávislých zdrojů. Z výzkumu závěrem vyplývá, že nechtěné děti jsou 

problémovější než děti, jejichž matky těhotenství očekávaly a těšily se na ně. 

„Z podobných zjištění v ČR i ve světě vyplývá, jak významná je psychika matky 

v době těhotenství a její celkové "vyladění". Psychika matky má zásadní význam 

pro přijetí mateřské role, pro přijetí dítěte a jeho integrování do rodiny“ (Šulová 

2004, s. 19). 

Mezi další rizikové faktory, jež mají vliv na vývoj dítěte v prenatálním 

období, patří: 

• „extrémní věk ženy (mladší 17 let a starší 35 let) 

• výšku a váhu ženy před těhotenstvím (ženy obézní, ženy s nízkou váhou, 

ženy drobné postavy) 

• vývojové anomálie dělohy 

• chronická onemocnění ženy (diabetes, kardiopatie) 

• předešlá těhotenství (poruchy v jeho délce, průběh porodu s operačním 

zakončením, poruchy plodu z hlediska výživy, umělé přerušení 

těhotenství…) 

• onemocnění matky v průběhu těhotenství (diabetes, gestóza, Rh 

imunologický konflikt, infekce – žloutenka, chřipka, zarděnky, AIDS) 

• výživa matky v těhotenství (podvýživa, móda štíhlé linie, nesprávný poměr 

živin, extrémní způsoby stravování) 
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• vícečetná těhotenství 

• aplikace léku v těhotenství (je často vázáno na věk plodu a délku aplikace) 

• vrozené vady (chybné dědičné informace na úrovni chromozomu – Downův 

syndrom, na úrovni genu – rozštěp patra, vady způsobené viry a mikrobiální 

faktory – srdeční vady…) 

• předčasný porod 

• kontakt matky s ionizačním zářením“ (Šulová 2004, s. 19–20). 

K dalším vlivům je také řazen fetální alkoholový syndrom, abúzus drog, 

nevhodné ekonomické podmínky, příliš náročná zaměstnání, regionální faktory 

a vlivy rodinného prostředí (Trča, Elis, Elisová, Fuks, Kučera, Trejbalová, Žídek, 

Trejbal, Štembera in Šulová 2004, s. 20). 

4.1.2 Socioekonomické faktory 

Vzhledem k nynějším kulturním změnám, které ovlivnily výchovu a roli 

rodičů, mohou nemile zapříčinit celý chod domácnosti. Mnohdy ztěžující 

ekonomická stránka v zajištění rodiny bere za dostiučinění tlak na pracovní 

požadavky. Následkem toho rodiče mohou přicházet domů stresovaní, vyčerpaní 

a výsledkem je chybějící trpělivost, pozornost, rozvodovost aj. (Severe 2000, s. 21). 

Jak bylo už zmíněno, lidé rodičovství odkládají na pozdější věk vzhledem 

k různorodým důvodům. Nicméně je prokázáno, že tento fakt má dopad na obecnou 

výchovu potomka. Tito rodiče jsou citlivější na jeho projevy, upřednostňují 

povídání před fyzickými aktivitami, děti jsou o něco rozumově vyzrálejší, 

vnímavější k temperamentu dítěte, více s nimi tráví nocí atd. (Sobotková 2001, 

s. 119). 

Negativní vliv na vývoj je dokonce uváděno i umísťování do jeslí (dnes 

mateřských škol). Jen výjimečně existuje pár situací, kdy je to nezbytné 

a prospěšné, kupříkladu z ekonomického strádání. Je však třeba, aby matka dítěti 

ve volném čase dostatečně a plnohodnotně uspokojila onu potřebu pozornosti 

(Langmeier, Krejčířová 2006, s. 71).  
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V ranném věku je dítě nadmíru citlivé na pocit bezpečí, jistoty a vztah 

k matce. Kojenec si totiž uvědomuje atmosféru, v níž žije a jakmile dochází 

k napětí v rodině, dítě ztrácí ony pocity vzhledem k nezvyklému chování rodičů 

(Matějček, Dytrych 1999, s. 76).  

Raná vazba zejména mezi matkou a dítětem má obrovský vliv na formování 

osobnosti dítěte. Proto Bowlby ve svých tezích velmi zdůrazňuje podstatu vazby. 

To, jaký je mentální stav člověka, je ovlivněno především interpersonálními vztahy 

– zda jsou stabilní, spolehlivé, harmonické a vřelé či agresivní, úzkostné a citově 

chladné (Šulová 2004, s. 84–85). Tímto by ji rodiče neměli zanedbávat, nýbrž 

pečovat o ni a pozitivně rozvíjet.  

4.1.3 Rodinné soužití 

Ačkoliv by měl být vztah mezi rodičem a dítětem příznivý, potýkáme se 

s jistým neprospívajícím patologicky připoutávajícím chováním, jež shrnul Bowlby 

do čtyř typů: úzkostné připoutání (strach ze ztráty), kompulzivní sebejistota 

(vyhýbání se vztahům), kompulzivní péče o druhé (touha po lásce v péči o druhé), 

odtrženost od vlastních emocí (neschopnost v utváření stabilních vztahů) (Bacal, 

Newman in Šulová 2004, s. 195). 

Způsobem, jaký matka (i otec) vychovává své děti, je podmíněna mnoha 

proměnnými a často si své chování ani neuvědomují. Jistým faktorem, od kterého 

rodiče čerpají svůj způsob výchovy, je vedení jejich rodiči v průběhu dětství. 

Dalším vlivem je racionalizace (osobnostní i kariérní rozvoj rodiče bez přihlédnutí 

na potřeby dítěte) a média, jež poskytují mnohdy neodborných i nesmyslných rad 

a pouček (Šulová 2004, s. 87). 

Mezi 2. – 3. rokem, kdy se dítě potýká s bojem o autonomii, by dítě mělo 

tento stav překonat s odvahou samostatnosti. Naopak nezdolání může vést 

k nadměrnému strachu z projevu, obsesí, pochybnostmi a studem (Šulová 2004, 

s. 95) nebo se dokonce nevyrovná s pocitem odloučení a setrvá v úplném splynutí 

s rodičem (Saladin-Grizivatz 2002, s. 24). 

Potíže v chování mohou vyvolat i dosavadní sociální izolace dítěte vůči 

sociálním zkušenostem k vrstevníkům a kolektivu dětí. Takové situace nastávají 
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v případech, kdy je dítě jedináček a pohybuje se v společenství dospělých. Pak 

ovšem nastane ona situace, se kterou se děti mnohdy nedokáží vyrovnat 

a tj. skutečnost, že je „jen jedním z davu“ (Markhamová 1996, s. 11). 

Nežádoucí chování může být spjato k dlouhodobějšímu odporu k mateřské 

škole. Takové projevy mohou být zapříčiněny nadměrnou péčí matky o dítě před 

nástupem do mateřské školy, neboť se dítě ještě dostatečně neosamostatnilo od své 

matky. Dalším činitelem jsou konflikty mezi vrstevníky, kteří ho z kolektivu 

vylučují nebo vědomí skutečnosti, že matka je doma (se sourozencem) a dítě tak 

žárlí s pocity vyloučení z rodiny (Bacus, 2004, s. 16). 

Narození mladšího sourozence může být spouštěčem problémového 

chování. Dítě se svým chováním dostává do regresu, jako protest své ztráty 

pozornosti rodičů. Rivalita mezi sourozenci tak vyústí v boj o moc – v privilegiích 

a pozici v rodině. K předcházení této skutečnosti podpoříme nesrovnáváním dětí 

mezi sebou, ne přílišnou spravedlivostí, stanovením jasných pravidel a podpořením 

spolupráce mezi dětmi (Bacus 2004, s. 79–80). 

Příčinnou tohoto faktu zpravidla najdeme v nedostačujícím uspokojení 

potřeby pozornosti – rodiče se dítěti dostatečně nevěnují. Za těchto podmínek děti 

usoudí, že důvodem jejich nevšímavosti je jejich způsobné chování. Nestará-li se 

rodič o dítě a není mu nablízku, i když ono péči dosud vyžaduje, hledáme pak motiv 

přílišné pozornosti v pochybnostech o pocitu bezpečí (Bacus 2004, s. 30). 

Neadekvátní dlouhodobé uspokojování potřeb dítěte, nevšímavost zřetelných 

signálů jeho potřeb či deprivace dítěte z pozice rodiče, nese závažné označení 

s neblahými důsledky – týrání/zanedbávání dítěte (Matoušek 1997, s. 98). Jak kdysi 

už ve své podstatě bylo řečeno – týráno je každé dítě, jež není milováno (Matějček 

1995, s. 26). 

4.1.4 Vlivy výchovy 

Při určování hranic by měla být osoba pro dítě čitelná, pevná i důsledná, 

neboť jedině tak se cítí pevnost, orientaci, vzájemnou úctu, odvahu vyznat se ve své 

roli i uvolnění. Stanovené meze poskytují pomoc, ochranu, spolehlivý systém 
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souřadnic. Jejich postradatelnost vyvolává nejistotu a testování jejich rozsahu 

(Rogge 2013, s. 23–24, 30–31).  

Proto hranice a normy, které jsou potřebné pro toto období, by měly být pro 

dítě jasně nastavené láskyplnou přiměřenou formou. Mimo jiné brání nepříjemným 

pocitům viny dítěte, jež by mohli podstatně komplikovat rozvoj identit dítěte 

(Šulová 2004, s. 96). K vyhraňování a upevňování mezí se bezpochyby pojí 

odměny a tresty. Pro pochopení, je zapotřebí jim je přiměřeně objasnit, aby chápalo 

jejich smysl a nejednalo se tak pouze o samoúčelnost a ponížení. Dítě totiž si má 

uvědomit svoje činy, především se z nich poučit (Saladin-Grizivatz 2002,  

s. 63–65). S udělováním trestů by se mělo jednat s rozvahou. Není ani záhodno se 

sankcemi pouze vyhrožovat, protože dítě brzy rozpozná, že některé nejsme schopni 

skutečně uplatnit (Saladin-Grizivatz 2002, s. 71).  

Morální vývoj probíhá v závislosti na několika podmínek, například 

kulturní, psychologické faktory, vliv rodičů a duševní vyspělost. V této závislosti 

se zabýval i J. Piaget, jež definoval stádia onoho morálního vývoje. V prvním 

stádiu dítě rozlišuje dobré a zlé v souvislosti s odměnou či trestem. V druhém stádiu 

se projevují potřeby dítěte – stanovení limitů (Bacus 2004, s. 157–158). To dítě 

získává z reakcí rodičů – „ano“/„ne“. Slovo „ne“ totiž funguje jako varovný signál 

a po důsledném opakování se vyhraní meze (Prekopová, 2010, s. 22). Dalším 

stádiem si ověřuje správné jednání schvalováním a zpětnou vazbou, 

ale i prosazováním své individuality a její respektování. V posledním stádiu 

dochází k osvojení základních pravidel společenského chování, respektování 

autority a řádu společnosti (Bacus 2004, s. 157–158). 

Mnohdy kamenem úrazu ve výchově bývají domněnky, že jejich výchovné 

působení, jednání je naprosto správné, neboť si nedokáží přiznat svoji chybu. Avšak 

bez rozvah nad svým počínáním a počínáním druhých se nemusíme pohnout z místa 

– z konfliktních situací (Severe 2000, s. 33). 

Výchovné působení, jak je nám známo, má mnoho podob. Jsou tací rodiče, 

kteří chrání své děti chybami tím, že jim neposkytují takřka žádný prostor 

k rozhodování. Důsledkem je pak odpírání příležitosti k učení, neboť lidé se nejvíce 
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učí z vlastních zkušeností. Rodiče by měli rozvážně přemýšlet nad kladením 

požadavků, přílišná volnost v působení má rovněž neblahý vliv na vývoj dítěte. 

Proto zohledňujme věk, schopnosti, možnosti dítěte a zapojujme ho tak 

do domácích prací, vyjednávejme s nimi o některých věcech (např. sledování 

televize, stravování) a v jiných jim nechme volné pole působnosti v rozhodování 

(kupř. volba zájmů, oblečení) (Severe 2000, s. 26). 

Lhostejná výchova bez jasně stanovených pravidel směřuje k užívání 

zákazů a trestů, jež lámou dětskou vůli, neboť proto nejsou vhodným prostředkem 

(zákazy vedou ke lžím, tresty tvoří bloky) (Rogge 2013, s. 31). Absolutní volnost 

zase nenaučí dítě schopnost navazovat sociální vztahy a kontakty.  

Děti vyrůstající v absolutně volné výchově se potýkají s rizikem 

neschopnosti navazovat sociální vztahy a kontakty. Naopak příliš ochranitelská 

výchova zase dítěti zabraňuje vytvoření samostatnosti, autonomie a učení se ze 

svých zkušeností. Tímto výchovným stylem znemožňujeme touhu po zrání emoční 

i sociální orientaci, individualitě a jedinečnosti (Rogge 2013, s. 50).  

Důsledky k přehlížení těchto tužeb směřují v: 

• emoční orientaci – k pocitu nebýt součástí skupiny, pro někoho 

důležitý, k potížím s navozování sociálních kontaktů,  

• sociální orientaci – k sociální dezorientaci díky chybějícím vzorům 

nemají utvořené hranice a morální směrnice v jednání, 

• individualitě – k vlastnímu nerespektování, k pohrdání, zneuznání 

jeho důstojnosti, k pocitům méněcennosti,  

• síle – k nekompetentnosti, k neschopnosti se rozhodnout, 

s přebíráním zodpovědnosti a s vypořádáním materiálních frustrací 

(Rogge 2013, s. 50–51). 

H. Wallon si kdysi povšiml, že v každém vývojovém období se dítě 

vypořádává s nepoznanými konflikty a s překonáváním nových kognitivních 

disonancí. Novorozenec a kojenec má silné potřeby kontaktu a vztahu k dospělému 

k získávání emoční stability, naplnění potřeby důvěry i naděje. V batolecím období 

se dítě nachází v senzomotorické fázi a experimentálním poznáváním okolí.  
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Učí se napodobováním a začíná socializace s prosazováním. Předškolní věk je 

charakteristický třemi stádii: napodobováním, narcismem a opozicí. Mimo jiné se 

rozvíjí i interpersonální dovednosti (Čačka 1996, s. 16).  

4.1.5 Rozpad primární rodiny 

Rozvod manželů bývá zpravidla náročnou životní situací a to nejen pro 

samotné rodiče, ale převážně i pro jejich děti. Děti z rozvedených rodin totiž trpí ve 

větší míře poruch citového života i chování. K takovým následkům přispívá snížení 

úrovně v péče o dítě, životní úrovně, napětí, změny bydlení a školy (Drtilová, 

Koukolík 1994, s. 120).    

Střety, ke kterým mimo jiné dochází a neprospívají tak vývoji dítěte, jsou 

uvalováním nedostatků ve výchově (na samotném dítěti) na druhou osobu – 

zejména na druhého rodiče. Typickým příkladem kupříkladu bývá věta: „Když ty 

mu všechno dovolíš!“ Takové rozpory v názorech, postojích mají neblahý vliv na 

atmosféru v rodinně, v níž jedinec vyrůstá a znesnadňuje mu tak cestu k orientaci 

v životě i vytvoření obecně přijatelný žebříček hodnot (Matějček, Dytrych 2002, 

s. 13). 

Leckdy nevědomky využívají rodiče své děti jako rozhodčího, hromosvod 

či obětí konfliktů mezi sebou. Nesmyslně po dítěti dožadují, aby bylo nuceno se 

k jednomu z rodičů více přiklonit a uznat jeho pravdu, čímž ho staví do stavů napětí, 

úzkostí, vnitřního neklidu s následkem koncentrační neschopnosti. Dítě ohrožuje 

nejen četnost vyvolaných konfliktů v rodině, nýbrž i závažnost, „čím pro 

budoucnost vyhrožují“ (Matějček, Dytrych 2002, s. 12–15). 

Je třeba si také uvědomit, že dítě nás nejen napodobuje, avšak i přejímá 

emocionální rozpoložení, problémy rodiče. Jeli matka ve stresu, podrážděná, bude 

dítě s největší pravděpodobností neposlušné a drzé (Sobotková 2001, s. 18). Pakliže 

chceme mít samostatné a autonomní dítě, i my se tak jevit musíme (Rogge 2013, 

s. 23). 
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4.1.6 Další rizikové faktory 

K dalším rizikovým faktorům problémového chování patří: „přetěžování 

dětské mysli a strach dítěte před selháním, nadměrná péče, přehnaná přísnost, 

přílišná volnost, nejednoznačné chování (ambivalence)“ (Prekopová 2010,  

s. 25–26). 

Mnohdy rodiče i pedagogové upřednostňují intelektuální růst (popř. 

zájmový) a zapomíná se tak na důležitost emoční i sociální zralosti, která je pro 

život často ve větší míře významnější v souvislosti s potřebou lásky. S nezbytností 

„milovat a být milován, respektovat a být respektován, s tím, abych naslouchal 

a bylo mi nasloucháno, s potřebou prosazovat se a dopřát totéž druhým, 

s nasycením vlastní potřeby tvůrčího uplatnění a respektování téže potřeby 

u druhých, s potřebou vlastní identity a respektem před identitou druhého, 

s potřebou tolerance, se schopností urovnávat konflikty kompromisem, vydržet 

frustraci a námahu, s potřebou tvůrčího hledání, jak věci řešit, s nadějí“ (Prekopová 

2010, s. 60). 

V závislosti s výše uvedenými skutečnostmi nesmíme opomenout fakt, 

který nás upozorňuje, že ačkoliv podmínky, ve který dítě vyrůstá, jsou stejné, dopad 

těchto vlivů může být rozdílný. Vždyť na dítě nepůsobí pouze rodiče, ale i činitelé 

biologických a psychosociálních podmínek (Mertin, Gillernová 2015, s. 191). 

Neboť jak víme, dítě se rodí s určitými genetickými predispozicemi, které k oné 

rozdílnosti přispívají. Jedná se o inteligenci, „temperament, citlivost a dráždivost 

svého nervového systému i jeho odolnost a vzdornost vůči nepříznivým vlivům 

okolí“ (Matějček, Dytrych 1999, s. 74).     
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1 Cíl práce 

Zmapovat, jaké negativní vlivy, jenž vycházejí z rodiny, mohou mít 

za následek problémové chování dítěte předškolního věku. 

5.2 Teoretická východiska 

Vzhledem ke svým zkušenostem i souhrnem znalostí ostatních o projevech 

a zdrojích nežádoucího chování dětí, zatím shledáváme hlavní příčinu těchto 

činitelů v samém jádru rodiny. Jak však v rodině hledat zdroj problémového 

chování dítě, když rodina působí jako každá jiná?   

Na základě těchto poznatků a prostudované odborné literatury jsme ovšem 

schopni dospět k závěru, že původ můžeme nalézt jak v zanechávání vlivu 

na samotném vývoji dítěte, na míře uspokojování jeho psychických potřeb, tak na 

zvoleném výchovném působení i jeho jednotností ve výchově. 

5.3 Výzkumná otázka a stanovení hypotéz 

Jaké nejčastější zdánlivě skryté negativní vlivy vycházející z rodiny mohou 

ovlivňovat chování předškolního dítěte? 

Má nejednotný styl výchovy vliv na adaptaci dítěte při nástupu do mateřské 

školy i v jeho pozdějším působením v předškolním zařízení? 

5.4 Popis výzkumného vzorku 

Výzkumný vzorek pro tuto práci byly děti z mateřské školy, u nichž se 

vyskytovaly po dobu několika měsíců známky problémového chování. Při volbě 

dětí jsem volila tak, aby byla zastoupena obě pohlaví a různé věkové kategorie dětí 

s ohledem na zamezení možnosti výskytu vývojového období vzdoru, negativismu 

a egocentrismu.  

5.5 Metody analýzy dat 

Ke sběru dat jsem využila metod kvalitativního výzkumu. Strukturovaný 

rozhovor s učitelkami mateřské škole, kam docházely ony děti s problémovým 

chováním a s vyžitím takových souborů otázek příslušících i rodičům (především 
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matkám), které umožňovaly lépe nahlédnout do rodinného prostředí, a zvláště tak 

do výchovného působení rodičů dítěte. 

5.5.1 Kazuistika 

Jak víme, kazuistika spadá pod metody kvalitativního výzkumu. Jedná se 

o proces, při němž za pomocí metodologických tradic zkoumáme určitý problém 

v přirozených podmínkách. Výzkum by měl mít proto komplexní holistický obraz, 

analýzu dat a informace o názorech (Hendl, 2005, s. 50).  

Poněvadž se budeme zaměřovat na analýzu získaných dat, zaujímáme 

přístup zakotvené teorie s cílem ověřit si odbornou teorii v přístupných datech. 

Jedná se tedy o kontext zdůvodňování (Hendl 2005, s. 125–126). 

Pro získávání dat do kazuistik se postupovalo prostřednictvím 

strukturovaného rozhovoru s využitím souborů otázek. 

5.5.2 Strukturovaný rozhovor 

Strukturovaný rozhovor postupuje dle předem připravených otázek 

otevřených, popř. uzavřených, kladených s určitou strategií jednotlivě 

respondentovi. Jednotlivé otázky nám mají přiblížit sledovaný problém 

a poskytnout tím dostatek pro nás důležitých informací (Hendl 2005, s. 173).  

Protože nevýhodou tohoto typu rozhovoru je omezení v individuálních 

rozdílech a ve variaci poskytovaných informací, zaměřila jsem se mimo jiné na 

metodu neformálního rozhovoru. Ta nám během rozhovoru zajistila spontánně 

generující na sebe navazující otázky s ohledem na individualitu (Hendl 2005, 

s. 174–175). 

5.6 Etické aspekty výzkumu 

Informovaný souhlas o využití dat byl rodiči poskytnut vyplněním 

a odevzdáním souborů otevřených, polootevřených i uzavřených otázek 

ve formuláři. 

Pro zachování anonymity příslušných osob v kazuistikách jsou uvedena 

nepravdivá jména dětí a pouze orientační stáří jedinců v souladu s nařízením 
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o ochraně osobních údajů. Dále také proto není uváděn ani název předškolního 

zařízení či tříd, do kterých ony děti dochází/docházely. 

5.7 Strategie výzkumného šetření 

Pro kvalitativní výzkum bylo vybráno 5 dětí, které navštěvují různé 

mateřské školy, jež se nachází přibližně v jednom z měst v okrese Česká Lípa.  

Sběr dat pro tvorbu kazuistiky probíhal v rozmezí let 2017 a 2018, kdy byly 

pozorovány problémové projevy oněch dětí. Následně pro doplnění informací 

o dětech poskytli jejich učitelky i rodiče další podstatné údaje. 
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5.7.1 Kazuistika č. 1 – Helena 

I. Osobní údaje 

Do mateřské školy chodí po dobu 2 let dívka ve věku 4,5 let, jež budeme 

nazývat jako Helenu. Do mateřské školy chodí dívka pravidelně a její pobyt v ní je 

skoro celou provozní dobu. 

II. Rodinná anamnéza 

Helenka žije a vyrůstá s oběma rodiči v bytě jako jedináček. Její rodiče 

nejsou sezdaní, avšak svazek manželský se chystají v nejbližší době uzavřít. Matka 

i otec mají středoškolské vzdělání a oba jsou úspěšně zaměstnáni. Rodinné zázemí 

je tak z ekonomického hlediska lehce nadprůměrné i podnětné. O Helenu pečují 

oba rodinní příslušníci a někdy navštěvuje i své prarodiče z matčiny strany 

(záznamy o prarodičích z otcovy strany nejsou známy).  

Rodinná atmosféra je stabilní a pevná, kolísavost se projevuje občas u otce 

dítěte. Komunikace a soužití v rodině probíhá běžným způsobem, avšak s větším 

podílem matky. Rozhovory, které zejména mezi matkou a dítětem panují, jsou na 

vyšší úrovni a dochází k nim neustále průběžně během celého dne. Dívka je velmi 

hloubavá a matka jí neváhá vše vysvětlit (poučit), aby tím uspokojila zvídavost 

dítěte.  

Na výchovném vedení se rodiče moc neshodnou, ovšem snaží se 

o kompromis. Rodiče u svého dítěte usilují o prosazení více jeho názoru a zajistit 

mu tak jakousi větší rovnoprávnost. Denní režim, pravila si dítě vždy určuje samo 

společně s rodiči, jestliže dojde k nějakému nesouladu, dohodnou se na 

kompromisu příznivým pro obě strany. Občas si rodiče nestojí za svými názory 

a nedrží se vyřknutých pohrůžek, úkonů. 

Odměny pro Helenku bývají slovní formou (pochovala, uznání atd.) nebo 

věcnou. Sankční postih využívají rodiče k dítěti formou domlouvání, vysvětlování, 

přesvědčování apod. 
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III. Osobní anamnéza 

Těhotenství bylo matčino první, plánované ve věku zhruba 30–35 let obou 

rodičů. Celé těhotenství probíhalo bez komplikací s očekáváním nového potomka 

a přáním mužského pohlaví, i přes záznamy z ultrazvuku, kde bylo zřejmé, že se 

bude jednat o děvče.  

Matka s dívkou byla na mateřské dovelené po dobu 3 let, než Helena začala 

navštěvovat mateřskou školu. V tomto období mimo jiné matka pracovala doma 

bez přerušení výkonu práce. Během této doby byla Helenka zpravidla ve styku 

pouze s dospělými, čemuž též lehce odpovídal slovní projev dívky. Vývoj dívky 

probíhal bez určitých zvláštností. 

IV. Školní anamnéza 

Helenka nastoupila do mateřské školy (dále jen MŠ) ve věku 2,5 let. Třída, 

do níž dívka chodila, byla heterogenního typu (děti ve věku 2–6 let) o počtu 25 dětí. 

Vzhledem ke skupině 2letých dětí ve třídě vypomáhala chůvička.  

Adaptace na prostředí probíhala za jistých obtížích. Na režim MŠ si bez 

velkých potíží zvykla. Vyžadovala ovšem absolutní pozornost dospělé osoby – 

v tomto případě učitelky/chůvy. Těžce také nesla odloučení od matky, které dávala 

najevo dlouhým zoufalým pláčem.  

Když se Helena seznámila s prostředím MŠ a ujistila se v pravidelnosti 

docházky, začala se projevovat jako velmi všímavá, zvídavá, plynně hovořící 

v souvětích a objevovaly se dokonce u ní známky nadprůměrné inteligence. Velmi 

ráda kreslila a zpívala písně z domácího prostředí. Svým způsobem byla v kolektivu 

dětí i přes své objevující se nevhodné chování oblíbená.  

Potíže v chování se začaly objevovat ihned po nástupu do MŠ a do plného 

zařazení matky opět do pracovního procesu (rovněž s vykonáváním pracovních 

cest). Ke konfliktům docházelo vždy při kontaktu s vrstevníky, ty byly způsobené 

konfrontací při hrách řízených i volných. Potíže se dále objevovaly rovněž 
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v akceptování autority dospělého. Její emoční projevy (vzdor, pláč, smích) byly 

dosti výrazné s dlouhým trváním. 

Druhý rok se seskupení třídy změnilo, třídu tvořili 2–4leté děti (tentokrát 

bez přítomnosti chůvy). Problémy v chování přesto přetrvávaly. Velmi těžce si 

zvykala na větší změny. Stále si vyžadovala pozornost dospělého, ale i pozornost 

ostatních dětí. Stála si svými činy vždy tvrdě v opozici. Ráda dělala tzv. třídního 

šaška. Naváděla a manipulovala s dětmi k porušování zásadních společenských 

pravidel. Často své vrstevníky napadala fyzicky, bylo zaznamenáno i období 

vulgárních a hanlivých slov. Ustavičně se domáhala být ve všem první 

a prosazovala si své nároky na postavení ve skupině. Její jednání bylo značně 

impulzivní a afektované. Při hrách se nevyrovnávala s prohrou, mnohdy tím tak 

porušovala pravidla her.  

Základní pravidla společenského chování znala, ale odmítala je respektovat. 

Při vyvolaných konfliktech si byla plně vědoma svého nevhodného chování 

a pozorovala tím reakce okolí na situaci. Jakmile odezvou druhého (i dospělého) 

byl smutek, pláč, bezradnost, úzkost, vzbuzovalo to v ní zálibu a potřebu ke 

gradování negativního stavu. Vytvářením jakékoli bolesti druhému ji svým 

způsobem uspokojovalo, dokonce i slovně potvrzovala zálibu ve vyhrocené situaci. 

K neshodám docházelo zejména u mladších, slabších a u dětí, jež je její 

chování dráždilo. Při stycích s dětmi, upozorňovala ostatní na své zvýhodněné 

materiální zázemí a některým dokonce záměrně schovávala osobní věci.  

Jako motivace dívce slouží okamžitá pozitivní zpětná vazba jako materiální 

odměna, zřídkakdy pochvala. S výhledem na odměnu, která ji zaujme, dokázala své 

chování korigovat ku prospěchu svému a požadavků ostatních, ovšem s podmínkou 

diváků.  

V. Shrnutí – závěr 

Během mateřské dovolené měla Helenka naprostou pozornost rodičů. 

Matka se jí plně věnovala, vše vysvětlila, naučila samostatnosti a možnostech 

rozhodování. Jak matka sama uvedla, je pro ni středobodem vesmíru a bere ji 
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až jako kamarádku. Matka totiž si ze svého dětství nese malou křivdu. Strádala její 

potřeba pozornosti ze strany rodičů, díky péčí o dva výrazně mladší sourozence, 

což podstatně ovlivnilo její pohled na výchovu svého dítěte a postoje k početí jen 

jednoho. 

Pro Helenku musel být tak obrovský šok v pravidelné docházce do MŠ. 

Pobyt ve velkém prostředí s početným kolektivem dětí, kde byla nucena se 

o pozornost dospělého dělit, přizpůsobit se režimu a kladeným nárokům. 

Podobně i pozornost matky klesla v závislosti na její pracovním uplatnění. 

Pozornost od rodičů se pak pohybovala z extrému do extrému. Nejprve ji dívenka 

měla až příliš, po příchodu do MŠ i pracovním vytížením matky ji měla zase naopak 

velmi málo.  

Jak z odborných publikací víme, ani jedna možnost není ideální, protože na 

Helenku takové převraty nepůsobily příhodným účinkem. Dívka se tak nedokázala 

vyrovnat se ztrátou pozornosti, na kterou byla do té doby zvyklá, a proto si ji 

dožadovala pro nás problémovým chováním, neboť na tyto situace jsme vždy 

reagovali a tím ona získala touhu po pozornosti.  

Ve své podstatě ve výchově panovala za jistých podmínek volnost a díky 

vztahům, které v rodině vládly a postojům k dítěti jako téměř sobě rovného, 

způsobilo nepodřízení se dospělého, vytváření podmínek a kladení si oprávnění. 

Helenka se nenaučila navazovat zdravě sociální kontakty i prosociálního chování. 

Také přenechávání přílišné zodpovědnosti v rozhodování, vedlo v jejím případě 

k nepřizpůsobení se nárokům a požadavkům ze strany MŠ. Dalším strádáním byla 

podstata důslednosti, která by pomohla určit hranice a meze. U Helenky proto bylo 

patrné, že před nástupem do MŠ neměla sociální zkušenosti s vrstevníky a získávala 

si je tak až během školního roku.  

Dalším aspektem způsobujícím potíže v chování, respektive v podřízení se 

pravidlům, autoritě, můžeme nalézt v neustálém vyžadování si vysvětlení, 

přemlouvání, dohadování a sebeprosazení se. Zdrojem těchto projevů můžeme 

hledat ve výchovném vedení. Jak totiž víme, Helence se vše vysvětlilo a na všem 

se společně domlouvali.  
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I když toto počínání je ve výchově vhodné, neboť dítě by se mělo umět samo 

rozhodnout, domluvit, prosadit si svůj názor a jeho otázky by měly být 

zodpovídány, je třeba si však uvědomit do jakých mezí tak dítě může jednat, protože 

v tomto případě to zanechalo ne příliš blahý následek. Proto je důležité si uvědomit 

možnosti, kde dítěti nechat volnost v prosazení se, poněvadž jsou hranice, pravidla 

nároky, jež jsme povinni respektovat, aniž bychom dožadovaly jejich úpravu ku 

našemu většímu prospěchu. 

5.7.2 Kazuistika č. 2 – Kateřina 

I. Osobní údaje 

Od svých tří let dochází do MŠ dívka, které je nyní 5,5 let. Dívku v této 

kazuistice budu nazývat jako Kateřinu. Pobyt v předškolním zařízení je dívky 

pravidelný a zpravidla bývá v MŠ téměř celou provozní dobu. Mimo jiné 

navštěvovala několik zájmových kroužků, u něž téměř hned ztratila zájem. 

II. Rodinná anamnéza 

Kateřina bydlí v domku se zahradou se svými biologickými rodiči, jedním 

polorodým sourozencem ze strany otce a druhým polorodým sourozencem ze 

strany matky. Rodiče dívky žijí ve vzájemném uzavřeném svazku manželském. 

U matky i otce se jedná již o druhé manželství. Soužití rodiny je harmonické, vztahy 

mezi jednotlivými členy rodiny jsou příznivé, avšak děti z předešlého manželství 

se na druhotně vzniklou rodinu déle zvykaly. 

Výchovné působení je přenecháno matce, o pravidlech, denním režimu 

rozhoduje sama. S otcem se na společném vedení Katky mnohdy neshodnou. 

Výchova směřuje k oboustrannému respektování, přesto chybí důslednost a jasně 

vytyčené meze. Využití odměn pro dítě bývají věcné prostředky a formou trestů 

jsou fyzické sankce (pohlavek, plácnutí přes hýždě apod.) a slovní (domlouvání, 

pohrůžka, vyhubování aj.). 

Komunikace v rodině probíhá bez zásadních potíží, rodina se mezi sebou 

dokáže celkem domluvit. Rozhovory jsou zaměřené na všední dění, zejména se 

rozebírají současné problémy a pocity (u Kateřiny je častým tématem její chování). 
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Přesto, že rodina neoplývá příliš volným časem, snaží se ho trávit společnými 

výlety, hraním her apod.  

Matka i otec Kateřiny mají středoškolské vzdělání a vedou svoji firmu, které 

věnují nemálo času. Občas se společně odebírají mimo jiné na služební cesty 

do zahraničí. Rodina tak má z ekonomického hlediska nadprůměrně vytvořené 

podnětné prostředí.  

III. Osobní anamnéza 

Těhotenství matky bylo již druhé, bezproblémové z hlediska zdravotního 

i psychického. Porod probíhal bez větších komplikací. 

U matky i otce se jedná, jak víme, o jejich druhé narozené dítě. Kateřina se 

narodila svým rodičům ve věku 36–40 let. Mateřská dovolená strávená s Katkou 

činila 1 rok, avšak matka ji byla plně k dispozici pouze do 3. měsíců, poté 

vypomáhala s péčí teta, popř. jiné osoby. Vývoj dívky probíhal zhruba příznivě. 

IV. Školní anamnéza 

Katčino zahájení docházky k předškolnímu vzdělávání nezpůsobovalo 

přílišné potíže. Jelikož dívka byla zvyklá na změny, často byla v péči několika málo 

osob, nečinili jí komplikace s adaptací na prostředí, kolektiv a režim MŠ.  

Dívka byla pohybově zdatná, často svými sportovními schopnostmi 

překonávala ostatní. Její slovní projev vzhledem k jejímu věku byl rozvinutý 

i ve spojitosti s její intelektuální úrovní. 

Kateřina se projevovala velmi tvrdohlavě, umíněně, neboť se odmítala 

podřídit požadavkům a pravidlům školy. Dokonce v oblasti jídla byla velmi 

vybíravá, odmítala jíst všední pokrmy. Zřídka dle své nálady měla zájem 

spolupracovat a zapojit se tak do činností i her. Motivovat ji k dosažení určitých 

cílů, bylo notně náročné, jelikož všeho měla dostatek – nic jí z tohoto hlediska 

nechybělo. Svoji neochotu spolupracovat a k dosahování vlastních cílů projevovala 

vzdorem spojeným s nepříliš výraznými záchvaty vzteku. Katčin vzdor měl 

dlouhého trvání a obešel se i bez většího křiku.  
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Dívka si osobitě vyžadovala pozornost ostatních. Pozornost si zajišťovala 

záměrným porušováním pravidel, norem a ubližováním ostatních. Děti kolem sebe 

fyzicky napadala bez jakékoliv větší příčiny. Díky takovémuto chování byla 

v kolektivu dětí dost neoblíbená a ani neměla dlouhodobého kamaráda/kamarádku. 

Oblibu si získávala pouze u dětí, které se jí podřídily a jednaly dle jejích nároků. 

Domáhala se vůdčí pozice ve skupině. Mimo jiné si dožadovala i chtěla být nejlepší, 

být ve všem první a zejména být středem pozornosti.  

Autoritu dospělého nepřijímala (včetně rodičů), jednala pouze v závislosti 

na vlastní okamžitý prospěch a podle svého aktuálního naladění.  

V. Shrnutí – závěr 

Problémové chování u Kateřiny bylo způsobováno nedostatkem potřeby 

jistoty, bezpečí a mateřské/otcovské lásky. 

Ačkoliv nepochybuji, že tito rodiče své dítě milují, jejich projevy vůči dceři 

nejsou pro ni dostatečně zjevné. Jak totiž víme, dítěti nestačí pouze slovní, 

materiální vyjádření náklonnosti, nýbrž významnou složkou je fyzický kontakt 

(např. objetí, pohlazení, mazlení), pozornost. Můžeme zde také pochybovat, zda 

mezi matkou a dítětem bylo vytvořeno ono významné mateřské pouto. Vzhledem 

ke krátkosti péče o dítě, tedy v době, kdy se takový vztah nejvíce upevňuje, a mimo 

jiné k pracovnímu vytížení rodičů. 

Oba rodiče, zvláště matka dítěte, si uvědomovali poněkud nedostačující péči 

o pozornost dítěte a vynahrazovali ji to tak v dobrém mínění zpravidla věcným 

ztvárněním nebo v plnění jejích nároků a přání. Takové vyjádření lásky rodičů 

nebylo nicméně příliš vhodně zvolené jako každodenní zvyklost. Kateřina se proto 

velmi rychle naučila, že se jedná ku jejímu prospěchu a přáním. Z tohoto důvodu 

se následně odmítala přizpůsobit nárokům MŠ, neboť si vyžadovala stejné jednání 

jako doma. Jakmile jí ale nebylo vyhověno, dožadovala si ho svým osobitým 

vzdorem. Kateřině tak jasně chybí vymezené hranice svého působení. 

Katka měla nadprůměrně vytvořené domácí materiální zázemí a měla tak 

všeho až nadbytek i v souvislosti co se týče pestrých a pro dítě lákavějších aktivit. 
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U dívky tento fakt způsoboval potíže v motivaci k určitým činnostem a hrám 

nabídnutých MŠ, které pro ni mohli působit, v závislosti se srovnáním rodinných 

podmínek, fádním dojmem. 

Neprospěch v chování dítěte lze nalézat i ve střídání výchovných autorit 

a rozdílných prostředí, jež kladly odlišné požadavky na Katku. Kateřina se tak 

nedokázala v nich orientovat a prosazovala si svoji velmi výhodnou zkušenost 

z rodinného prostředí. Také chyběly možnosti, kdy si rodiče mohli své dítě jen tak 

užívat v klidném domácím prostředí. Katka tak byla sama časově vytížená. 

5.7.3 Kazuistika č. 3 – Alena 

I. Osobní údaje 

Dívka, o které bude tato kazuistika pojmenuji jako Alenu. Alenka dochází 

do MŠ zhruba od 2 let. Nyní jí je 6 let. Alenka chodí do MŠ pravidelně 

a je v ní přítomna pomalu celou provozní dobu. 

II. Rodinná anamnéza 

Alenka se narodila do úplné rodiny s jedním polorodým sourozencem ze 

strany otce a druhým polorodým sourozencem ze strany matky. Oba rodičové již 

byli jednou sezdáni. Toto bylo jejich druhé manželství. Nyní žije dívka v domě 

pouze s matkou a jedním sourozencem, neboť otec rodinu opouští. 

Stabilita rodiny je tímto narušená, vztahy mezi jednotlivými příslušníky jsou 

napjaté, konfliktní, nicméně na zásadních rozhodnutích se dokáží shodnout. 

Vzdělání jednoho z rodičů je středoškolské, druhého činí vysokoškolské. 

Oba rodiče jsou úspěšně zaměstnání, avšak jejich práce vytváří podstatné pracovní, 

psychické i časové vytížení. Z ekonomického hlediska tvoří rodina velmi dobře 

podnětné zázemí. Během zbývajícího volného času o víkendech, se snaží matka 

s Alenkou (dle aktuálního stavu nálad) své chvíle trávit společně na výletech či 

formou zábavy v domácím prostředí. Otec neměl příliš zájem se těchto rodinných 

akcí účastnit, vzhledem k jeho práci a svým vlastním zájmům. Celkem vzato se 

příliš o rodinné soužití nezajímal. Pro svoji matku byla Alena „středobodem světa“. 
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Výchovné působení, které v rodině vládne je spíše jednotné a volnějšího 

charakteru s podílem na vyjádření vlastního názoru. Režim dne si Alena určuje 

sama, s občasnými zásahy – názorem matky. Pravidla a hranice ve výchově nejsou 

zcela stanoveny, tu a tam je postrádána důslednost. Ve své podstatě se dělalo vše, 

aby byla dívka spokojená – plnily se její přání, i když to často přesahovalo meze 

i nároky. 

Odměny v rodině tvoří zejména slovní (pochvaly) a i sociální. Sankce jsou 

konány formou fyzických trestů (pohlavek, plácnutí přes hýždě), zákazů, 

odebráním předmětů, příkazů, ale nejčastěji je tvoří pohrůžka, zvýšený hlas, 

domlouvání aj.  

III. Osobní anamnéza 

Těhotenství i porod byl matky druhý, bez závažných zdravotních 

i psychických obtíží. Věk otce i matky po narození dítěte činil přibližně 35 let.  

Délka doby mateřské dovolené trvala do 3 let dítěte, avšak Alena 

navštěvovala MŠ od svých 2,5 let. Do této doby probíhal vývoj dívky bez 

komplikací a opoždění. 

IV. Školní anamnéza 

Nástup do MŠ probíhal s určitými potížemi. Na prostředí i režim školky se 

těžko adaptovala a nevyrovnávala se tak snadno se změnami. Takovéto nesnáze 

přetrvávaly několik měsíců, nicméně s jistým vleklým pokrokem. 

Alenka se odmítala podřídit nárokům, pravidlům, kladených ze strany MŠ. 

Jakmile se měla oblékat, jíst (byla velmi vybíravá, až takřka nejedla), účastnit se 

her a činností, ihned vzdorovala mnohdy za doprovodu záchvatů vzteku. 

Záchvaty vzteku byly u Aleny značně dlouhé s výrazným odmítavým 

emočním projevem. Nejednou tyto stavy byly uskutečňovány bez jakéhokoliv 

vysvětlitelného důvodu.  
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Motivovat dívku k nějakým činnostem bylo výrazně náročné, když 

nechtěla, nespolupracovala. Byly ovšem chvíle, kdy pro ni bylo výhodné se nechat 

přesvědčit.  

Alenka i přes své problémové chování, které se vyskytovalo průběžně 

během celé její docházky do předškolního vzdělávání, se jevila i nezanedbatelným 

výkonnostním nadáním. Při plnění kupř. pracovních listů je nadmíru pečlivě 

vypracovávala s náležitostí i přesností.  

Mimo jiné se vyznačovala logickým myšlením a prostorovým vnímáním. 

Její kresebný projev předčil v mnoha její vrstevníky. Byla všímavá a intelektuálně 

se pohybovala na jisté úrovni. Svým citem pro rytmus vynikala i v hudební oblasti. 

V. Shrnutí – závěr 

Alenčino domácí prostředí se bohužel potýkalo s narušenou rodinnou 

atmosférou způsobenou rozpadem rodiny. Alenka tak všechny emoce, které 

z rozchodu vyplývaly, značně vnímala a těžce nesla. Taková situace dívce 

neudávala příliš dobrý vzor a sama si tak vyžadovala větší pozornost, lásku, než by 

bylo obvyklé. Matka si samozřejmě tuto skutečnost uvědomovala (i vůči 

pracovnímu zatížení) a jako kompenzaci tak činila plnění téměř všech jejích přání, 

nároků a způsob výše uvedeného výchovného působení. Přesto, že má matka 

Alenku moc ráda, se stává pro ni přespříliš důležitou osobou, což následně vede 

k dělání tzv. všeho, co jí na očích vidí. 

Ačkoli matka dívce poskytovala zdánlivě dostatek potřeby pozornosti, 

chyběla jí i pozornost otce. Neboť se otec ve své podstatě rodině stranil, matka si 

toho byla plně vědoma, což narušilo samotné vztahy a rodina tak nepůsobila příliš 

systémem vzájemného soužití.  

Protože Alenka byla z domácího prostředí příliš zvyklá, že se skoro vše 

určuje a dělá dle ní, tak v MŠ tomu bylo naopak. V předškolním zařízení se na 

Alenu kladlo plnění jistých požadavků, jež vedlo k jejím záchvatům vzteku 

a vydobýváním si vlastního prosazení. Jelikož dívka oplývala osobitou 

tvrdohlavostí, odmítala se i po určité době stále přizpůsobit. 
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5.7.4 Kazuistika č. 4 – Filip 

I. Osobní údaje 

Chlapce, jemuž je 5,7 let, budeme jmenovat jako Filip. Filipova předškolní 

docházka započala v jeho 3 letech. Pobyt v MŠ je pravidelný a setrvává v ní takřka 

celou provozní dobu. Dva dny v týdnu chlapec navštěvuje dva sportovní zájmové 

kroužky.  

II. Rodinná anamnéza 

Filipovou primární rodinou byli biologičtí rodiče a o rok starší sourozenec 

– bratr. Rodina chlapce je přes 3,5 roku rozvedená, žádost o rozvod podal otec 

dítěte.  

Po narození syna Filipa vládla rodinou napjatá atmosféra doprovázena 

konfliktními situacemi s hádkami. Hádky, ke kterým docházelo, byly někdy hlasité 

a občas se odehrávaly v přítomnosti dětí.  

Rodiče bydlí již od počátku rozvodu odděleni každý ve svém bytě. Oba 

chlapci jsou v nepravidelné střídavé péči, jež je závislá na domluvě matky s otcem 

a na pracovním vytížení. Bratři tak často ani dopředu nevědí, kde budou trávit čas.  

Větší časový podíl na péči má však matka dětí. Oba rodiče jsou ve vztahu s jinými 

doposud trvalými partnery, jež chlapci označují jako tetu a strýce. 

Rodiče dítěte mají středoškolské vzdělání a jsou úspěšně zaměstnáni. 

Z finanční oblasti tudíž rodina nestrádá. Volného času v rodině není přespříliš 

dostatek vzhledem k zaměstnání, zájmových aktivit dětí i rodičů.  

 V druhotně vytvořené rodině se už sourozenci pohybují v příznivější 

atmosféře, dokonce komunikace a domluva mezi biologickými rodiči je na vyšší 

úrovni. Rodinné vazby jsou velice pevné a trvalé, rodina je na sobě závislá. Mezi 

sourozenci ovšem panuje někdy určitá rivalita. Často se hádají o slovo, hračky 

a porovnávají se.  
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Matka dítěte pochází z rozvedené rodiny. Před rozpadem původní rodiny 

matky se vyskytovalo mnoho konfliktů a hádek. Naopak otec Filipa vyrůstal 

v harmonické a úplné rodině.  

Výchovné působení v této rodině je volnějšího rázu. Denní režim a pravidla 

si určují děti společně se svou matkou. Na výchově dětí se biologičtí rodiče moc 

neshodnou, ale snaží se o kompromis. U otce chlapců se prý dokáží chovat 

způsobněji a bez velkých vleklých potíží. 

Matka bratrů někdy ustupuje, ale snaží se alespoň vždy najít nějaké 

východisko, které je pro obě strany ucházející. Častokrát si matka neprosadí svůj 

názor a chlapci se tak snaží uhájit ten svůj. 

Odměny chlapcům slouží spíše slovní či zřídka sociální formou. Fyzického 

kontaktu u dětí není mnoho, zejména matka není tímto způsobem naladěná.  

III. Osobní anamnéza 

První těhotenství matky bylo očekávané, druhé s Filipem bylo neplánované. 

Gravidita i porod probíhal bez jakýchkoliv fyzických, zdravotních potížích, avšak 

emoční naladění matky nebylo tolik příhodné. Jelikož před těhotenství byly vztahy 

mezi rodiči už mírně narušeny a uvažovalo se o ukončení vztahu, očekávání dítěte 

vztah neúspěšně prodloužil. Rodinná atmosféra tak nebyla již tolik příznivá.  

Doba, kdy strávila matka s Filipem v době mateřské dovolené, byla do jeho 

3 let. Všeobecný vývoj dítěte probíhal dle předpokládané roviny. 

IV. Školní anamnéza 

Adaptace na MŠ u Filipa probíhala téměř bez potíží, neboť třídu, do níž 

docházel jeho starší bratr, také navštěvoval. 

Chlapec se začal projevovat jako zvídavé a velmi bystré, chápavé dítě. Filip 

značně rád kreslil, sestavoval důvtipné stavby ze stavebnic a se svým bratrem 

pociťoval bližší kontakt.  
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U Filípka však dlouhodobě panují záchvaty vzteku doprovázené uzavřením 

do vlastní osoby, vzdorovitým odmítáním jakéhokoliv kontaktu, pocitu ukřivdění, 

likvidací předmětů okolo i fyzickým napadáním. 

Záchvaty vzteku, vzdory byly vyvolávány s neschopností vyrovnat se 

s prohrou při hrách. Když nastala nová a pro něj neznámá situace (hra, činnost), byl 

nejistý a odmítal se i s jakoukoliv motivací zapojit. 

Často Filip nechtěl respektovat základní pravidla a při požadavku k jejich 

dodržování následoval vztek z chlapcovy strany. Filípek měl zájem dělat pouze to, 

co sám uznal za vhodné, a když nechtěl, tak ho nikdo nedokázal přemluvit k jinému 

názoru. 

Převrat v jeho chování panoval pouze při individuálním kontaktu. Filípek si 

vyžadoval naprostou pozornost k jeho osobě. Jakmile tu byla dospělá osoba pouze 

pro něj, dokázal se chovat vhodně, přiměřeně a podřídit se nárokům autority. 

Filípek si plně uvědomuje své hranice, nicméně je někdy vědomky poruší.   

Pro získání pozornosti Filip jednal svými záchvaty vzteku a schovávání 

předmětů druhým. Nejednou se stávalo, že určitým dětem zmizely jejich hračky, 

kartáček na zuby, obuv apod. Chlapec věci velmi vynalézavě, nenápadně schovával 

a sledoval, jak jsou jejich majitelé nešťastní.  

V. Shrnutí – závěr 

Filípkovo problémové chování můžeme přisuzovat hned několika vlivům.  

Prvním faktorem, jež měl vliv na jeho psychický vývoj, lze nalézat hned 

v očekávání dítěte matkou. V této době, jak už víme, byly v rodině narušeny vztahy 

mezi rodiči a ani tak těhotenství nebylo očekáváno. Emoční prožívání bylo tudíž 

narušeno nejen během gravidity ale i v pozdější době. To se pak odrazilo 

v samotném emočním prožívání dítěte a vzorem rodičů. 

Filípek mnohokrát ztrácí jistotu a bezpečí už jen z neurčitosti, kde se bude 

onen víkend nacházet. Filip má dosti nabytý program aktivit. V MŠ tráví téměř 

celou provozní dobu, dochází na dva zájmové kroužky v týdnu a víkendy tráví 

rodina na výletech a akcích. Mimo jiné se pro něj v souvislosti se střídavou péčí 
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mění domácí prostředí. Dítě však převážně potřebuje i touží po klidném 

harmonickém domácí prostředí se svými rodinnými příslušníky – potřebuje mít 

bezpečný domov.  

K této skutečnosti přispívá také onen fakt pracovního zatížení rodičů a také 

jejich potřeba seberealizace. Díky této spojitosti dítě připravují neúmyslně o jeho 

pozornost i vyjadřování mu dostatek lásky. 

Další vliv, který způsobuje projevy problémového chování, lze zpozorovat 

v sourozenecké rivalitě. Vzhledem k nízkému věkovému rozdílu jsou leckdy rodiči 

sourozenci porovnáváni s vyzdvihnutím staršího sourozence. Pro mladšího bratra 

Filipa toto jednání vede k nízkému sebevědomí a snaha o dosahování rovnocenných 

schopností. Když však nastane situace, které dítě nezná či nevidí ihned uspokojivý 

výsledek, schyluje se tak do stavu vzdoru.  

Zdrojem osobitě vzdorovitých záchvatů vzteku nalézáme v touze po 

pozornosti (v závislosti i ve schovávání předmětů druhým). Jak víme, ta se mu 

nedostává ve spojitosti s časovým vytížením a nedostatečným mateřským projevem 

lásky, neboť matka je citově chladnější i přes svoji nepochybně uchovanou lásku 

ke svým dětem.  

Záchvaty vzteku se mj. objevují, jak je výše uvedeno, při podřizování se 

nárokům i pravidlům MŠ. Takové počínání je dosti ovlivněno volnějším 

výchovným vedením ze strany rodičů, jež nejsou tolik důslední a všem (ačkoliv 

víme, že je třeba i jistých mezí) je podporují v domluvě i kompromisu tak, 

aby oběma stranám bylo ve výsledku vyhověno. 

5.7.5 Kazuistika č. 5 – Matěj 

I. Osobní údaje  

Již přibližně 3. rokem navštěvuje MŠ chlapec, kterého pro tuto práci 

pojmenujeme jako Matěj. Matějovi je nyní 6 let. Pobyt v MŠ je pravidelný 

a průměrně v ní setrvává 6,5 hodin. 
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Rodinná anamnéza 

Dítě vyrůstá v úplné rodině, v níž rodiče uzavřeli svazek manželský. Rodina 

společně žije v rodinném domku na venkově. Rodinu Matěje tvoří oba biologičtí 

rodiče a jeden starší (o několik málo let) plnorodý sourozenec a druhý polorodý 

sourozenec téměř ve věku adolescenta z matčiny strany.  

Vzdělání otce je vysokoškolské a matky středoškolské. Oba rodiče jsou 

i zdárně zaměstnání, čímž je rodinné prostředí průměrně podnětné a ekonomické 

zajištění odpovídá většině. 

Rodinné soužití oplývá takřka pevnými i harmonickými vztahy. 

Sourozenecké vztahy nejsou ideální, mezi nimy, převážně vůči Matěji, panuje 

jakási rivalita. 

Ve výchovném působení se snaží rodiče o jednotnost stylem kompromisu. 

Otec je na dítě přiměřeně přísný, důslednější a vyžaduje dodržování pravidel. 

Naopak matka si za svým názorem tolik nestojí, zpravidla mu ustupuje, 

aby předešla konfliktu a tím pro dítě nejsou jasně stanovené hranice i meze. 

Jako sankční prostředek je u Matěje využíván zákaz televize, počítače, 

vyhubování, zvýšený hlas, plácnutí přes hýždě, leč účinek těchto forem trestu lze 

zaznamenat pouze u otce. Odměny v rodině jsou různorodé, avšak méně časté. 

Fyzického kontaktu se chlapci od rodiny tolik nedostává, rodiče nejsou příliš 

kontaktní.  

II. Osobní anamnéza 

Matěj se své matce narodil jako třetí syn v jejích zhruba 30 letech. Otec 

dítěte je jen o pár let starší než matka Matěje. Těhotenství s Matějem bylo 

plánované a probíhalo bez jakýchkoliv potíží. Obecný vývoj dítěte probíhá celkem 

přiměřeně.  

Doba mateřské dovolené činila necelé 3 roky, od nichž Matěj pravidelně 

navštěvuje MŠ. 
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III. Školní anamnéza 

Matěj začal navštěvovat MŠ už zhruba od svých 3 letech. Adaptace 

na prostředí probíhala pomalu. Odloučení od rodičů nezpůsobovalo tolik potíží jako 

adaptace na prostředí, řád a pravidla.  

Chlapec se vyznačuje velice dostatečným intelektuálním schopnostem. 

Je velmi všímavý a když chce (je v dobrém rozpoložení), dokáže spolupracovat 

a plnit náležitě i přesně pokyny. Mimo jiné rád staví náročnější stavebnice. 

Nicméně ve většině případů se Matěj odmítá zapojit do činností, her 

a nároků kladených druhými. Chce jednat pouze dle svého mínění či pro dosažení 

okamžitého a pro něj výhodného zisku. Motivovat chlapce k plnění požadavků je 

nadmíru těžké. Ani slovní podpora, kritika, pochvala ho nedokáže povzbudit. Na 

toto jednání spíše reaguje vzdorem a s jeho opodstatněním, že to nedokáže, což je 

způsobené nízkým sebevědomím. 

Vzdor se u Matěje projevuje záchvatem vzteku formou bušení do předmětů 

až jejich likvidací a odmítáním jakéhokoliv kontaktu – uražením se. Podřízení se 

autoritě dospělého často nedokáže a všechny jeho nevhodné situace jsou mu 

k smíchu. 

Matěj se také vyznačuje fyzickým kontaktem k vrstevníkům. Málokdy se 

dětí mile dotýká s vyjádřením pozitivních emocí. Ve většině okolnostech tak jedná 

s ublížením a napadá je bez jakéhokoliv důvodu.  

IV. Shrnutí – závěr 

U Matějova nežádoucího chování je zcela viditelné, že za původem těchto 

projevů stojí výrazný nesoulad rodičů ve výchovném působení, nevytyčení hranic 

a důslednost. Chlapec tudíž nemá potřebu se podřídit kladeným nárokům, neboť je 

z domova naučen, že když se řekne „ne“, neznamenáte to vůbec nic. Proto se v MŠ 

můžeme setkat s jeho osobitým vzdorovým chováním, neboť si tak vyžaduje 

jednání, se kterým má dobré zkušenosti z domácího prostředí. 

Jelikož otci dítěte mnohdy na určité situace nestačí trpělivost, jedná tím 

lehce vůči Matěji impulzivně. Se souvislostí starších bratrů se Matýskovi tak 
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nedostává příliš ideálních osobních vzorů. A protože víme, že dítě se značně učí 

nápodobou druhých, nelze očekávat od dítěte, že tak jako rodiče vystupovat nebude. 

I zde v rodině můžeme shledávat nedostatek pozornosti a citových projevů 

ze strany rodičů, čímž činí mimo jiné tím, že většinu svého času věnují pracím na 

zahradě, péčí o malou skupinu domácích zvířat a udržováním domu. Proto je ve 

volném čase chlapec nucen se zabavit sám. Dále svými dotyky vůči vrstevníkům 

může jasně dává najevo, a kompenzuje si tím, ono strádání fyzického kontaktu 

od rodičů. Pohlazení, objetí, pochování atd. se mu naneštěstí dostává opravdu jen 

velmi zřídka. 

Ona výše uvedená nedůvěra vůči vlastním schopnostem lze přisoudit 

starším sourozencům. Ti díky svému věku mají samozřejmě mnohem více 

získaných, naučených schopností i dovedností, avšak Matěj tento rozdíl stírá spolu 

s porovnáváním touží tak po stejném výkonu. 

5.8 Shrnutí výzkumného šetření 

Z výše uvedených kazuistik vyplývají dosti společné rysy nežádoucího 

chování, které se shodují s informacemi, uvedených v odborných publikacích.   

Problémové dítě, jak víme, se vyznačuje v určitých osobnostních rysech, 

které se nám objasnily v různých podobách. Vytrvalost a emoční sféru jsme mohli 

nalézt v tvrdohlavosti, vzdoru, impulzivnosti a ve výrazných emočně 

nekontrolovatelných záchvatech vzteku. Citlivost s adaptabilitou jsme mohli 

zaznamenat v nepřizpůsobení se pravidlům, nárokům, režimu a potíže s přijímáním 

změn. Vnímavost zde byla vůči emočnímu naladění rodiny a všímavost se 

vyznačovala intelektuálně vyšší úrovní oproti vrstevníkům.  

Díky diagnostickému a statickému manuálu si lze potvrdit u těchto dětí 

označení – problémové dítě. U dětí totiž chybělo sebeovládání (měly impulzivní 

a afektové jednání, záchvaty vzteku), často se s dospělým dohadovaly, dožadovaly 

si kompromisu, nadřazenosti, vzdorovaly, neboť se nechtěly podřizovat, 

spolupracovaly méně než ostatní, byly zlostní, panovační, škodolibí (schovávání 

a likvidace předmětů), a to v důsledku zanedbání sociálních i emočních schopností, 

dovedností a návyků.  
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Vyšší věk oněch rodičů, jejich pracovní vytížení (i workoholizmus), snaha 

o finanční zajištění i seberealizování (osobnostní, profesní růst) vedlo zpravidla ke 

stresu, netrpělivosti, únavě, vyčerpanosti, ke kompenzování časového vytížení 

dětem a dohodám. To vše způsobovalo ztrátu pozornosti, projevování lásky k dítěti, 

důslednosti, prosazení si svého názoru dětmi a měnným pravidlům. 

Všechny uvedené děti prahly po pozornosti dospělého, popř. ostatních dětí. 

K zajištění prosazení se využívaly různých způsobů, ať narušování atmosféry, 

fyzického napadání, porušování pravidel, tak i destrukcí a schovávání věcí. 

Pozornost dítěti však rodiče mohli naplnit v podstatě jednoduchým způsobem – 

fyzickým projevem lásky a větším poskytováním společných okamžiků.  

Téměř ve všech kazuistikách měli rodiče problém shodnout se na 

výchovném působení, což značně dítěti ztěžovalo orientaci v jeho vlastním poli 

působnosti. Rozdíl ve výchovném působení a kladení nároků na dítě samo se mimo 

jiné výrazně lišil i oproti předškolnímu zařízení. Děti se tak z tohoto úhlu pohledu 

takřka neadaptovaly. Měly problém se podřídit nárokům MŠ a neměly určené 

hranice, tudíž se domáhaly stále více sebeprosazení stejně jako v rodinném 

prostředí. 

Výchovný styl, jež popisujeme v kazuistikách, nebyl příliš vhodně 

směřován ku prospěchu dítěte vzhledem k jejich vzniklému nežádoucímu chování. 

U všech dětí panoval doma benevolentní, liberálně integrativní výchovný styl 

a u Helenky a Alenky ještě ve spojitosti s kamarádskou formou. Tím pádem děti 

strádaly v uspokojování potřeb bezpečí a jistoty.  

Projevy oněch dětí využitých ve výzkumu se v mnohé nelišily. Všichni se 

vykazovaly svým osobitým vzdorovitým chováním. Můžeme tedy hovořit o jisté 

skutečnosti, že tyto děti nepřekonaly svá období vzoru, popř. egocentrismu. 

Ba naopak rodiče svým působení tato období nevědomky podporovali. 

Ony zaznamenané důsledky, které způsobovaly problémové chování, 

vycházely z rodin a častou příčinu jsme tak mohli nalézat v nedostatečném zajištění 

v uspokojování psychických potřeb nebo i ve výchovném působení. V kazuistikách 

Helenky a Alenky jsme mohli shledat i nepříhodné stírání hranic mezi rolemi rodiče 
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a dítěte, což z výše uvedených publikací víme, že takové hranice mají být jasně 

vymezeny. U Alenky a Filipa je možno zase shledat, jaký vliv mají narušené 

vzájemné vztahy i harmonie v rodině, které v tomto případě způsobovaly rozpad 

rodiny. Časté střídání prostředí zase neprospěl Kateřině a Filipovi, kteří to sice 

skrytě, avšak výrazně dávali najevo. 

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat, jaké nejčastější negativní vlivy, jenž 

vycházejí z rodiny, mohou mít za následek problémové chování dítěte předškolního 

věku. K naplnění tohoto cíle se využily poznatky o vývojové psychologii, rodině 

a projevech problémového chování. Dále pak formou kazuistik a strukturovanými 

rozhovory přiblížit, zda se ony poznatky dají využít, použít i ověřit v praxi.  

Díky ověřené spojitosti s teoretickými a praktickými poznatky shledávám cíl 

bakalářské práce zcela naplněn.  

5.9 Navrhovaná opatření 

Vzhledem k rostoucí četnosti problémového chování dětí, je žádoucí, 

aby budoucí matky byly plně informovány formou médií, přednášek, konferencí, 

o důležitosti naplňování potřeb dítěte nejen biologických, ale zvláště tak 

psychologických a sociálních. Potřeby jistoty, bezpečí, pozornosti, lásky 

a sociálního kontaktu. 

Rodinám též často chybí i znalost primárního vývoje dítěte, což může vést 

mnohdy k zanedbání jedné či více oblastí. Tímto ovlivní dítěti celý jeho vývoj 

a život obecně. Proto je vhodné vést budoucí rodiče k získávání především znalostí 

vývojové psychologie, která jim pomůže svými fakty jejich teorie potvrdit, vyvrátit 

či získat jistotu ve výchovném působení. 

Jako nezanedbatelným opatření můžeme v této problematice také shledávat 

v uskutečňování rodičovských schůzek, konzultací mezi rodiči a učiteli/učitelkami 

v MŠ. Takové opatření by mělo být vykonáváno ve všech předškolních zařízení pro 

řešení takovýchto a dalších potíží. 

V MŠ, kde působím jako učitelka, se konzultace i rodičovské schůzky 

s rodiči poskytují a nalézám tak v tom nesmírnou výhodu, zejména k utvoření 

důvěrnějšího vztahu mezi přítomnými. Samozřejmě je důležité, aby taková učitelka 
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měla schopnost vést s rodiči rozhovor tak, aby si své poznatky dokázala opodstatnit 

a měla by být proškolena (i když se to bude zdát nesmyslné, primitivní), jak s nimi 

všeobecně jednat, a přitom je neurazit, pohoršit apod. 

Během rodičovských schůzek by se měli obě strany domluvit, a jak to činím 

i já, zajistit spolupráci na sociálním rozvoji dítě. Mnoho učitelek/učitelů provádí 

každý týden logopedická cvičení prostřednictvím tzv. notýsků s logopedickými 

úkoly i procvičeními, které poskytují rodinám, aby s dětmi mohli pravidelně 

trénovat k jejich zdokonalení. Tak by se mělo nejen pracovat při logopedických 

potížích, ale hlavně i na těch sociálních a možná i mnoho dalších. 

Protože, jak už jsem zmínila, tento postup využívám, mohu uvést, že ačkoliv 

je zmírňování problémového chování dlouhodobou záležitostí a nevidíme ihned 

pokroky, jedno tím však hned získáme. To, že rodič je nucen s dítětem plnit úkony, 

jež po nich vyžaduji (např. společně s dítětem vypracovat pracovní list nebo dítě 

má dramatizovat rodiči problémovou situaci), se dítěti dostává – uspokojuje se tím 

potřeba pozornosti, samozřejmě záleží na typu rodičů. 

Jelikož můžeme shledat jakýsi postup při vedení dítěte ke zlepšení či 

zmírnění jeho projevů, je třeba se zamyslet, zda by se neměly vytvořit 

v předškolním zařízením různé metodiky, které by pomohly dítě vést správným 

směrem. 

Ovšem aby tento systém mohl být globálně použit, je třeba ho zaopatřit ze 

strany státu. Financování státem za práci učitelů, jež dítěti věnují čas navíc formou 

individuálních činností, a za dobu strávenou na oněch rodičovských či 

konzultačních schůzkách. Dále pak klást na rodiče povinnost, při výskytu jistých 

vážnějších problémech spolupracovat s předškolním zařízením, popřípadě navštívit 

příslušného speciálního odborníka a nezanedbávat tak sociální i emoční oblast 

dítěte.  

I přesto, že rodič tímto může dítě v jeho vývoji zanedbávat, má MŠ možnost 

kontaktovat OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí). Nicméně zastávám 

názor, že ohlášení tomuto orgánu je přiměřené pouze, pokud se jedná o příliš 

závažné zanedbávání ohrožující až život dítěte. Proto by měl stát zajistit, 
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aby na každé škole byl minimálně jeden školní asistent/sociální pracovník, který by 

dohlédl na rodinné prostředí a fungování rodiny. 

5.10 Diskuze  

Ačkoliv se rodiče často hájí tím, že doma se dítě neprojevuje nežádoucím 

chováním, překvapivě všichni rodiče u svých dětí uvedly, že u nich známky 

problémového chování zaznamenaly a jsou pro ně mnohdy komplikované 

i nezvladatelné. A jaký důvod hledat ve vhodnějším chování v domácím prostředí? 

Není ho třeba hledat dlouho. Příčinnou této reality je oním volnějším výchovným 

stylem, neboť na dítě zpravidla nepožadují nároky, s nimiž se skýtají nejen v MŠ, 

ale budou se s nimi setkávat i ve svém budoucím životě. 

Mnohdy také nejednotné výchovné působení mezi rodiči tak dítěti 

způsobuje zmatení. Rozpory ve výchovném vedení v rodině ale pak i v MŠ, dítěti 

ubírají a staví ho tak do nejistoty. Kupříkladu. Když dítě dlouho a pevně v domácím 

prostředí odporuje, nakonec svůj cíl přeci jen vyzíská nebo alespoň část díky 

kompenzaci a domluvě. Ale v MŠ to tak není. Proč, když doma je to obvyklé?  

Z kazuistik jasně vyplývá, jak je důležité přiměřené uspokojování 

psychických potřeb – pocitu bezpečí, jistoty, lásky, pozornost i vhodné zvolení 

výchovného působení vůči dítěti, což znamená důslednost, jasné vymezení hranic 

a kombinace různých faktorů, jež dítě formují a učí. A jestliže jsme si vědomy 

těchto sdělení, ponaučení, jsme schopni dítě správně vychovat? 
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Závěr 

Jak jsem výše uvedla, k zvolení tohoto tématu mne vedly mé osobní 

zkušenosti s dlouhodobě vyskytujícím nežádoucím chováním dětí. I přes svých pár 

získaných zkušeností ze své praxe, jsem mnohé díky odborným publikacím ještě 

získala. Například skutečnost o významu uspokojování i psychických potřeb dítěte 

a kombinací výchovných stylů. Leckdy jsem byla překvapená, jakým až pro nás 

zanedbatelným, neuvědomělým způsobem jednání jsme schopni ovlivnit vývoj 

dítěte, a hlavně i jeho život. 

V průběhu sepisování této práce jsem se inspirovala, a ještě daleko více 

nadchla, zabýváním se této problematiky. I přes své získané a dovolím si tvrdit 

i bohaté znalosti této problematiky z praxe, jsem se mnoho ještě dozvěděla 

a propojila si tak další souvislosti a vysvětlení nežádoucího chování dětí. 

Problémové chování dítěte je třeba důsledně zkoumat, všímat si, jaké jsou 

jeho obvyklé, nejčastější projevy, za jakých situací nejvíce dochází k záchvatům 

vzteku a vzdorovitosti, u jakých přítomných osob dochází k častým konfliktům, 

sledovat aktuální emoční stav dítěte a jaké jsou naopak oblíbené činnosti, zájmy.  

K uvedenému pozorování dítěte se nepochybně pojí i komunikace 

a převážně spolupráce s rodiči. Primárním krokem v počátku sledování 

problematiky nesmíme opomenout fakt navázání důvěrnějšího vztahu mezi školou 

a rodinou. Neboť díky onomu vztahu nedokážeme nahlédnout a pochopit situaci 

v rodinném prostředí, což jak víme, je třeba zohlednit při posuzování a následném 

pedagogickém působení. 

Je až neuvěřitelné, jak zkušenosti z dětství, společnost, trendy, časové 

i psychické vytížení může ovlivnit výchovné myšlení. Proto šiřme povědomí 

o rozvoji a nezapomínejme na životně důležité složky osobnosti – sociální 

a emoční. Protože ty, ačkoliv to může být pro někoho sporné, nám svou dosaženou 

úrovní určují celý život. 
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Přílohy 

SOUBOR STRUKTUROVANÝCH OTÁZEK 

• Jaké je Vaše složení rodiny? 

• Jak byste charakterizovala stabilitu Vaší rodiny? 

• Váš věk a věk otce při narození dítěte? 

• Vaše dosažené vzdělání? 

• Vaše zaměstnání, úvazek (uveďte i otce): 

• Délka doby Vaší mateřské dovolené: 

• Počet sourozenců dítěte a vztahy mezi nimi (vlastní x nevlastní) 

• Bylo těhotenství dítěte plánované? 

• Jak probíhalo Vaše těhotenství? 

• Jaké máte vzpomínky na své rodiče? 

• Z jaké rodiny pocházíte? 

• Jací k Vám byli rodiče? 

• Měla jste v dětství pocit, že jsou k Vám rodiče nespravedliví? 

• Berete si příklad od svých rodičů z jejich výchovy? 

• Jste toho názoru, že vychováváte své děti lépe než Vaši rodiče? 

• Věnujete svým dětem více času, než jaký věnovali rodiče Vám? 

• Nesete si s sebou z dětství nějakou křivdu? 

• Jak trávíte víkendy, volný čas? 

• Kdo určuje denní režim dítěte, tzn. kdy se půjde koupat, spát, kdy si bude hrát 

a jak? 

• V čem je stejná Vaše výchova od výchovy Vašich rodičů? V čem je naopak 

rozdílná? 

• Jakým způsobem vychováváte své děti, který ze stylů výchovy je Vám nejblíže? 

• Shodnete se na výchově dětí se svým partnerem? 

• Jaké tresty využíváte při výchově svých dětí nejčastěji? 



 

 

 

• Jaké odměny používáte nejčastěji? 

• Kde hledáte nejvíce rad a informací týkající se výchovy? 

• Je pro Vás někdy těžké navázat kontakt se svým dítětem? 

• Ustupujete někdy dítěti, abyste předešla konfliktu nebo jeho záchvatu zlosti? 

• Máte pocit, že dítě má stanovené hranice, ví, co si může dovolit a kdy už se 

budete zlobit? 

• Ví Vaše dítě, čím Vás asi naštve? 

• Je pro vás těžké říct dítěti ne? 

• Vyvedlo Vás chování vašeho dítěte někdy z míry? Jak jste reagovala? 

• Hrozíte dítěti potrestáním, ale nakonec to nikdy neuděláte? 

• Povídáte si se svým dítětem nebo Vám na to příliš nezbývá čas? Kdy si s ním 

povídáte? Víte, co ho trápí? Svěří se vám? 

• Co je častým tématem ve vašem rozhovoru s dítětem? 

• Máte někdy pocit, že byste nezvládla trávit ještě více času s dítětem (dětmi) a 

proč? 

• Pochybujete, jestli mít dítě, bylo dobré rozhodnutí? 

• Vyhoví Vám vaše dítě, pokud po něm něco chcete? Co se stane, když 

neposlechne, nevyhoví? 

• Dokážete – umíte svému dítěti říct ne? Nebo mu raději vyhovíte, aby nevznikl 

konflikt? 

• Zdá se Vám vaše dítě komplikované, nezvladatelné? 

• Hrozíte často dětem potrestáním, ale nakonec je nepotrestáte? 

• Pokud po dítěti něco chcete, trváte pevně na svých požadavcích? 

• Očekáváte, že Vás dítě okamžitě poslechne? 

• Chcete ještě něco sdělit o své rodině? 

  



 

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY  

Směrnice č.2/2017                                                                                                        čj.175/2017 

 

Školní řád je vypracován na základě ustanovení § 30 zákona č.561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský 

zákon) ve znění pozdějších předpisů, jeho obsah vychází z vyhlášky č. 14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a z Rámcového programu 

pro předškolní vzdělávání. 

 

Vypracovala: ředitelka školy 
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I. PRÁVA A POVINNOSTI  

 

1. Práva a povinnosti dětí  

• Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí. 

• Všechny děti mají právo na potřebné zázemí, klid, bezpečí i vlastní soukromí. 

• Všechny děti mají právo na respektování svých potřeb (obecně lidských, 

vývojových a individuálních), učitelky na jejich potřeby reagují a napomáhají 

v jejich uspokojování. Děti nejsou zbytečně do ničeho nuceny. 

• Děti mají právo se aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním podílet na 

činnostech ve třídě. 

• Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani 

znevýhodňováno. 

• Všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zajištěna pedagogická 

podpora. Vzdělávání těchto dětí bude upraveno v Plánu pedagogické podpory 

nebo v Individuálním vzdělávacím plánu. 

• Děti mají povinnost respektovat práva druhých dětí, jejich potřeby, bezpečí 

i soukromí. 

 

2. Práva a povinnosti rodičů nebo zákonných zástupců dětí 

• Rodič nebo zák. zástupce dítěte má právo si pro své dítě vybrat mateřskou 

školu, která vyhovuje jeho představám a požadavkům. 

• Rodiče jsou pravidelně informováni o prospívání, rozvoji a pokrocích svých 

dětí. 

• Rodiče mají právo, po předchozí domluvě, na konzultaci s třídní učitelkou nebo 

ředitelkou školy. 

• Rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami budou seznámeni s Plánem 

pedagogické podpory dítěte nebo Individuálním vzdělávacím plánem 

a následně i s jeho vyhodnocením. 



 

 

 

• Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o veškerém dění v MŠ 

a po dohodě s učitelkou se ho mohou i aktivně zúčastnit. 

• Pokud mají zájem, mohou rodiče spolurozhodovat při plánování programu 

mateřské školy i při řešení vzniklých problémů. 

• Rodiče jsou povinni přivést dítě do mateřské školy nejdéle do 8 hodin, 

aby pozdním příchodem nenarušovali počátek vzdělávání dětí. Pouze na 

základě dohody mezi rodiči a učitelkou je výjimečně možné přivést dítě 

i v průběhu celého dne. 

• Rodiče, zák. zástupci dítěte nebo jimi pověřené osoby jsou povinni osobně 

předávat dítě učitelce ve třídě, informují učitelku o zdravotním stavu dítěte, 

event. 

▪ výskytu infekčního onemocnění v rodině. 

• V případě onemocnění či jiné absence jsou rodiče povinni dítě omluvit předem, 

nejpozději do 8,00 v den nepřítomnosti (osobně či telefonicky).  

• Pokud si rodiče nemohou vyzvednout své děti osobně, jsou povinni vystavit 

písemné pověření k předání dítěte jimi pověřené osobě. Pověření je 

aktualizováno každoročně. Bez písemného pověření učitelka dítě nikomu 

nepředá! 

• Rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě a opustit prostor školy do doby 

ukončení provozu, tj. nejdéle do 16,00 hodin běžného provozu, jinak porušují 

školní řád. 

• Při omezení nebo přerušení provozu mateřské školy mají rodiče právo, 

na základě písemné žádosti, požádat ředitelku MŠ o umístění dítěte v náhradní 

MŠ, nejpozději 30 dnů před uzavřením nebo omezením provozu MŠ. 

• Rodiče jsou povinni zajistit dětem vhodnou obuv a oblečení do třídy i na pobyt 

venku. Nepřípustné jsou např. pantofle, crocsy, apod. 

• Veškeré změny v osobních datech dítěte (změny telefonních čísel, změny 

zdravotní pojišťovny…) musí rodiče ihned nahlásit učitelkám ve třídě. 

• Rodiče mají povinnost včas zaplatit stravování svých dětí a úplatu za 

předškolní vzdělávání – viz Směrnice o úplatě za stravování a Směrnice 

o úplatě za předškolní vzdělávání. 



 

 

 

 

II. ORGANIZACE, PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 

 

1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

• Zápis dětí probíhá 1x ročně – v měsíci květnu. S místem, termínem a dobou 

zápisu pro následující školní rok je veřejnost seznámena prostřednictvím 

místního tisku a plakátů. Předběžnou přihlášku dítěte mohou rodiče předávat 

MŠ v průběhu roku. V době zápisu vyplňují rodiče Žádost o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání, předloží občanský průkaz, rodný list dítěte 

a potvrzení o očkování (vyjma dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné). 

• Rozhodnutí o přijetí dítěte je vydáváno ředitelkou MŠ na základě podaných 

žádostí a v souladu s kritérii stanovenými směrnicí. 

• Ředitelka MŠ může stanovit zkušební dobu pobytu dítěte, nejdéle na 3 měsíce. 

• přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě 

písemného vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře. 

• V případě volné kapacity může být dítě přijato i v průběhu školního roku. 

Na uvolněná místa se již nevyhlašuje samostatný zápis. 

• Před nástupem dítěte do MŠ stanoví ředitelka nebo vedoucí odloučeného 

pracoviště docházku dítěte, délku jeho pobytu, způsob stravování a způsob 

plateb. 

 

 

 

2. Ukončení docházky 

• Docházka dítěte je zpravidla ukončena odchodem dítěte do ZŠ. 

• Při ukončení docházky v průběhu roku (z důvodu nemoci, stěhování…), 

oznámí tuto skutečnost rodič nebo zákonný zástupce dítěte písemně ředitelce 

školy. 



 

 

 

• Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění rozhodnout 

o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: 

      a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního 

 vzdělávání po dobu delší než dva týdny, 

      b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské 

 školy 

      c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské 

 poradenské zařízení, 

      d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo 

 úplatu za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný 

 termín úhrady. 

     Ukončení vzdělávání se netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

3. Provoz školy 

• Provoz školy je celodenní, na jednotlivých pracovištích různý: 

            od 6,15 do 16,00 

            od 6,30 do 16,00 

• Mateřská škola má 14 tříd 

o MŠ 1:                    3 třídy podle věku dětí 

o MŠ 2:                    2 třídy smíšené 

o MŠ 3:                     2 třídy smíšené, 1tř. dvojjazyčná a 1 tř. speciální 

o MŠ 4:                     1 třída smíšená 

o MŠ 5:                     1 třída batolecí – odloučená třída MŠ 2 

o MŠ 6:           3 třídy smíšené 

 



 

 

 

• Provoz všech mateřských škol je přerušen po dohodě se zřizovatelem v měsíci 

červenci a v srpnu maximálně na 3 týdny. V prosinci se uzavírají mateřské 

školy po dohodě s rodiči v době zpravidla mezi 24.12. a 1.1. 

 

Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka mateřské školy zákonným 

zástupcům dítěte nejméně 2 měsíce předem. 

 

• Režim dne je volný a vychází z programu jednotlivých tříd a potřeb dětí. 

Jednotlivá pracoviště mají individuální režim dne vyvěšený na informační 

tabuli pro rodiče. 

• Rodiče berou na vědomí, že škola nezodpovídá za cenné předměty (šperky, 

peníze) a drahé hračky, které si děti přinesou z domova. 

 

 

III. POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

• Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dovršily k 31.8. příslušného 

roku 5 let věku. 

• Vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, vyjma 

prázdnin. Termíny prázdnin na celý školní rok budou vyvěšeny na nástěnkách. 

• Povinné vzdělávání je stanoveno na 4 souvislé hodiny, v čase od 8,00 do 12,00 

hodin. 

 

• Omlouvání neúčasti dětí na povinném vzdělávání:  

1) nenadálá absence 

Nenadálou absenci dítěte omluví zákonní zástupci telefonicky nebo osobně do 8,00 

hodin téhož dne. Poté učitel/ka MŠ zapíše oznámení  nepřítomnosti dítěte 

do omluvného listu, který je součástí spisu dítěte. Uvede zde začátek a důvod 



 

 

 

nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce doplní 1.den po nástupu dítěte do MŠ 

důvod absence, datum ukončení nepřítomnosti dítěte a celý zápis podepíše. 

V odůvodněných případech může škola požadovat předložení lékařského potvrzení 

o nemoci dítěte.  

      2) předem známá absence delší než 3 dny – uvolnění dítěte ze vzdělávání  

Při předem známé nepřítomnosti dítěte delší než 3 dny jsou zákonní zástupci 

povinni požádat ředitelku školy o uvolnění dítěte ze vzdělávání. Žádost se podává 

nejpozději 3 pracovní dny před začátkem nepřítomnosti dítěte  prostřednictvím 

formuláře „Žádost o uvolnění dítěte ze vzdělávání“. O uvolnění  dítěte rozhoduje 

ředitelka školy nebo její zástupkyně pro jednotlivá odloučená  pracoviště. 

Formulář žádosti bude k dispozici na webových  stránkách školy 

a v jednotlivých třídách na všech pracovištích školy. V žádosti bude uvedena doba, 

po kterou má být dítě ze vzdělávání uvolněno a důvod uvolnění. 

• Řešení neomluvené absence:  

V případě neomluvené absence bude rodič nebo zákonný zástupce písemně vyzván 

a nejdéle do 3 dnů předloží důvody nepřítomnosti dítěte. V případě, že tak neučiní 

nebo se budou neomluvené absence opakovat, může škola nahlásit tuto skutečnost 

na odbor sociálních věcí. 

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

• Rodiče, kteří se rozhodnou vzdělávat své dítě individuálně, musí tuto skutečnost 

písemně oznámit ředitelce školy 3 měsíce před začátkem školního roku, 

tj. nejdéle do 31.května. Žádost musí obsahovat:  

a) jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince 

místo pobytu dítěte,  

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,  

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 



 

 

 

• Ředitelka mateřské školy doporučí dle § 34b, odst.3 školského zákona 

zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno.  

• K ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech 

vzdělávání se dítě za doprovodu zákonných zástupců dostaví do mateřské školy 

1.pracovní den v měsíci prosinci. Náhradní termín a podmínky ověření úrovně 

očekávaných výstupů budou zákonným zástupcům předány společně 

s obsahem vzdělávacích oblastí, nejdéle do 31.8. daného roku.  

• Pokud se zákonný zástupce na přezkoušení nedostaví, bude dítěti individuální 

vzdělávání ukončeno a dítě musí nastoupit k povinnému vzdělávání 

do mateřské školy. 

 

IV. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ 

 

• Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad 

dítětem od doby, kdy je učitel převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím 

pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel předá zákonnému zástupci nebo jím 

pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného 

pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Písemné pověření se 

aktualizuje na začátku každého školního roku. 

• Po předání dítěte rodič nebo zákonný zástupce opustí prostor školy i zahrady 

MŠ. Zahrada není veřejným prostranstvím.  

• Třídy mateřské školy se naplňují do počtu 24 dětí. Zřizovatel může povolit 

výjimku do počtu 4 dětí. Z každé ve třídě zařazené dítě s přiznanými 

podpůrnými opatřeními se snižuje počet dětí na základě §2, odst. 

4. vyhl.č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

• Speciální třídy se naplňují do počtu 6-14 dětí. Zřizovatel může povolit výjimku 

do počtu + 4 děti. 

• K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy připadá na 

jednoho učitele nejvýše 20 dětí z běžných tříd. nebo 12 dětí ze tříd, kde jsou 



 

 

 

zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2.-5.stupně nebo děti 

mladší 3 let. 

• Věcné, hygienické, personální a bezpečnostní podmínky vzdělávání dětí 

od dvou do tří let věku jsou zajišťovány v návaznosti na specifické potřeby dětí 

tohoto věku. 

• Zajištění bezpečnosti dětí při specifických činnostech (sportovní činnosti, 

výlety, zotavovací pobyty…) je řešeno individuálně. 

• Vedení školy zodpovídá za zajištění bezpečného prostředí školy a školní 

zahrady. 

• Děti jsou pravidelně poučovány o bezpečnosti při hrách a různých činnostech 

ve škole i mimo školu a při pobytech venku, včetně školních výletů. 

• Děti jsou poučovány o tom, jak se mají k sobě navzájem chovat – viz „Pravidla 

třídy“ a jak mají zacházet s majetkem. 

• Pokud je dítě nemocné, či jeví známky infekce, jsou rodiče okamžitě o této 

skutečnosti telefonicky informováni a neprodleně si dítě odvedou domů, 

příp. k lékaři. 

• V případě, že dítě zůstane v MŠ i po skončení provozu, budou telefonicky 

kontaktováni nejprve rodiče, příp. prarodiče či jiní zástupci rodičů uvedeni na 

Dohodě o předávání dětí. Pokud se nepodaří nikoho z rodiny kontaktovat, 

oznámí tuto skutečnost škola orgánu sociálně – právní ochrany dítěte 

(OSPOD). Učitel vykonává nadále dohled nad dítětem do doby předání dítěte 

zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Zákonnému zástupci mohou být 

naúčtovány náklady na prodloužení provozu školy. 

 


