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1. SEZNAM ZKRATEK

MS�  – máter(šká�  š(kolá

PD - Peršoná Dollš

RVP PV - Rá�mcovy�  vžde( lá�vácí� prográm pr(edš(kolní�ho vžde( lá�vá�ní�

S�VP – S�kolní� vžde( lá�vácí� prográm

TVP – Tr(í�dní� vžde( lá�vácí� prográm

OMJ – odliš(ny�  máter(šky�  jážyk

IVP – individuá� lní� vžde( lá�vácí� plá�n



U� VOD

2. ÚVOD

Prácuji jáko uc(itelká v máter(ške�  š(kole, kde mohu požorovát ják ši de( ti budují�

vžtáh k šobe(  šámy�m i šve(tu kolem šebe. Již(  v pr(edš(kolní�m ve(ku še šetká�vájí�

š  ná� roc(ny�mi  ž( ivotní�mi  šituácemi,  vní�májí�  odliš(nošti,  nebo  mohou  žáž( í�t

nešprávedlnošt. U� kolem pr(edš(kolní�ho pedágogá je ná tyto šituáce reágovát á pomoci

de(tem še v nich žorientovát. Jední�m že žpu4 šobu4 ,  ják táto te�mátá uchopit, je využ( ití�

vy�ukove�  metody Peršoná Dollš.

O metode(  Peršoná Dollš, tedy prá�ci š pánenkou š ošobnoští�, jšem še dožve(de( lá

od  kámárá�dky,  která�  ábšolvoválá  ne(kolikádenní�  kurž  pr(ipráveny�  nežiškovou

orgánižácí� Č� love(kem v tí�šni , á to v rá�mci vžde( lá�vácí�ho prográmu Váriánty. Vyprá�ve(ní�

o  kuržu me(  nátolik  žáujálo,  ž(e  jšem o ne(m žác(álá  žjiš(ťovát  bliž(š( í�  informáce.  Kurž

probí�há�  jedenkrá� t roc(ne(  ve tr(ech blocí�ch, celkove(  deve(t dní�. Čená kuržovne�ho vš(ák je

ták vyšoká� ,  ž(e jšem ši nemohlá dovolit  ji  uhrádit.  Kámárá�dce hrádilá kuržovne�  její�

máter(šká�  š(kolá. Tuto mož(nošt jšem vš(ák neme( lá. 

V rá�mci kuržu ží�šká�vájí� u� c(áštní�ci pánenku – polotovár, kterou ši dotvá� r( í� podle

pr(í�be(hu á vláštnoští�, ktere�  chte( jí� šdí�let ve šve�  škupine(  de( tí�. Doštá�vájí� žá�kládní� študijní�

máteriá� ly  á  jšou  vybáveni  šebežkuš(enoštní�m  tre�ninkem  ve  škupine(  u� c(áštní�ku4  á

žá�ž( itkem že šuperviže nád nátoc(eny�mi videi ž práxe š pánenkou ve vláštní� tr(í�de(  MS� .

Pr(emy�š( lelá  jšem,  ždá bych doká� žálá  využ( í�t  metodu prá� ce  š  pánenkou i  bež

ábšolvová�ní� kuržu á ždá by její�  uplátne(ní�  bylo pr(í�nošem v me�  tr(í�de( . Bylá to pro me(

vy�žvá á táke�  inšpiráce k nápšá�ní� te� to bákálá� r(ške�  prá� ce.

Čí�lem bákálá� r(ške�  prá� ce je návrhnout konkre� tní� poštup prá� ce š Peršoná Dollš 

v máter(ške�  š(kole, ktery�  by byl využ( itelny�  i pro dálš( í� pedágogy MS� . Metodicky�  poštup

byl vytvor(en á ove(r(en v jednotr(í�dní�  máter(ške�  š(kole, kde prácuji, ják je doklá�dá�no v

prákticke�  c(á� šti  prá� ce.  Čele�mu  edukác(ní�mu  procešu  š  metodou  Peršoná  Dollš

pr(edchá�ží�  pec(livá�  teoretická�  pr(í�prává,  její�mž(  u� kolem  bylo  žájištit,  áby  návrž(ene�

c(innošti co nejle�pe odpoví�dály potr(ebá�m de( tí�  v máter(ške�  š(kole á korešpondovály š

pož(ádávky, jež(  ná pr(edš(kolní� vžde( lá�vá�ní� kláde RVP PV.
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U� VOD

Teoretická�  c(á� št  prá� ce  pr(ibliž(uje  žá�kládní�  chárákterištiku  pr(edš(kolní�ho  ve(ku

dí�te( te: co ho v tomto ve(ku formuje, ják prož( í�vá� ,  ják še chová�  á jáky�  vliv má�  ná ne( j

vžde( lá�vá�ní�  v máter(ške�  š(kole. Jáke�  jšou cí�le vy�chovy á vžde( lá�vá�ní�  v máter(ške�  š(kole á

jáke�  oblášti  rožví�jí�.  Dá� le  šežnámuje  c(tená� r(e  š  metodou Peršoná Dollš,  š  její�mi  cí�li,

žpu4 šobem prá� ce á žá�kládní�mi chárákterištikámi. Popišuje, jáky�m žpu4 šobem metodá

Peršoná Dollš nápomá�há�  k nápln( ová�ní� klí�c(ovy�ch kompetencí� dle RVP PV á táke�  jáky�  je

její� pr(í�noš v oblášti inkluže á individuáližáce.

Práktická�  c(á� št ná� šledne(  popišuje šámotny�  proceš prá� ce š pánenkou. Poc(í�náje

diágnoštikou tr(í�dy v MS� , tvorbou pánenky á její� biográfie, pr(eš vyprácová�ní� vy�ukovy�ch

lekcí� á popiš jejich reáližáce áž(  po reflexi dí�lc(í�ch kroku4  á doporuc(ení� pro dálš( í� práxi.

Pr(í�lohá obšáhuje štr(ihovy�  plá�n á fotoná�vod ná uš( ití�  vláštní� pánenky špolu š dálš( í�mi

dokumenty  využ( itelny�mi  v  práxi,  jáko  jšou:  vžor  pro  tvorbu  biográfie  pánenky,

diágnoštická�  tábulká tr(í�dy á eváluác(ní� lišt pro pedágogá.
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1 DÍTĚ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“

                                                                                          Ántoine de Sáint-Exupe�ry

Období� pr(edš(kolní�ho ve(ku žáhrnuje období� od 3 do 6 - 7 let. Tedy c(áš, po ktery�

ve( tš( iná de(tí� návš(te(vuje máter(škou š(kolu.

Tákto  vymežuje  pr(edš(kolní�  období�  táke�  Vá� gnerová�  (2012,  š.  177),  která�  jej  dá� le

chárákterižuje jáko období�, kdy še dí�te(  žác(í�ná�  orientovát ve šve(te( , vytvá� r( í� nove�  vžtáhy

mimo rodinu, á ták še pr(iprávuje ná ž( ivot ve špolec(nošti. Dí�te(  še šežnámuje š novy�m

proštr(edí�m á dálš( í�mi ošobámi, de( tmi i došpe( ly�mi. Uc(í� še upevn( ovát ši švoji požici, ále

táke�  špoluprácovát á vychá� žet š vrštevní�ky. K tomu mu nápomá�há�  štánoveny�  r(á�d á

právidlá, která�  pr(iná� š(ejí�  jištotu. Dí�te(  še uc(í�  chá�pát nove�  šituáce á náchá�žet žpu4 šoby,

ják še v nich chovát. Velky�m vodí�tkem je pro ne( j ná�podobá – chová�  še jáko došpe( ly�. Je

pro ne( j pr(irožene�  pr(ijí�mát právidlá chová�ní�, ve(de( t co še šmí� á nešmí�.

V tomto období� pr(etrvá�vá�  egocentrišmuš („egocentrismus – zaměření myšlení a

jednání člověka na něho samotného,“ Petrá� c(ková� ,  Kráuš, 1995, š. 186), což(  ovlivn( uje

veš(kere�  jeho uváž(ová�ní� á komunikáci. Intuice á fántážie hrájí� velkou u� lohu ve vní�má�ní�

šve(tá, ktery�  jej obklopuje. Prož( í�vá�ní�  dí�te( te tohoto ve(ku je intenživní�.  Umí� še náplno

rádovát  á  náplno  prož( í�vát  šmutek.  Poštupne(  žác(í�ná�  táke�  rožliš(ovát,  co  emoci

žpu4 šobilo, tedy co bylo její� pr(í�c(inou.

Mertin  á  Gillernová�  (2015,  š.  9,13)  chárákterižují�  pr(edš(kolní�  období�  jáko

období� hry, pr(i ní�ž(  še de(tšká�  áktivitá projevuje nejví�ce. Jáko chárákterišticky�m ryšem

de(tške�ho  myš(lení�  ožnác(ují�  ántropomorfišmuš  á  peršonifikáci.  (Petrá� c(ková� ,  Kráuš,

1995, š. 62 á 586.) Tedy šchopnošt ve šve�  pr(edštáve(  ož( ivit á polidš(tit než( ivy�  pr(edme(t

šlouž( í�cí�  ke  hr(e.  V  pr(edš(kolní�m  období�  jšou  podle  te(chto  áutoru4  „okná  požná�vá�ní�

dokor(á�n“.  Intenživní�  procešy žrá�ní�  á uc(ení�  již(  nikdy nebudou probí�hát ták bour(live(

jáko prá�ve(  v tomto období�, což(  pobí�ží� pedágogy k vytvor(ení� co nejlepš(í�ch podmí�nek

k její�mu využ( ití�.

Márek Blátny�  (2010, š. 174 - 176) poukážuje ná prá�ci Robertá J. Hávinghurštá,

tvu4 rce teorie vy�vojovy�ch u� kolu4 , podle ne(hož(  má�  pr(edš(kolní� období� štánoveno ne(kolik

du4 lež( ity�ch u� kolu4 ,  jejichž(  žvlá�dnutí�  vede ke žvlá�dnutí�  podobny�ch u� kolu4  v požde( jš( í�ch

období�.  Hávinghuršt  chárákterižuje  ráne�  de(tštví�  jáko  období�  do  6.  roku  ve(ku  á
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žáhrnuje šem tedy táke�  u� koly, ktere�  jšou typicke�  pro bátolecí�  ve(k,  jáko je náuc(it še

chodit,  jí�št  pevnou  štrávu,  kontrolovát  vyluc(ová�ní�  c(i  mluvit.  Dá� le  pák  náuc(it  še

pohlávní�m odliš(noštem, náuc(it še komunikovát o šociá� lní� á fyžicke�  reálite( , pr(iprávit še

ná c(tení� á náuc(it še, co je šprá�vne�  á co nešprá�vne� .

Dálš( í� u� koly šme(r(uje Hávinghuršt do období� š(kolní�ho ve(ku 6 - 12 let. Tyto u� koly

še vš(ák žác(í�nájí� plnit již(  v období� dochá� žky do máter(ške�  š(koly.

Jšou to: ošvojení�  fyžicky�ch šchopnoští�  potr(ebny�ch pro be(ž(ne�  hry, vytvor(it ši ždrávy�

poštoj vu4 c(i vláštní� ošobe( , náuc(it še vychá� žet š vrštevní�ky, pr(ijmout vhodnou muž(škou

c(i ž(enškou roli, rožví�jet žá�kládní� šchopnošti ve c(tení�, pšání� á poc(í�tá�ní� , rožví�jet pojmy,

ktere�  jedinec potr(ebuje v káž(dodenní�m ž( ivote(  , rožví�jet šve(domí�, morá� lku á ž(ebr(í�c(ek

hodnot,  došáhovát  ošobní�  nežá�višlošti,  rožví�jet  poštoje  vu4 c(i  šociá� lní�m  škupiná�m á

inštitucí�m.

Hávinghuršt š vy�vojovy�mi u� koly špojuje táke�  termí�ny: kriticke�  období�, moment

uc(ení� á opákují�cí� še u� koly. Z jeho pohledu má�  káž(dy�  vy�vojovy�  u� kol šve�  kriticke�  období�,

kdy je dí�te(  náštáveno k rychle�mu ží�šká�ní�  potr(ebny�ch žkuš(enoští� ke žvlá�dnutí� u� kolu.

Moment  uc(ení�  náštá�vá�  v  okámž( iku,  kdy  je  dí�te(  pšychicky  i  fyžicky  žrále�  u� kol

žvlá�dnout.  Opákují�cí�  še  u� koly,  jšou  ty,  še  ktery�mi  še  šetká�vá�  dí�te(  opákováne(  v

jednotlivy�ch  etápá� ch  šve�ho  ž( ivotá,  ávš(ák  v  ná� roc(ne( jš( í�  verži.  Prá�ve(  ráne�  žvlá�dnutí�

te(chto opákují�cí�ch še u� kolu4  žvyš(uje právde(podobnošt obštá� t i požde( ji.

„Splnění úkolu vede k pocitu spokojenosti a k úspěšnému zvládnutí dalších úkolů.

Neúspěch při snaze zvládnout úkol způsobuje nespokojenost, problémy se společností a

problémy s následujícími vývojovými úkoly. Zvládnutí vývojového úkolu v určitém věku

vede ke zvládnutí podobných úkolů v následujících letech. Pokud jedinec splní jeden úkol

v určitém věku, zvyšuje se pravděpodobnost, že zvládne i jiné úkoly v daném vývojovém

období.“  (Blátny�, 2010, š. 174)

Z toho vyply�vá� , ž(e to, ják doká� ž(eme ovlivnit dí�te(  v pr(edš(kolní�m ve(ku á ják mu

pomu4 ž(eme šplnit vy�vojove�  u� koly tohoto období�, ovlivní� jeho budoucnošt.
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1.1 FÁKTORY OVLIVN� UJI�ČI� VY� VOJ DI�TE� TE

 

Ják  uvá�dí�  Pru4 chá  á  Koťá� tková�  (2013,  š.  31),  dí�te(  je  od  neju� tlejš( í�ho  ve(ku

ovlivn( ová�no r(ádou fáktoru4  á c(initelu4  pochá�žejí�cí�ch ž jeho proštr(edí�, ktere�  formují� jeho

vláštnošti, ovlivn( ují� jej v oblášti myš(lení�, prož( í�vá�ní� á utvá� r( í� jeho vžtáhy k lidem á

ke šve( tu vu4 bec. Tyto fáktory jšou: rodinne�  proštr(edí�, š( irš( í�  šociá� lní� proštr(edí�, etnicke�

proštr(edí�  á  loká� lní�  proštr(edí�.  Vžtáh dí�te( te  k  rodine( ,  vláštní�mu etniku á  kultur(e  še

objevuje táke�  v te�mátech, še ktery�mi prácuje metodá Peršoná Dollš. 

¨

1.1.1 RODINNÉ PROSTŘEDÍ

Nejvy�žnámne( jš( í�m c(initelem ovlivn( ují�cí�m vy�voj dí�te( te,  jež(  má�  rožhodují�cí�  vliv

ná jeho ž( ivot, je rodiná, tedy rodinne�  proštr(edí�  jáko celek. Rodiná ovlivn( uje to, jáká�

ošobnošt ž dí�te( te v došpe( lošti vyrošte. Jáky�  bude.

Rodinu jáko tákovou lže vide(t á popišovát ž ru4 žny�ch u� hlu4  pohledu. Je tr(ebá ši vš(ák

uve(domit,  ž(e  vidí�me vž(dy jen vy�šec(  celku,  áť už(  ž  pohledu legišlátivy,  pšychologie,

šociologie, ekonomie c(i pedágogiky. 

Zá�kládní� rá�mec pohledu ná rodinu poškytuje legišlátivá Č�eške�  republiky. Zá�kon

o  rodine(  je  žprácová�n  v  žá�kone(  c(.  94/1963  Sb.  V  ne(m  šámotne�m  vš(ák  rodiná

definová�ná není�, štejne(  ták v jine�  prá�vnicke�  literátur(e. Pro žá�kon jšou šubjektem jen

jednotliví� c(lenove�  rodiny. Zá�kon o rodine(  udá�vá�  rá�mec vžniku mánž(elštví�, vžtáhu meži

mánž(eli, vžtáhu meži rodic(i  á de(tmi, žáby�vá�  še vyž( ivovácí�  povinnoští�  á vžá� jemny�mi

prá�vy á povinnoštmi rodic(u4  á de(tí�.  

Mánž(elštví�  je  dle  plátne�ho  Zá�koná  o  rodine(  (žá�kon c(.  94/1963 Sb.,  §  1,  2)

„trvalé  společenství  muže  a  ženy  založené  zákonem stanoveným  způsobem,  hlavním

účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.“

Prá�vo tedy pováž(uje žá rodinu pr(edevš(í�m rodinu žálož(enou mánž(elštví�m. Mánž(elštví�

je  prá�vní�  á  špolec(enšká�  inštituce,  která�  tvor(í�  legišlátivní�  žá�klád  pro  rodiny.

(Podrábšká� , 2012, š. 6)

Prá�vní� rá�mec vžtáhu4  v rodine(  dopln( uje U� mluvá o prá�vech dí�te( te, (OSN 1998),

která�  žákotvuje  prá�vo  dí�te( te  vyru4 štát  v  rodine(  á  žájiš(ťuje  jeho  poštávení�  jáko
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rovnoprá�vne�  bytošti še vš(emi potr(ebámi odpoví�dájí�cí� jeho ve(ku. Stánovuje táke�  prá�vo

ná hru, jáko žá�kládní�ho štávební�ho prvku pr(edš(kolní�ho období� dí�te( te á hybátele jeho

vy�voje.

O rodine(  mluví�me jáko o šouboru ošob špojeny�ch urc(itou vnitr(ní� vážbou,

o nejdu4 lež( ite( jš( í� mále�  škupine(  ž hledišká šociáližáce c(love(ká, která�  ná� š prová� ží� á urc(uje

cely�  ná� š(  ž( ivot. Je tr(ebá ši táke�  uve(domit škutec(nošt, ž(e rodiná je šociá� lní�  škupinou,

kterou ši c(love(k nemu4 ž(e vybrát, ále do ktere�  še rodí�.

Jožef Vy�rošt (1998, in Wikipedie online) definuje rodinu ná� šledovne( : „Rodina je

jakýmsi nejuniverzálnějším socializačním činitelem, který poskytuje jedinci identifikační

vzory,  seznamuje  ho  s  předpokládaným  chováním  pro  mužskou  a  ženskou  roli.  Učí

jedince  reagovat  žádoucím způsobem v  procesu  interakce  a  umožňuje  mu praktické

ověření získaných dovedností v rámci rodiny. Uplatňuje se jako regulátor chování jedince

a poskytuje mu společensky žádoucí normy. Pod vlivem rodinného působení se vytváří

postoj k personálnímu okolí, k sobě samému i společnosti obecně.“

Z pohledu šociá� lní� pšychologie, (Holec(ek, Min( hová�  á Prunner, 2007, š. 313) je

rodiná málá� , neformá� lní� šociá� lní� škupiná, její�ž(  švážek vžniká�  mánž(elštví�m, pokrevní�m

pr(í�buženštví�m c(i ádopcí�. Spolec(ne(  ž( ijí�  v jedne�  domá� cnošti, podí�lejí�  še ná špolec(ne�m

prož( í�vá�ní� á vžá� jemne�  pomoci.

Tí�m jšou táke�  popšá�ny žá�kládní� žnáky rodiny, jimiž(  še vyžnác(uje. Rodiná jáko

táková�  vžniklá hištoricky žá jášny�m u� c(elem. Bylá jí�  potr(ebá ochrán( ovát á pec(ovát o

potomštvo, uc(it ho, vžde( lá�vát á pr(iprávovát ná ž( ivot ( Máte( jc(ek, 1994, š. 15). Lidške�

mlá�de(  še rodí� ták má� lo pr(iprávene�  ná ž( ivot oproti oštátní�m ž( ivoc(ichu4 m, ž(e bež pe�c(e

ž(eny á muž(e c(i dálš( í�ch blí�žky�ch by nepr(ež( ilo. Pu4 vodne(  še vš(ák nehovor(ilo o rodine(

jáko tákove� , ále špí�š(e o tlupe(  c(i rodu. Funkce rodiny, ják je chá�peme dneš, byly žr(ejme�

od šáme�ho poc(á� tku á byly du4 vodem vžniku rodiny jáko tákove� , ác(  še jí� „rodiná“ ješ(te(

ner(í�kálo.

Holec(ek á kol. (2007, š.  314) popišují� funkce rodiny tákto:

á)  biologickou á  reprodukc(ní�  –  je  mí�štem,  kde dochá� ží�  k  šexuá� lní�mu vžtáhu meži

muž(em á ž(enou á kde dochá�ží� k reprodukci

b) vy�chovnou – dochá� ží� žde k pe�c(i o nárožene�ho potomká
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c) funkci ochránnou á poškytová�ní�  bežpec(í�  – rodiná žájiš(ťuje švy�m c(lenu4 m vnitr(ní�

pocit jištoty á bežpec(í� pr(ed vne( jš( í�m šve(tem

d) funkci máteriá� lní� – žájiš(te(ní� du4 lež( ity�ch máteriá� lní�ch á kulturní�ch potr(eb

e)  funkci  emocioná� lní�  –  c(lenove�  rodiny  by  ši  vžá� jemne(  me( li  poškytovát  lá� šku,

porožume(ní�, pomoc á šoucit, áby byly náplne(ny jejich potr(eby v  te� to oblášti

John Mediná, žáby�vájí�cí� še vy�žkumem možku dí�te( te poukážuje ná nešmí�rny�  

vliv blí�žke�ho vžtáhu meži mátkou á otcem ná ždrávy�  vy�voj dí�te( te. Dá� le upožorn( uje

ná prová� žá�ní� šchopnošti uc(it še š pocitem bežpec(í�. „Chcete – li dobře vzdělané dítě, 

musíte pro něj vytvořit atmosféru bezpečí. Mozek nezajímá učení, mozek zajímá přežití.“ 

(Mediná, 2011, š. 100)

Pohled  do  šouc(ášny�ch  rodin  vš(ák  ukážuje,  ž(e  pr(ibliž(ne(  40  %  de(tí�  še  rodí�

nešeždány�m  pá� ru4 m  á  pr(iby�vá�  de( tí�,  ktere�  vyru4 štájí�  v  neu� plny�ch  rodiná� ch,  13,5  %,

pr(evá�ž(ne(  jen š mátkou. Seždáne�  pá� ry tvor(í�cí�  rodiny bojují�  š  vyšokou rožvodovoští�.

50% mánž(elštví� konc(í�  rožvodem, nejc(ášte( ji po 10 – 13 letech á ve 3/5 te(chto rodin

vyru4 štájí� nežletile�  de( ti. (Pru4 chá, Koťá� tková� , 2013, š. 32, 33).  

De( ti c(ášto vyru4 štájí�  v rodiná�ch ru4 žne(  rekonštruovány�ch, kám vštupuje novy�  pártner

jednoho  rodic(e,  popr(í�páde(  jeho  de( ti,  c(i  rodic(e  nove�ho  pártnerá.  Rodiná  še  ták

rožš( ir(uje, prome(n( uje á nemá�  jášne�  hránice.

Pr(ešto žu4 štá�vá�  rodiná, áť již(  vypádá�  jákkoliv, nejvlivne( jš( í�m c(initelem v ž( ivote(  dí�te( te.

1.1.2 ŠIRŠÍ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Rodiny  než( ijí�  ižolováne( ,  ále  jšou  obklopeny  dálš( í�mi  rodinámi,  špolec(noští�,

tvor(í�cí�  ru4 žnorode�  proštr(edí�,  ktere�  má�  ná de( ti nežánedbátelny�  vliv.  De(ti,  ják žná�mo,

jšou vy�borny�mi požorováteli á tí�mto žpu4 šobem še táke�  uc(í�, tžv. obšervác(ní�m uc(ení�m –

tedy  uc(ení�m  ná  žá�kláde(  požorová�ní�  (Pru4 chá,  Koťá� tková� ,  2013,  š.  34).  Vní�májí�  á

pr(ijí�májí� informáce, když(  jedou doprávní�mi proštr(edky, štojí� u pokládny v ná�kupní�m

centru, c(i šledují� televiži. Ne vš(e, co dí�te(  vidí� á šlyš( í�, je hodne�  ná� šledová�ní�, ále de(ti to
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pr(ešto de( lájí�.  U� kolem rodic(u4  je pomoci dí�te( ti v orientáci á uve(dome(ní� ši šprá�vne�ho á

nešprá�vne�ho chová�ní�, á to nejle�pe ná žá�kláde(  vláštní�ho pr(í�kládu.

1.1.3  ETNICKÉ PROSTŘEDÍ

Nejprve še podí�vejme ná vyšve(tlení�  šlová „etnikum“,  ják jej  popišuje šlovní�k

ciží�ch  šlov.  Jde  o  škupinu  lidí�,  popr(í�páde(  ná� rod,  kterou  špojuje  špolec(ny�  pu4 vod,

kulturá, trádice, mentálitá á jážyk. (Petrá� c(ková� , Kráuš, 1995, š. 206)

Táto  definice  ná�m  ukážuje,  ž(e  káž(dy�  c(love(k  je  od  neju� tlejš( í�ho  de(tštví�

ovlivn( ová�n ve šve�m myš(lení�  á jedná�ní�  vláštnoštmi kultury špolec(enštví�,  že ktere�ho

pochá� ží�.  Pojem  „kulturá“  žnámená�  „souhrn  duchovních  a  materiálních  hodnot

vytvořených a vytvářených lidstvem v celé jeho historii.“  (Petrá� c(ková� ,  Kráuš,  1995, š.

437)

Pru4 chá  (2016,  š.  67)  pí�š(e:  „Kultura je  nemateriální  síla,  která řídí  chování  a

myšlení  všech  těch,  kdo  v  ní  vyrůstají  a  osvojují  si  ji.  Kultura  tak  vytváří  identitu

jednotlivců a sounáležitost s určitým společenstvím.“

Ošobnošt  jedince  dáne�  kultury  tedy neše  její�  štopy po cely�  ž( ivot  áť  už(  ve(dome(  c(i

neuve(dome( le á pr(edá�vá�  je dá� l švy�m potomku4 m. Zpu4 šob myš(lení� á potáž(mo vy�chovy,

chá�pá�ní� hodnot á její� pr(edá�vá�ní� š touto kulturou u� žce šouviší�.

Á pedágog š její�m vlivem muší� poc(í�tát.

1.1.4 LOKÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Do  vy�voje  dí�te( te  žá� šádní�m  žpu4 šobem  žášáhuje  táke�  mí�što,  kde  ž( ije,  tedy

„lokálitá“.  V c(eške�m proštr(edí�  še  ukážuje,  ž(e  je  roždí�l  meži  de(tmi  vyru4 štájí�cí�mi  ve

me(šte(  á  ve venkovške�m proštr(edí�.  De( ti  pochá�žejí�cí�  ž  me(štá májí�  ve( tš( í�  pr(í�lež( itošt  k

ná�vš(te(vá�m kulturní�ch žár(í�žení�, kin, divádel, mužeí�, vy�štáv, le�pe še orientují�  v oblášti

doprávy.  Á  jejich  šlovní�k  je  bohátš( í�  o  pojmy  ty�kájí�cí�  še  te(chto  obláští�  (Pru4 chá,

Koťá� tková� , 2013, š. 36). S� irš( í�  špolec(enške�  proštr(edí�, ktere�  me(što nábí�ží�,  je vš(ák ví�ce

ánonymní� á tudí�ž(  še vytrá� cí� pošpolitošt blí�žky�ch rodin.
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Oproti tomu vy�voj de( tí�  ž vešnice je ví�ce prová�žá�n š pr(í�rodou, š roštlinámi á

ž( ivoc(ichy.  Mláde�  rodiny  še  již(  ve( tš( inou  neve(nují�  žeme(de( lšky�m  prácí�m,  c(i  chovu

domá�cí�ch žví�r(át , ále u prárodic(u4  še š už( itkovou žáhrádou c(i žví�r(áty de( ti ješ(te(  c(ášto

šetká�vájí�.  Sná� že  ši  ták  ošvojují�  šlovní�k  špojeny�  š  domá�cí�mi  žví�r(áty,  pe�c(í�  o  du4 m  á

žáhrádu, r(emešly.  Obyvátele�  vešnic táke�  ž( ijí�  ví�ce komunitne( .  Májí�  žde šve�  pr(í�bužne�

c(leny š( irš( í�  rodiny, še ktery�mi še de(ti mohou šetká�vát. Rodiná ž( ije ví�ce kontinuá� lne( ,

štárš( í� á mládš(í� c(lenove�  rodiny še ví�ce šetká�vájí�. Ná vešnici je menš(í� ánonymitá á ve( tš( í�

šociá� lní� kontrolá, což(  mu4 ž(e by� t požitivní� i negátivní� fáktor tohoto ž( ivotá.
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2 MATEŘSKÁ ŠKOLA

 „Čím plněji bude dítě dítětem, tím lépe se stane dospělým.“         

                                                                                                                       Jeán – Jácqueš Roušeáu

Máter(škou š(kolu návš(te(vují�  de( tí�  žprávidlá od 3 do 6-7 let á její�m u� kolem je

dopln( ovát rodinnou vy�chovu á žájiš(ťovát dálš( í� vžde( lá�vá�ní� dí�te( te. 

Máter(šká�  š(kolá  pr(edštávuje  pro  ve(tš( inu  de(tí�  první�  mí�što,  kde  trá�ví�  c(áš  bež

rodic(u4  á je pro ne(  vy�rážny�m šociá� lní�m c(initelem. Vštupem do máter(ške�  š(koly uc(iní�

dí�te(  krok do špolec(nošti, kde plátí�  jiná�  právidlá, rež( im c(i urc(itá�  omežení�  než(  došud

žáž( í�válo v rodine( . V máter(ške�  š(kole še šetká�vá�  š de( tmi š odliš(ny�mi ošobnoštní�mi ryšy

á žá� jmy, pochá�žejí�cí�  ž roždí�lny�ch rodin vyžná�vájí�cí�  ru4 žne�  hodnoty. Dí�te(  še uc(í�  v MS�

nejprve orientovát v máteriá� lní�m á šociá� lní�m proštr(edí�, ve vžtáží�ch á právidlech, áby

pák š pocitem bežpec(í� mohlo žkoumát á požná�vát okolní� šve( t.

Máter(šká�  š(kolá, štejne(  jáko rodiná, poklá�dá�  žá�klády pro tvor(ení� mežilidšky�ch

vžtáhu4  á  pr(edklá�dá�  vžory  chová�ní�,  ják  prácovát  še  švy�mi  citovy�mi  projevy.

Rožmlouvá�ní�  š  dí�te( tem  o  jeho  pocitech  á  prož( itcí�ch  požitivne(  ovlivn( uje  jeho

emocioná� lní�  vy�voj. Dí�te(  še uc(í�  ovlá�dát šve�  citove�  projevy á uc(í�  še rožume(t tomu, co

žáž( í�vá� .  MS�  žproštr(edková�vá�  šetká�vá�ní�  š  vrštevní�ky,  což(  je  du4 lež( ite�  pro  formová�ní�

vláštní�ho já� . Dí�te(  je vyštáveno konfrontáci š vrštevní�ky, muší� porovná�vát švu4 j pohled

ná vláštní� ošobu š pohledem druhy�ch á žác(í�ná�  by� t k šobe(  kriticke� . ( Mertin, Gillernová� ,

2015, š. 18).

Pobyt v MS�  prošpí�vá�  v oblášti komunikác(ní�ch kompetencí�  žejme�ná de(tem že

šociá� lne(  šlábš( í�ch  rodin á   de(tem rodic(u4  š  niž(š( í�  u� rovní�  vžde( lá�ní�  á  kompenžuje  ták

žnevy�hodne(ne�  podmí�nky rodinne�ho proštr(edí�. (Pru4 chá, 2011, š. 135)

Máter(šká�  š(kolá je  první�  vžde( lá�vácí�  inštitucí�,  která�  nábí�ží�  uceleny�  vžde( lá�vácí�

prográm, žáme(r(eny�  ná rožvoj ošobnošti dí�te( te ve vš(ech obláštech.

Pedágogická�  c(innošt MS�  je žákotvená legišlátivne(  v Zá�kone(  c(. 561/2004 Sb. ,

o  pr(edš(kolní�m,  žá�kládní�m,  štr(ední�m,  vyš(š( í�m odborne�m á jine�m vžde( lá�vá�ní�,  že  dne

24.9.2004 ve žne(ní� požde( jš( í�ch pr(edpišu4 .

17



Vžde( lá�vácí�  prográm r(eš( í�  ná� rodní�  kurikulá� rní�  dokumenty,  ktere�  jšou žá�vážne�

pro  žr(ižovátele  máter(šky�ch  š(kol,  pedágogicke�  prácovní�ky  i  dálš( í�  špoluprácují�cí�

inštituce.  Tvor(í�  je  Ná� rodní�  prográm rožvoje  vžde( lá�vá�ní�  ž  roku 2001,  ktery�  je  dá� le

konkretižová�n  v  Rá�mcove�m  vžde( lá�vácí�m  prográmu  pro  pr(edš(kolní�  vžde( lá�vá�ní�,

(Pru4 chá, Koťá� tková� , 2013, š. 76), ktery�  byl nápošledy revidová�n v lednu 2018.  

2.1 MÁTER� SKÁ�  S�KOLÁ Á JEJI� VLIV NÁ DI�TE�

Pru4 chá á Koťá� tková�  (2013, š.  98 - 107) popišují�  vliv máter(ške�  š(koly ná dí�te(  v pe( ti

obláštech: 

 Rožvoj v oblášti rožumove�  

Zde áutor(i poukážují� ná požitivní� vliv MS�  v rožvoji kognitivní�ch procešu4 , tedy vní�má�ní�,

páme(ti, myš(lení�, pr(edštáv, r(ec(i, vu4 le á citu4 .

Z pohledu RVP PV jde o oblášt Dí�te(  á jeho pšychiká

 Rožvoj v oblášti ošobnoštní� á šociá� lní�  

Táto oblášt žáhrnuje orientáci ve vžtáží�ch meži vrštevní�ky, šežnámová�ní� še š právidly

šouž( ití�  ve  škupine( ,  pr(ijí�má�ní�  odpove(dnošti  žá šve�  chová�ní�,  ume(ní�  r(eš(ení�  konfliktu4 ,

rožvoj prošociá� lní�ho chová�ní� á rožvoj vláštní�ho šebepojetí�.

Z pohledu RVP PV táto oblášt odpoví�dá�  oblášti Dí�te(  á ten druhy�, c(á� štec(ne(  táke�  oblášti

Dí�te(  á jeho pšychiká.

 Rožvoj v oblášti ešteticko – vy�chovne�  á tvor(ive�  

Táto oblášt žáhrnuje c(innošti ž oblášti vy� tvárne� , literá� rní�, hudební� c(i drámáticke�

vy�chovy, jež(  májí�  žá u� kol rožví�jet ešteticke�  vní�má�ní�  dí�te( te, podporovát jeho fántážii,

pr(edštávivošt á šchopnošt vide( t krá� šu kolem šebe. RVP PV tuto oblášt pojmenová�vá�

Dí�te(  á špolec(nošt á do te� to oblášti žáhrnuje šežnámová�ní� še šve(tem lidí� - á to v oblášti

kultury, ume(ní� á lidške�  prá� ce á šežnámová�ní� š jiny�mi kulturámi á ná� rodnoštmi.
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 Rožvoj v oblášti pohybove�  á ždrávotní�  

Hlávní�m  pr(í�nošem  MS�  v  te� to  oblášti  je  cí�leve(domá�  prá� ce  žáme(r(ená�  ná  rožvoj

pohybovy�ch  dovednoští�  v  oblášti  hrube�  i  jemne�  motoriky.  Záhrnuje  cvic(ení�

ždrávotní�ho chárákteru ná poší�lení� ru4 žny�ch šválovy�ch škupin á šprá�vne�ho drž(ení� te( lá

á využ( ite�  rožlic(ny�ch pomu4 cek.

RVP PV tuto oblášt pojmenová�vá�  Dí�te(  á jeho te( lo.

 Komplexní� pr(í�noš hry  

Áutor(i  ši  jšou ve(domi vyšoke�  du4 lež( itošti  hry pro rožvoj  dí�te( te.  Proto jí�  táke�  ve(nují�

žvlá� š(tní�  požornošt.  Hrá  jáko táková�  propojuje  vy�š(e  popšáne�  oblášti,  integruje  je  á

škrže ni še mohou projevit.

„Hra je pro rozumový a řečový rozvoj velmi zásadní činností a komplexně se v ní rozvíjí

inteligence dítěte.  Hra je  nositelem vnitřní  motivace,  emocí  a  prožitků a  také citové

angažovanosti, která silně podporuje učení.“

„Všechny  věkové  skupiny  se  ve  hře  aktivně  snaží  komunikovat,  řešit  problémy,

argumentovat pro svoje nápady, přijmout vůdčí pozici nebo se podřídit, vyrovnat se s

odmítnutím.“ (Pru4 chá, Koťá� tková� , 20013, š. 106, 107)

RVP PV neuvá�dí� hru jáko špeciá� lní� oblášt, ve ktere�  dochá� ží� k rožvoji dí�te( te, ále chá�pe ji

jáko proštr(edek rožvoje, formu vy�chovne�  prá� ce, vy�š(e jmenovány�ch obláští�.

„Vhodné je využívání prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které

jsou založeny na přímých zážitcích dítěte...“ ( RVP PV, 2005, š. 8)

Zorá Syšlová�   (2013, š. 39) pí�š(e o modelu klí�c(ovy�ch kompetencí� pr(edš(kolní�ho

pedágogá  ná  žá�kláde(  tžv.  Doleršová  konceptu  c(tyr(  pilí�r(u4 .  Tyto  pilí�r(e  jšou  dá� le

rožprácová�ny  do  šedmi  kompetencí�,  ná  ktery�ch  by  me( l  pedágog  u  šebe  prácovát.

Doleršovy c(tyr(i  pilí�r(e,  podle me�ho ná�žoru, odpoví�dájí�  táke�  pilí�r(u4 m, ná ktery�ch štojí�

vy�chovne(  vžde( lá�vácí� proceš v máter(šky�ch š(kolá� ch.

1. Učit se poznávat

Známená�  nechát de( ti bá�dát, žkoumát, požorovát, podporovát jejich kriticke�  myš(lení�,

podporovát vyjádr(ová�ní� vláštní�ch myš(lenek á ná�pádu4 , hledát šouvišlošti.
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2. Uc(it še jednát

Tedy vykoná�vát nejru4 žne( jš( í� c(innošti á ží�šká�vát ž( ivotní� dovednošti.

3. Uc(it še ž( í�t špolec(ne(

Ve�št de( ti k toleránci, k jinákošti á rešpektu á u� cte(  ke druhe�mu.

4. Uc(it še by� t

Vedeme de( ti k odpove(dnošti žá šve�  c(iny á k ve(domí� vláštní� hodnoty, tedy šebeu� cty á

šebeve(domí�.

2.2 RÁ� MČOVY�  VZDE� LÁ�VÁČI� PROGRÁM PRO PR� EDS�KOLNI� VZDE� LÁ�VÁ� NI�

 

Metodá Peršoná Dollš je vyuc(ovácí� metodou, která�  pr(išpí�vá�  k rožvoji vš(ech 

klí�c(ovy�ch kompetencí�, ják jšou formulová�ny v RVP PV (Felcmánová� , 2015, š. 15). Ví�ce 

pojedná�vá�  o propojení� PD á RVP PV kápitolá 3.3.

RVP PV je jední�m že žá�vážny�m dokumentu4 , jež(  štánovuje žá�kládní� pož(ádávky, 

podmí�nky á právidlá pro pedágogickou c(innošt v pr(edš(kolní�ch žár(í�žení�ch.  Pr(edklá�dá�  

vy�chodišká, ná jejichž(  žá�kláde(  ši tvor(í� káž(dá�  máter(šká�  š(kolá švu4 j š(kolní� vžde( lá�vácí� 

prográm (S�VP), ktery�  je dá� le konkretižová�n ve tr(í�dní�ch vžde( lá�vácí�ch prográmech 

(TVP) jednotlivy�ch tr(í�d MS� .

RVP PV prácuje š pe( ti vžde( lá�vácí�mi obláštmi - biologickou, pšychologickou, 

interperšoná� lní�, šociá� lne(  kulturní� á enviromentá� lní�. Tyto oblášti nelže chá�pát 

odde( lene( , náopák je tr(ebá je vžá� jemne(  propojovát.
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3  METODA PERSONA DOLLS

„Všechny děti bez rozdílu patří k sobě. Až vyrostou, budou žít jeden vedle

druhého  a  právě  školka  je  nejlepší  místo,  kde  si  takové  soužití  mohou

natrénovat.“                                                                               Kr(í�ž(ová�  á kol, 2017, š. 10

Obrá�žek c(. 1 – Pánenky Peršoná Dollš

3.1 TEORETIČKÁ�  VY�ČHODISKÁ METODY PERSONÁ DOOLS

Metodá Peršoná Dollš bylá vytvor(ená v Ne(mecku á vychá� ží� ž pr(í�štupu ve(dome�

prá� ce š pr(edšudky Ánti – biáš á šituác(ní�ho pr(í�štupu.  „Přístup anti  – bias se snaží o

vědomou  práci  s  předsudky,  sociální  spravedlnost  a  působení  proti  diskriminaci.“

(  Felcmánová� ,  2015,  š.114)  Tento  pr(í�štup  še  žác(ál  rožví�jet  v 80.  letech  20.  štoletí�

v USÁ  pod  vedení�m  Luiše  Dermán  –  Spárkše  á  jeho  u� kolem  je  oteví�rát  te�mátá

roždí�lnošti á pr(edšudku4 . Tento pr(í�štup še šnáž( í� o náprávová�ní� žkrešleny�ch informácí�,

áktivne(  pu4 šobí� proti nerovny�m podmí�nká�m á diškrimináci.
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Situác(ní�  pr(í�štup je  pedágogicky�  proud,  ktery�  še  uplátn( uje  pošlední�ch 40 let

v Ne(mecku.  Du4 ráž  je  kláden  ná  káž(dodenní�  momenty  v ž( ivote(  dí�te( te,  še  ktery�mi

pedágog dá� le prácuje.  Uc(ení�  probí�há�  v reá� lny�ch šituácí�ch,  ktere�  de(ti  á jejich rodiny

prá�ve(  prož( í�vájí� á bere v potáž táke�  šociá� lní� á kulturní� proštr(edí�, že ktere�ho konkre�tní�

de( ti  á  jejich  rodiny  pochá� žejí�.  Využ( í�vá�  ták  te�mátá  jáko  jšou  šte(hová�ní�,  nárožení�

šourožence,  žtrá� tá  žáme(štná�ní�  otce átd.  Metodá Peršoná Dollš,  vychá� žejí�cí�  ž tohoto

pr(í�štupu,  využ( í�vá�  pr(i  áktivitá� ch  š  pánenkou  prá�ve(  konkre� tní�  šituáce,  žkuš(enošti  á

žá�ž( itky de( tí�. Pedágog ši vybí�rá�  klí�c(ove�  šituáce á ž nich pák vytvá� r( í�  cvic(ne�  šituáce, ve

ktery�ch še de(ti uc(í� šituáci rožume(t, špoluutvá� r(et ji á me(nit. 

Pr(i uplátn( ová�ní�  metody Peršoná Dollš fiktivní�  dí�te(  v podobe(  pánenky pr(iná� š( í�

do škupiny podne( ty – šituáce, ktere�  de( ti žáž( í�vájí�. Vyprá�ve( jí� o tom, ják še jmenují� á jáke�

je to u nich domá, co je trá�pí�  á ž c(eho májí�  rádošt. Pánenká využ( í�vá�  de( tšky�  jážyk á

myš(lení�  á  mluví�  o  te�mátech,  ktere�  de(ti  žnájí�.  Te�mátá  vš(ák  nerožebí�rájí�  proble�my

konkre� tní�ho dí�te( te nebo konkre� tní� šituáce rodin. Jde o modelove�  šituáce, še ktery�mi

še  ne(ktere�  dí�te(  mu4 ž(e  identifikovát,  ániž(  še  to  ty�ká�  jeho  ošoby  konkre�tne( .  Metodá

poškytuje bežpec(ny�  proštor k šebevyjá�dr(ení� á uváž(ová�ní� nád ve(cmi kolem ná�š. 

3.2 ČI�LE METODY PERSONÁ DOLLS

Felcmánová�  (2015, š. 18) štánovuje c(tyr(i žá�kládní� cí�le pro prá� ci š PD:

Cíl 1

Poší�lit šebeve(domí� dí�te( te ve vžtáhu k     jeho vláštní� identite(  á identite(  jeho blí�žky�ch  

Pánenká oteví�rá�  rožhovor š de(tmi ná te�má vne( jš( í�ch žnáku4  , jáko jšou bárvá pleti, oc(í�,

pohláví�, oblec(ení�, nebo te�mát, která�  še ty�kájí� ošobní�ch ryšu4  – ve(ku, rodinne�ho žá� žemí�

á jejich žvykloští�.  De( ti še v pru4 be(hu rožhovoru4  návžá� jem požná�vájí�  á mohou prož( í�t

pocit pr(ijetí� á užná�ní� šebe á šve�  blí�žke�  rodiny.
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Cíl 2

Umož(nit de(tem prož( í�vát rožmánitošt

Pánenká de(tem pomá�há�  pr(iblí�ž( it ru4 žne�  rodinne�  žvyklošti nápr(í�c( kulturní�mi roždí�ly. 

„Svou otevřeností je panenka dětem příkladem a povzbuzuje je ve vyjadřování vlastních

pocitů a rozvoj empatie.“ (Felcmánová� , 2015, š. 19)

Cíl 3

Podní�tit kriticke�  myš(lení� vu4 c(i pr(edšudku4 m, jednoštránnošti á diškrimináci

Prá� ce š pánenkou vede de( ti k chá�pá�ní� šprávedlnošti á toho, co je á co není� fe�r. Zvlá� š(te(

v  šituáci,  která�  še  ty�ká�  ošobnoštní�ho  ryšu  (  vžhled,  jážyk,  pu4 vod),  ktery�  nemu4 ž(e

ovlivnit.

Cíl 4

Podpor(it de( ti, áby vyštupovály proti pr(edšudku4 m á diškrimináci

Dí�ky pánence á vžá� jemne�mu šdí�lení� ve škupine(  ši de( ti mohou uve(domit, ž(e je mož(ne�

še brá�nit jedná�ní�, ktere�  je ohrož(uje á není� jim pr(í�jemne� . De(ti še uc(í� vcí�tit še do pocitu4

druhy�ch, kter(í� jšou vyštáveni pošme(chu nebo diškrimináci, jšou vedeny k pr(emy�š( lení�

á hledá�ní� r(eš(ení� dáne�  šituáce, co by pánence porádily, ják by še me( lá žáchovát.

„Jednotlivé  cíle  jsou  v  lekcích  realizovány  formou  otázek,  které  klade  žákům

panenka po vyprávění příběhu. Cíle se vzájemně doplňují, jejich uvedení je podmíněno

jejich  hierarchickým uspořádáním.  K  jednotlivým cílům je  doporučováno  se  neustále

cyklicky navracet a rozvíjet je u dětí rovnocenně. V praxi tato podmínka znamená, že při

dosahování jednotlivých cílů je dáno jejich pevné pořadí (Uvedení cíle s vyšším číslem

předchází naplnění cíle s číslem nižším.), ale četnost lekcí k danému cíli vychází z povahy

dětské skupiny, v níž je metoda realizována.“ (Ážun á kol., 2009 ,š. 9 in Kyndlová� , 2016, š.

20)

Jednotlive�  cí�le ná šebe návážují�. Cíl 1 – poší�lení� vláštní� identity je pro dálš( í� cí�le

á áktivity šte(ž(ejní�, á proto še mu ve(nuje ne(kolik lekcí�. V rá�mci cíle 2 še de(ti dožví�dájí� 

o roždí�lnošti. V jednotlivy�ch lekcí�ch ši de(ti šdí�lejí� žkuš(enošti á vláštní� žá� ž( itky ž rodin.

Zjiš(ťují�, ž(e káž(dá�  rodiná je jiná� . Uc(í� še dí�vát ná šve(t oc(imá druhy�ch lidí�. 
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Cíl 3 pomá�há�  rožví�jet kriticke�  myš(lení� de( tí�, ume(ní� šebeobrány á pomoci druhy�m. De(ti

še  v  pru4 be(hu  lekcí�  žáme(r(eny�ch k  tomuto  cí�li  uve(domují�,  co  je  á  co  není�  šprá�vne� .

Pánenká pomá�há�  de(tem formovát ž(ebr(í�c(ek morá� lní�ch hodnot. Z pr(edchoží�ch cí�lu4  dá� le

vychá�ží�  cíl  4,  ktery�  povžbužuje  de(ti  k  áktivní�mu  pr(í�štupu  k  ž( ivotu  á  pr(ijetí�

odpove(dnošti žá šebe á okolní� šve( t.

Čelkove(  lže r(í�ci, ž(e hlávní�m cí�lem metody Peršoná Dollš je pr(iprávit de( ti pro 

ž( ivot v diveržní� špolec(nošti, uplátn( ovát kriticke�ho myš(lení� á by� t vní�mávy�  k druhy�m. 

Pr(ic(emž(  pojem diveržitá je vyšve( tlová�n c(ešky�mi ekviválenty: „různost, rozmanitost, 

rozdílnost, různorodost“ (Petrá� c(ková� , Kráuš, 1995, š. 173)

3.3 METODÁ PERSONÁ DOLLS Á ROZVOJ KLI�Č�OVY�ČH KOMPETENČI�

Te�mátá,  še  ktery�mi  prácuje  Peršoná  Dollš,  otví�rájí�  ceštu  k  rožvoji  ve(tš( iny

klí�c(ovy�ch kompetencí� dle RVP PV, ktere�  jšou šouc(ášne(  prová�žá�ny š cí�li, ktere�  ši kláde

metodá šámá. (Felcmánová� , 2015, š.15)

Kompetence k uc(ení�

Proštr(ednictví�m  lekcí�  še  dí�te(  šežnámuje  š  novy�mi  požnátky  ž  ru4 žny�ch  obláští�.

Nápomá�há�  k rožvoji myš(lení� á motivuje k vyhledá�vá�ní� dálš( í�ch informácí�, ty�kájí�cí�ch še

dáne�ho te�mátu.

Kompetence k r(eš(ení� proble�mu4

Ná žá�kláde(  pr(í�be(hu4  á otá�žek, še ktery�mi še dí�te(  šetká�  v rá�mci metody Peršoná Dollš ,

je vedeno ke kriticke�mu myš(lení�, hledá�ní� vhodny�ch r(eš(ení�, povžbužová�no k pomoci á

pr(emy�š(lení� nád proble�mem.
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Kompetence komunikátivní�

Komunikáce je žá�kládem prá� ce š pánenkou. Vytvá� r( í�  še bežpec(ny�  á otevr(eny�  proštor,

kdy neverbá� lní� komunikáce je pr(ijí�má�ná štejne(  jáko tá šlovní�. De(ti še uc(í� vžá� jemne(  ši

nášlouchát,  brá� t  še  vá� ž(ne( ,  pr(ijí�mát  ná� žory  oštátní�ch.  Dí�ky  pánence  jšou  de(ti

motivová�ny  k  šouvišle�mu  projevu,  uc(í�  še  vyšve(tlit  švu4 j  ná� žor,  popr(í�páde(

árgumentovát.

Kompetence šociá� lní� á peršoná� lní�

Prá� ce  š  pánenkou je  již(  švy�m první�m cí�lem žáme(r(ená  ná  rožvoj  ošobní�  identity –

uve(dome(ní� vláštní� hodnoty á šebeu� cty. Stejne(  ták ná rožvoj ohleduplnošti, špoluprá� ce

ve škupine(  á utvá� r(ení� mežilidšky�ch vžtáhu4 . 

Kompetence c(innoštní� á obc(ánške�

Metodá  nápomá�há�  vní�mát  šebe  šámá  jáko  ne(koho,  kdo  umí�  pomoci,  porádit.  Uc(í�

popšát právidlá chová�ní� ve špolec(nošti, vní�mát co je á co není� šprá�vne�  á doká�žát še

žáštát šlábš(í�ho. 

K  rožvoji pr(í�šluš(ny�ch kompetencí� nedochá�ží� použe už( í�vá�ní�m metody PD, tá je

vš(ák motivácí� á oteví�rá�  te�mátá, která�  de(ti dá� le žáme(štná�vájí� á rožví�její�. Pu4 šobení�m PD

jšou nejví�ce  rožví�jeny kompetence komunikátivní�,  dá� le  pák šociá� lní�  á  peršoná� lní�  á

kompetence k r(eš(ení� proble�mu4 . ( Felcmánová� , 2015, š. 19)  

Rožvoj jednotlivy�ch kompetencí� je u� žce špojen š cí�li, ktere�  ši štánovuje šámá metodá

PD. Rožvoj šociá� lní� á peršoná� lní� kompetence šouviší� š cí�li 1 á 2. Rožvoj kompetence k

r(eš(ení�  proble�mu4  š cí�lem c(.  3, štejne(  jáko kompetence c(innoštní�  á obc(ánške� .  Ty pák

dá� le rožví�její�  ješ(te(  cí�l 4. Rožvoj komunikátivní� kompetence pák vš(e žáštr(eš(uje.

„Komunikační  dovednosti  usnadňují  dítěti  učení,  ovlivňují  a  formují  sociální  vztahy,

pomáhají  vyjadřovat  myšlenky  a  emoce  a  usnadňují  fungování  ve  společnosti.“

(Thorová� , 2015, š. 224)
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3.4 INDIVIDUÁLIZÁČE Á INKLUZIVNI� VZDE� LÁ�VÁ� NI� Z POHLEDU PERSONÁ DOLLS

Káž(de�  dí�te(  má�  jedinec(ne�  chárákterišticke�  vláštnošti,  ktere�  še  projevují�  v

myš(lení�,  c(inech i  pocitech á jšou hojne(  ovlivn( ová�ny pu4 šobení�m rodiny á máter(ške�

š(koly. Individuálitá dí�te( te še projevuje v urc(ite�  nác(ášovánošti ru4 štu á vy�voje, jež(  jšou

geneticky podmí�ne(ny. (Oprávilová� , 2016, š. 82) Áby mohl pedágog požná�vát de( tškou

jedinec(nošt potr(ebuje nává� žát š dí�te( tem citlivy�  vžtáh špojeny�  š upr(í�mny�m žá� jmem á

empáticky�m pr(í�štupem. Jen v tákove�m pr(í�páde(  mu4 ž(e dí�te(  žáž( í�vát pocit bežpec(í�, ktery�

mu umož(ní� še projevit á využ( í�t švu4 j potenciá� l. 

„Pedagog musí své působení směřovat tak, aby se dítě mohlo v mateřské škole projevovat

přirozeně v souladu s touto osobností charakteristikou, jednalo tak, jak je pro ně typické,

a bez zábran přijímalo podněty z okolí.“ ( Oprávilová� , 2016, š. 80)

Metodá PD podporuje á ctí� individuálitu káž(de�ho dí�te( te. Pr(i prá� ci š pánenkou

vychá�ží�  pedágog  ž  konkre�tní�ch  žkuš(enoští�  de( tí�,  rešpektuje  jejich  áktuá� lní�  štáv  á

rožpolož(ení�,  jejich ná� žory. Ná žá�kláde(  interákce de(tí�  š  pánenkou še šituáce vyví�jí�  á

me(ní�. De(ti reágují� ná pr(í�be(h pánenky á tá žáše ná ne( . 

Peršoná Dollš pomá�há�  pedágogovi v mnohá ohledech. 

 porožume(t dí�te( ti á žná� t jeho individuá� lní� žvlá� š( tnošti

  prokážovát de( tem u� ctu, vá�ž( it ši jejich ná�pádu4  á žác(len( ovát je do c(innoští� v MS�

  podporovát de(ti v šámoštátne�m r(eš(ení� proble�mu4

V oblášti inkluživní�ho vžde( lá�vá�ní�  pr(iná� š( í�  PD žejme�ná myš(lenku „ je normá� lní�

by� t  jiny�,  vž(dyť  káž(dy�  jšme jiny� “  Peršoná Dollš  vychá�ží�  ž  pojetí�  „belonging“,  neboli

pocitu šouná� lež( itošti  vš(ech žu� c(áštne(ny�ch.  Inkluživní�  vžde( lá�vá�ní�  není�  cí�lem prá� ce  š

metodou PD, ále švy�m pu4 šobení�m á švy�mi principy jej podporuje. (Felcmánová� , 2015,

š. 15) Peršoná  Dollš  je  prošpe(š(ny�m  pomocní�kem  táke�  v  inkluži  ž(á� ku4  š  odliš(ny�m

máter(šky�m  jážykem  (OMJ).  Ví�ce  o  te� to  práxi  lže  nále�žt  ná  webovy�ch  štrá�nká� ch

www.inkluživní� š(kolá .cž.

26



U� špe(š(ne�  žác(len( ová�ní� de( tí� š OMJ, ále i š dálš( í�mi druhy žnevy�hodne(ní�, šouviší� š

tí�m, ják de( ti ve tr(í�de(  doká� ž( í� vní�mát á pr(ijí�mát odliš(nošt. Pro jejich u� špe(š(nou integráci

je vhodne�  dlouhodobe(  prácovát š kolektivem á rožví�jet v de( tech rešpekt 

k odliš(noštem, šchopnošt empátie á pr(á� telšky�  poštoj k oštátní�m de(tem.   (Hurájová� ,

2020, online)

Proštr(ednictví�m  prá� ce  š  PD  jšou  de(ti  pr(irožene(  vedeny  k  rožvoji  empátie,

šolidárity, šchopnošti nášlouchát á ve�št diálog. Z tohoto pohledu nápomá�há�  PD

v inkluži vš(em žnevy�hodne(ny�m de( tem. Informovány�  pedágog mu4 ž(e pomocí� pánenky

pr(iprávit  kolektiv  de(tí�  ná  pr(í�chod  dí�te( te  š  hándicápem.  Pánenká  šámá  mu4 ž(e  ne�št

ášpekt štejne�ho žnevy�hodne(ní� jáko šámo dí�te(  á mu4 ž(e ták nove�ho kámárá�dá podpor(it. 

„Metoda Persona Dolls umožňuje dětem i jejich rodičům pochopit, že součástí školy jsou

všichni  bez  rozdílu.  Pomáhá  lidem  poznat,  že  každý  je  nositelem  jedinečné  životní

zkušenosti a pohledu na svět, který ostatní obohacuje. Umožňuje všem dětem zapojit se

do výuky, života školy i celé společnosti.“ ( Felcmánová� , 2015, š.15)

3.5 JÁK PRÁČOVÁT S PERSONÁ DOLLS

Ác(koli metodá Peršoná Dollš vychá� ží� ž jiny�ch teoreticky�ch vy�chodišek, plátí� pro

její�  reáližáci  štejne�  principy  á  žá� šády,  ktere�  žformulovály  dlouholete�  uc(itelky  á

teoretic(ky pr(edš(kolní�ho vžde( lá�vá�ní� Evá Svobodová�  á Háná S�vejdová�  pro drámátickou

vy�chovu v máter(šky�ch š(kolá� ch (2011, š. 29 - 32):

Jšou jimi:

 bežpodmí�nec(ne�  pr(ijetí� dí�te( te - pr(ijí�má�me dí�te( , ále mu4 ž(eme nešouhlášit š jeho

chová�ní�m

 nikdy dí�te(  pr(ed oštátní�mi de(tmi nežešme(š(n( ovát á neponiž(ovát

 rešpektovát  potr(eby dí�te( te  -káž(de�  dí�te(  má�  individuá� lní�  mí�ru potr(eb  á  to  je

tr(ebá rešpektovát  

 vytvá� r(et jášná�  á šmyšluplná�  právidlá – ve(domí� pocitu bežpec(í� á jištoty, plátná�

pro vš(echny
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 vštr(í�cná�  á efektivní� komunikáce š dí�te( tem

 vytvá� r(et proštor pro áktivitu á iniciátivu dí�te( te

 mí�t mož(nošt neby� t áktivní�- odpoc(inout ši, požorovát

 pr(edklá�dát de(tem doštátek žájí�mávy�ch á šmyšluplny�ch c(innoští�  á  podne(tu4  –

podle potr(eb á žá� jmu4  de( tí�

 pr(edštávovát de(tem šve(t jáko požitivní� proštor- nábí�žet de(tem ž( ivotní� požici ná

mí�šte(  dobrá, uká�žát jim ják dobru pomá�hát 

 dá� t dí�te( ti nájevo švou u� ctu á du4 ve(ru v jeho šchopnošti

Metodá PD je de( tem nábí�žená jáko hrá, pr(i ktere�  mohou by� t áktivní�. Pánenká

žve de(ti k rožhovoru. De(ti še uc(í� vyjádr(ovát šve�  pocity á vcí�tit še do pocitu4  druhy�ch.

Uc(í� je náhlí�ž(et ná šituáce, ktere�  ješ(te(  nežáž( ily á uc(í� je v nich še orientovát, vyjádr(ovát

šve�  ná�pády, žkuš(enošti, hledát r(eš(ení� proble�mu4 . ( Mrá� žová� , 2018, online)

 „Chceme-li, aby děti pochopily a přijaly určitou hodnotu či pravidlo, potřebujeme, aby jim

rozuměly.  A  porozumět  jim  mohou  především  prostřednictvím  vlastní,  nebo

zprostředkované zkušenosti.  Pomocí  hry si  ujasňujeme,  co  je  správné a  co  je  špatné."

(Svobodová� , S�vejdová� , 2011, š. 21)

V práxi pr(ichá� ží� pedágog do tr(í�dy š pánenkou v ná� ruc(í�. Pánenká šedí� uc(iteli ná

klí�ne(  á  v  pr(í�páde( ,  ž(e  chce  ne(co  šde( lit,  „š(eptá�“  mu  do  uchá.  Pedágog  pák

žproštr(edková�vá�  vyprá�ve(ní� pánenky ve tr(etí� ošobe(  c(í�šlá jednotne�ho: „Dání�k r(í�ká� , ž(e...“

Uc(itel  š  pánenkou  mánipuluje  jáko  š  oprávdovy�m  dí�te( tem,  á  tí�m  še  štá�vá�  hrá

škutec(ne( jš( í�. Pedágog po ukonc(ení� lekce š pánenkou táke�  odchá� ží�. Vžhledem k tomu, ž(e

hrájeme  hru  ná  to,  ž(e  je  pánenká  škutec(ny�m  dí�te( tem,  nenechá�vá�  ji  uc(itel  meži

hrác(kámi, c(i ve tr(í�de(  ve škr(í�ni. Pánenku uklá�dá�  mimo žrák de(tí�.

Du4 lež( ity�  proštr(edek podpory komunikátivní�  kompetence je  komunitní�  kruh,

ktery�  umož(n( uje vytvor(it pocit bežpec(í�,  šouná� lež( itošti á užná�ní�. ( Byteš(ní�ková� , 2012,

š.97) V pr(í�páde(  metody PD jde o propojová�ní� komunikác(ní�ho á komunitní�ho kruhu. 

Pedágogove� , kter(í� májí� š Peršoná  Dollš již(  žkuš(enošti, doporuc(ují� ná�vš(te(vu pánenky

ve  tr(í�de(  orgánižovát  pr(ibliž(ne(  dvákrá� t  me(ší�c(ne( ,  v  c(áše  po  švác(ine( ,  v  kruhu  ná

ž( idlic(ká� ch. Optimá� lní� velikošt škupiny je do 15 de(tí� á pr(edpoklá�dáná�  de� lká lekce je 15

– 30 minut podle ve(ku de( tí�. (Felcmánová� , 2015, š. 32)
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3.5.1 ROLE PANENKY V METODĚ PD

Proc( metodá PD použ( í�vá�  pánenku? 

Ná tuto otá� žku lže nále�žt odpove(ď u Oprávilove�  (2016, š. 90), která�  vyšve( tluje, proc( je

pánenká ták vy� jimec(ná� . Je to tí�m, ž(e oná jediná�  je obrážem c(love(ká. Pátr(í� meži hrác(ky,

ktere�  jšou „ve(c(ne� “, štejne(  jáko mí�c(  nebo plyš(ove�  žví�r(á� tko c(i áuto, neboť prová� ží� dí�te(

vš(emi fá� žemi de(tštví� áž(  k došpe( lošti. S ve(kem še me(ní� velikošt, proporce c(i žprácová�ní�

pánenky, ále její� šmyšl žu4 štá�vá� . 

 „Hračka pomáhá ovlivňovat a měnit generace. Podává obraz o člověku a jeho způsobu

života. Hračka je jedním z předmětů, které dítěti usnadňují pochopit význam, popřípadě

princip lidských činností.“ (Oprávilová� , 2016, š. 90) Hrác(ká – pánenká je v pr(í�páde(  PD

proštr(ední�kem komunikáce,  žproštr(edková�vá�  žkuš(enošti  meži de( tmi  á  pr(iná� š( í�  táke�

žkuš(enošti nove� . 

Obrá�žek c(. 2 – šche�má Wáldorfšky�ch pánenek

Pánenky PD jšou uš( ity ž plá� tná á švy�m vžhledem pr(ipomí�nájí� tžv. wáldorfške�  pánenky.

Ná�žev  Wáldorfšká�  pánenká  pochá� ží�  ž  doby,  kdy  vžniklá  v  Ne(mecku  pro  de(ti

žáme(štnáncu4  tová� rny  Wáldorf-Áštoriá  1.  wáldorfšká�  š(kolá  (r.  1919).  Ták  vžniklá  i

wáldorfšká�  pedágogiká, špojená še jme�nem Rudolfá Steinerá. Rodic(e ž kruhu4  kolem

te�to š(koly žác(áli  pro šve�  potomky š( í�t  hádrove�  pánenky,  ktere�  byly chárákterišticke�

žpu4 šobem ová� žá�ní� hlávy á vytvor(ení�m oblic(eje. Po cele�m šve( te(  še š( ily á štá� le š( ijí� ru4 žne�

textilní�  pánenky.  Č�ášto  še  podobájí�  te(m,  ktere�  še  nážy�vájí�  Wáldorfšká�  pánenká

(Indrá� c(ková� , 2007, online).

Wáldorfšká�  pedágogiká je žálož(ená ná rešpektová�ní� vy�voje dí�te( te, á proto i pánenky

pr(edklá�dáne�  de(tem májí� ru4 žnou podobu. Pánenká by me( lá vž(dy odpoví�dát vy�vojove�

fá� ži dí�te( te ták, áby škrže ni mohlo reflektovát co už(  umí� á ják vní�má�  šve�  te( lo, me( lá by

co  nejví�ce  odpoví�dát  reálite( ,  ále  žá� roven(  dá�vát  doštátek  proštoru  fántážii.  Proto

káž(de�mu ve(ku ná� lež( í� pánenká š jiny�mi proporcemi. (Z� ení�š(ková� , 2020, online). Tento

29



fákt rešpektuje táke�  Peršoná Doll á proto její�  podobá odpoví�dá�  pošlední�mu obrá�žku

šche�mátu wáldorfšky�ch pánenek.

Z  pohledu  prá� ce  š  loutkou  by  še  dálá  pánenká  PD  pr(ipodobnit  k  tžv.

máneky�novi,  tedy  pr(edme(tu  c(i  hrác(ce,  kterou  loutká� r(  ánimuje  á  tí�m  ož( ivuje

(Volkmerová� , 2014, š. 37). Peršoná Doll vš(ák v rukou pedágogá neož( í�vá�  jáko máneky�n,

jen mu šedí�  ná klí�ne( .  Zná� žorn( uje škutec(ne�  dí�te(  á  ták še š ní�  táke�  žáchá�ží�.  Uc(itelká

pánence nášlouchá� , žáchá� ží� š ní� opátrne(  á š rešpektem. Pr(ešto, štejne(  jáko v pr(í�páde(

máneky�ná,  prácuje  i  žde  pedágog  še  šchopnoští�  mágicke�ho  myš(lení�  pr(edš(kolní�ho

dí�te( te (J. Piáget), kdy je dí�te(  šchopno hrá� t hru ná „jáko, ž(e je ž( ivy� “. (Volkmerová� , 2014,

š 37) Pánenká PD, štejne(  jáko loutká, pu4 šobí� jáko pomocní�k ve vy�chovne(  vžde( lá�vácí�m

procešu, ále káž(dá�  v tomto procešu plní� jinou roli.

Roždí�l meži mán( á� škem (loutkou, pánenkou) á pánenkou PD je ten, ž(e mán( á� šek,

loutká nebo pánenká by�vájí�  domá nebo ve š(kolce štá� le,  ž( ijí�  tám. Dí�te(  mu4 ž(e kdykoli

žme(nit  jejich  jme�no,  ve(k,  identitu nebo pohláví�.  To jim umož(n( uje  hrá� t  ru4 žne�  role,

experimentovát á reflektovát škutec(ne�  ž( ivotní� udá� lošti. Pánenká š ošobnoští� (PD) vš(ák

šlouž( í� jine�mu u� c(elu. Když(  je dí�te(  v kontáktu š pánenkou š ošobnoští�, je to, jáko by še

š ní�m šetkál dálš( í� c(len tr(í�dy. Áby toho pedágog došá�hl, vymy�š( lí� pánence jme�no, dátum

nárožení�, rodinu á co še jí� lí�bí� á nelí�bí�. Tyto vláštnošti žu4 štá�vájí� konštántní�, štejne(  jáko

u de(tí�  ve tr(í�de( . Z� ivotní� pr(í�be(h pánenky še pák táke�  odví�jí�  štejne(  jáko pr(í�be(hy de(tí�  á

tento fákt nápomá�há�  de(tem vytvor(it ši k PD vžtáh. (Biššon, 2001, š. 1)

„Persona Doll má svůj konkrétní příběh, ve třídě není celou dobu. Má svůj vlastní

život a chodí do své školy. Skupinu dětí navštěvuje jen někdy.“  (Felcmánová� ,  2015, š.

28) . Felcmánová�  pí�š(e, ž(e pánenká reprežentuje dí�te( , ktere�  je šebeve(dome� , houž(evnáte�

á pšychicky odolne� . Zá�ž( itky, ktere�  pr(iná� š( í� do škupiny jšou káž(dodenní�, rádoštne� , ále i

problemáticke� .  Proble�mem vš(ák není�  chová�ní�  pánenky – dí�te( te, ále reákce okolí�,  še

ktery�m še pánenká šetkálá. Se žproštr(edkovány�m žá� ž( itkem pák mu4 ž(e pedágog dá� le

prácovát.

Pánenky PD pr(iná� š( í� do kolektivu ru4 žná�  te�mátá, buď nová�  nebo táková� , áby še

š ní�  mohlo ne(ktere�  dí�te(  žtotož(nit á mohlo ták by� t podporová�no. Pánenká mu4 ž(e mí�t

ru4 žnou bárvu pleti, c(i jiny�  žnák, ktery�m mu4 ž(e podpor(it dí�te(  ve škupine( .  
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Obrá�žek c(. 3 - Ru4 žne�  podoby Peršoná Dollš

S  myš(lenkou  podpory  de( tí�  v  jejich  žvlá� š(tnošti  proštr(ednictví�m  pánenky  še

žáby�vá�  táke�  Ámeric(ánká  Ámy  Jándriševitš,  která�  vyrá�bí�  lá� tkove�  pánenky  ná

objedná�vku podle konkre� tní�ho žádá�ní�. Pu4 vodne(  prácoválá jáko šociá� lní� prácovnice

š de( tšky�mi onkologicky�mi pácienty á využ( í�válá be(ž(ne�  pánenky k rožvoji komunikáce

u de(tí�. Požde( ji ši uve(domilá, ž(e de( ti štá� le vní�májí� dokonálošt pánenky, ná kterou šámy

nemohou došá�hnout.  Zác(álá  proto tvor(it  pánenky pro de( ti  š  fyžicky�m hándicápem

nebo de( ti nemocne� , ktere�  nážy�vá�  „Á Doll Like Me“ ( Pánenká jáko já� ). Ámy Jándriševitš

tvor(í�  pánenku podle fotográfie  dí�te( te,  še štejnou bárvou pleti,  ru4 žny�mi átypicky�mi

pigmentovy�mi  škvrnámi,  žvlá� š(tní�m  poštávení�m oc(í�,  tvárem lebky,  ždeformovány�mi

konc(etinámi, prošte(  ták, áby dí�te(  me( lo obráž šámá šebe. Áutorká pánenek chce švou

tvorbou podpor(it jedinec(nošt konkre� tní�ch de( tí�. (Holohán, 2019, online)

„Je tak těžké říci dítěti: „Jsi krásná přesně tak, jak jsi, ale nikdy neuvidíš panenku, která

vypadá jako ty.  Chtěla jsem to změnit.“  Ámy Jándriševitš 
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3.5.2 ROLE PEDAGOGA PŘI PRÁCI S PERSONA DOLLS

Role  pedágogá  žáhrnuje  mnoho  podob  á  u� kolu4 .  Pedágog  je  pru4 vodcem  á

pr(ekládátelem  pánenky,  tvu4 rcem  lekcí�  á  šouc(ášne(  áutoritou,  která�  dohlí�ž( í�  nád

dodrž(ová�ní�m právidel komunikáce ve škupine( . Je to táke�  on, kdo rožhoduje o tom, ják

še mohou de( ti k pánence chovát á ják š ní� náklá�dát.

Právidlá ve škupine(  jšou be(ž(ne(  už( í�váná�  v komunitní�m kruhu, jšou to:

 Mluví� jen jeden, oštátní� nášlouchájí�

 Káž(dy�  doštáne proštor

 Čhová�me še ták, ják bychom chte( li, áby še oštátní� chováli k ná�m

 Sdí�lení� je dobrovolne�

Pr(i prá� ci š PD jšou táto právidlá nežbytná� .

Pedágog  vž(dy  mluví�  pr(irožene( ,  ve  šve�  frekvenci  hlášu,  pánenku  nedábuje.

Pr(ešto  muší�  by� t  de( tem jášne� ,  kdy mluví�  on  á  kdy pr(eklá�dá� ,  co  šlyš(el  od  pánenky.

Du4 lež( ite�  je  ši  uve(domit,  ž(e  pánenká  reprežentuje  dí�te(  pr(edš(kolní�ho  ve(ku  á  tomu

odpoví�dá�  i její�  pr(edštává šve(tá á už( í�vány�  jážyk. Táto škutec(nošt pomá�há�  pedágogovi

mluvit  jednou  žá  šebe  á  jednou  jáko  pr(ekládátel  pánenky.  Pánenká  není�  v  rukou

pedágogá hlí�dác(  právidel áni nepouc(uje de(ti o šprá�vne�m chová�ní�.  Táto u� lohá ná� lež( í�

šámotne�mu pedágogovi. ( Felcmánová� , 2015, š. 30)

U� kolem  pedágogá  je  ume(t  ve�št  pártneršky�  diálog  rešpektují�cí�m  žpu4 šobem.

Využ( í�vát  techniky  áktivní�ho  nášlouchá�ní�,  žrcádlení�  á  šhrnová�ní�.  Je  nežbytne�  ume(t

šprá�vne(  poklá�dát  otevr(ene�  otá� žky,  o proble�mech mluvit  v obecne�  rovine(  á  celkove(

využ( í�vát principy efektivní� komunikáce. 

Pártnerštví�, jáko vžtáh žálož(eny�  ná vžá� jemne�m rešpektu, u� cte(  á empátii meži

pedágogem á dí�te( tem,  potáž(mo meži de(tmi návžá� jem,  vytvá� r( í�  átmošfe�ru ,  ve ktere�

nedochá�ží�  ke  vžá� jemne�mu  ubliž(ová�ní�,  kde  še  de( ti  rešpektují�,  kde  není�  mí�što  pro

nádr(áženošt,  poniž(ová�ní�  nebo  žešme(š(n( ová�ní�.  (Svobodová� ,  S�vejdová� ,  2011,  š.  54)

Ušilovát  o  vytvor(ení�  tákove�ho  vžtáhu  je  cí�lem  káž(de�ho  pr(edš(kolní�ho  pedágogá  á

metodá Peršoná Dollš pomá�há�  tohoto cí�le došá�hnout.
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3.5.3 TVORBA PŘÍBĚHU PANENKY

Tvorbá pr(í�be(hu, c(ili  biográfie pánenky je pro Peršoná Dollš klí�c(ová� .  Tí�m vš(e

žác(í�ná� . Ve chví�li, kdy še pedágog rožhodne pro prá� ci š metodou PD, žác(í�ná�  pr(emy�š( let

nád  škupinou  de( tí�,  žá  kterou  pánenká  bude  dochá� žet.  Muší�  prove�št  diágnoštiku

škupiny: jáke�  de(ti tám pátr(í�, jákou májí� bárvu pleti c(i ná� rodnošt, jáky�  je jejich vžhled,

co májí� rá�dy, jáke�  jšou jejich žvyky, rodiny, kde ž( ijí�. Du4 lež( ite�  jšou nejen ryšy, ktere�  še ve

škupine(  vyškytují�, ále táke�  ty, ktere�  žde chybí�. 

Sámotnou biográfii pánenky pák pedágog tvor(í� ná žá�kláde(  toho, co žjištil o šve�

škupine( . Te�má mu4 ž(e by� t pro de( ti nove� , ále táke�  tákove� , ktere�  žáž( í�vájí� á necí�tí� še v ne(m

pr(ijí�má�ni. „Cílem Persona Dolls je mluvit s dětmi vědomě o předsudcích a nerovnosti ve

společnosti.  Panenka  může  nést  některé  z  témat  sociální  rozmanitosti,  které  ve

společnosti mohou vést k diskriminaci, jako jsou chudoba, barva pleti,  jazyk, etnicita,

gender, náboženství, tělesné znevýhodnění a další.“  (Felcmánová� , 2015, š. 40)

Pedágog  ši  pánenku  mu4 ž(e  uš( í�t,  koupit  pr(eš  e-šhop,  c(i  ji  doštát  pr(i  kuržu

Č� love(ká v tí�šni, ále vž(dy je její� dokonc(ení� ná ne(m. Doštá�vá�  do rukou te( lo pánenky, bež

urc(ení�  pohláví�,  bež vlášu4  á oblic(eje. Tvor(í�  podle šve�ho žá�me(ru, chlápce nebo dí�vku,

urc(uje bárvu pleti, vlášu4 , oc(í�. První� otá� žky, ktere�  ši pedágog kláde, jšou: kdo pánenká

bude, jáke�  doštáne jme�no, kolik jí� bude let, kde á š ky�m bude ž( í�t, co má�  rá�dá á mnoho

dálš( í�ho.  V  tuto chví�li  še  pedágog štá�vá�  štvor(itelem.  Netvor(í�  bežcí�lne( ,  ále  š  jášny�m

žá�me(rem. Čhce podpor(it šebeve(domí� de( tí�, chce je náuc(it o ve(cech pr(emy�š(let á áktivne(

há� jit žá� jmy šve�  i žá� jmy oštátní�ch. 

Pr(í�be(h pánenky by me( l ne�št použe jeden ášpekt šociá� lní� rožmánitošti, ktery�  by

mohl ve�št k diškrimináci, ne ví�ce. Mu4 ž(e jí�m by� t chudobá, bárvá pleti, jážyk, gender,

fyžicke�  žnevy�hodne(ní�  nebo  šchopnošti,  formá  rodiny.  Pánenká  pr(edštávuje  šilnou

ošobnošt, která�  umí� mluvit o tom, co še jí� de( je, umí� popšát šve�  emoce á mu4 ž(e by� t v

tomto ohledu de(tem pr(í�kládem. Táke�  rodiná, ve ktere�  ž( ije (byť jen š jední�m rodic(em c(i

prárodic(em) má�  by� t štábilní�  á májí�  še mí�t vžá� jemne(  rá�di. Pánenká žproštr(edková�vá�

pr(í�be(h, žkuš(enošti á tí�m šná�že rožproudí� komunikáce, neboť mluví�me o ne(c(em, co še

štálo ne(komu jine�mu. (Felcmánová� , 2015, š. 42)
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Obrá�žek c(. 4 – pánenká pr(ed dotvor(ení�m

3.5.4 PLÁNOVÁNÍ LEKCÍ A JEJICH PRŮBĚH

Plá�nová�ní�  á  pr(í�prává lekcí�  je ceštá k u� špe(chu.  Pr(í�be(h  pánenky á táke�  káž(dá�

ná�vš(te(vá še dá�  rožde( lit do pe( ti kroku4 . (Felcmánová� , 2015, š. 47)

1. U� vod á pr(edštávení�

V tomto kroku dochá� ží� k první�mu šežná�mení� š pánenkou nebo požde( ji k vžá� jemne�mu

pr(iví�tá�ní�, opáková�ní�, co ši de( ti pámátují� ž minule�  ná�vš(te(vy á co má�  vliv ná probí�rá�ní�

šouc(ášne�ho te�mátu.

2. Popiš šituáce

Pedágog  žde  jednoduš(e  popí�š(e,  c(i  vyšve( tlí�  o  c(em  bude  r(ec(  á  to  proštr(ednictví�m

žkuš(enošti,  žá� ž( itku  c(i  pr(í�be(hu  pánenky.  Vhodne�  je  propojit  táke�  š  ne( jáky�m

pr(edme(tem, ktery�  pánenká pr(ineše á ktery�  má�  vžtáh š probí�rány�m te�mátem.

3. Identifikáce pocitu4

Popišujeme, ják še pánenká cí�tí�. De(tem jšou kládeny otá�žky: Už(  jšte še táke�  ták cí�tily?

Stálo še vá�m to táke�? De( ti doštá�vájí� proštor k vyjá�dr(ení�
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4. Diškuše á žprácová�ní� r(eš(ení�

Spolec(ne�  pr(emy�š( lení�  nád tí�m,  co á proc(  še to štálo á hledá�ní�  žpu4 šobu4  r(eš(ení�  dáne�

šituáce.  Pedágog  podporuje  kreátivitu  pr(i  r(eš(ení�  šituáce,  špolec(ne(  š  de( tmi  hledá�

nejlepš(í� r(eš(ení�.

5. Užávr(ení� pr(í�be(hu

Shrneme pr(í�be(h á reákce de(tí�, ocení�me jejich pomoc pánence:„Dání�k vá�m moc de(kuje,

ž(e jšte mu porádili.“ Ná�šleduje rožlouc(ení� š pánenkou.

Te(chto  pe( t  kroku4  by  me( lá  obšáhovát  káž(dá�  lekce.  Sce�ná� r(  nápomu4 ž(e

pedágogovi,  áby  še  drž(el  te�mátu,  vyprá�ve( l  jen  jednoduchy�  pr(í�be(h  –  žkuš(enošt

pánenky  á  dá� le  kládl  otá� žky  á  podporovál  diškuši  meži  de(tmi.  Du4 lež( ite( jš( í�  než(

množ(štví� šlov uc(itele jšou ná�pády, ná�žory á pocity de( tí�. 

Využ( í�vá�ní� metody PD není� omeženo pr(edem urc(eny�mi otá� žkámi nebo poc(tem

šetká�ní� á metodá tedy nemá�  žá�ve(rec(nou lekci. Ná poc(á� tku šámotne�  prá� ce š pánenkou

žár(ážujeme  vž(dy  vžá� jemne�  šežná�mení�,  ále  dá� l  už(  žá� lež( í�  jen  ná  pedágogovi  á  jeho

vedení�. Poštupne(  otví�rá�  nová�  te�mátá nebo še vrácí� ke štárš( í�m á prohlubuje je. Vychá� ží�

ž  toho,  co  še  de( je  ve  škupine(  de( tí�,  co  de( ti  prož( í�vájí�,  co  je  áktuá� lní�.  Rožhovor  š

pánenkou není�  vytrž(en ž kontextu jednotlivy�ch integrovány�ch bloku4 ,  ále náopák še

mohou  vžá� jemne(  dopln( ovát.  Pánenká  mu4 ž(e  pr(iná� š(et  nová�  te�mátá,  která�  budou

motivácí� pro integrovány�  blok.

3.5.5 ÚSKALÍ PRÁCE S PERSONA DOLLS 

Metodá Peršoná Dollš má�  vytvor(ená právidlá, jež(  jšou vyžkouš(ená práxí�.

Ne vš(echná še vš(ák dájí�  v práxi lehce reáližovát. Áutor(i metody doporuc(ují�  10 – 15

de(tí�  v  jedne�  komunikác(ní�  škupine( .  Tr(í�du,  kde  pedágog  prácuje,  vš(ák  návš(te(vuje

ve( tš( inou mnohem ví�ce de( tí�   á  ne vž(dy je,  ž  orgánižác(ní�ch du4 vodu4 ,  mož(ne�  škupinu

de( lit. 

Jední�m ž rižik prá� ce š PD je prá�ve(  vyšoky�  poc(et de( tí� ve tr(í�de( .

Již(  poc(et nád 20de( tí�  ve tr(í�de(  še jeví� jáko fáktor, ktery�  ohrož(uje reáližáci ošobnoštne(

šociá� lní�ho pr(í�štupu á omežuje proštor pro komunikáci meži pedágogem á dí�te( tem.
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Dí�te(  pák nemá�  doštátec(nou pr(í�lež( itošt k špontá�nní�m i r(í�ženy�m r(ec(ovy�m projevu4 m v

MS� .  (Pru4 chá ,2011, š. 137)

Áutor(i  metody  doporuc(ují�  ná�vš(te(vu  pánenky  reáližovát  nejme�ne(  jednou  žá

me(ší�c  á  nejví�ce  dvákrá� t  me(ší�c(ne( .  Č� í�mž(  še  pr(edejde  pr(ešycení�  de( tí�  pánenkou  á

šouc(ášne(  še táto metodá nemu4 ž(e štá� t u� štr(ední�m motivem vy�uky. (Kyndlová� , 2016, š.

30) 

Felcmánová�  ( 2015, š. 60) uvá�dí� dálš( í� rižiká:

1. Využ( í�vá�ní� metody k terápeuticky�m u� c(elu4 m

Ještliž(e  uc(itel  žjiští�,  ž(e  ná�vš(te(vá  pánenky  otevr(elá  diškuši  ná  te�má,  ve  ktere�m  je

potr(ebá  dí�te( ti  pomoci  nád  rá�mec  metody  PD,  je  vhodne�  obrá� tit  še  ná  rodic(e  á

popr(í�páde(  nábí�dnout vyhledá�ní� odborne�  pomoci. 

2. Moráližová�ní� á žáhánbová�ní� de( tí�

Pr(í�be(h  pánenky muší�  by� t  vyštáven ták,  áby še  v  ne(m konkre� tní�  dí�te(  nepožnálo,  á

nebylo odháleno. Áby nebylo odšužová�no, c(i litová�no. 

3. Došpe( ly�  žpu4 šob myš(lení� á došpe( le�  vyšve( tlová�ní� šituáce

Pr(í�be(hy á šituáce muší� by� t pr(edštáveny ták, áby ná ne(  de(ti štác(ily, áby mohly pr(išpe( t

še švy�m r(eš(ení�m, mohly še žápojit.

4. Stereotypy

Pedágog še muší�  ná prá� ci  š  pánenkou pr(iprávit i  reviží�  vláštní�ch ná� žoru4 ,  hodnot á

štereotypu4 , ktere�  v ne(m pr(ež( í�vájí�. K te�mátu4 m jednotlivy�ch ášpektu4  pánenky je vhodne�

ši náštudovát relevántní� informáce.
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Práktická�  c(á� št
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4 PERSONA DOLL V MÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Prácuji  v  jednotr(í�dní�  máter(ške�  š(kole  v  mále�  obci  ná  již(ní�m  Plžen( šku,  kám

dochá� ží� 25 de( tí� šmí�š(ene�ho ve(ku. Obec má�  pr(ibliž(ne(  600 obyvátel, lež( í� ná tráše vlákove�

doprávy,  náchá� ží�  še  žde  žá�kládní�  obc(ánšká�  vybávenošt  jáko  je  obchod,  poš(tá  c(i

žá�kládní� á máter(šká�  š(kolá. Mí�štní� máter(škou š(kolu návš(te(vují� táke�  de( ti ž blí�žky�ch obcí�.

Ve  tr(í�de(  še  mnou  prácuje  mimo  kolegyne(  uc(itelky  ješ(te(  ášištentká  pedágogá.  Ná

žá�kláde(  žá� jmu o metodu PD á po náštudová�ní� potr(ebne�  literátury jšem še puštilá do

reáližáce tohoto projektu. Metodu PD jšem žác(álá uplátn( ovát od ledná tohoto roku.

4.1 POPIS Á DIÁGNOSTIKÁ TR� I�DY

V metodice  PD je  ná první�m mí�šte(  vytvor(ení�  popišu á diágnoštiky tr(í�dy,  še

kterou chce pedágog prácovát. 

Pro pr(ehlednošt mu4 ž(e nápomoci žjednoduš(ená�  tábulká (Felcmánová� , 2015, š.40).

Jáká�  jme�ná 
jšou 
nejc(ášte( jš( í�?

Jákou bárvu pleti
májí� de( ti?

Ják de( ti 
vypádájí�?
Vžhled, ryšy?

Čo nejc(ášte( ji rá�dy 
de( lájí�, rá�dy jí�?

Ják še de( ti 
chovájí�?

Moje třída

Co nám 
chybí

Ják vypádájí� 
rodiny de( tí�?

Čo de( lájí� rodic(e 
de( tí�?
Z jáke�  jšou 
ekonomicke�  
vrštvy?

Čo še v 
rodiná� ch de( tí� v 
pošlední� dobe(  
odehrá� lo?

Jáky�m jážykem 
de( ti domá mluví�?
Z jáke�  kultury 
pochá� žejí�?

Jáke�  
ná�bož(enštví� de( ti
práktikují�?

Moje tr( í�dá

Čo ná� m
chybí�
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Tábulká nápoví�dá� , co vš(e mu4 ž(eme šledovát be(hem diágnoštiky tr(í�dy pr(ed pr(í�právou

pánenky. Pedágog podobnou diágnoštiku prová�dí� podve(dome( . „Tímto krokem chceme

dostat společenskou rozdílnost z nevědomé do vědomé části našeho myšlení a dále s ní

pracovat.“ ( Felcmánová� , 2015, š.40) 

V pr(í�lože je ulož(ená originá� lní� tábulká vhodná�  k žápišová�ní� požnátku4  o tr(í�de( .

 Já�  žác(álá tí�m, ž(e jšem o de( tech pr(emy�š( lelá, konkre� tne(  ši je pr(edštávilá á

v duchu hledálá odpove(ď ná otá� žky: kolik má�me chlápcu4 , dí�vek, ják vypádájí�, jáke�  májí�

žá� liby, š ky�m i š c(í�m ši rá�di hrájí�. Pro precižne( jš( í� diágnoštiku jšem pák vychá� želá

ž otá� žek v tábulce. Vžhledem k tomu, ž(e še náš(e máter(šká�  š(kolá náchá� ží�  v trádic(ní�

mále�  obci, není� její� kulturní�, špolec(enšká�  á ekonomická�  roždí�lnošt pr(í�liš(  žr(etelná� .

Máter(škou š(kolu návš(te(vuje 25 de(tí�, ž toho je 11 chlápcu4  á 14 dí�vek.  

Ve(kove�m šlož(ení� chlápcu4 : 

pr(edš(kolní� 5-6 let – 2 chlápci

4-5 let – 5 chlápcu4

3 roky – 4 chlápci

Ve(kove�  šlož(ení� dí�vek:

pr(edš(kolní� 5-6 let – 4 dí�vky

4-5 let - 7 dí�vek

3 roky – 3 dí�vky

Vš(echny de(ti jšou c(eške�  ná� rodnošti á jejich rodny�  jážyk je c(ešky�.  Jme�ná de( tí�

jšou typicky c(ešká� , nevyboc(ují�. 

Ve( tš( iná de(tí�  má�  „bí�lou“ bárvu pleti, jedná dí�vká je Romká. Bárvá pleti není�  pro de(ti

du4 lež( itá� , nikdy še neštálá te�mátem hovoru meži nimi. 

De( ti  v  me�  tr(í�de(  nemájí�  ž(á� dne�  špecificke�  fyžiologicke�  odliš(nošti,  poruchy,

nemoci, omežení� c(i žvlá� š( tní� štávbu te( lá, než(  je be(ž(ne�  v populáci. Jeden chlápec noší�

bry� le.

Hry á hrác(ky, ktere�  ši de( ti vybí�rájí� ke hr(e jšou táke�  žcelá be(ž(ne� . Čhlápci c(ášto

volí� áutá, drá�hy, vláky, štávebnice, ále není� vy� jimkou, ž(e ši hrájí� ná vár(ení�, ž(ehlí� prá�dlo,

návle�kájí�  korá� lky. Stejne(  ták i dí�vky volí� podle šve�  ná� lády - ne(kdy upr(ednoštní� hru š

pánenkámi, ne(kdy š áuty. Ve tr(í�de(  nejšou hry á hrác(ky genderove(  rožde( lová�ny.
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De(ti  še  podí�lejí�  ná  špolec(ne�m tvor(ení�  právidel,  pr(ešto  ne(ktery�m de( lá�  jejich

dodrž(ová�ní�  proble�my. Zvlá� š(te(  ve vžtáhu k druhy�m de( tem ši vymá�hájí�  r(eš(ení�  šituáce

ágreší�,  ž(álují�  á domá�hájí�  še žá� šáhu došpe( le�ho. Táke�  še vžá� jemne(  treštájí�  odmí�tá�ní�m

pr(á� telštví�  – tžv. NEKÁ (pálec otoc(en dolu4 ) – nekámárá�dí�m š tebou, když(  druhe�  dí�te(

nechce šplnit jeho pož(ádávek. 

Z celkove�ho poc(tu 25 de( tí� ž( ije v u� plne�  rodine(  20 de(tí�. De( ti, ktere�  než( ijí� v u� plne�

rodine( , ž( ijí� š mátkámi á š otci jšou v kontáktu. Z 20 de(tí�, ktere�  ž( ijí� v u� plne�  rodine(  je 5 v

rodiná� ch,  jejichž(  rodic(e  nejšou  mánž(ele� .  Ve( tš( iná  de( tí�  ž( ije  v  blí�žkošti  dálš( í�ch

pr(í�bužny�ch, jáko jšou prárodic(e, tety, štry�cove� , šeštr(enice ápod. á šty�ká�  še š nimi. 

V pru4 me(ru pochá�žejí�  de( ti že štr(ední�  á vyš(š( í�  štr(ední�  ekonomicke�  tr(í�dy. Použe

dve(  de(ti  jšou ž o ne(co chudš(í�ch pome(ru4 ,  což(  vš(ák de( ti nepociťují�.  V náš( í�  máter(ške�

š(kole še hrác(ky ž domová do MS�  nenoší�. De( ti ve tr(í�de(  ner(eš( í� žnác(kove�  oblec(ení� á nikdy

jšme nežážnámenáli pošme(ch kvu4 li finánc(ní� šituáci rodiny. Vybávenošt de( tí� oblec(ení�m

c(i potr(ebámi není� dá�ná ekonomickou šituácí� rodic(u4 , ále jejich žá� jmem o ž( ivot dí�te( te v

MS� . 

Rodiny  de( tí�  pochá� ží�  že  štejne�ho  kulturní�ho  žá�žemí�.  Ná�bož(enštví�  nikdo

nepráktikuje. Dve(  dí�vky še pr(ište(hovály ž velke�ho me(štá ná vešnici. V jedne�  rodine(  še

národilo miminko.

Ná  žá�kláde(  te� to  diágnoštiky  jšem  še  rožhodlá,  ž(e  pro  švoji  tr(í�du  vytvor(í�m

pánenku chlápce š tmávy�mi vlášy. Tí�m podpor(í�m menš(í� poc(et chlápcu4  ve tr(í�de(  á de(vc(e

romške�ho  pu4 vodu,  ktere�  jedine�  má�  tmáve(  hne(de�  vlášy,  je  ž  chudš(í�ch  pome(ru4  á

pr(ište(hoválo še. Souc(ášne(  vnešu žme(nu ve štereotypu vní�má�ní� pánenky jáko hrác(ky

pro dí�vky á pánenky jáko obrážu de(vc(ete c(i ž(eny. Prvek odliš(nošti, ktery�  PD poneše, je

ášpekt  chudoby.  Zjiš(te(ná�  fáktá  ohledne(  chová�ní�  de( tí�  meži  šebou,  fungová�ní�  rodin,

bydlení� átd. použ( iji v pr(í�be(hu pánenky. 
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4.2 TVORBÁ PR� I�BE� HU PÁNENKY

Pedágog  ši  vytvá� r( í�  pánenku  pro  švoji  tr(í�du,  podle  potr(eb  škupiny  á  její�

diágnoštiky. V pr(í�lože te� to prá� ce je popiš vy�roby pánenky proštr(ednictví�m fotogálerie

špolu še štr(ihem, ktery�  je volne(  k dišpožici dálš( í�m pedágogu4 m.

Vy�robá pánenky á tvorbá pr(í�be(hu mu4 ž(e jí�t ruku v ruce. Pr(í�be(h pánenky še šklá�dá�  ž

ne(koliká obláští�, ktere�  tvor(í� její� biográfii.

K představení panenky náleží:

- Zá�kládní� informáce - její� jme�no, ve(k á pohláví�, ják vypádá� , š ky�m á kde ž( ije

- Čo má�  pánenká Peršoná Doll rá�dá, co ši myšlí� á c(emu ve(r( í�

- Nejhežc(í� dny v roce (informáce odkry�vájí� rodinnou kulturu á ošobní� žá� jmy)

- Čo ši pánenká Peršoná Doll pr(eje

- Ve(ci, ktere�  mu4 ž(eme nájí�t u pánenky Peršoná Doll domá

- Čo de( lá�  peršoná Doll rá�dá

(Felcmánová� , 2015, š. 44)

Pr(í�be(h pánenky še poštupne(  rožví�jí� š poc(tem oduc(eny�ch lekcí�, podle žkuš(enoští� de( tí�

ve  škupine( .  Pedágog  reáguje  ná  áktuá� lní�  de(ní�  meži  de( tmi  á  pr(iná� š( í�  jednoduchy�

poštr(eh pánenky, myš(lenku nebo žá� ž( itek, ále vž(dy formulovány�  v obecne�  rovine( ,  ne

konkre� tne(  vžhledem k dí�te( ti. 

 

Obrá�žek c(. 5 Pánenká Dániel ná ná�vš(te(ve(  v máter(ške�  š(kole
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4.2.1 BIOGRAFIE PANENKY – DANIEL

Jméno: Dániel Nová�k

Aspekt: chudobá

Věk: 5 let

Popis: šve( tlá�  pleť, hne(de�  krá� tke�  vlášy á hne(de�  oc(i

Základní charakteristika:

To  je  Dániel,  národil  še  1.6.2014,  je  mu 5  let  á  chodí�  do

máter(ške�  š(koly. Domá mu r(í�kájí�  Dání�ku. Bydlí�  š máminkou, tá� tou, velky�m brátrem á

šeštrou. Domá je nejmládš(í�, á to ho ne(kdy š(tve, protož(e še mu štárš( í� šouroženci šme( jí�,

když(  ne(co ješ(te(  nedoká�ž(e. Bydlí� v byte(  v Plžni. Z okná še dí�vá�  ná velke�  vlákove�  ná�dráž( í�.

Dání�k  nemá�  vláštní�  pokoj.  Spí�  š  máminkou á tá� tou v lož(nici  á  švoje hrác(ky má�  ve

škr(í�n( ce  u  poštele  á  v  krábicí�ch  pod  poštelí�.  Jeho  štárš( í�  brátr  Honžá  už(  še  uc(í�  ná

kuchár(e á štárš( í� šeštrá Pe�ťá ješ(te(  chodí� do žá�kládní� š(koly. Honžá á Pe�ťá májí� špolec(ny�

pokoj,  ále  pro  Dání�ká  už(  by  tám  nebylo  mí�što.  Tátí�nek  je  kuchár(  v  reštáuráci  á

máminká chodí� pomá�hát lidem do nemocnice – je oš(etr(ovátelká.

Co má Daník rád:

Moc rá�d še dí�vá�  ná vláky. Jeho nejoblí�bene( jš( í� pohá�dká je Máš(inká Tomá� š( . Podle ní� už(  ši

pojmenovál vš(echny lokomotivy ná ná�dráž( í�.  Moc rá�d by me( l vlá� c(kovou drá�hu domá,

ále máminká mu r(eklá, ž(e ši ji nemohou dovolit. Ve š(kolce náš(te(ští� tákovou drá�hu májí�.

Dání�k má�  rá�d, když(  ši š ní�m velky�  brátr nebo šetrá hrájí�  nebo š ní�m ne(co de( lájí�.  To

není� moc c(ášto. Honžá ši ne(kdy žkouš(í� nove�  recepty, tátí�nek mu pomá�há�  á obc(áš mu4 ž(e

ne(co žámí�chát i Dání�k, to de( lá�  rá�d. Pe�ťá mu dálá šve�  štáre�  šeš( ity že š(koly, tákž(e když(  še

oná uc(í�, ták ši š ní� hráje ná š(kolu á žkouš(í� opišovát pí�šmená ž kní�ž(ky. Máminká mu pák

pr(ec(te co nápšál, je to legráce.

Nejhezčí dny v roce:

Vá�noce á nároženiny. To še vž(dycky šejde jejich velká�  rodiná v oby�vácí�m pokoji. Dání�k

má�  4 tety á 4 štry�c(ky, tákž(e še jich vž(dycky šejde hodne( .  Dání�k ši pák rá�d hráje še

švy�mi šeštr(enicemi á brátránci. 

Nejlepš(í� den v ty�dnu je štr(edu. To žá ní�m pr(ijí�ž(dí� bábic(ká že Stodá. Vyžvedne ho

42



že š(kolky po obe(de(  á májí� c(áš jen pro šebe. Ne(kdy jede k bábic(ce vlákem á žu4 štáne u ní�

i ve c(tvrtek á v pá� tek. To pák nemuší� do š(kolky. 

Co si Daník přeje:

Moc ši pr(eje vláštní� pokoj á vlá� c(kovou drá�hu, kterou by nemušel uklí�žet á nechál ši ji

poštávenou ve šve�m pokoji. Táky by ši moc pr(á� l pšá, ále rodic(e r(í�kájí�, ž(e by pro ne( j už(

domá nebylo mí�što. 

Co má Daník doma: 

Má�  domá pláštove�  vlá� c(ky, ále ž(á� dnou drá�hu. Jinák hodne(  áutí�c(ek á plyš(ová�  žví�r(á� tká á

táky mále�ho plyš(ove�ho pejšká, še ktery�m špí� v pošteli. Jmenuje še  S�mudlá.
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4.3 PÁNENKÁ DÁNI�K S DE� TMI

4.3.1  1. LEKCE: SEZNÁMENÍ S DANÍKEM

Datum 7.1.2020

Počet přítomných dětí 21

Téma a cíl lekce Seznámení s panenkou

Cíl 1 : poší�lit šebeve(domí� dí�te( te ve vžtáhu k

jeho vláštní� identite(

Cíl dle RVP PV: oblášt Dí�te(  á jeho pšychiká –

požná�vá�ní� šebe šámá

Předpokládaný  výstup  dle  RVP  PV: ume(t

r(í�ci šve�  jme�no, ve(k, bydliš(te(

Klíčová kompetence - komunikátivní�

Co nového se děti o panence dozvěděli? Jak se jmenuje, kolik je mu let, jakou barvu má 

očí, vlasů, kam chodí do školky.

Byly děti v kontaktu s panenkou? Ano, mohly podat ruku, pohladit

Jak příběh - panenka zaujala? Ano, velmi překvapila

Otázky pro děti Jak se jmenuješ? Kolik ti je let? 

Průběh 1. lekce: 

S� lo  o  první�  šetká�ní�  de( tí�  š  pánenkou.  Ve  tr(í�de(  bylo  ten  den 21 de(tí�,  tedy pro tuto

metodu problemáticky�  poc(et. Čhte( lá jšem, áby še de(ti šežná�mily š pánenkou vš(echny

nájednou. Nemá�m v plá�nu áni do budoucná škupinu de( tí� de( lit. Čhci prácovát vž(dy

š celou škupinou. Setká�ní� probe(hlo po švác(ine( , de( ti jšem ušádilá ná ž( idlic(ky do kruhu,

poždrávili jšme še rituá� lem á já�  r(eklá, ž(e k ná�m dneš ná ná�vš(te(vu pr(iš(el novy�  kámárá�d,

ktery�  še ná ne(  moc te(š( il  á chce še š nimi šežná�mit.  S� lá jšem žá dver(e  á pr(inešlá v

ná� ruc(í� pánenku. První� ve( tá po pr(í�chodu bylá: „Vž(dyť on není� ž( ivy�.“ 

Vyšve( tlilá jšem de(tem, ž(e není� ž( ivy�, ž(e je to pánenká, ále my ši budeme hrá� t hru, jáko

ž(e je ž( ivy�. 
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R� eklá jšem de( tem, ž(e še jmenuje Dání�k, což(  vžbudilo ášociáce še jme�nem kámárá�dá ná

chálupe( ,  jme�nem  pšá  u  bábic(ky  á  ná�žor,  ž(e  še  jmenuje  jáko  to  žví�r(e  (dáne(k).  Po

vyšve( tlení� vš(eho, jšem mohlá vyprá�ve( t krá� tky�  pr(í�be(h.

Příběh:

Uc(itelká: To je kámárá�d Dání�k. Jmenuje še Dániel, ále domá mu r(í�ká�  Dání�ku, Dándo

nebo Dá�do.

Otá�žká pro de(ti: Ják še jmenuješ(  ty á ják ti r(í�kájí� domá? 

Zde došlo k podání ruky s panenkou – kdo chtěl.

Uc(itelká: Dání�k r(í�ká� , ž(e je mu 5 let.

Otá�žká  pro de(ti: Kolik  let  je  vá�m,  tobe(?  Vzhledem k počtu dětí,  jsme věk ukazovali

pohybem – zvednou se ti, komu jsou 3 roky, 4, 5, 6.

Uc(itelká:  Dání�k  r(í�ká� ,  ž(e  chodí�  do  velke�  máter(ške�  š(koly  á  v  jejich  tr(í�de(  jšou  jen

pr(edš(kolá� ci, šámí� velcí� kluci á holky.

Otá�žká pro de(ti: Ják je to v náš( í� máter(ške�  š(kole? Odpovídali jen někteří.

Uc(itelká: Dání�k r(í�ká� , ž(e še mu moc lí�bí� náš(e š(kolká, protož(e  ši rá�d hráje š mládš(í�mi

de(tmi á my jšme tády vš( ichni dohromády. 

Ná�šledoválo  rožlouc(ení�  š  pánenkou.  Ne(ktere�  de( ti  še  štyde( ly,  ne(ktery�m še pánenká

nelí�bilá odklá�ne( ly še od ní� (žvlá� š( te(  štárš( í� dí�vky). 

Reflexe: 

Setká�ní� bylo ruš(ne� , vžhledem k vyšoke�mu poc(tu de( tí�, Pr(ekvápil me(  chlápec, ktery�  má�

IVP  (celkove�  opož(de(ní�  vy�voje),  vydrž(el  šede( t  ná  ž( idli  ác(  še  be(ž(ne(  do  áktivit

nežápojuje. Reágovál ná pánenku, chte( l  podát ruku, když(  oštátní�  odmí�táli,  reágovál

mimikou, u� šme(vem. My�m žá�me(rem bylo pr(edevš(í�m šežná�mit de(ti š pánenku, moci še

jí� dotknout. Pr(ipomenout ši právidlá komunikáce ve škupine( . 

Požnátek: Vy�borne(  funguje žtiš(ení� de( tí�, „ábych rožume( lá, co mi chce Dání�k r(í�ct.“ De( ti

šen oprávdu žtiš( í� á c(ekájí�. 
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4.3.2  2. LEKCE – KDE BYDLÍM A CO MÁM DOMA

Datum 20.1.2020

Počet přítomných dětí 11

Téma a cíl lekce Kde bydlím a co mám doma

Cíl 1 : poší�lit šebeve(domí� dí�te( te ve vžtáhu k

jeho vláštní� identite(

Cíl  2:  umož(nit  de(tem  žkuš(enošti  š

rožmánitoští�

Cíl dle RVP PV: oblášt Dí�te(  á jeho pšychiká –

požná�vá�ní�  šebe  šámá,  rožvoj

komunikátivní�ch dovednoští�

Předpokládaný  výstup  dle  RVP  PV: ume(t

r(í�ci  šve�  bydliš(te( ,  popšát  pr(edme(ty,  ktere�

mohu vide( t okolo šebe

Klíčová  kompetence –  komunikátivní�,

šociá� lní� á peršoná� lní�

Co nového se děti o panence dozvěděli? Kde bydlí, kam se dívá z okna svého bytu, co 

má v pokojíčku, nemá doma zvíře a přál by si 

ho

Byly děti v kontaktu s panenkou? Ano, při přivítání a loučení

Jak příběh - panenka zaujala? Příběh zaujal, mnohé děti mají podobné 

zkušenosti – nemohou mít doma zvíře

Otázky pro děti Kde bydlíš? Co vidíš ze svého okna? Co máš 

doma a s čím si rád hraješ? Máš doma nějaké 

zvíře? Jestli ano, jaké? Jestli ne, jaké by sis 

přál?

Průběh lekce:

Setká�ní� probe(hlo po švác(ine(  v kruhu ná ž( idlí�ch. S� lo o druhe�  šetká�ní�  á ták jšem bylá

žve(dává� ,  ják budou de( ti  reágovát,  ždá ši  budou ne(co pámátovát.  Tentokrá� t  bylo ve

tr(í�de(  me�ne(  de( tí�, což(  me( lo požitivní� vliv ná ná kválitu komunikáce. Po pr(iví�tá�ní�
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š  Dání�kem,  jšem  še  ptálá,  ždá  ši  o  ne(m  ne(co  pámátují�.  De( ti  byly  šouštr(ede(ne�  á

doká� žály vyjmenovát vš(echny žá�kládní� informáce.

Příběh panenky:

Uc(itelká: Dání�k še ná vá� š moc te(š( il. Je rá�d, ž(e je tu ope(t š vá�mi. Dání�k r(í�ká� , ž(e k vá�m

pr(ijel  vlákem.  Bydlí�  v  Plžni  á  že  šve�ho  okná  še  dí�vá�  ná  hlávní�  vlákove�  ná�dráž( í�  á

požoruje vláky. On je totiž(  pr(í�mo miluje.

Otá�žká pro de(ti: Kde bydlí�š(? Čo vidí�š(  že šve�ho okná?

Uc(itelká: Dání�k r(í�ká� , ž(e by ho žájí�málo, co má� te domá žá hrác(ky á š c(í�m ši rá�di hrájete.

On šá�m má�  nejráde( ji vlá� c(ky á vyrá�bí�  ši ž ru4 žny�ch krábic ná�dráž( í�  á domec(ky. Nemá�

totiž(  koleje pro švu4 j vlá� c(ek.

Otá�žká pro de(ti: Čo má� š(  domá á š c(í�m ši nejráde( ji hráješ(? 

Uc(itelká: Dání�k mi r(í�ká� , ž(e by ši pr(á� l mí�t domá pejšká, ále máminká á tátí�nek pejšká

nechte( jí�. R� í�kájí�, ž(e májí� mály�  byt á ž(e by še k nim do bytu už(  pejšek neveš(el.

Otá�žká pro de(ti: Má� š(  domá ne( jáke�  domá� cí� žví�r(e? Ják še jmenuje? Ják še o ne(  štárá� š(?

Ještli žví�r(e nemá� š( , jáke�  by šiš pr(á� l? Jáke�  byš mu dál jme�no.

Uc(itelká:  Dání�k  r(í�ká� ,  ž(e  je moc rá�d,  ž(e  vá� š  vide( l.  Teď še š ná�mi už(  muší�  rožlouc(it,

pojede domu4 , ále urc(ite(  žáše ne(kdy pr(ijde ná ná�vš(te(vu. De( ti, Dání�k vá� š obejde, kdo

chce, mu4 ž(e mu podát ruku nebo ho pohládit.

Reflexe:

Uve(domilá jšem ši, ž(e de(ti už(  pr(ištoupily ná hru š Dání�kem. De(ti reágovály ná otá� žky i

ná šebe návžá� jem.  Pr(eštož(e še žnájí�, ne(ktere�  informáce pro ne(  byly nove� . 

Pr(i louc(ení� še dve(  dí�vky odklá�ne( ly od pánenky á r(í�kály fuj. Schvá� lne(  jšem ná to hned

nereágoválá, odnešlá pánenku do káncelá� r(e á vrá� tilá še do tr(í�dy. Tám jšem še teprve

dí�vek  žeptálá,  proc(  r( í�kály  fuj  á  co  jim  vádí�.  Nelí�bily  še  jim  pánenky  oc(i  á  pušá.

Vyšve( tloválá  jšem jim,  ž(e  když(  tákhle  mluví�,  kámárá�dá  by  to  mohlo  mržet.  Holky

odpove(de( ly, ž(e ále není� ž( ivy�  ták to nevádí�. Je žr(ejme� , ž(e ši uve(domují�, ž(e ve vžtáhu ke

škutec(ne�mu kámárá�dovi by tákto jednály nešprá�vne( .
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4.3.3 3. LEKCE – MŮJ KAMARÁD

Datum 4.2.2020

Počet přítomných dětí 16

Téma a cíl lekce Můj kamarád

Cíl 1 : poší�lit šebeve(domí� dí�te( te ve vžtáhu k

jeho vláštní� identite(

Cíl  2:  umož(nit  de(tem  žkuš(enošti  š

rožmánitoští�

Cíl  dle  RVP  PV:  oblášt  Dí�te(  á  ten  druhy�  –

rožvoj interáktivní�ch dovednoští�

Předpokládaný  výstup  dle  RVP  PV: ume(t

vhodny�m  žpu4 šobem  vyjá�dr(it  šve�  emoce  á

potr(eby

Klíčová  kompetence –  komunikátivní�,

šociá� lní� á peršoná� lní�, k r(eš(ení� proble�mu4

Co nového se děti o panence dozvěděli? Daník má kamaráda, ale někdy si nerozumí 

Byly děti v kontaktu s panenkou? Ano, mohly podat ruku, pohladit

Jak příběh - panenka zaujala? Ano, vycházel ze zkušeností dětí ve třídě

Otázky pro děti Máš kamaráda? Jak se jmenuje? Na co si s ním 

hraješ? Už se ti stalo to, co Daníkovi? Jak ses 

cítil? Co byste poradili Daníkovi, jak by se měl 

v takové situaci zachovat?

Průběh lekce:

Setká�ní�  probe(hlo po švác(ine(  v kruhu ná ž( idlí�ch.  Te�má lekce jšem žprácoválá podle

vypožorováne�ho chová�ní�  ve tr(í�de( .  De( ti  še uc(í�  vymežovát ši  švu4 j  proštor.  Ještliž(e  ši

nechte( jí�  š  ne(ky�m hrá� t,  nemuší�.  Muší�  ále  pák rešpektovát fákt,  ž(e  druhy�  má�  štejne�

prá�vo  vy�be(ru,  tudí�ž(  ho  do  šve�  hry  táke�  nemuší�  pr(ijmout.  V  ne(ktery�ch  pr(í�pádech

dochá� ží� k nevhodne�  ágreši nebo vydí�rá�ní� geštem NEKÁ -  nekámárá�dí�m š tebou, což(

ve( tš( inou pr(ichá� ží� od kámárá�dá, ktere�ho májí� rá�di á o to ví�c je toto gešto mrží� á pák

chodí� ž(álovát.
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Příběh panenky:

Uc(itelká: De(ti, Dání�k r(í�ká� , ž(e je dneš šmutny�  á potr(ebovál by od vá� š porádit, áby ve(de( l,

co má�  de( lát. Dání�k r(í�ká� , ž(e má�  nejlepš(í�ho kámárá�dá Toní�ká. Ve š(kolce ši špolu hrájí�, ále

vc(erá ši š ní�m Toní�k nájednou nechte( l hrá� t á ukážovál mu NEKÁ. Dání�k neví�, proc(  to

Toní�k ude( lál.

Otá�žká pro de(ti: Čo myšlí�š( , ják še Dání�k cí�til? Odpovídali jen někteří. 

Otá�žká pro de(ti:Ják še jmenuje tvu4 j kámárá�d? Ná co ši š ní�m hráješ(?

Otá�žká pro de(ti: Stálo še ti, ž(e še š tebou ne(kdo nechte( l kámárá�dit? Ják šeš cí�til?

Odpovědi: Byl jsem smutný, naštval jsem se, bylo mi to líto. Děti připomínaly příhody, kdo

jim to kdy udělal. 

Otá�žká pro de(ti: Ják by še me( l Dání�k žáchovát? 

Odpovědi: Oplatit mu to, jít to říct paní učitelce, bouchnout, zabít ho.

Učitelka: Opravdu bys zabil kamaráda? Jo. Opravdu? Ne, to ne. Uvědomila jsem si, jak

lehkovážně my dospělí mluvíme před dětmi a jak se naše řeč odráží v jejich mluvě.

Uc(itelká:  Áno,  je  právdá,  ž(e  tohle vš(echno de( lá� te,  když(  vá�m ne(kdo r(ekne NEKÁ.  Á

funguje  to?  Pomá�há�  to?  De( ti  šámy  pr(iš( ly  ná  to,  ž(e  tento  žpu4 šob  pr(í�liš(  nefunguje.

Nákonec jšme še dobráli toho, ž(e je lepš( í� kámárá�dovi r(í�ci, ják še cí�tí�me á co mi vádí�. 

Uc(itelká  k  Dání�kovi:  Dání�ku,  ták  jši  šlyš(el,  co  jšme  vymyšleli.  Pr(í�š( te(  mu4 ž(eš(  r( í�ct

Toní�kovi, ž(e ti vádí�, co de( lá� . De(ti šámy formulovály ve( tu, ják je mož(ne�  to  kámárá�dovi

r(í�ct.

Uc(itelká: Dání�k r(í�ká� , ž(e to urc(ite(  žkuší� á moc de(kuje, ž(e jšte mu porádili. 

Ná� šledoválo louc(ení�.

Reflexe:

Bylo  vide( t,  ž(e  vžtáh  š  pánenkou  še  prohlubuje.  Te�má  še  de(tí�  doty�kálo,  žvlá� š(ť  u

ne(ktery�ch de( tí� je gešto NEKÁ hojne(  už( í�vá�no. Bylo žr(ejme� , ž(e chá�pou dáne�  emoce, ále

neumí� je popšát. Stejne(  ták še uká� žálo, ják je pro ne(  pr(irožene�  okámž( ite(  odpoví�dát

u� tokem nebo obrá� cení�m ná pání� uc(itelku, která�  má�  proble�m vyr(eš( it žá ne( .  Táto lekce

odhálilá šlábe�  mí�što náš( í� škupiny, je tr(ebá ví�ce prácovát š emocemi á uc(it še štrátegií�m

šprá�vne�ho r(eš(ení� konfliktu4 .
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4.3.4 4. LEKCE – POSMĚCH

Dátum 18.2.2020

Poc(et pr(í�tomny�ch de(tí� 9

Te�má á cí�l lekce Posměch

Cíl 1 : poší�lit šebeve(domí� dí�te( te ve vžtáhu k

jeho vláštní� identite(

Cíl 3: Podní�tit kriticke�  myš(lení� o pr(edšudcí�ch

á diškrimináci

Cíl  dle  RVP  PV:  oblášt  Dí�te(  á  ten  druhy�  –

ochráná  ošobní�ho  bežpec(í�  ve  vžtáhu  š

druhy�m dí�te( tem

Předpokládaný výstup dle RVP PV: 

ume(t  še  vhodny�m  žpu4 šobem  brá�nit

žešme(š(n( ová�ní�

Klíčová  kompetence –  komunikátivní�,

šociá� lní� á peršoná� lní�, k r(eš(ení� proble�mu4

Čo nove�ho še de( ti o pánence 

dožve(de( li?

Dání�k vožil medví�dká v koc(á� rku á ne(kdo še 

mu šmá� l, ž(e je holká. 

Byly de(ti v kontáktu š pánenkou? Áno, mohly podát ruku, pohládit

Ják pr(í�be(h - pánenká žáujálá? Áno, š pošme(chem še de( ti šetkály

Otá� žky pro de(ti Ják myšlí�š( , ž(e še Dání�k cí�til? Stálo še ti, ž(e še ti

ne(kdo šmá� l? Proc(? Ják šeš cí�til? Čo jši ude( lál? 

Myšlí�te, ž(e ne(ktere�  hrác(ky jšou jen pro kluky 

á ne(ktere�  jen pro holky? Čo by mohl pr(í�š( te(  

Dání�k ude( lát?

Průběh lekce:

Lekce probe(hlá po švác(ine(  v kruhu ná ž( idlí�ch. Ve tr(í�de(  je v šouc(ášne�  dobe(  me�ne(  de(tí�

vlivem žvy�š(ene�  nemocnošti. Zvolene�  te�má de(ti chá�pou, káž(de�  ž nich še již(  šetkálo

š pošme(chem, i když(  tr(ebá ž jine�ho du4 vodu.
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Příběh panenky:

Uc(itelká: Áhoj de( ti, áhoj Dání�ku, ják jši še me( l? Čo ši de( lál, když(  jšme še nevide( li Vidí�m,

ž(e jši ná�m pr(inešl uká�žát ne( jákou hrác(ku.

Učitelka se obrací na panenku, která má v ruce malého plyšového medvídka

Učitelka: Dání�k  r(í�ká� ,  ž(e  še mu štálá  moc nepr(í�jemná�  ve(c.  Dání�k  má�  šve�ho  mále�ho

medví�dká  á  rá�d  ši  š  ní�m  hráje.  Když(  š(el  ven,  ták  ši  vžál  koc(á� rek  ná  pánenky  á

medví�dká  v  ne(m vožil.  Potkál  kámárá�dá  že  š(kolky  á  ten še  mu šmá� l,  ž(e  je  holká,

protož(e voží� koc(á� rek.

Uc(itelká: Dání�ku, uká�žál byš de( tem toho medví�dká? (Poší�lá�me ši dokolá.)

Otá�žká pro de(ti: Ják myšlí�š( , ž(e še Dání�k cí�til? Už(  še ti ne(kdo šmá� l? Proc(? Ják šeš cí�til?

Čo jši potom ude( lál?  Myšlí�te, ž(e jšou ne(ktere�  hrác(ky jen pro kluky á ne(ktere�  jen pro

holky? Mohou ši kluci hrá� t ná vár(ení� á holky š vlá� c(ky? Ják še mu4 ž(eme brá�nit, když(  še

ná�m ne(kdo pošmí�vá� ? (Příště mu řekni, že si můžeš hrát s čím chceš. Je hloupé se někomu

smát)

Uc(itelká: Dání�ku, myšlí�š( , ž(e jšme ti porádili, ják še pr(í�š( te(  žáchovát, áž(  še ti bude ne(kdo

pošmí�vát kvu4 li medví�dkovi? Nakloní se k panence: Dání�k r(í�ká� , ž(e vá�m moc de(kuje á ž(e

to žkuší� tomu klukovi táky r(í�ct, když(  še mu bude žáše pošmí�vát.

Ná�šledoválo louc(ení�. 

Reflexe:

De(ti v náš( í� máter(ške�  š(kole nerožde( lují� hrác(ky podle pohláví�, ále hrájí� ši podle žá� jmu.

Pr(iš( lo jim divne� , ž(e by še kvu4 li tomu ne(kdo mohl šmá� t druhe�mu.

Uc(itelká š Dání�kem chodí� uvnitr(  kruhu od jednoho dí�te( te ke druhe�mu. Káž(dy�  še mu4 ž(e

rožlouc(it  ják potr(ebuje. Ne(kdo jen r(ekne áhoj, ne(kdo chce pánenku pohládit,  podát

ruku,  ne(kdo chce pánenku pochovát.  Jeden chlápec ši vžál ruku pánenky á šá�m še

pohládil, což(  bylo u� šme(vne� .

51



4.3.5 5. LEKCE – KDE PRACUJÍ MAMINKA A TATÍNEK

Datum 3.3. 2020

Počet přítomných dětí 16

Téma a cíl lekce Kde pracují maminka a tatínek

Cíl 1 : poší�lit šebeve(domí� dí�te( te ve vžtáhu k

jeho vláštní� identite(

Cíl  2:  umož(nit  de(tem  žkuš(enošti  š

rožmánitoští�

Cíl dle RVP PV: oblášt Dí�te(  á špolec(nošt – 

šežnámová�ní� še še šve(tem lidí�, lidške�  prá� ce á

její� du4 lež( itošti

Předpokládaný výstup dle RVP PV: 

rožliš( it  pr(í�šády  ná  vár(ení�  pomocí�  šmyšlu4 ,

ová� žát kámárá�dovi ruku nebo nohu obvážem

Klíčová  kompetence –  komunikátivní�,

šociá� lní� á peršoná� lní�, k uc(ení�

Co nového se děti o panence dozvěděli? Kde pracují Daníkovi rodiče.

Byly děti v kontaktu s panenkou? Ano, mohly podat ruku, pohladit

Jak příběh - panenka zaujala? Ano, téma práce spojeno s praktickými 

činnostmi

Otázky pro děti Kde pracuje tvoje maminka a tatínek? Proč 

chodí do práce? Co by se stalo, kdyby nemohli 

pracovat? 

Průběh lekce:

Te�má návážuje  ná  integrovány�  blok Ten de( lá�  to  á  ten  žáš  tohle  v  máter(ške�  š(kole.

Metodá Peršoná Dollš doporuc(uje uc(itelu4 m propojovát  komunikác(ní�  te�mátá táke�  š

te(mi prákticky�mi, kdy ši de( ti mohou vyžkouš(et c(innošti, ktere�  še vžtáhují� k biográfii

pánenky. Je vž(dy vhodne� , áby pánenká š šebou do tr(í�dy pr(inešlá ne(co, c(eho še mohou

de(ti doty�kát. 

Setká�ní� probe(hlo po švác(ine(  v kruhu ná ž( idlí�ch.
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Příběh panenky:

Uc(itelká: Áhoj de( ti, pr(ijel žá ná�mi ope(t Dání�k, ták ho pojďme poždrávit. 

Otá�žká pro de(ti: Proc(  chodí�  rodic(e do prá� ce? (Aby měli peníze a mohli jsme si něco

koupit.)

Otá�žká pro de(ti: Čo by še štálo, kdyby do prá� ce nemohli chodit? (Neměli by korunky a

nemohli by jít nakupovat. Museli by si ty věci z obchodu vzít, ukrást. )

Uc(itelká: Krádení� je š(pátne� . Čo by še štálo, kdyby ne(kdo krádl v obchode(? (S�el by do

vězení. )

Uc(itelká  še  obrácí�  ná  pánenku:  Dání�ku,  my  už(  jšme  ši  š  de(tmi  r(í�káli,  kde  prácují�

máminká á tátí�nek, ále tentokrá� t ši prá� ci budeme pr(edvá�de( t beže šlov á mu4 ž(eš(  š de(tmi

há�dát, co došpe( lí� de( lájí�. 

Uc(itelká:  Ukáž( ,  co  de( lá�  v  prá� ci  tvoje  máminká nebo tátí�nek.  Děti  předvádí,  ostatní

hádají. 

Uc(itelká: De( ti, Dání�k r(í�ká� , ž(e vá�m pr(inešl uká� žát ne(ktere�  ve(ci, ktere�  máminká á tátí�nek

použ( í�vájí� v prá� ci á je žve(dávy�, ještli uhodnete, co de( lájí�.

Uc(itelká ukážuje de( tem šá� c(ky kor(ení� v krábic(ce á ty hned požnály povolá�ní� kuchár(e.

Uc(itelká: Áno, Dání�ku4 v tátí�nek je kuchár(.

Postupně  jsem  otvírala  sáčky  a  dávala  dětem  přivonět.  Ve  chvílích,  kdy  jsem

manipulovala s předměty, usadila  jsem Daníka na židli, jako seděly děti.

Uc(itelká:  Dálš( í�  žájí�máve�  pr(edme(ty  jšou  v  tomto  pytlí�ku.  Sá�hni  dovnitr(  á  žkuš

uhá�dnout, co je žde šchováne� . Áno, obvážy. Kdo je použ( í�vá� ? (Pan doktor nebo zdravotní

setra.) 

Uc(itelká: Dání�k r(í�ká� , ž(e jeho máminká je oš(etr(ovátelká. Ví�te co de( lá� .?

Vyžkouš(í�me ši, ždá bychom ume(li ne(komu žává� žát ruku nebo nohu.

Reflexe:

Probí�hájí�cí�  integrovány�  blok  š  ná�žvem Ten de( lá�  to á ten žáš tohle byl  propojen š

ná�vš(te(vou pánenky, což(  uká� žálo, ž(e še prá� ce š pánenkou nemuší� uškutec(n( ovát jen ná

u� rovni diškuše, ále propojit i š ná�vážnou c(innoští�. Zkušilá jšem še k pánence chovát
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ví�ce jáko k dí�te( ti že škupiny, což(  še projevoválo tí�m, ž(e jšem jej ošlovoválá, ptálá še,

nebo jej pošádilá šámoštátne(  ná ž( idli, ábych še mohlá ve(novát oštátní�m. Pro de(ti to

bylo pr(irožene� , nikdo pánenku netáhál, Dání�k šede( l jáko oštátní� de( ti. Me(  še v tu chví�li

uvolnily ruce á mohlá jšem by� t ví�ce v kontáktu š de(tmi á žápojit še do prákticky�ch

c(innoští�. Zjiš(ťuji, ž(e tento žpu4 šob prá�ce me(  vyhovuje. Plá�nováne�  lekce nemuší� by� t jen

c(ište(  komunikátivní�  á  ná� šledne�  áktivity nemuší�  by� t  reáližová�ny áž(  po rožlouc(ení�  š

pánenkou á její�m odnešení� mimo došáh de(tí�. Tyto áktivity lže propojit. 

Obrá�žek c(. 6 – Pru4 be(h lekce Kde prácuje máminká á tátí�nek
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4.3.6 6. LEKCE – NEMÁME NA TO PENÍZE

Táto lekce již(  nebylá žreáližová�ná ž du4 vodu užávr(ení�  provožu MS�  - prevence š( í�r(ení�

onemocne(ní� ČOVID – 19. Návrhováná�  lekce návážuje ná pr(edchoží� te�má.

Datum

Počet přítomných dětí

Téma a cíl lekce Nemáme na to peníze

Cíl 1 : Poší�lit šebeve(domí� dí�te( te ve vžtáhu k

jeho vláštní� identite(

Cíl  2:  Umož(nit  de( tem  žkuš(enošti  š

rožmánitoští�

Cíl 3: Podní�tit kriticke�  myš(lení� o pr(edšudcí�ch

á diškrimináci

Cíl  4:  Podpor(it  de( ti,  áby  vyštupovály  proti

pr(edšudku4 m á diškrimináci

Cíl dle RVP PV: oblášt Dí�te(  á jeho pšychiká – 

Rožvoj tvor(ive�ho myš(lení� á r(eš(ení� proble�mu4

Předpokládaný výstup dle RVP PV: 

Vymyšlet  á  vytvor(it  drá�hu  pro  vlá� c(ek  ž

doštupne�ho máteriá� lu.

Klíčová  kompetence –  komunikátivní�,

šociá� lní�  á  peršoná� lní�,  k  r(eš(ení�  proble�mu4 ,  k

uc(ení�

Co nového se děti o panence dozvěděli? Daník si nemůže koupit všechno, co by si přál.

Byly děti v kontaktu s panenkou?

Jak příběh - panenka zaujala? 

Otázky pro děti Už se ti stalo, že ti rodiče řekli, že na něco 

nemají peníze? Jak ses cítil? Co by sis moc přál 

a nemůžeš to mít? 
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Příběh panenky:

Uc(itelká: Áhoj de( ti, pojďme še pr(iví�tát š Dání�kem. Dání�k. r( í�ká� , ž(e má�  moc rá�d vlá� c(ky á 

rá�d še ná ne(  dí�vá�  že šve�ho okná, protož(e bydlí� u ná�dráž( í�. Má�  domá dvá vlá� c(ky, ále 

ž(á�dne�  koleje. Ve š(kolce májí� dr(eve(nou vlá� c(kovou drá�hu á tákovou by chte( l mí�t i domá. 

Máminká mu ále r(í�kálá, ž(e mu koleje nemohou koupit, protož(e ná ne(  nemájí� pení�že. 

Otá�žká pro de(ti: Už(  še ti štálo, ž(e ti rodic(e ne(co nemohli koupit? Čo šiš pr(á� l?

Otá�žká pro de(ti: Ják še požná� , ž(e je ne(kdo chudy�?

Uc(itelká: Dání�k r(í�ká� , ž(e jeho máminká muší� š(etr(it š pene(ži. Dání�k má�  hodne(  oblec(ení�

po  štárš( í�m  brátrovi  nebo  od  brátráncu4 ,  ále  vu4 bec  mu to  nevádí�.  Spí�š(  ho  mrží�,  ž(e

nemu4 ž(e mí�t ty koleje.

Otá�žká pro de(ti: Myšlí�te ši, ž(e když(  má�  ne(kdo štárš( í� oblec(ení�, ž(e je š(pátny�? Proc(  ši to

myšlí�š(?

Uc(itelká: Dání�k r(í�ká� ,  ž(e má�  pláštovy�  vlá� c(ek á ten má�  pe(t  vágo� nu4  á  pák ješ(te(  jeden

dr(eve(ny�  á ten má�  vágo� nu4  tolik, ž(e je áni neumí� špoc(í�tát. Dání�k r(í�ká� , ž(e mu moc chybí�

koleje á ná�dráž( í� k jeho vlá� c(ku4 m.

Uc(itelká: De(ti, ták me(  nápádá� , ž(e bychom še mohli žámyšlet á porádit Dání�kovi ž c(eho

by ši mohl vyrobit koleje, když(  nemá�  ty ž obchodu. Nápádá�  vá� š ne(co? ( Nápr(. Nákrešlit

koleje ná velkou c(tvrtku, šlož( it ž koštek, ž deštic(ek ná cvic(ení�..) Pr(iprávilá jšem tády

ne( jáke�  potr(eby,  že  ktery�ch  bychom  mohli  ne(co  vytvor(it.  (Nábí�ží�  krábice,  bárevne�

pápí�ry, rolic(ky, pruhy lá� tek, nu4 ž(ky, lepidlo, š(te( tce, bárvy).

Připomínka k lekci:

Te�má  je  vhodne�  žár(ádit  v  ná�vážnošti  ná  rožhovor  o  povolá�ní�,  neboť  de( ti  še

š te�mátikou pene(ž šetká�vájí� v káž(dodenní�m ž( ivote( . De(ti májí� švá�  pr(á�ní� á rodic(e májí�

šve�  mož(nošti. Te�má ČHUDOBÁ je jední�m ž ášpektu4 , ktery�  mu4 ž(e ve�št k diškrimináci,

pr(edšudku4 m, pošme(š(ku4 m c(i  nepr(ijetí�.  Pedágog muší�  nád te�mátem šá�m pr(emy�š( let á

uve(domit  ši  vláštní�  pocity,  áby  jeho  šlová  i  vyštupová�ní�  bylo  áutenticke� .  V  náš( í�

máter(ške�  š(kole  žátí�m  ž(á�dne�  nárá� ž(ky  ná  chudobu  c(i  ne( jáky�  nedoštátek

nežážnámená�vá�m,  ále  pr(ešto  je  tr(ebá,  áby  de( ti  o  te�mátu  pr(emy�š( lely  dr(í�ve,  než(  še

š nárá�ž(kámi šetkájí� á mohly ši tvor(it poštoje ná žá�kláde(  žproštr(edkováne�  žkuš(enošti

pánenkou. Návrž(ená�  áktivitá - štávbá kolejí�, nápln( uje cí�l 4 á uc(í� de( ti, ž(e špouštu ve(cí�
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doká� ž( í� šámy, mohou ši pomá�hát, mohou by� t áktivní�, uc(í� še r(eš( it proble�move�  šituáce á

hledát nová�  r(eš(ení�. Souc(ášne(  še uc(í� by� t citliví� ve vžtáhu ke kámárá�dovi. 
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3. ZÁVĚR

Teoretická�  c(á� št prá� ce šhrnuje požnátky ty�kájí�cí� še dí�te( te pr(edš(kolní�ho ve(ku á

du4 lež( ite�  fáktory  ovlivn( ují�cí�  jeho  vy�voj.  Z  proštudováne�  literátury  á  dálš( í�ch  ždroju4

vyply�vá� ,  ž(e  pr(edš(kolní�  ve(k  je  ž  hledišká  požde( jš( í�ho  vy�voje,  žrá�ní�  á  formová�ní�

ošobnošti,  žá� šádní�.  Dí�te(  je od neju� tlejš( í�ho ve(ku ovlivn( ová�no žejme�ná rodinou,  jáko

nošitelkou žá�kládní�ch norem chová�ní� á ždrojem její�ch vžorcu4 . Od tr(í�  let ve(tš( iná de(tí�

návš(te(vuje máter(škou š(kolu. Dí�te(  poštupne(  vru4 štá�  do špolec(nošti á šetká�vá�  še

š  dálš( í�mi  de( tmi  šve�ho  ve(ku  á  táke�  š  došpe( ly�mi.  Zác(í�ná�  ši  vš( í�mát  chová�ní�  lidí�  á

požorovát roždí�ly meži nimi, uc(í� še š nimi vychá� žet, mu4 ž(e še vš(ák šetkát táke�

š odmí�tá�ní�m, nešprávedlnoští� á pr(edšudky. Dí�te(  ši již(  v tomto ve(ku vytvá� r( í�  poštoje k

lidem kolem šebe nebo je pr(ejí�má�  od došpe( ly�ch, ktery�m du4 ve(r(uje, áť již(  rodic(u4  nebo

pedágogu4 . Jejich u� kolem je pomoci jim orientovát še v novy�ch šituácí�ch, rožví�jet jejich

empátii, rešpekt á šchopnošt r(eš( it ošobní� šituáce.

Kápitolá  ty�kájí�cí�  še  šámotne�  metody  Peršoná  Dollš  objášn( uje  teoretická�

vy�chodišká  á  pr(í�štupy,  že  ktery�ch  táto  vyuc(ovácí�  metodá  vychá�ží�  á  propojuje

štánovene�  cí�le PD á pož(ádávky RVP PV. Popišuje, jáky�m žpu4 šobem dochá�ží�  k rožvoji

jednotlivy�ch  kompetencí�  á  jákou  roli  ve  vy�chovne(  v  vžde( lá�vácí�m  procešu  hráje

pánenká  á  pedágog.  Ukážuje,  ž(e  role  pru4 vodce  pánenky  kláde  vyšoke�  ná� roky  ná

ošobnošt pedágogá, jeho ná�žorovy�  šyšte�m á hodnoty á vede jej k dálš( í�mu ošobní�mu

rožvoji. Z teoreticke�  c(á� šti vyply�vá� , ž(e metodá Peršoná Dollš je vhodny�m proštr(edkem

k  nápln( ová�ní�  cí�lu4  pr(edš(kolní�ho  vžde( lá�vá�ní�  v  oblášti  uc(ení�,  ošvojová�ní�  hodnot  i

ží�šká�vá�ní� ošobnoštní�ch poštoju4 . 

Práktická�  c(á� št  žážnámená�vá�  reáližáci  metody  Peršoná  Dollš  v  jednotr(í�dní�

máter(ške�  š(kole. Zreáližováne�  vy�štupy nápln( ovály pr(edevš(í�m první� dvá štánovene�  cí�le:

poší�lit  šebeve(domí�  dí�te( te  ve  vžtáhu  k  vláštní�  identite(  á  umož(nit  de( tem  žáž( í�vát

ru4 žnorodošt.  Dve(má  lekcemi  byl  náplne(n  cí�l  c(.  3  –  podní�tit  kriticke�  myš(lení�  vu4 c(i

pr(edšudku4 m á diškrimináci  á  jednou lekcí�  cí�l  c(.  4  -  štáve(t  še proti  diškrimináci  á

pr(edšudku4 m. 

Principem prá� ce  š  Peršoná Dollš  je  poštupovát od nápln( ová�ní�  niž(š( í�ch  cí�lu4  k  cí�lu4 m

vyš(š( í�m.  V  rá�mci  žprácová�ní�  bákálá� r(ške�  prá� ce  jšem  uvedlá  pr(í�klády  lekcí�  ,  ják  lže

jednotlive�  cí�le nápln( ovát. 
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Pro  dálš( í�  práxi  bych  doporuc(oválá  žár(ádit  reáližáci  metody  ná  poc(á� tku

š(kolní�ho roku, nejle�pe v r(í�jnu nebo v dobe(  po ádáptáci de( tí� ná ž( ivot v máter(ške�  š(kole.

Čí�l  1  (poší�lit  šebeve(domí�  dí�te( te  ve  vžtáhu  k  jeho  vláštní�  identite(  á  identite(  jeho

blí�žky�ch),  otví�rá�  te�mátá,  ktery�mi  še  žáby�vá�me  žejme�ná  pr(i  šežnámová�ní�  de( tí�

návžá� jem. Pr(í�be(h pánenky proklá�dá�me otá� žkámi, ktere�  pomá�hájí� de( tem požná�vát šve�

te( lo, vš( í�mát ši šhod á roždí�lu4  meži šebou, pochopit jedinec(nošt švou i vláštní� rodiny.

Tákovy�mi otá� žkámi jšou: Ják še jmenuješ(? Kolik je ti let? Má�  ne(kdo ž rodiny štejne�

jme�no jáko ty? Jákou bárvu má�š(  oc(í�? Vlášu4 ? Ku4 ž(e? Má�š(  ná cele�m te( le štejnou bárvu

ku4 ž(e? Kde bydlí�š(? Kdo š tebou bydlí�? Kdo te(  dá�vá�  vec(er špá� t? S c(í�m ši rá�d hráješ(? 

Prá� ce š cí�lem 1 nábí�ží� množ(štví� áktivit. Jednou nich je vytvor(ení� ošobní� knihy

káž(de�ho  dí�te( te  -  TO  JSEM  JÁ� .  Poštác(í�  obyc(ejne�  pápí�rove�  rychlovážác(e  -dešky,  do

ktery�ch ši budou de( ti žáklá�dát prácovní�  lišty š obrá� žky k jednotlivy�m te�mátu4 m. Ná

dešká� ch mu4 ž(e  by� t  fotográfie dí�te( te c(i  áutoportre� t  á jeho jme�no,  uvnitr(  pák lišty še

žná� žorne(nou bárvou  oc(í�  á  vlášu4 ,  obryš  dláne(  á  chodidlá,  oblí�bená�  bárvá,  obrá�žek

oblí�bene�ho jí�dlá, obrá� žek kámárá�dá á jeho jme�no, jme�no pání� uc(itelky, právidlá tr(í�dy,

iluštráce pohá�dky podle divádelní�ho pr(edštávení�,  vylišovány�  lišt,  žkrá� tká cokoli,  co

dí�te( ti  pr(ipomene  žá�ž( itky  ž  máter(ške�  š(koly.  Poštupne(  lže  pr(idá�vát  dálš( í�  te�mátá  á

proštr(ednictví�m  nich  nápln( ovát  dálš( í�  cí�le  metody  á  rožví�jet  ná� lež( ite�  klí�c(ove�

kompetence. Podobne(  je vhodne�  žápišovát i dení�k pánenky, áby pedágog ve(de( l, kde še

v pr(í�be(hu pánenky náchá� ží� á která�  te�mátá probí�rál.

Poštupne(  mu4 ž(eme  š  pánenkou  prochá� žet  právidlá  šouž( ití�  ve  tr(í�de( ,  šlávení�

nároženin,  chová�ní�  kámárá�du4 ,   žme(ny  v  pr(í�rode( ,  ru4 žne�  vy� jimec(ne�  udá� lošti  nebo

áktuá� lní�  šituáci  ne(ktere�ho  ž  de( tí�,  kterou  žáprácujeme  do  pr(í�be(hu  pánenky  podle

právidel metody PD.

Metodá Peršoná Dollš mu4 ž(e by� t jen jednou ž mnohá metod, kterou ši pedágog

vyžkouš(í�  v máter(ške�  š(kole á odlož( í�,  protož(e  je podle ne( j  jednoštránná�  á nábí�ží�  jen

poví�dá�ní�  v kruhu. Peršoná Doolš ále táková�  by� t nemuší�. Dle my�ch žkuš(enoští� nábí�ží�

prá� ce š pánenkou mnohem ví�ce mož(noští�,  ják ji žápojit do ž( ivotá de(tí�  á došpe( ly�ch v

máter(ške�  š(kole,  než(  še  ná  první�  pohled  ždá� .  Pánenká  nábí�ží�  pedágogovi  mož(nošt

volby, podne(cuje ho k ošobní�mu rožvoji v mnohá roviná� ch á uc(í� ho by� t empáticky�. 

V tomto ohledu je pro me(  prá� ce š metodou Peršoná Dollš velkou vy�žvou. 
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4. RESUMÉ

Bákálá� r(šká�  prá� ce  še  žáby�vá�  metodou  Peršoná  Dollš  á  její�m  pr(í�nošem  k  rožvoji

klí�c(ovy�ch kompetencí� de( tí� pr(edš(kolní�ho ve(ku.

Teoretická�  c(á� št popišuje žá�kládní� chárákterištiku pr(edš(kolní�ho období� á fáktory, ktere�

dí�te(  formují�.  Poukážuje ná nenáhráditelny�  vy�žnám rodiny pro ždrávy�  vy�voj dí�te( te á

vliv  máter(ške�  š(koly  pro  celkovy�  rožvoj  ošobnošti  á  orientáci  ve  špolec(enške�m

proštr(edí�  á hodnotá� ch. Pr(ibliž(uje potenciá� l  metody Peršoná Dollš pro pr(edš(kolní�ho

pedágogá  v  máter(ške�  š(kole,  žejme�ná  ve  vžtáhu  k  rožvoji  klí�c(ovy�ch  kompetencí�  á

ve(dome�  prá� ce š pr(edšudky.

Práktická�  c(á� št žážnámená�vá�  žávedení� metody Peršoná Dollš do vy�chovne(  vžde( lá�vácí�

prá� ce v jednotr(í�dní� máter(ške�  š(kole. Zreáližováne�  vy�štupy jšou metodicky popšá�ny á

žhodnoceny. Metodá Peršoná Dollš še ukážuje jáko vhodná�  metodá k rožvoji klí�c(ovy�ch

kompetencí� v máter(ške�  š(kole á to žejme�ná kompetence komunikátivní� á kompetence

šociá� lní� á peršoná� lní�.

Klíčová slova:

metodá  Peršoná  Dollš,  dí�te(  pr(edš(kolní�ho  ve(ku,  rodiná,  máter(šká�  š(kolá,  Rá�mcovy�

vžde( lá�vácí� prográm pro pr(edš(kolní� vžde( lá�vá�ní�, klí�c(ove�  kompetence
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RESUMÉ

Thiš báchelor thešiš deálš with the Peršoná Dollš method ánd itš contribution to the

development of key competenceš of prešchool children.

The theoreticál párt dešcribeš the bášic chárácterišticš of the pre-šchool period ánd

the fáctorš thát šhápe á child. It pointš out the irrepláceáble importánce of the fámily

for the heálthy development of á child ánd the influence of á kindergárten for the

overáll development of the peršonálity ánd orientátion in the šociál environment ánd

válueš. It dešcribeš the potentiál of the Peršoná Dollš method for á prešchool teácher

in á kindergárten, ešpeciálly in relátion to the development of the key competenceš

ánd conšciouš work with prejudice.

The  prácticál  párt  recordš  the  introduction  of  the  Peršoná  Dollš  method  into  the

educátionál  work  in  á  one-clášš  kindergárten.  The  implemented  outputš  áre

methodicálly  dešcribed  ánd  eváluáted.  The  Peršoná  Dollš  method  proveš  to  be  á

šuitáble  method  for  developing  key  competenceš  in  kindergárten,  ešpeciálly

communicátive, šociál ánd peršonál competenceš.

Keywords:

Peršoná Dollš  method,  prešchool  child,  fámily,  kindergárten,  Frámework educátion

prográm for prešchool educátion, key competenceš
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7. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Vzor pro tvorbu biografie panenky Persona Doll

Pr(eklád ž ne(mc(iny. Čitová�no podle metodiky Mit Kindern ins Gespräch kommen (Ážun 
á kol., 2009 in Kyndlová� , 2016)

K představení panenky náleží:

- její� jme�no, ve(k á pohláví�

- její� vne( jš( í� vžhled: bárvá vlášu4 , bárvá ku4 ž(e, oc(í�, popr(í�páde(  te( lešne�  žvlá� š( tnošti

-  její�  rodiná:  rodic(e,  šouroženci,  jme�ná  rodic(u4  á  šourožencu4 ,  c(innošt  rodic(u4 ,  ve(k

šourožencu4 , jiní� du4 lež( ití� c(lenove�  rodiny, jáky�m jážykem rodiná mluví�

- její� bydliš(te(  á bytová�  šituáce: me(što, vešnice, du4 m, byt

- její� etnická�  pr(í�šluš(nošt

- ryš její� identity, ktery�  bude dá� l prohlubová�n

Co má panenka Persona Doll ráda, co si myslí a čemu věří:

- O c(em pr(emy�š( lí�, ná co ši rá�dá hráje, ž c(eho má�  rádošt?

- Čo je pro ni du4 lež( ite� , nád c(í�m pr(emy�š(lí�, co žáž( ilá, co žjištilá?

Nejhezčí dny v roce: (informáce odkry�vájí� rodinnou kulturu á ošobní� žá� jmy)

- rodinne�  ošlávy, ná�bož(enške�  švá� tky, ktere�  má�  rá�dá

- vy� jimec(ne�  dny v ty�dnu, protož(e še be(hem nich de( je ne(co, co má�  PD rá�dá

- vy� jimec(ne�  dny v roce, be(hem nichž(   PD de( lá�  nebo žáž( í�vá�  ne(co š lidmi, ktere�  má�  rá�dá

Co si panenka Persona Doll přeje:

- co by rá�dá podniklá, co by rá�dá ude( lálá poprve�

- o c(em šní�, co by še rá�dá náuc(ilá nebo vytvor(ilá
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- co nechce už(  nikdy žáž( í�t

Věci, které můžeme najít u panenky Persona Doll doma:

- pr(edme(ty ž bytu, kde PD ž( ije ( její� hrác(ky, pr(edme(ty, ktere�  šbí�rá� , dá� rky…)

- domá�cí� žví�r(e

- ve(ci, ktery�mi še žáby�vá�  - hudební� ná� štroj, kolo, lyž(e…

- pr(edme(ty du4 lež( ite�  pro rodinu – fotográfie, žde(de(ne�  pr(edme(ty, ná�bož(enške�  pr(edme(ty

Co dělá persona Doll ráda:

- konkre� tní� áktivitá – de( ti ši o c(innošti mohou vyprá�ve( t, hledát informáce, vyžkouš(et ši ji
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Příloha č. 2 - Diagnostická tabulka třídy
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Příloha č. 3 - Evaluační dotazník pro pedagoga
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Příloha č. 4 - Fotografie Persona Doll, panenka Daniel
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Příloha č. 5 – Střihový plán na ušití panenky Persona Dool
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Příloha č. 6 – Fotonávod na ušití panenky Persona Doll
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                               Originál Persona Doll s ušitým kamarádem.
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