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ABSTRAKT 

Bakalářská práce má aplikační charakter, zabývá se vyuţitím přístupu Storytelling v rozvo-

ji komunikačních kompetencí dětí předškolního věku. Zaměřuje se na sumarizaci poznatků 

o vývoji řeči a komunikačních kompetencí. Pracuje se storytellingem a popisuje součinnost 

přístupu Storytelling s rozvojem komunikačních kompetencí. V praktické části práce je 

zpracován projekt, obsahující osm setkání, realizovaných v mateřské škole. Projekt se sou-

střeďuje na rozvoj komunikačních kompetencí prostřednictvím storytellingu. Součástí pro-

jektu je evaluace, ze které vycházejí následná doporučení pro praxi.   

 

Klíčová slova: komunikační kompetence, storytelling, komunikace, příběh, narativní 

schopnosti 

 

 

 

ABSTRACT 

This application-type bachelor thesis deals with application of Storytelling approach in 

communication competencies of preschool children. The theoretical part summarizes find-

ings resources about speech development and communication competencies. It operates 

with storytelling and describes the cooperation of Storytelling approach and development 

of communication competencies. In the practical part a project is worked out. This project 

is conducted by eight meetings realized at nursery school, and it focused on development 

of communication competencies through storytelling. A part of this project is evaluation. 

Based on the conclusions of the evaluation is defined recommendation for practical use.  

 

Keywords: communication competencies, storytelling, communication, story, narrative 

ability 

  



Poděkování 

Ráda bych poděkovala Mgr. Janě Vašíkové, PhD. za odborné vedení, cenné připomínky a 

rady při zpracování bakalářské práce. Dále bych ráda poděkovala všem svým kolegyním a 

vedoucí učitelce za trpělivost a vstřícnost během celého studia, také přátelům a rodině, za 

jejich velkou podporu.   

 

 

 

 

 

„Řekni mi fakt a já se něco dozvím. 
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Řekni mi příběh a bude ţít v mém srdci navţdy.“ 

indické přísloví 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, ţe odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG 

jsou totoţné. 



OBSAH 

ÚVOD .................................................................................................................................... 9 

I TEORETICKÁ ČÁST .................................................................................................... 10 

1 KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE ....................................................................... 11 

1.1 KOMUNIKACE PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE .................................................................. 12 

1.2 VÝVOJ ŘEČI .......................................................................................................... 14 

1.3 JAZYKOVÉ ROVINY ŘEČI ....................................................................................... 17 

1.4 KOGNITIVNÍ PROCESY DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU ............................................ 20 

2 STORYTELLING .................................................................................................... 22 

2.1 HISTORIE VYPRÁVĚNÍ ........................................................................................... 23 

2.2 TECHNIKA VYPRÁVĚNÍ ......................................................................................... 23 

2.3 STORYTELLING A PŘÍBĚH V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ...................................... 25 

2.4 NARATIVNÍ SCHOPNOSTI DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU ............................................ 26 

3 ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH KOMPETENCÍ PROSTŘEDNICTVÍM 

STORYTELLINGU ................................................................................................. 28 

3.1 STORYTELLING Z HLEDISKA KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ RVP PV .......................... 29 

II PRAKTICKÁ ČÁST ...................................................................................................... 31 

4 PROJEKT „VYPRÁVĚJ MI PŘÍBĚH“ ................................................................ 32 

4.1 CÍLE PROJEKTU ..................................................................................................... 32 

4.2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ PROJEKTU ......................................................................... 32 

4.3 PROSTŘEDÍ ........................................................................................................... 34 

4.4 SUBJEKTY PROJEKTU ............................................................................................ 34 

4.5 ČASOVÉ PARAMETRY ........................................................................................... 35 

5 PROGRAM PROJEKTU ........................................................................................ 36 

5.1 VYPRÁVĚNÍ 1 ....................................................................................................... 36 

5.2 VYPRÁVĚNÍ 2 ....................................................................................................... 42 

5.3 VYPRÁVĚNÍ 3 ....................................................................................................... 48 

5.4 VYPRÁVĚNÍ 4 ....................................................................................................... 54 

5.5 VYPRÁVĚNÍ 5 ....................................................................................................... 58 

5.6 VYPRÁVĚNÍ 6 ....................................................................................................... 62 

5.7 VYPRÁVĚNÍ 7 ....................................................................................................... 68 

5.8 VYPRÁVĚNÍ 8 ....................................................................................................... 73 

5.9 SHRNUTÍ A ZHODNOCENÍ VŠECH VYPRÁVĚNÍ ........................................................ 76 

6 EVALUACE PROJEKTU ....................................................................................... 78 

6.1 EVALUACE UČITELKOU VYBRANÉ MŠ .................................................................. 78 

6.2 EVALUACE ASISTENTKOU PEDAGOGA .................................................................. 80 

6.3 SHRNUTÍ EVALUACE ............................................................................................. 82 

7 DOPORUČENÍ PRO PRAXI.................................................................................. 83 

ZÁVĚR ............................................................................................................................... 84 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY .............................................................................. 85 

SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK ..................................................... 89 



SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................... 90 

SEZNAM TABULEK ........................................................................................................ 91 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................ 92 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 9 

 

ÚVOD 

Téma bakalářské práce mi je blízké především z toho důvodu, ţe komunikace hraje 

v ţivotě velice důleţitou roli. Člověk se učí efektivně komunikovat s různými lidmi celý 

ţivot a obzvláště v dnešní době technologií můţe být tento proces nabývání komunikač-

ních kompetencí ještě náročnější. Proto mě také zaujalo spojení se storytellingem, který 

pro tyto účely vyuţívá příběh. Jedná se o starodávné umění, tehdy patřící do kaţdodenního 

ţivota lidí, pomocí kterého si předávali všechna moudra a učení. Zvláště u dětí mi přijde 

tato souhra přitaţlivá. Ty mohou příběhy vnímat jako milý dárek, do kterého dává vypra-

věč kousek sebe a komunikuje s posluchačem. A pokud necháme vyprávět samotné děti, 

dozvíme se moţná něco úplně nového, nečekaného.  

Storytelling vnímám jako mocný nástroj k šíření informací. Ráda bych tuto formu komuni-

kace předala dětem a znovu tak otevřela dveře tomuto starému umění.    

Bakalářská práce má teoreticko-aplikační charakter. Jejím cílem je navrhnout projekt pro 

děti předškolního věku k rozvoji komunikačních kompetencí s vyuţitím přístupu Storytel-

ling a pojednat o problematice komunikačních kompetencí dětí předškolního věku a story-

tellingu.  

V první kapitole teoretické části se věnuji sumarizaci poznatků z oblasti komunikačních 

kompetencí, komunikaci a stručné deskripci vývoje řeči dětí předškolního věku, bez které-

ho by samotná komunikace nebyla moţná. Druhá kapitola je zaměřena na storytelling, his-

torii a techniky vyprávění, dále na příběh a narativní schopnosti. V závěru teoretické části 

je popsán Storytelling v součinnosti s komunikačními kompetencemi.  

V praktické části bakalářské práce je popsán navrţený projekt, který vyuţívá přístup Story-

telling k rozvoji komunikačních kompetencí. Konkrétně se jedná o 8 vyprávěcích setkání 

pro děti předškolního věku. Je zde uvedena jak charakteristika projektu, s vymezením cílů, 

subjektů, prostředí a časových parametrů, tak obsahové zaměření, které konkrétně popisuje 

průběh realizace v mateřské škole. Projekt byl ověřen v mateřské škole ve Zlínském kraji, 

na přelomu měsíců říjen a listopad 2018.  

Součástí praktické části práce je také evaluace projektu a navrhovaná doporučení pro praxi 

v mateřské škole.   
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE 

Řeč a komunikace otvírá dítěti ţivotní prostor, provází jej ţivotem. Důleţitou rolí dospě-

lých je napomáhat dítěti pronikat do světa a objevovat vše nové, ať uţ jde o poznatky, zku-

šenosti, vědomosti či schopnosti (Bytešníková, 2012).  

Rozvoj komunikačních kompetencí dítěte má jednoznačně nezastupitelnou úlohu v před-

školním vzdělávání, jelikoţ právě předškolní věk je obdobím, kdy dochází k poměrně vel-

kému a rozhodujícímu rozvoji komunikačních kompetencí (Bytešníková, 2007; 2012). 

Kocurová (2002) vysvětluje pojem komunikační kompetence jako schopnost vyuţívat ja-

zykové prostředky v reálných podmínkách komunikační situace a pro určité komunikační 

účely.  

Průcha, Walterová a Mareš (2009, s. 130, 131) potom vymezují komunikační kompetenci 

jako: „soubor jazykových znalostí a dovedností, umoţňující mluvčímu realizovat různé 

komunikační potřeby, a to přiměřeně k situaci, charakteristikám posluchačů aj. Zahrnuje 

také uplatňování sociokulturních pravidel komunikace.“ 

Od dítěte předškolního věku se očekává, ţe jeho komunikační kompetence budou na tako-

vé úrovni, kdy je schopno se souvisle a srozumitelně vyjadřovat a navazovat kontakt 

s jinými dětmi a dospělými. Dítě postupně začíná rozlišovat styl komunikace s dospělou 

osobou, vrstevníkem či dítětem mladšího věku (Bytešníková, 2007). 

V rámci komunikačních kompetencí rozlišujeme sloţku receptivní, která zahrnuje vnímání 

a porozumění sdělovaného a sloţku expresivní, kdy dítě vyjadřuje své myšlenky a infor-

mace (Zezulková, 2015). 

Rozvoj komunikačních kompetencí vymezuje jiţ rámcový vzdělávací program pro před-

školní vzdělávání. Tyto kompetence jsou vymezeny jako klíčové, které jsou cílovou kate-

gorií vyjádřenou pomocí výstupů. Osvojování těchto kompetencí je sloţitý a dlouhodobý 

proces, který je započat v předškolním vzdělávání a dotváří se v průběhu ţivota. Dostateč-

né základy klíčových kompetencí poloţených v předškolním věku dítěti pomáhají v cestě 

ţivotem i v celoţivotním vzdělávání (RVP PV, 2018). 
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Jak stanovuje RVP PV (2018), mezi klíčové kompetence patří i kompetence komunikativ-

ní. Předpokládá se, ţe dítě ukončující předškolní vzdělávání bude v kompetenci komunika-

tivní schopno dosáhnout následující úrovně: 

 ovládá řeč, hovoří ve správně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje myšlen-

ky, sdělení, otázky a odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný 

dialog; 

 dokáţe různými prostředky sdělovat své proţitky, emoce, pocity; 

 domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu a funk-

ci; 

 v běţných situacích komunikuje bez ostychu jak s dětmi, tak dospělými, chápe, ţe 

být komunikativní, vstřícné, iniciativní je výhodou;  

 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní; 

 průběţně doplňuje slovní zásobu a aktivně ji vyuţívá; 

 dokáţe vyuţít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se setkává; 

 ví, ţe lidé komunikují i jinými jazyky, má vytvořeny předpoklady pro jejich učení 

(RVP PV, 2018, s. 12). 

Komunikace dítěte s dospělým je dominantním a nenahraditelným zdrojem vývoje komu-

nikačních kompetencí, avšak i komunikace dítěte s jinými dětmi sehrává v tomto procesu 

svou roli. Jiţ od dvou let věku se mezi dětmi vyskytují vzájemné rozhovory, v pozdějším 

věku se tyto rozhovory odehrávají i ve skupinách s několika členy. Komunikace se postup-

ně pro dítě stává prostředkem získávání a sdělování informací, tak jako výzva ke hře a je-

jímu organizování (Průcha, 2011).  

1.1 Komunikace předškolního dítěte 

Pojem komunikace je podle různých publikací vykládán odlišně, jelikoţ definice, která by 

pojala veškeré aspekty lidské komunikace, zřejmě nebyla formulována (Zezulková, 2015). 

Název je odvozen od latinského slova „communicare“, které v překladu znamená informo-

vat, oznamovat, radit se s někým, svěřovat (Suchánková, 2011).  

Lipnická (2013, s. 8) vymezuje, ţe: „mezilidská komunikace tzn. sociální komunikace, pro-

střednictvím mluvené a psané řeči, je chování uvědoměle a záměrně vedené k vzájemnému 

dorozumění a porozumění.“ 
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Dále například Svobodová (2015, s. 77) uvádí: „komunikace je způsob předávání informa-

cí, přičemţ zahrnuje nejen hledisko informací, ale i vztahové a hodnotící. Má formu ver-

bální a neverbální, která je pro vyjádření hodnotícího hlediska a vztahů významnější neţ 

verbální.“ 

Kraus (2008) se zmiňuje o komunikaci jako součásti socializace. Jedná se o proces, během 

kterého si v přímém či nepřímém kontaktu předáváme různé informace a sdělení. Jedná se 

o propojení člověka se světem.  

Rozlišovat můţeme několik druhů komunikace. Jedná se o intrapersonální, interpersonální, 

přímou a nepřímou komunikaci, komunikaci dyadickou (skupinovou) a hromadnou, ver-

bální či nonverbální komunikaci nebo komunikaci činem (Suchánková, 2011).   

Komunikaci realizuje komunikátor, který je zdrojem informací a vysílá je k příjemci. Tyto 

informace, tedy obsah sdělení, nazýváme komuniké. Informace přijímá komunikant (pří-

jemce) a reaguje na ně. Společně komunikují pomocí komunikačního kanálu, který je ces-

tou k porozumění obou stran (Klenková, 2006). 

Celý komunikační proces je realizován v šesti fázích (Klenková, 2006): 

 Idea – znamená vznik myšlenky, nápadu, názoru u komunikátora 

 Zakódování – vyjádření myšlenky ve znacích, symbolech, slovech, pohybech 

 Přenos – od komunikátora ke komunikantu (příjemci) 

 Příjem informací 

 Dekódování – příjemce si interpretuje přijaté symboly 

 Akce – adaptivní, expresivní nebo opoziční chování, vyuţití informace 

Jak uvádí Svobodová (2015), komunikace probíhá formou verbální i formou neverbální. 

Verbální komunikaci můţeme pojmenovat jako řečovou, slovní. Bývá realizována mluve-

nou řečí či psanou formou a je nositelem významů slov (Bytešníková, 2012).  

Oproti tomu neverbální komunikací označujeme gesta, mimiku, řeč očí, kineziku, haptiku, 

proxemiku a postavení těla (Bytešníková, 2012). Mezi další faktory nonverbální komuni-

kace patří také paralingvistika, do které řadíme tón hlasu, rychlost, důraz nebo hlasitost 

(Svobodová, 2015). Nonverbální komunikaci pouţíváme pro doplnění či zdůraznění výpo-

vědi verbální a je prostředkem pochopení a porozumění (Bytešníková, 2007). 
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Obzvláště v předškolním věku je důleţité, aby byla verbální a neverbální komunikace 

v souladu. Dítě je velice vnímavé na neverbální a paralingvistické aspekty řeči. Jejich ne-

soulad u dětí vzbuzuje chaos a nejistotu (Svobodová, 2015). 

Při komunikaci dítěte pozorujeme zásadní vliv sociálního prostředí, které je pro něj vzorem 

a tedy následně přejímá způsoby komunikace (Svobodová, 2015).  

Průcha (2011, s. 119) zdůrazňuje fakt, ţe způsob komunikace dítěte s dospělým je ovliv-

ňován řadou různých faktorů. Mezi tyto faktory patří zejména:  

 komunikační situace a prostředí – dítě ovlivňuje, zda se nachází v domácím pro-

středí, v mateřské škole či lékařské ordinaci aj.; 

 charakteristiky dospělých – rozhodujícím můţe být vztah k osobě, věk či pohlaví a 

v neposlední řadě také způsob jejich chování a komunikace; 

 zájem dítěte na součinnost s dospělým 

 osobnostní charakteristiky dítěte – temperament, ochota komunikovat a jiné; 

 výchovný styl – rodiny, učitelky a jiné osoby podílející se na výchově.  

Komunikační schopnosti člověka se vyvíjí s jeho okolím po celý ţivot, přičemţ za stěţejní 

je povaţováno období od narození do zahájení školní docházky (Bytešníková, 2012). 

Na vývoji řeči a komunikace se podílí mnoho faktorů. Jsou to faktory vnější, které lze také 

nazvat jako sociálně-kulturní determinanty, a faktory vnitřní. U sociálně-kulturních deter-

minant pozorujeme vliv sociálního prostředí, kdy záleţí na míře a síle inputů, které mu 

nabízí, a vliv samotné kultury. Vnitřní faktory nebo také biologické determinanty jsou 

podkladem pro tvorbu řeči (Vašíková, Ţáková, 2017). Jak uvádí Bytešníková (2007) biolo-

gickými determinanty rozumíme stav centrální nervové soustavy, úroveň intelektových 

schopností, úroveň motoriky, úroveň zrakového a sluchového vnímání či dědičnost, která 

ovlivňuje nadání pro verbální komunikaci. Všechny tyto faktory působí na vývoj řeči, ja-

koţto základního prostředku komunikace. Vzájemné ovlivňování má vliv na kvalitu a úro-

veň řeči. 

1.2 Vývoj řeči 

Řeč je biologickou vlastností člověka, díky které přenáší informace prostřednictvím jazy-

kových znaků. (Bytešníková, 2012). Vývoj samotné řeči můţeme povaţovat za pozoru-

hodný, jelikoţ v relativně krátkém časovém období se dítě musí naučit zvládat rozmanité 

aktivity, které tvoří komplex řečových dovedností. 
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Pro osvojování mluvené řeči je stěţejní období do šestého roku ţivota dítěte, přičemţ nej-

rychleji se vyvíjí v období do čtvrtého roku (Bytešníková, 2012). 

Ve starších pojetích se uvádí, ţe počátek dětské řeči přichází s vyslovováním prvních slov, 

tj. s individuálními odchylkami mezi 12.-18. měsícem. Novější výzkumy však poukazují 

na to, ţe počátek vývoje dětské řeči začíná jiţ v prenatálním období. Děti před narozením 

zpracovávají řečové zvuky a tato zkušenost se ukládá, čímţ dochází k jisté formě učení 

(Smolík, & Seidlová Málková, 2014).  

Ihned po narození lze povaţovat za počátek dorozumívacího procesu hlasové, mimické či 

gestikulační projevy dítěte, které můţeme nazývat jako přípravné období. Přípravné nebo 

také předřečové období trvá přibliţně do jednoho roku dítěte, na které navazuje vlastní 

vývoj řeči (Bytešníková, 2007).  

Bytešníková (2012) vymezuje stadia vývoje řeči, kterými dítě prochází: 

1. emocionálně-volní stadium 

2. egocentrické stadium 

3. asociačně-reprodukční stadium 

4. stadium rozvoje komunikační řeči 

5. stadium logických pojmů 

6. stadium intelektualizace řeči 

Vlastní vývoj řeči, který je specifický prvními slovy, se u dětí začíná vyskytovat kolem 

dvanáctého měsíce věku, kdy lze ovšem pozorovat větší či menší individuální odchylky 

(Smolík, & Seidlová Málková, 2014). Prvními slovy se většinou stávají slova krátká, jed-

noslabičná nebo dvouslabičná. Jsou to slova, která označují některé osoby či věci ve svém 

blízkém okolí (Průcha, 2011).  

Jak popisuje Kutálková (2009), první slovo bylo nejen pochopeno, ale i prosloveno. Dítě 

totiţ chápe význam slov a jednoduchých vět o několik měsíců dříve neţ vysloví svá první 

slova (Průcha, 2011).  

Další dětská slova vyjadřují výrazy pocitů, přání, emoce a vůle. Z toho důvodu nazvali 

psychologové toto období stadiem emocionálně-volním (Bytešníková, 2012). 

V egocentrickém stadiu vývoje řeči dítě objevuje mluvení jako činnost. Opakuje slova a 

napodobuje dospělé osoby. Vývoj postupuje dále v podobě tvorby dvouslovných vět a otá-

zek charakteru „Co je to?“ (Bytešníková, 2012). Brown (1973) označuje období prvních 
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dětských slovních kombinací za období telegrafické řeči. Děti vypouštějí z vět slova, která 

nejsou nezbytná pro pochopení významu, jedná se například o pomocná slovesa, spojky, 

předloţky nebo zájmena. 

Stadium asociačně-reprodukční je charakteristické tím, ţe dítě reprodukuje jednoduché 

asociace. V dalším stadiu dítě vyuţívá řeč pro dosahování drobných cílů (Bytešníková, 

2012).  

Obecně můţeme říci, ţe kolem dvou let věku dítě disponuje aktivní slovní zásobou asi 200 

aţ 300 slov a je schopno mluvit i v krátkých větách (Lachout, 2012). Potom se však rozsah 

aktivní slovní zásoby velice rychle zvětšuje (Průcha, 2011). Toto zrychlování tempa nazý-

váme také jako slovníkový spurt. Stern chápal období rychlého růstu slovní zásoby jako 

pochopení dítěte, ţe kaţdá věc má své jméno. Řada dalších výzkumníků se shoduje, ţe 

slovníkový spurt je kvalitativní změnou v tom, jakým způsobem si děti osvojují slovní zá-

sobu (Smolík, & Seidlová Málková, 2014) a souvisí tedy také s dynamickým rozvojem 

kognitivních procesů dítěte (Lachout, 2012).  

Dítě plynule přechází do stadia logických pojmů, kdy dochází k osvojování si náročných 

myšlenkových operací. Pomocí abstrakce se slova stávají všeobecnými pojmy, která nejsou 

nutně spjata s konkrétními jevy. V tomto období pozorujeme také příchod druhého věku 

otázek, který je příznačný pro dítě ve věku přibliţně tří let (Bytešníková, 2012). Dítě se 

aktivně snaţí získávat informace z okolí pomocí někdy nekončících otázek „A proč?“ 

(Thorová, 2015).  

Ve třech letech dítě disponuje slovní zásobou kolem tisíce slov. Většina dětí plynule mluví, 

dokáţe se učit říkanky, básničky, písničky, rádo si nechává číst či vyprávět pohádkové 

příběhy. Slovní zásoba je stále intenzivně zvyšována (Thorová, 2015).  Kolem třetího roku 

věku se u dítěte rozvíjí schopnost vyprávět příběhy, tzv. narativní schopnost, která je zdo-

konalována po celý ţivot jedince (Vašíková, & Ţáková, 2017). 

Přibliţně od čtyř let se pak dítě nachází ve fázi intelektualizace řeči, která přetrvává aţ do 

dospělosti. V tomto období dochází ke zkvalitňování řečového projevu, dalšímu růstu 

slovní zásoby a rozlišování pojmů konkrétních a abstraktních (Bytešníková, 2012).  

Ve věku dvou aţ pěti let se dítě učí zacházet se slovní zásobou a větnou skladbou. Nejprve 

mluví v holých větách, později se učí uţívat spojku „a“ a tvoří souvětí (Lachout, 2012). 

Vyjadřování se stává komplexnějším. Dítě dokáţe sdílet své záţitky a také popíše podle 

obrázků znázorněný příběh, zlepšuje se ve vyprávění i ve výslovnosti (Thorová, 2015).  
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Ve věku kolem čtyř aţ pěti let se řeč dítěte podobá řeči dospělého člověka a stává se kom-

plexně vyvinutou. V šesti letech slovník dítěte obsahuje kolem pěti tisíc slov. Mnoţství 

slov, ať uţ se jedná o pasivní či aktivní slovník, je závislé na sociálním prostředí, ve kte-

rém se dítě pohybuje (Lachout, 2012). Výzkumy ukazují, ţe velký vliv sehrává nejen pro-

středí rodinné, ale stejně tak prostředí předškolního vzdělávání. Způsob, jakým tato pro-

středí podporují a vedou dítě, není závislý pouze na rozvoji řeči, ale také na kognitivním 

vývoji (Otto, 2018). Lze tedy vnímat individuální odchylky.  

Kolem sedmého roku se u dětí fixují řečové schopnosti jak ve smyslu výslovnosti, tak v 

systému (Lachout, 2012).  

Předškolní dítě ještě není schopno vnitřní řeči. Jejich výpovědi jsou přímo úměrné tomu, 

co si myslí, jelikoţ myslí nahlas. Protoţe předškolní děti prozatím nejsou schopné drţet 

myšlenku vnitřně, nemohou tedy s vyjádřením té oné myšlenky počkat (Otto, 2018). Často 

to tedy v praxi vypadá, ţe jsou děti nepozorné, protoţe kdyţ paní učitelka dětem řekne, ţe 

bude vyprávět pohádku o pejskovi Alíkovi, většinou se spustí lavina dětských myšlenek 

typu: „My máme doma taky psa, jmenuje se Baryk.“, „My jsme včera viděli s maminkou 

psa v parku“, „Kdy půjdeme do parku?“. Otto (2018) uvádí, ţe toto nesvědčí o nepozor-

nosti, nýbrţ o tom, ţe děti vyjadřují své myšlenky, tedy ţe přemýšlejí. Často po dětech při 

vyprávění příběhu chceme, aby si sedly a jen poslouchaly. Reálně to však pro ně znamená, 

aby si sedly a nepřemýšlely.  

Tento fakt poukazuje na to, ţe při hromadném storytellingu je zapotřebí vytvořit prostor, 

kde děti budou moci mluvit, stejně tak jako učitelka bude přijímat i neočekávané komentá-

ře, které jí mohou připadat od věci (Otto, 2018). 

1.3 Jazykové roviny řeči 

Další z hledisek zkoumání vývoje řeči u dětí jsou jazykové roviny, které se v ontogenezi 

řeči prolínají, jejich vývoj probíhá současně. K osvojování a zdokonalování jazykových 

rovin dochází postupně od začátku vlastního vývoje řeči, coţ je kolem prvního roku ţivota 

dítěte (Suchánková, 2011). V následujících několika letech před zahájením školní docház-

ky si děti intenzivně osvojují gramatickou sloţku jazyka, morfologický a syntaktický sys-

tém. Dále se rychlým tempem rozvíjí slovní zásoba a osvojování pragmalingvistických 

funkcí jazyka. Díky tomuto faktu dochází u dětí ke stále většímu rozptylu komunikačního 

pouţívání jazyka (Průcha, 2011). 
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Podstatné postupy ve vývoji řeči se objevují ve všech rovinách řeči, jako jsou:  

 foneticko-fonologická rovina 

 lexikálně-sémantická rovina 

 morfologicko-syntaktická rovina 

 pragmatická rovina 

Rozvoj foneticko-fonologické roviny bude popsán jako první, jelikoţ její osvojování za-

znamenáváme nejdříve ze všech rovin.  

Foneticko-fonologická rovina 

„Foneticko-fonologickou rovinou označujeme zvukovou stránku řečového projevu, přičemţ 

základní jednotkou je hláska (foném)“ (Bytešníková, 2012, s. 72). 

Je běţné, ţe výslovnost některých fonémů u dětí není správná. Dítě tento foném často ko-

molí, vynechává či nahrazuje jednodušším (Bytešníková, 2012). „Ve vývoji řeči, je důleţi-

tá fixace jednotlivých hlásek“ (Suchánková, 2011, s. 67). Před zahájením školní docházky 

by však mělo dojít ke správné výslovnosti všech hlásek (Bytešníková, 2012).  

U dětí předškolního věku se v rámci rozvoje této roviny zaměřujeme na oblast analýzy a 

syntézy věty i slov, provádíme dechová cvičení, cvičení fonematické diferenciace (Vašíko-

vá, & Ţáková, 2017). Dále je vhodné do denního programu zařadit dětská říkadla, rozpočí-

tadla a písně, které podporují správné dýchání a tvoření hlasu (Bytešníková, 2012).   

Lexikálně-sémantická rovina 

Bytešníková (2012, s. 75) popisuje lexikálně-sémantickou rovinu jako „souhrn pasivní a 

aktivní slovní zásoby, význam pojmů a úroveň zobecňování. Základní jednotkou lexikálního 

systému je slovo (lexém). Sémantika zkoumá význam lexémů.“ 

Rozvoj této roviny podpoříme cíleným navozováním komunikačních situací, které podně-

cují dítě k verbálnímu projevu, objasňováním významů slov, dále řečovými hrami pro ex-

perimentování se slovy, básničkami, písničkami (Bytešníková, 2007).  

K rozvíjení slovní zásoby jsou vhodné také pohádky a s nimi související vyprávění a pře-

vyprávění příběhů. V pohádkách je dítěti zprostředkována rozmanitá a odlišná slovní záso-

ba neţ při všední konverzaci. Tato slovní zásoba je poté lépe zapamatovatelná díky proţit-

kům z příběhu. Rozvoj lexikálně-sémantické roviny lze pozorovat při vyprávění vlastního 
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příběhu dětmi. Ty do nich začleňují specifické fráze nebo slova, která jistě pochází z jiných 

známých příběhů (Otto, 2018).  

Dítě ve věku 5-6 let si v rámci roviny také osvojuje zásobou synonym, antonym a homo-

nym. Učí se jazykově vyjádřit i například vztah nadřazenosti pojmů (např. oblečení = koši-

le, kalhoty; sport = lyţování, plavání) a naopak i podřízenosti pojmů (např. panenka, míč = 

hračky; kytara, housle = hudební nástroje); (Bytešníková, 2007; 2012). 

Rozvoj lexikálně-sémantické roviny je úzce spjat s rozvojem morfologicko- syntaktické 

roviny. Dětské porozumění, jak určitými slovy vyjádřit význam, je vázaný na znalost tvor-

by výpovědi, kterou chtějí předat (Otto, 2018). 

Morfologicko-syntaktická rovina 

„Rovina morfologicko-syntaktická je rovinou gramatickou“ (Suchánková, 2011, s. 66). U 

dětí sledujeme správnost vyuţívání gramatických pravidel v mluvě jako je slovosled, rod, 

číslo a pád (Bytešníková, 2012).  

Dítě ve svém řečovém projevu nejdříve vyuţívá podstatná jména a citoslovce, po čase při-

dává i další slovní druhy a kolem 4. roku ţivota by jiţ mělo pouţívat všechny slovní druhy. 

V tomto věku také dítě tvoří souvětí. Období do čtvrtého roku ţivota posuzujeme 

z hlediska chyb v gramatické stavbě za fyziologické, nazýváme jej „fyziologický dysgra-

matismus“ (Suchánková, 2011).  

Jak se schopnost delšího slovního projevu zvyšuje, začínají děti pouţívat více komplexněj-

ší větnou skladbu, například při vyprávění příběhů či osobních zkušeností a záţitků (Otto, 

2018). Právě tyto činnosti bychom u předškolních dětí v rámci rozvoje morfologicko-

syntaktické roviny měli vyuţívat. Dítě si upevňuje stavbu jednoduché věty i souvětí a pro-

hlubuje si uţívání slov v gramaticky správném tvaru. 

Pragmatická rovina 

 Pragmatickou rovinu můţeme popsat jako rovinu uplatnění komunikační schopnosti ve 

společnosti (Lechta, in Klenková, 2006). Kompetence dětí uţívat jazyk závisí na jejich 

sociální kompetenci. Sociální kompetence má tedy stěţejní roli v efektivní interakci ve 

třídě, na dětském hřišti, v domácím prostředí i v jiných komunikačních situacích (Otto, 

2018).  

Pragmatická rovina zahrnuje správné uţívání jazyka v rámci společenského kontextu (By-

tešníková, 2012). To znamená přizpůsobit styl komunikace komunikační situaci. 
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V rámci roviny pragmatické děti vedeme k samostatnosti při rozhovorech, učíme je umět 

naslouchat a vyčkat, aţ druhý domluví (Bytešníková, 2007). 

Pro rozvoj roviny je také velice vhodné zařazovat do denních činností rozhovory, popiso-

vání předmětu, obrázku či situace, reprodukci pohádky, příběhu, dramatizaci nebo vyprá-

vění (Bytešníková, 2012).  

Pragmatická rovina je úzce spjata s rozvojem všech rovin (Otto, 2018), které se ve vývoji 

řeči prolínají (Bytešníková, 2012).    

Piaget (in Římalová Saicová, 2016) říká, ţe jazyk není izolovaný, ale závisí na stupni ko-

gnice (poznávacích procesů), podle které jsou informace zpracovány. Řeč je zaloţena na 

vyjadřování myšlenek, představ, informací, znalostí, je zdrojem poznávání a je při tom 

vázána na kognitivní procesy člověka. Lachout (2012) uvádí, ţe pro rozvoj řeči je důleţitý 

nejen rozvoj kognitivních procesů, ale také vývoj psychosociální, emotivní a biologický. 

1.4 Kognitivní procesy dítěte předškolního věku 

Vývoj řeči se prolíná s vývojem myšlení. Zlom ve vývoji myšlení nastává ve 3. roce, kdy 

se myšlení senzomotorické rozvíjí v myšlení konkrétní. V souvislosti s rozvojem řeči si 

dítě osvojuje názvy předmětů, postupně chápe pojmy a dokáţe je uspořádat do kategorií. 

Spolu s rostoucí kvalitou myšlení nastává i zvyšování kvality řeči (Suchánková, 2011).  

Pro dítě v předškolním období je typické takzvané předoperační stadium. Myšlení dítěte 

není zaloţeno na logice, jelikoţ se nachází ve stádiu prelogickém. Piaget (1996) uvádí, ţe 

dítě se v kontextu kognitivního vývoje nachází v období názorného a intuitivního myšlení. 

Dítě je tedy stále vázáno na vnímané či představované a jeho myšlení je nepřesné, projevu-

je se selekcí informací a specifickým způsobem jejich zpracování (Šulová, 2010; Vágnero-

vá, 2012). 

Vágnerová (2012) uvádí typické znaky poznávacích procesů předškolního dítěte: 

Centrace 

Jedná se o subjektivní redukování informací. Dítě většinou ulpívá na jednom percepčně 

nápadném znaku, který povaţuje za podstatný a opomíjí znaky jiné. Děti tedy nejsou 

schopny uvaţovat komplexněji. V souvislosti s centrací se objevuje také pojem egocent-

rismus, kdy je dítě zaměřeno na situace pouze ze svého pohledu, nevidí objektivní realitu 

ani hledisko jiné osoby. Jeho názor povaţuje za jediný moţný a platný. 
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Fenomenismus 

Pro dítě je svět takový, jak jej vnímá a posuzuje dle viditelných znaků. Potíţ můţe dítěti 

dělat přijmout fakt, ţe velryba není ryba.  

Prezentismus 

Dítě vše chápe ve vztahu k přítomnosti. Je na ni vázáno, jelikoţ v ní spatřuje jistou subjek-

tivní jistotu. Můţe se opakovaně o pravdě přesvědčit. 

Antropomorfismus 

Jedná se o tendenci polidšťovat, přičítat lidské vlastnosti neţivým předmětům. Dítě má 

moţnost při této interpretaci jevům lépe porozumět. Jiţ chápe a rozlišuje ţivé a neţivé, 

avšak je stále schopno tyto rozdíly přehlíţet.  

Magičnost 

Jedná se o fantazijní přístup, kdy dítě vyuţívá při interpretaci světa fantazii. Dětem před-

školního věku činí rozlišování reality a fantazie problémy. S magičností se pojí také konfa-

bulace, tzv. nepravé lţi. Dítě fantazii prezentuje jako skutečnost, aniţ by záměrně lhalo. 

Fantazie má v tomto věku pro dítě harmonizující úlohu, jak z hlediska citového tak rozu-

mového.  

I přes to, ţe vývoj dítěte podléhá jistým vývojovým specifikům, existují vhodné způsoby, 

kterými pozitivně působíme na rozvoj řeči a komunikačních kompetencí dětí.  

Nejpřirozenějším způsobem je vyuţívat realitu a všudypřítomné podněty k rozvoji těchto 

kompetencí. Další velice přirozenou aktivitou je pro děti hra. Ta dítě kladně motivuje 

k učení, často do ní promítá své dosavadní zkušenosti, které vyuţívá například při náměto-

vých hrách. Prostřednictvím námětových her se děti vţívají do různých situací, ve kterých 

uplatňují různé komunikační vzorce a navazují kontakt s vrstevníky.  

V rodině či v mateřské škole přicházejí děti do kontaktu s říkadly, básněmi, písněmi či 

knihami. Všechny tyto zmíněné prostředky velice kladně ovlivňují vývoj řeči dítěte a ná-

sledně i jeho komunikační dovednosti.  

Přes knihy se dostáváme k vyuţití pohádek a příběhů, které ovšem nemusí pocházet pouze 

primárně z knih.  
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2 STORYTELLING 

„Podívali jsme se na strom, mraky, ţidli, kočku a jednoduše k nám přišel sám příběh. Je na 

světě vůbec něco, z čeho nevyvstává příběh? Uvědomila jsem si, ţe i obyčejná pitná voda 

ve sklenici absolvovala dlouhou cestu, kámen v našem chodníku zaţil dobrodruţství a do-

konce i tuţka či ubrus se vyskytl v mnohých zajímavých situacích“ (Mellon, 2000, s. 62). 

Storytelling - slovo anglického původu můţe u někoho způsobovat nejistotu a s ní také 

otázku, o co se vlastně jedná? Storytelling můţeme zjednodušeně definovat jako vyprávění 

příběhů. Je povaţován za přirozenou činnost, která je v lidech od pradávna zakořeněna.  

Storytelling můţeme chápat jako uměleckou disciplínu, terapeutický nebo edukační pro-

středek, který je hojně vyuţíván například v Norsku či Skotsku. Z různých úhlů pohledu 

můţeme také říct, ţe se jedná o způsob realizace, či aktivitu, které se věnujeme ve volném 

čase. Storytelling můţe být také prostředkem k sebepoznávání a osobnímu rozvoji (Story-

telling o.s. [online]). 

Tento přístup zahrnuje různé druhy cvičení a her, které rozvíjejí představivost, fantazii a 

vyjadřovací schopnosti vypravěčů, jeţ jsou sami o sobě tvůrci i interprety příběhu (Story-

telling o.s. [online]). Díky těmto cvičením a hrám jsou vypravěči schopni více vyuţívat 

svou představivost, fantazii a promítat své obrazy, nápady a myšlenky do příběhů.  

Se storytellingem se neodmyslitelně pojí také znalost a respektování určité struktury příbě-

hu, který vypravěč vytváří a vypráví. Aby příběh posluchače zaujal a měl pro něj význam, 

měl by obsahovat úvod, zápletku a závěr. Cítíme tak, ţe příběh někam směřuje, je srozumi-

telný a dává smysl.  

Anglický název můţe působit dojmem, ţe tomuto přístupu se mohou věnovat pouze škole-

ní lidé, či umělci. Není tomu tak. Vypravěčem se můţe stát v podstatě kdokoliv. Nezáleţí 

na věku, pohlaví ani národnosti. Je samozřejmé, ţe vyprávění nebude pro kaţdého přiroze-

ností, ale existují způsoby, kterými se i takoví lidé mohou rozvíjet a postupně nacházet 

cestu k jejich vlastnímu vyprávění.  

Pro vyprávění je důleţitá interakce mezi vypravěčem a posluchačem. To jsou dva subjekty 

nutné k realizaci storytellingu. Vypravěč předstupuje před posluchače a sám za sebe vy-

práví příběh. Během vyprávění se můţe stávat postavami z příběhu, představovat je. Forma 

interpretace i způsob pojetí příběhu je zcela na vypravěči. Na něm také závisí míra připra-

venosti či improvizace. Někdo se bude cítit více jistý v předem pečlivě připraveném příbě-
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hu, někomu postačí pouze základní kostra či myšlenka. Vypravěč prostřednictvím svého 

vyprávění vytváří atmosféru, vyvolává v posluchačích různorodé pocity, emoce, představy. 

Jak jiţ bylo zmíněno dříve, přístup storytelling má velmi široké uplatnění, ať uţ se jedná o 

uměleckou sféru, oblast terapie či vzdělávání. 

V České republice se storytellingu věnuje občanské sdruţení Storytelling o.s., které vznik-

lo z iniciativy Barbory Schneiderové v roce 2013. Schneiderová se tomuto přístupu blíţe 

věnovala v Norsku, kde storytelling existuje jako studijní obor. Cílem občanského sdruţení 

je objevovat moţnosti storytellingu a uvádět ho do povědomí nejen v umělecké sféře, ale 

také ve školství a pro širokou veřejnost. Občanské sdruţení se věnuje storytellingovým 

inscenacím, pořádá workshopy a kurzy. Vzniká tak vypravěčská základna, která pracuje na 

rozvoji storytellingové metodiky (Storytelling o.s. [online]). 

2.1 Historie vyprávění 

Vyprávění příběhů je součástí všech společenství jiţ od nepaměti. Slýcháme, ţe příběh je 

starý jako lidstvo samo. Svobodová a Švejdová (2011) přicházejí s myšlenkou, ţe lidé za-

čali pociťovat potřebu vyprávět s pouţíváním řeči, ale zároveň se zamýšlí, zda člověk ne-

začal pouţívat řeč, protoţe měl tak silnou potřebu vyprávět. Jiţ od pravěku lidé předávali 

záţitky z kaţdodenního ţivota pomocí jednoduché komunikace. Vyprávění se postupem 

času stalo „součástí kaţdodenního ţivota, prostředkem společenské zábavy, zdrojem vědo-

mostí, znalostí a kulturního povědomí“ (Doláková, 2015, s. 9). 

„Příběh je zakořeněn hluboko v lidské kultuře, v minulosti i přítomnosti kaţdého lidského 

společenství. Pomocí příběhu byla a stále jsou předávána nejen světová učení, filozofie, 

ale i náboţenství“ (Slavík, Chrz, & Štěch, 2014, s. 348) 

2.2 Technika vyprávění 

Dříve nikdo nepřemýšlel nad tím, zda je lepší příběh číst nebo vyprávět. Nejjednodušší 

bylo jej vyprávět. Ovšem dnes se ptáme: Je lepší číst či vyprávět? Doláková (2015) spatřu-

je vyprávění, obzvláště dětem, jako milý dárek, kterým vzniká intenzivní záţitek. Vypra-

věč je schopen reagovat na posluchače, udrţuje s nimi oční kontakt a při vyprávění vyuţí-

vá řeč těla, gesta, pohyb. Je pravdou, ţe vyprávění nám poskytuje mnohem větší moţnosti, 

neţ četba, ale pro mnohé je také výzvou. 
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V rámci storytellingu se uvádí, ţe vypravěč při vyprávění příběhu vyuţívá různými způso-

by dynamiku, hlas a gesta.  

Hlas – Nejen při čtení, ale také při vyprávění platí, ţe práce s hlasem dotváří příběh. Tóny 

hlasu mohou sdělovat vřelost, radost, sebedůvěru. Kritické tóny hlasu dokáţou ztemnit 

atmosféru. Postupně můţeme pozorovat, jaké „počasí“ jsme tónem svého hlasu vytvořili 

(Mellon, 2000). 

Dynamika – Kaţdý člověk mluví svým vlastním tempem řeči. Ovšem obzvláště jako po-

sluchač začínáme být velmi senzitivní vůči tomu, jak nás vypravěč provádí příběhem 

z jedné epizody k druhé, jak zrychluje tempo ve vhodných pasáţích, vyuţívá zpomalení či 

pauzu (Ramsden, & Hollingsworth, 2013).  

Gesta -Ramsden a Hollingsworth (2013) uvádí, ţe vypravěč pracuje pouze se třemi sloţ-

kami: imaginace, hlas a tělo. Průzkumy ukazují, ţe kdyţ se pokoušíme něco sdělit, méně 

neţ 10 procent je předáno slovy, zbytek vyvstává z neverbálních projevů.   

Vypravěč příběhy vypráví tak, aby se pokusil vyuţít a zapojit všechny posluchačovy smys-

ly. Snaţí se do vyprávění zapojit barvy, zvuky, chutě, vůně či hmatové vjemy. Díky všem 

těmto vjemům působí vyprávění velmi reálně a posluchač si jej více „proţije“ (Ramsden, 

& Hollingsworth, 2013). Vhodné je také zapojování posluchačů během vyprávění (Nevo-

lová, 2017). 

Je samozřejmé, ţe „storytelling není pro kaţdého přirozeností“ (Nevolová, 2017, s. 16). 

Mnoho začínajících vypravěčů postupuje stupínek po stupínku a své vypravěčské doved-

nosti postupně zlepšuje. Proto ani od dětí nemůţeme hned očekávat mistrovské vypravěč-

ské dovednosti, ale naši snahu musíme vnímat spíše jako postupné uvádění do světa story-

tellingu. 

Jak vyplynulo z workshopu absolvovaného v rámci občanského sdruţení Storytelling o.s. 

(2018), při práci s předškolními dětmi je v rámci storytellingu vhodné zařazovat nejprve 

cvičení a hry, které u dětí rozvíjí fantazii a představivost, imaginaci, komunikaci a naslou-

chání. Vhodné je zařazovat také cvičení vedoucí k osvojení si struktury a náleţitostí příbě-

hu. 
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2.3 Storytelling a příběh v předškolním vzdělávání 

Příběhy a pohádky mají nezastupitelnou roli obzvláště v dětství. Kročil (2014) uvádí, ţe 

pohádka je první ţánr, se kterým se dítě setkává.  

Zákonitě se tedy příběhy a pohádky objevují i v prostředí mateřské školy. Mohou se pro-

mítnout od integrovaných vzdělávacích celků aţ po samotnou interakci s dítětem.  

Nevolová (2017, s. 26) definuje příběh jako: „znovu vybavený záţitek vyprávěný s dosta-

tečným citem a smyslem pro detail tak, aby byl schopen v posluchačích navodit pocit, ţe si 

jej sami proţili.“ Slavík, Chrz a Štěch (2014, s. 348) pak uvádí, ţe příběh se vyskytuje 

v několika podobách a to jako: 

 reálný 

 fikční 

 alegorický 

Příběhy jsou součástí kognitivních a komunikačních aktivit kaţdého jedince a nalézáme je 

jak v běţné konverzaci, tak v umění (slovesném, výtvarném, pohybovém, hudebním); 

(Slavík, Chrz, & Štěch, 2014; Harčaríková, & Klimovič, 2011). Velmi často se objevují 

v dětském světě, neboť jsou mnohem zajímavější neţ holá fakta, jelikoţ v nás vzbuzují 

emoce, empatii, umoţňují nám ztotoţnit se s hrdiny a dojít k poznání. Pro děti jsou příběhy 

přirozenou zajímavou cestou k poznávání světa a přijímání morálních hodnot (Svobodová, 

Švejdová, 2011), zároveň také nabízejí dítěti nové moţnosti jejich představivosti (Bet-

telheim, 2017). Jelikoţ je předškolní věk specifický rozvojem dětské fantazie, je vhodné 

poskytovat dětem dostatek podnětů, kterými by právě fantazii rozvíjely (Valtrová, 2016). 

Kritérium pro volbu příběhu zmiňuje Bettelheim (2017, s. 11): „má-li příběh doopravdy 

upoutat pozornost dítěte, musí jej bavit a vzbuzovat v něm zvědavost. Má-li mu však oboha-

tit ţivot, musí v něm podněcovat představivost, pomáhat mu rozvíjet rozumové schopnosti a 

vyjasňovat jeho pocity, být v souladu s jeho úzkostmi a tuţbami, brát váţně jeho těţkosti a 

zároveň nabídnout řešení problémů, které dítě nejvíce matou.“ Je tedy důleţité uvědomit 

si, s jakým cílem příběh vyprávíme, co můţe dětem nabídnout a předat, jaké proţitky, zku-

šenosti a poznatky zprostředkovat (Svobodová, 2010).  

Nevolová (2017) uvádí podobné podmínky pro výběr příběhu jako Bettelheim a tedy, ţe 

pro správný vývoj dítěte je nutné volit příběhy, které podněcují dětskou fantazii a rozvíjejí 

představivost a rozumové schopnosti.  
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Mnohé příběhy, obzvláště lidové pohádky, pomáhají dětem s jejich pocity, úzkostmi, tuţ-

bami. Pomocí pohádek jsou děti uváděny do reálného světa a jsou jim takto představována 

častá fakta o jeho fungování. 

2.4 Narativní schopnosti dětí předškolního věku 

Naraci, jejíţ název je odvozen z francouzského slova „narration“, můţeme vysvětlit jako 

proces vyprávění. Procesem vyprávění vzniká narativum, tedy příběh, komunikát.  

Narativa povaţujeme za rozvedení tématu a počátek jednotlivých slohových postupů. Jde o 

vyprávění na dané téma (Zajacová, 2005). 

Owens (in Zajacová, 2005) vymezuje narativa jako nepřerušenou řeč, kterou hovořící 

uzpůsobuje tak, aby vzbudil a udrţel zájem příjemce. Narativa se odlišují od běţné dialo-

gické řeči převáţně svou organizací podle všeobecné struktury (McLaughlin, 1998).  

Vývoj narativ je povaţován za celoţivotní proces. Předpokládaný věk pro vznik prvních 

narativ je mezi druhým a třetím rokem ţivota, kdy jiţ dítě dokáţe hovořit i o osobách a 

předmětech, které nejsou v daný čas vyprávění v bezprostředním okolí (Zajacová, 2005). 

Jeho počátek lze tedy zaznamenat v průběhu předškolního vzdělávání. Kapalková (2002) 

za prvopočáteční signál vývoje narativní schopnosti povaţuje tři samostatné, avšak na sebe 

navazující sdělení.  

Vývoj narativ je podmíněn nejen věkem dítěte, ale také vlivem samotné kultury, rodiny a 

nejbliţšího prostředí, ve kterém dítě vyrůstá (Zajacová, 2005). 

Miller a Mehler (1994; in Otto, 2018) popisují dětské vyprávění příběhů jako proces pro-

cházející několika fázemi. Nejdříve dítě příběhy poslouchá, v další fázi do příběhů přispívá 

jako spoluvypravěč. Postupně je schopno vyprávět příběhy samo. 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, vývoj narativ je postupný proces. McLaughlin (1998; in Har-

čaríková, 2009), tento vývoj rozřadil do několika stupňů: 

První stupeň je nazván jako protonarativa. Vnímáme je jako nejzákladnější formy příběhů. 

U dětí je můţeme pozorovat po druhém roce, nejčastěji však kolem tří a půl let.  V rámci 

protonarativ můţeme vymezit i jednotlivé stupně. Vyprávění dítěte v prvním stupni, na-

zvaném jako nahromadění, je charakteristické obsahem souboru na sebe nenavazujících 

prvků. Vyprávění nenese centrální téma a je sestaveno především z popisu činností či udá-

lostí. Druhý stupeň, sekvence nebo také řetězení, se u dětí začíná objevovat po třetím roce 
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ţivota, kdy jsou vyprávěné sekvence soustředěné kolem tématu. Jedná se spíše o popis, co 

daná postava dělá, nelze najít jádro vyprávění.  

Další posun v produkci narativ je u dětí sledován kolem čtvrtého roku. Tento stupeň 

McLaughlin nazývá jako jednoduchá narativa. Lze jednoduše identifikovat téma, kolem 

kterého se vyprávění soustředí, avšak prvky jsou s jádrem příběhu spjaty pouze koncepčně. 

Dítě nedokáţe chápat kauzální vztahy, a tedy není schopno vyvodit závěr. 

Pravá narativa, jako poslední stupeň, se u dětí objevují po pátém roce ţivota. Dítě vytváří 

reprodukční i produkční příběhy, které obsahují typické fráze pro začátek a konec příběhu 

typu: bylo, nebylo..., jednou...,...a to je konec. Přičemţ závěr nemusí nutně vyplývat 

z předcházejících okolností a můţe být náhlý. Samotné události příběhu jsou jiţ seřazeny 

v jisté časové posloupnosti a návaznosti. „Ve vyprávění se objevují hodnotící poznámky 

dítěte („to bylo dobré“), příčinné vztahy jsou vyjadřované pomocí slov: protoţe, nebo, a 

tak. V tomto období vývoje narativ děti nezohledňují kontext příjemce, k detailnějšímu po-

pisu vyprávění dochází většinou jen v odpovědích na doplňující otázky příjemce“ 

(McLaughlin 1998; in Harčaríková, 2009, s. 71). 

Vidíme, ţe vývoj narativních schopností je postupný proces. Je důleţité podotknout, ţe 

změna kvality, tedy přechod do vyššího stupně narativ, neznamená opuštění předchozích 

způsobů vyprávění. Jistý čas se mohou prolínat. (Harčaríková, & Klimovič, 2011).  

Nelsonová (1996; in Harčaríková, & Klimovič, 2011) povaţuje za vývojové stádium nara-

tiv období mezi 4. a 10. rokem. Na rozvíjení narativní kompetence je tedy pohlíţeno jako 

na kontinuální úlohu napříč kurikulem preprimárního i primárního vzdělávání.  

Vyprávění příběhů má v ţivotě nezastupitelnou úlohu. Je úzce spojeno s rozvojem řeči, 

kdy dítě nejdříve dokáţe příběh vnímat a posléze je začíná i samo reprodukovat. 
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3 ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH KOMPETENCÍ 

PROSTŘEDNICTVÍM STORYTELLINGU 

Ve své bakalářské práci se zabývám storytellingem jako přístupem, který můţe podpo-

řit rozvoj komunikačních kompetencí dětí předškolního věku. Na storytelling je tedy spíše 

nahlíţeno z oblasti vzdělávání.  

Při storytellingu děti uplatňují narativní schopnosti, které jsou odrazem komplexu jazyko-

vých a kognitivních schopností dítěte. V receptivní i expresivní podobě se poté narativní 

schopnosti rozvíjejí po celý ţivot jedince (Kapalková, & Siklienková, 2016). 

Kapalková a Siklienková (2016) ve své studii uvádí, ţe storytelling je přístup, který stimu-

luje jazykové schopnosti, předčtenářskou gramotnost, sociální a emocionální vývoj a roz-

voj kreativity prostřednictvím vyprávění příběhů. Je tedy jisté, ţe storytelling u dětí před-

školního věku nepodporuje izolovaně pouze komunikační kompetence, ale také další ob-

lasti rozvoje. 

Při vyuţití storytellingu můţeme hovořit o komplexním pozitivním dopadu na děti, jelikoţ 

pomáhá rozvíjet jazyk, porozumění příběhům a chápání struktury příběhů. Další výhody 

storytellingu spočívají v:  

- uvedení dětí do procesu psaní a vytváření příběhů 

- kreativním vyjadřování myšlenek, pocitů, záţitků, zkušeností 

- rozvíjení kritického myšlení 

- poskytování příleţitosti k rozvíjení sociálních dovedností (Wright, Bacigalupa, 

Black, & Burton, 2008; Otto, 2018) 

Storytelling, kdy je dítě posluchačem, poskytuje dětem modely pro správnou výslovnost, 

intonaci řeči a vyjádření myšlenek. Poslech je podstatný pro rozšiřování slovní zásoby a 

vnímání zákonitostí rozhovoru (Doláková, 2015). Přímá účast dětí na storytellingu má vliv 

na jejich sociální, emocionální a jazykový vývoj a také na formování jejich identity (Cre-

min, Flewitt, Mardell, & Swann, 2017).    

Jak jiţ bylo výše zmíněno, narativní schopnosti odráţejí jazykové a kognitivní schopnosti 

dítěte. Výzkumy potvrzují, ţe narativní dovednosti rozvíjené v předškolním věku příznivě 

ovlivňují čtenářskou gramotnost a následnou školní úspěšnost (Kapalková, Siklienková, 

2016; Cremin, Flewitt, Mardell, & Swann, 2017). 
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3.1 Storytelling z hlediska klíčových kompetencí RVP PV 

Z hlediska Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání se můţeme po-

zastavit nad tím, do jakých klíčových kompetencí je přístup storytelling promítnut. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vymezuje 5 klíčových kompeten-

cí. Při bliţším prozkoumání můţeme zaznamenat, ţe přístup storytelling se jistým způso-

bem promítá do všech klíčových kompetencí vymezených v RVP PV. 

Kompetence k učení 

Při vyprávění vyuţívá dítě získanou zkušenost, raduje se z toho, co samo dokázalo a 

zvládlo, vyvine úsilí, zapamatuje si, dokáţe postupovat dle instrukcí či postupu, dopracuje 

se k výsledku. Prostřednictvím příběhu se dítě učí spontánně, ale i vědomě. 

Kompetence k řešení problému 

Do této kompetence se storytelling promítá v takové podobě, kdy dítě dokáţe řešit situaci 

na základě bezprostřední zkušenosti. Zkouší, experimentuje, vymýšlí nová řešení problémů 

a situací, má vlastní originální nápady a vyuţívá při tom dosavadní zkušenosti, představi-

vosti a fantazie (RVP PV, 2018), a to zejména při vytváření a vyprávění vlastních příběhů 

nebo při storytellingových aktivitách a cvičeních. 

Komunikativní kompetence 

Největší vliv storytellingu ovšem stále tkví v komunikativní kompetenci. Storytelling pod-

něcuje děti k uţívání dobře formulovaných vět, k vyjadřování svých myšlenek. 

Vyprávění je zprostředkováno pomocí mluvené řeči a neverbální komunikace bez podpory 

psaného textu či ilustrace. Děti tedy musejí spoléhat pouze na porozumění slovních sděle-

ní, tedy porozumění slyšenému a interpretaci neverbálních projevů, coţ patří spolu s na-

sloucháním a vizualizací do cílů storytellingu (Otto, 2018).  

Zaměření se na schopnost vyprávění je jednou z částí komplexního balíčku dovedností pro 

rozvoj jazyka a gramotnosti (Wright, Bacigalupa, Black, & Burton, 2008). 

Prostřednictvím storytellingu si děti rozšiřují slovní zásobu, ať uţ se jedná o pasivní slov-

ník, v případě role posluchače, či o aktivní slovník, v roli vypravěče. Pomocí vyprávění je 

rozvíjena obzvláště morfologicko-syntaktická rovina a také lexikálně-sémantická rovina 

(Otto, 2018). Přístup také přispívá k tomu, aby dítě zvládalo komunikovat bez zábran a 

ostychu.   
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Kompetence sociální a personální 

Přístup storytelling dítě motivuje k utváření a vyjadřování vlastních myšlenek a názorů, 

vede jej k respektování druhých a přijímání odlišností názorů.  

Kompetence činnostní a občanské  

Dítě se učí činnosti, kterými můţe být například vyprávění, plánovat, organizovat, řídit a 

vyhodnocovat. Dokáţe rozpoznat své silné a slabé stránky, jde za svým záměrem, ale také 

dokáţe měnit cesty k cíli a přizpůsobovat se daným okolnostem (RVP PV, 2018). 

Pozitivní přínosy přístupu se nemusí nutně pojit pouze s předškolním vzděláváním, začína-

jí se přenášet i do prostředí dalších stupňů vzdělávání, například základních škol. Storytel-

ling v sobě skrývá sílu příběhu, nepracuje pouze s fakty a informacemi. Příběh dokáţe více 

zaujmout posluchače, vzbudit u něj emoce, proţitky, přináší napětí (Hrnečková, 2013). 

Storytelling tak tedy funguje jako vyučovací prostředek, se kterým můţeme pracovat na 

všech stupních vzdělávání.  
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 PROJEKT „VYPRÁVĚJ MI PŘÍBĚH“ 

Praktická část bakalářské práce je aplikačního charakteru a jejím cílem je navrhnout pro-

jekt, který vyuţívá princip storytelling k rozvoji komunikačních kompetencí dětí předškol-

ního věku. Následně projekt realizovat v mateřské škole a evaluovat jej. Evaluaci bude 

vykonávat učitelka mateřské školy a asistentka pedagoga. Evaluace bude realizována me-

todou pozorování. Na základě výsledků evaluace bude zpracováno doporučení pro praxi. 

4.1 Cíle projektu 

Navrţený projekt si klade za cíl rozvíjet u dětí komunikační kompetence, konkrétně do-

vednost naslouchat a porozumět slyšenému, dále také vyjádřit své myšlenky a vyprávět 

vlastní krátký příběh. V návaznosti na předchozí cíl je vymezen také cíl rozvíjet představi-

vost a fantazii. 

4.2 Obsahové zaměření projektu 

Projekt s názvem „Vyprávěj mi příběh“ vyuţívá různých aktivit a cvičení, které jsou při 

storytellingu vyuţívány. Tyto aktivity a cvičení jsou vţdy propojeny s vyprávěním příběhu 

učitelky či samotných dětí.  Cvičení slouţí obzvláště jako příprava na samotné vyprávění. 

Jejich cílem je rozvíjet fantazii a představivost, kterou děti následně uplatňují při tvorbě a 

vyprávění vlastních příběhů. Dále je také jejich cílem rozvíjet vyjadřovací schopnosti a 

v neposlední řadě odbourat ostych dětí ve skupině.  

Projekt je tvořen z osmi setkání, která jsou koncipována tak, ţe děti postupně získávají 

zkušenost s vyprávěním a tvorbou příběhů. Jednotlivé lekce na sobě nejsou závislé, lze je 

v praxi vyuţít i izolovaně. V rámci tohoto projektu jsou ovšem navrţeny s jistou gradací, 

to znamená od jednodušších cvičení a her aţ k samotnému vymýšlení vlastních příběhů 

dětmi. Kaţdé vyprávěcí setkání je započato a zakončeno rituálem, který jasně vymezuje 

čas tohoto setkání. 

 

 

 

. 
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Tabulka 1 Vzdělávací obsah projektu 

Téma (Prostředek) Cíle Organizační forma Metody 

Vyprávění 1  

(Pohádka: O perní-

kové chaloupce) 

- rozvíjet narativní dovednosti 

- podporovat u dětí vnímání 

posloupnosti děje  

- rozvíjet jemnou motoriku (ma-

nipulace s papírem) 

Komunitní kruh 

 

Rozhovor 

Demonstrace 

Dramatizace 

Pracovní činnost  

Vyprávění 2  

(Čarodějnice) 

- rozvíjet představivost a fantazii 

- podporovat rozvoj narativních 

dovedností s návazností na 

předchozí děj 

- podporovat dovednost samo-

statně vyjadřovat své názory a 

představy  

Komunitní kruh Diskuze 

Brainstorming 

Vyprávění 

Demonstrace 

Pracovní činnost 

Vyprávění 3  

(Superhrdinové) 

- podporovat respektování názo-

ru druhého 

- rozvíjet fantazii a představivost 

- podporovat dovednost řešení 

problémových situací 

Komunitní kruh 

 

Rozhovor 

Brainstorming 

Vyprávění 

Hra  

Vyprávění 4  

(Popletené pohád-

ky)  

- podporovat dovednost analýzy 

a syntézy 

- rozvíjet čtenářskou gramotnost 

- rozvíjet narativní dovednosti 

Komunitní kruh 

 

Rozhovor 

Vyprávění 

Diskuze 

Vyprávění 5  

(Cestovatel)  

- rozvíjet narativní dovednosti 

- rozvíjet komunikační kompe-

tence (naslouchání) 

- podporovat respekt k vyjádření 

druhého 

Komunitní kruh Rozhovor 

Vyprávění 

Hra 

Vyprávění 6  

(Dějová posloup-

nost) 

- rozvíjet narativní dovednosti-

tvorba vlastního příběhu 

- rozvíjet představivost a fantazii 

- seznámit děti se strukturou 

příběhů 

 

 

Komunitní kruh Rozhovor 

Vyprávění 

Demonstrace 

Pracovní činnost 
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Vyprávění 7  

(Vlastní příběhy) 

- podporovat narativní doved-

nosti-tvorba vlastního příběhu 

- rozvíjet jemnou motoriku 

- rozvíjet představivost a fantazii 

Komunitní kruh Vyprávění 

Rozhovor 

Výtvarná činnost 

Vyprávění 8  

(Vyprávění s kar-

tami Dixit) 

- podporovat narativní doved-

nosti-tvorba vlastního příběhu 

- rozvíjet představivost a fantazii 

- podporovat pouţívání struktury 

příběhu 

Komunitní kruh Rozhovor 

Vyprávění 

 

 

4.3 Prostředí 

Pro realizaci projektu byla vybrána mateřská škola ve Zlínském kraji. Výběr této školy byl 

zvolen na základě dostupnosti autorky práce.  

Mateřská škola se nachází v obci s počtem obyvatel 2460. Je umístěna nedaleko centra 

v dvoupatrové budově, obklopena školní zahradou s dětským hřištěm. Kapacita MŠ je 75 

dětí. Provoz probíhá ve třech třídách, z čehoţ jedna třída je homogenní a dvě heterogenní.  

Projekt byl realizován pouze ve vnitřních prostorách mateřské školy, konkrétně v herně 

jedné z jejich tříd. Herna byla vybavena kobercem, lavičkou, skříňkami s hračkami a klaví-

rem. Nabízela také dostatečné soukromí a klid pro práci v menší skupině dětí. Díky povaze 

projektu nebylo potřeba ţádných speciálních pomůcek či vybavení. Případné pomůcky 

potřebné k setkání byly vţdy zajištěny v dostatečném předstihu a přichystány v herně. 

4.4 Subjekty projektu 

Pro projekt byla vybrána skupina dvanácti dětí předškolního věku, od 4 do 6 let, z toho dvě 

děti byly čtyřleté, 5 dětí bylo ve věku pěti let a 5 dětí šestiletých. Skupina byla zastoupena 

jak dívkami (3), tak chlapci (9), z čehoţ vyplývá, ţe převaţovali chlapci. 

Děti byly vybrány zejména na základě věku. Jak je uvedeno v kapitole 2.3.1. Narativní 

schopnosti dětí předškolního věku, je vhodné pracovat právě s touto věkovou skupinou.  

Všechny vybrané děti navštěvují v mateřské škole stejnou třídu. Coţ bylo velice vhodné 

zejména proto, ţe se děti mezi sebou znají, mají navázané kamarádské vztahy, a tudíţ před 

sebou nemají zábrany v komunikaci. Z vybraných dětí celkem 3 navštěvují logopedii 

(dyslálie) a dvě děti mají odklad povinné školní docházky.  
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Celkově hodnotím skupinu jako komunikativní, samostatnou a aktivní. Komunikační 

schopnosti dětí byly spíše vyrovnané, dívka (4 roky) se svou představivostí a narativními 

schopnostmi vyrovnávala, v některých situacích i převyšovala, děti starší.  

Docházka dětí během realizace projektu byla proměnlivá, coţ znamená, ţe skupina nebyla 

zcela ustálená.  

4.5 Časové parametry 

Projekt byl navrţen do osmi vyprávěcích setkání realizovaných během čtyř týdnů na pře-

lomu měsíců říjen 2018 a listopad 2018. Setkání probíhala dvakrát během týdne, většinou 

v úterý a čtvrtek. Při velmi nízké docházce bylo setkání přeloţeno na jiný den, aby byla 

početnost skupiny alespoň 7 dětí.  

Všechna vyprávěcí setkání probíhala v čase po dopolední svačině, to znamená zhruba v 9 

hodin. V tuto dobu jiţ bývají v mateřské škole přítomny obě učitelky z dané třídy a děti si 

většinou rozdělují. Jedna z učitelek se věnuje dětem mladším a druhá dětem spadajícím do 

povinného ročníku předškolního vzdělávání. Bylo tedy umoţněno vytvořit si skupinu dětí a 

také s ní v tomto čase v rámci projektu pracovat.  

Vyprávěcí setkání projektu trvala v rozmezí od 20 do 40 minut. Díky tvůrčí povaze projek-

tu nebylo moţné předem určit přesný čas trvání.  
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5 PROGRAM PROJEKTU 

V následujících podkapitolách bude podrobně popsán průběh všech osmi setkání projektu 

„Vyprávěj mi příběh“. Společně s průběhem bude uvedeno vymezení tématu, cílů, kompe-

tencí, pedagogických strategií a charakteristiky dětí. V závěru kaţdého setkání bude po-

psáno závěrečné shrnutí. 

Evaluace jednotlivých setkání a celého projektu bude následně uvedena v kapitole 6 Eva-

luace projektu. 

5.1 Vyprávění 1 

Téma:Vyprávění 1 (Pohádka: O perníkové chaloupce)  

Datum realizace: 23. 10. 2018 

Tabulka 2 Vzdělávací obsah výstupu 

Cíle z pohledu učitele:   rozvíjet narativní dovednosti 

 podporovat u dětí vnímání posloup-

nosti děje  

 rozvíjet jemnou motoriku (manipu-

lace s papírem) 

Cíle z pohledu dítěte:  převyprávět pohádku 

 seřadit obrázky děje dle posloupnosti 

 stříhat nůţkami 

Kompetence:  Dítě dokáţe převyprávět známé pohádky. 

Dítě chápe a pouţívá strukturu příběhu. 

Dítě dokáţe bezpečně a efektivně pracovat 

s nůţkami.  

Pedagogické strategie:  

Organizační forma:  Komunitní kruh 

Metody: rozhovor, demonstrace, dramatizace, pracovní 

činnost 

Prostředky a pomůcky:  

 

obrázky s dějovou posloupností, obrázky Jeníč-

ka a Mařenky, hnědé papíry, nůţky, bílé a ba-

revné fixy, lepidlo, kartonový domeček 
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Charakteristika dětí: Celého setkání se zúčastnilo 7 dětí (2 dívky a 5 chlapců) ve věku od 

4 do 6 let. Děti byly zvědavé, co je na setkání čeká, některé přicházely nejisté. Nejistota 

byla vyvolána novou situací a také tím, ţe nejsem s dětmi v kaţdodenním kontaktu a ne-

známe se navzájem tak dobře. Během pár minut ovšem nejistota opadla a děti byly hlučné. 

Po první aktivitě se však uklidnily a spolupracovaly, pouze jeden chlapec nejevil o činnosti 

příliš zájem. 

Průběhu setkání: 

Celé setkání začalo společným rituálem pro vymezení začátku. Děti seděly v kruhu.  

Rituál:  

„Týnom (kruh jednou paţí), tánom (kruh druhou paţí), taliánom (mávání nad hlavou),  

dobrý den a dobré ráno (podání rukou s dítětem vedle sebe). 

Týnom (kruh jednou paţí), tánom (kruh druhou paţí), třesky (tlesk), plesky (plesk), 

ať je nám tu spolu hezky (uzavření kruhu chycením za ramena).“ (Švejdová, in Bláhová, 

2016) 

Po společném přivítání rituálem jsem začala popisovat místo, které si děti měly představo-

vat se zavřenýma očima. Popisovala jsem světničku v malé chaloupce. Při popisu jsem se 

snaţila zapůsobit na všechny smysly a podpořit dětskou představivost. 

Poté byly před děti poloţeny obrázky dvou postaviček, Jeníčka a Mařenky. S dětmi jsme se 

snaţili přijít na to, kdo by tyto postavy mohly být a co mají společného s popisovaným 

místem. Děti vyuţívaly především svých zkušeností a jmenovaly své sestry či bratry.  

Snahou bylo dojít k závěru, ţe se jedná o postavy Jeníčka a Mařenky. Děti po malé nápo-

vědě, která prozrazovala, ţe se jedná o postavy z pohádky, uhodly, kdo je na obrázcích 

vyobrazen.  

Znova jsem se vrátila k popisu světničky a přidala jsem informaci, ţe právě v této světnici 

bydlí Jeníček a Mařenka. Chlapec 1 a chlapec 2 ihned reagovali: „Bydlí tam i tatínek a 

maminka.“ Vzápětí ostatní děti informaci upřesnily: „Ne, maminka ne, ale zlá ţena!“ Poté 

jsem začala vyprávět děj známé pohádky. Hned v prvních chvílích se děti do vyprávění 

přidávaly a doplňovaly děj. Nejaktivnější byla dívka 2, coţ mě velmi překvapilo, protoţe 

byla z celé skupiny dětí nejmladší. V některých chvílích byla situace nepřehledná a děti se 

překřikovaly.  
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V pasáţi, kdy Jeníček s Mařenkou dorazili k perníkové chaloupce, jsem vyprávění přeruši-

la a poţádala děti, aby si chaloupku představili. Následně děti říkaly, jak perníková cha-

loupka mohla vypadat: „Je celá z perníku.“; „Má červené tečky a bílé.“; „Perníková cha-

loupka je celá z perníku,  je puntíkatá a má okna a komín.“;„Střecha je perníková a dům je 

červený.“; „Na perníkách je celá čokoláda.“  

Úkolem dětí bylo poté vytvořit a nazdobit papírový perník, který jsme následně nalepili na 

předem připravený papírový domeček. Děti měly k dispozici hnědý papír, bílé i barevné 

fixy, nůţky a lepidlo. 

 

 

 

Obrázek 1 Práce na Perníkové chaloupce 
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Po dokončení zdobení perníkové chaloupky jsem pokračovala ve vyprávění pohádky. 

V závěru jsem se dětí ptala, jaká je jejich nejoblíbenější část této pohádky.  

Děti se převáţně shodly na pasáţi, kdy Jeníček s Mařenkou loupou perníček, a z chaloupky 

vykukuje baba Jaga. Společně jsme si tedy situaci vyzkoušeli a zahráli v podobě hry na 

sochy. Hra probíhala následovně: Děti dramatizují situaci loupání perníčků, na hlas baby 

Jagy „kdo mi to tu loupá perníček“, reagují zkameněním. 

Následně jsem děti rozdělila do dvojic. Kaţdá dvojice dostala jeden obrázek, vyobrazující 

děj. Obrázek byl rozdělen na několik částí. Děti ve dvojicích obrázek skládaly a poté do-

hromady s ostatními určovaly pořadí jednotlivých obrázků dle posloupnosti děje. 

Samotné skládání obrázku dělalo problém pouze dívce 2 s chlapcem 5. Ostatní děti byly 

tedy vyzvány k pomoci. Větší problém byl pro děti seřadit obrázky dle posloupnosti děje. 

Nedokázaly se společně dohodnout na pořadí a bylo zapotřebí mé pomoci. 

Ve vyprávění pohádky byly poté na řadě samotné děti. Děti byly vyzvány, v mnou stano-

veném pořadí, k vyprávění děje dle dříve poskládaných a seřazených obrázků. 

Dívka 2: „Ona ta macecha chtěla, aby ten tatínek je zavedl do lesa a tam je nechal. Ale on 

se o ty děti bál, tak on je tam nechtěl nechat, a kdyţ to zapomněl, tak on je tam nechal. A 

pak ta Mařenka vylezla na strom.“ 

Chlapec 5: „Viděla nějaké světýlko, pak šli za tím světýlkem, pak došli na palouk a tam 

byla perníková chaloupka celá z perníku.“ 

Chlapec 1: „Ţe potom došli k té chaloupce perníkové a Jeníček si vylezl na střechu a tam 

uloupával perníčky a pak ta babizna jak to slyšela, tak řekla – Kdo mi to tady loupe perní-

ček? A pak Mařenka řekla – Je to jenom větříček.“ 

Dívka 1: „ Zase vylezla a řekla – Kdo mi loupe perníček?“ (Odmlka) „Pak je vykrmili.“ 

Chlapec 2: „Ne to uţ je daleko, to uţ bude říkat chlapec 4!“ 

V této situaci jsem dívce 1 dopomohla nedokončenou větou: „Před tím neţ je vykrmili, je 

museli ...“ 

Dívka 1: „Chytit. Chytila je a vykrmila je.“ 

Ve vyprávění pokračoval chlapec 4, který se upínal na obrázek, který sám poskládal a ne-

navázal na děj v místě, kde jsme skončili. Začal vyprávět, jak Jeníček a Mařenka běţeli po 
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cestičce. Chlapec 4 byl dětmi upozorněn, kde jsme v ději skončili a byl vyzván 

k vyprávění. 

Chlapec 4: „Oni si otevřeli a utekli.“ 

Chlapec 2:„A ta baba je honila. A oni běţeli tama a ta paní řekla, ţe běţeli jinudy. A pak 

uţ doběhli domů.“ 

První část pohádky dětem nečinila moc velké potíţe, ovšem při zápletce si jiţ děti nebyly 

jisté a nejistota jiţ pak přetrvávala aţ do konce vyprávění. Z mého pohledu byl problém 

v nesouladu mnou vyprávěné verze pohádky a obrázkové předlohy, jelikoţ variant, jak 

vyprávět tuto pohádku je hned několik.  

Na závěr byly děti pochváleny, společně jsme si zatleskali a rozloučili se opět rituálem. 

„Týnom (kruh jednou paţí), tánom (kruh druhou paţí), taliánom (mávání nad hlavou),  

dobrý den a dobré ráno (podání rukou s dítětem vedle sebe). 

Týnom (kruh jednou paţí), tánom (kruh druhou paţí), třesky (tlesk), plesky (plesk), 

bylo nám tu spolu hezky (uzavření kruhu chycením za ramena)“ (Švejdová, in Bláhová, 

2016). 

Závěrečné shrnutí: 

Setkání proběhlo v klidné atmosféře. Při prvním rozhovoru k obrázkům postav jsem od 

dětí očekávala větší nápaditost. Ta se však neobjevila. I výzdoba kartonového domečku 

proběhla spíše jednoduchou formou. Z rozhovoru s učitelkou vyplynulo, ţe se jedná o 

standardní úroveň práce dětí. Jisté ovšem je, ţe by bylo vhodné, kdyby bylo dětem poskyt-

nuto na práci více času.  

Po klidnější části setkání následovala dramatizace, během které se děti uvolnily a byly tro-

chu více hlučné a aktivní. Zařazení této aktivity hodnotím i přesto pozitivně.  Byla vhodná 

zejména proto, ţe děti pomalu ztrácely motivaci.   

Velice pěkná spolupráce byla pozorována při skládání obrázku pohádky. Děti spolu komu-

nikovaly a neměly tendence pracovat samy za sebe. Při skládání některé dvojice diskutova-

ly, jakou část děje pohádky mají.  

Nejobtíţnější bylo pro děti během toho setkání převyprávění úryvku děje dle obrázkové 

předlohy. Na děti působilo mnoho faktorů. Jednak to byla jiná verze pohádky vyobrazená 

na obrázcích, neţ která jim byla vyprávěna v úvodu setkání, a jednak také střídání vypra-
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věčů. Děti tedy musely opravdu poslouchat a orientovat se v ději, aby věděly, kde navázat. 

I kdyţ se jedná o velice známou pohádku, byly děti ve vyprávění nejisté.  

Celkově vnímám, ţe toto první setkání mělo své rezervy, na kterých by bylo nutno příště 

více zapracovat a důkladněji jej promyslet. Obzvláště náročnost poslední aktivity. 

Celé setkání trvalo 30 minut.  
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5.2 Vyprávění 2 

Téma:Vyprávění 2 (Čarodějnice) 

Datum realizace: 25. 10. 2018 

Tabulka 3 Vzdělávací obsah výstupu 

Cíle z pohledu učitele:  rozvíjet představivost a fantazii 

 podporovat dovednost samostatně 

vyjadřovat své názory a představy 

 podporovat rozvoj narativních do-

vedností s návazností na předchozí 

děj 

Cíle z pohledu dítěte:  vyuţívat představivost a fantazii při 

tvorbě koláţe 

 verbálně vyjadřovat názory a představy 

 vyprávět s návazností na předchozí vy-

právění 

Kompetence: Dítě dokáţe vyuţívat svou představivost a fan-

tazii. 

Dítě umí verbálně vyjadřovat své názory, před-

stavy a interpretace. 

Dítě dokáţe ve vyprávění navázat na předchozí 

děj.  

Pedagogické strategie:  

Organizační forma:  Komunitní kruh 

Metody: diskuze, brainstorming, vyprávění, demonstra-

ce, pracovní činnost 

Prostředky a pomůcky:  

 

vařečka, letáky, nůţky 

 

Charakteristika dětí: 

Vyprávění se zúčastnilo 7 dětí, z toho 2 dívky (6 a 4 roky) a 5 chlapců (5-6 let). Děti byly 

dobře naladěny, aktivní a spolupracovaly. 
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Průběh setkání: 

Druhé vyprávěcí setkání bylo opět započato společným rituálem v kruhu (text viz str. 38). 

Následně jsem před děti poloţila dřevěnou vařečku a zeptala jsem se, zda vědí, co to je. 

Odpověď byla jednoduchá a přišla ještě před ukončením mé otázky. Jedno z dětí ihned 

konstatovalo, ţe je vařečka spálená, jelikoţ byla opravdu na jednom místě mírně opálená.  

Vařečku si děti následně mohly prohlédnout a osahat. Jiţ při prvním kontaktu s tímto 

předmětem děti začaly projevovat svou představivost a předváděly činnosti, které lze 

s vařečkou dělat. V některých případech děti tuto činnost i následně okomentovaly (Chla-

pec 5: „Já jsem si vařil polívku“).  

Po prohlédnutí vařečky a spontánním kole asociací jsem dětem poloţila otázku: „Kdo mohl 

takovouto vařečku pouţívat?“Od dětí přišly odpovědi: „Maminka na polívku; tatínek na 

omáčku; taťka na zadek; tatínek jak vaří vaječnici; kuchař; na šermování.“ 

Následně jsem začala vyprávět příběh:„Tato stará vařečka, ta uţ si leccos zaţila. Kdysi 

dávno totiţ patřila čarodějnici.“ Příběh byl přerušen, děti byly poţádány, aby zavřely oči a 

čarodějnici si představili. Chlapec 6 se ihned ptal, jak čarodějnice vypadala. Poté vykřiko-

val: „Já uţ jsem si ji představil.“ Následně děti vyprávěly, popisovaly, jak jejich představa 

vypadala. 

Chlapec 4: „Měla klobouk a měla červené tričko.“ 

Dívka 1: „Měla tričko a měla roztrhané černé šaty a měla klobouk s pérkem.“ 

Dívka 2: „Moje vypadala tak, ţe měla šperkované šaty a šperkovaný klobouk.“ 

Chlapec 6: „A mně se zdála, ţe měla silný ruky a nohy, roztrhané tričko a silnou hlavu a 

bradu špičatou jako blesk.“  

Chlapec 2: „Moje byla hnusná, ţe měla na nose bradavici.“ 

Chlapec 5: „Roztrhané boty, hnědé vlasy.“ 

Chlapec 3: „Ţe měla roztrhané šaty, černé vlasy, rozcuchané a z hlavy jí vyrůstali hadi.“ 

Chlapec 1: „Moje čarodějnice měla v hlavě zaseknutou sekyrku, měla roztrhané šaty a 

díravé boty. A klobouk měla taky.“ 

Dále si děti představovaly i její obydlí, kde se nacházelo a jak to v něm vypadalo. Kaţdý 

z dětí měl moţnost mluvit samostatně. Mluvil vţdy ten, kdo měl vařečku.  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 44 

 

Chlapec 1: „Bydlela na špičce hory, má postel, kde má lektvary všude, má tam ptáka, který 

je hnusný, opeřený. Potom tam má ještě samé lektvary a velký kotel.“ 

Chlapec 3: „Moje bydlí v lese v dřevěné chýši a tam má kotel nad ohněm a spoustu lektva-

rů a černou kočku.“ 

Chlapec 5: „Moje čarodějnice bydlí na kopci a tam má staré umyvadlo.“ 

Chlapec 2: „Moje bydlí v lese a má děravou postel a má černou kočku.“ 

Chlapec 6: „Moje bydlí v pralese, má chatu, a všude samou roztrhanou postel a taky všude 

má nějakou krev a kamery a hlavu od člověka.“ 

Dívka 2: „Moje bydlí v jeskyni a má tam pověšené cibule na stropě.“ 

Dívka 1: „Bydlí v lese strašidelném, kde jsou samý strašidelný věci a má chalupu, kde jí 

straší a má ji z perníku a má tam starou pec.“ 

Chlapec 4: „Místo postele má sekyru, má staré dveře a padají ji na zem.“ 

Děti byly ještě i po tomto kole dále kreativní a uváděly další moţnosti, co vše měla čaro-

dějnice ve svém obydlí. Následně jsem pokračovala ve vyprávění příběhu: „Kaţdý uţ si asi 

představil, jak to u čarodějnice doma vypadalo. K tomu všemu, co v domě měla, bylo taky 

všechno zaprášené. Bylo tam tolik prachu, aţ z toho člověka svědil nos. Jediné, co nebylo 

zaprášené, byla právě tato stará vařečka. Čarodějnice ji totiţ pouţívala několikrát denně 

při vaření svých kouzelných lektvarů. Uvařit lektvar, to není jen tak. Musíte znát dobře 

kaţdé zaklínadlo. Tato čarodějnice vařila lektvary o sto šest, zaklínadla jí nedělala pro-

blém, vyčetla je totiţ vţdy ze své tlusté knihy kouzel. Například pomocí zaklínadla: láry, 

fáry, černé čáry, můry, bůry, šup, se jí povedlo vykouzlit lektvar, ze kterého vyskakovaly 

ţivé ţáby. Jednou se však stalo, ţe ať čarodějnice hledala, jak hledala, její knihu kouzel 

nemohla najít. Hledala snad úplně všude, ale po knize kouzel, jako by se slehla zem. Na 

všechna zaklínadla neměla dobrou paměť, a tak se vţdy snaţila nějaké vymyslet a přála si, 

aby se povedlo.“ 

Děti byly následně poţádány, aby vymyslely zaklínadlo, které mohla čarodějnice například 

pouţít. Vymyslely následovná zaklínadla: „Čáry, máry, podkočáry, fuk!“; „Můry, můry, 

šup!“; „Čáry, čáry, muk!“; „Čáry, čáry, staré ţáby!“; „Čáry, máry, staré koně!“ 
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Poté jsem pokračovala ve vyprávění příběhu tím, ţe čarodějnici se ţádné zaklínadlo nepo-

vedlo tak, jak chtěla a vţdy vzniklo něco zvláštního. Dětem jsem dala k dispozici staré 

letáky, nůţky a lepidlo. Děti si vybraly libovolné obrázky, ty vystřihly a vytvořily koláţ - 

předmět, který vznikl díky nepovedenému zaklínadlu.  

 

 

Vzniklý předmět kaţdý představil ostatním dětem. 

Chlapec 6: „To je pistol, ze které vytéká pivo.“ 

Dívka 1: „Robot střílecí a v tom kýblu je krev a z toho se vystrkuje ruka.“ 

Chlapec 1: „Robot, který můţe mixovat, sekat, jíst a péct.“ 

Obrázek 2 Koláţ k zaklínadlu 
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Chlapec 4: „Trouba s kuřetem.“ 

Chlapec 5: „Zimní bunda, zimní čepka na lyţování a ta čepka a ta bunda zimní umí cho-

dit.“ 

Chlapec 3: „Notebook, ze kterého si můţete dát cappuccino. A všude to jezdí.“ 

Chlapec 2: „Motorová pila, na kterou jde hrát.“ 

Dívka 2: „Mě z toho vzniklo máslo a mixér s ovocem. Taky pexeso.“ 

Následně jsme společně s dětmi vymýšleli, co se v příběhu odehrálo dál. Snaţili jsme se 

vyřešit zápletku (ztracená kniha kouzel). Děti reagovaly velmi dobře, nikdo nepokřikoval, 

měly ovšem tendenci příběh ihned uzavřít například slovy: „Nic se jí nepovedlo, tak se 

zavřela do svého domu a tam byla sto let.“; dívky sklouzly ve vyprávění příběhu 

k pohádce O Jeníčkovi a Mařence, v další verzi vyprávění děti pouţily i závěrečnou formu-

laci: „zazvonil zvonec a pohádce je konec“. Kaţdý z dětí si tedy vytvořil svůj vlastní závěr 

tohoto příběhu.  

Setkání bylo zakončeno společným rituálem (text viz str. 40). 

Závěrečné shrnutí: 

Setkání bylo koncipováno formou cvičení vedoucích ke storytellingu. Prostřednictvím 

těchto cvičení děti zkoušely popisovat postavu a prostředí. Tento popis se jim dařil, přistu-

povaly k němu tvořivě. V některých případech se ovšem děti opakovaly a vyuţívaly jiţ 

řečené.  

Ihned na začátku setkání bylo vidět, jak děti přirozeně vyuţívají svou představivost, kdyţ 

spontánně začaly vyjadřovat své asociace k předmětu vařečky.  

V porovnání s předchozím setkáním bylo moţné sledovat uvolněnější atmosféru a děti ne-

byly svazovány ţádným přesným zněním děje, mohly si svobodně vymýšlet a v podstatě 

ţádná odpověď by nebyla povaţována za špatnou, jelikoţ se jednalo o jejich vlastní inter-

pretaci, představivost a fantazii.  

Poměrně náročné bylo pro děti vytvářet zaklínadla pomocí her se slovy. Děti se spíše drţe-

ly jiţ dříve slyšené struktury zaklínadla a případně přidaly něco svého. 

Koláţ, kterou děti vytvářely, vedla k rozvoji jemné motoriky, představivosti a fantazie a 

také k rozvoji vyjadřovacích dovedností. Zdálo se, ţe vytvořené koláţe nám nemohou nic 

říkat. Vypadalo to jen jako nesmyslné seskládání vystřiţených kousků letáku. Během in-

terpretace však děti koláţi vtiskly její opravdový význam a podobu. Děti dokázaly jejich 
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koláţ popsat nejen ze zjevného hlediska, ale také s dávkou jejich představivosti, fantazie a 

vynalézavosti.  

Během dalšího cvičení se děti pokoušely utvořit závěr k vyprávěnému příběhu. Během 

vyjadřování dětí jsem zpozorovala, ţe děti ve svých závěrech navazují nejen na předchozí 

zápletku příběhu, ale také na své vlastní představy, které vyjadřovaly v úvodu setkání. Vy-

tvářely si tedy svůj vlastní komplexní příběh. Ukázalo se také, ţe děti vnímají závěr jako 

ukončení a uzavření děje, kdy je moţné vyuţít ustálených formulací jako je: zazvonil zvo-

nec a pohádky je konec.   

Celé vyprávěcí setkání povaţuji za vydařené a s jeho podobou jsem byla spokojena. 

Jeho délka byla 30 minut. 
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5.3 Vyprávění 3 

Téma:Vyprávění3 (Superhrdinové) 

Datum realizace: 30. 10. 2018 

Tabulka 4 Vzdělávací obsah výstupu 

Cíle z pohledu učitele:   podporovat respektování názoru 

druhého 

 rozvíjet fantazii a představivost 

 podporovat dovednost řešení pro-

blémových situací 

Cíle z pohledu dítěte:  akceptovat názor druhého 

 kreativně interpretovat pouţití předlo-

ţeného předmětu 

 verbálně vyjádřit řešení nastíněné situ-

ace 

Kompetence: Dítě dokáţe přijmout a respektuje názor druhé-

ho. 

Dítě při vyprávění vyuţívá svou představivost a 

fantazii. 

Dítě dokáţe reagovat a řešit problémové situa-

ce. 

Pedagogické strategie:  

Organizační forma:  Komunitní kruh 

Metody: rozhovor, brainstorming, vyprávění, hra  

Prostředky a pomůcky:  

 

Dřevěná hůlka, rulička od toaletního papíru, 

polštář 

 

Charakteristika dětí: 

Lekce se zúčastnilo 7 dětí, dvě dívky (4 a 6 let) a 5 chlapců (5- 6 let). Děti byly v tento den 

klidné a dobře naladěné, ochotné komunikovat a spolupracovat. V závěru byly jiţ děti roz-

trţité. Ke zklidnění pomohl závěrečný rituál.   
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Průběh setkání: 

Na začátku setkání se děti přivítaly společným rituálem v kruhu (text viz str. 38), na který 

děti velmi kladně reagovaly a jiţ jej znaly zpaměti. Po společném otevření lekce byly děti 

seznámeny s její náplní. Byly obeznámeny s tím, ţe se dnes mohou stát superhrdinou. Děti 

uváděly, kdo je to superhrdina: „Oni mají pláště a létají; Halk.“ Dětem bylo následně vy-

právěno, ţe superhrdina má jisté schopnosti, kterými můţe například pomáhat lidem. Byly 

obeznámeny s první hrou a také s tím, jaká je jejich role v této hře.  

Dětem byl vyprávěn příběh o človíčkovi, který se během dne dostával do nesnází, na po-

moc si zavolal vţdy superhrdinu (dítě), který mu pomohl situaci vyřešit.  

Já: „Jmenuji se Maruška a dnes potřebuju jít k babičce na návštěvu. Obléknu si kabát, 

nazuju si boty a vyrazím. Jenţe co se nestalo, udělám pár kroků a najednou se spustil hustý 

déšť. Jenţe já u sebe nemám deštník ani pláštěnku, nic! A tak volám:Superhrdino, prosím, 

pomoz mi!“ 

Chlapec 1: „Dám ti ten plášť.“ 

Já: „Výborně. Mám plášť, teď by to mohlo být lepší, uţ tolik nepromoknu. Vykračuju si dál, 

kdyţ v tom se mi stane jedna věc. Přede mnou je obrovitánská louţe a já ji nemám kudy 

obejít. A tak volám::Superhrdino, prosím pomoz mi!“ 

Dívka 1: „Dám ti gumáky.“ Následně se přidal i chlapec 1: „Vezmu tě a přenesu tě přes tu 

kaluţ.“ 

Já: „Mám tedy gumáky a můţu bezstarostně louţí projít. Jdu dál a dál. Zanedlouho jsem 

přišla k babičce. Jenţe babička nemá zvonek, klepu na dveře, nic. Buším na dveře, nic. A 

tak volám:Superhrdino, prosím pomoz mi!“ 

Chlapec 2: „Vyrazím dveře.“ 

Já: „Superhrdina vyrazil dveře a já jsem mohla vstoupit k babičce do domu. Babička byla 

v obýváku u televize, měla ji tak nahlas, ţe mé klepání na dveře nemohla slyšet. S babičkou 

jsme se přesunuly do kuchyně. Ale to bych nebyla já, aby se zase něco nepřihodilo. 

S babičkou chci péct buchtu, ale vlastně nemáme jak, trouba nefunguje. A tak vo-

lám:Superhrdino, prosím pomoz mi!“ 

Dívka 2: „Já vám tu buchtu vykouzlím.“ 
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Já: „Kdyţ si tak pochutnáváme s babičkou na té buchtě, co nám superhrdinka vykouzlila, 

najednou přestala fungovat elektřina a my jsme s babičkou zůstaly úplně potmě. A tak vo-

lám:Superhrdino, prosím pomoz mi!“ 

Chlapec 5: „Baterku. Na Svícení.“ Do toho mu vstupuje chlapec 3: „Ale vţdyť nejde elek-

třina, jak s ní můţeš svítit?“ Dostane odpověď od dívky 1: „Protoţe je na baterky.“ 

Já: „Uţ je hodně hodin. Za chvíli mi pojede autobus domů. Babička mě šla na zastávku 

doprovodit, abych nešla sama. V zatáčce se najednou objevil autobus, rychle jsem se roz-

loučila s babičkou a utíkala, abych to stihla. Jenomţe ať jsem běţela, jak jsem běţela, au-

tobus mi před nosem ujel. Jak se teď dostanu domů? A tak volám:Superhrdino, prosím 

pomoz mi!“ 

Chlapec 3: „Já mám pauzu.“ další děti se tedy chopily řešení, chlapec 4 : „Vyrazím dveře 

a zastavím ho.“; chlapec 1: „Zavolám ti taxík.“ 

Já: „Superhrdina tedy svou vlastní silou zastavil autobus, vyrazil mi dveře a já jsem mohla 

pohodlně nastoupit. Uf, to byl, ale těţký den. Byl těţký, ale díky svým superhrdinům, kteří 

mi byli nápomocní, jsem tento den zvládla. Děkuji vám!“ 

Následně bylo dětem vyprávěno, jak se Marušce v noci ve snu zdálo o všech těch superhr-

dinech, které během dne měla čest poznat. Kaţdý superhrdina měl ve snu u sebe jednu věc, 

ale Maruška nevěděla, co to je a nač to slouţí. Dětem byl ukázán předmět, který Maruška 

viděla ve snu, byl poslán po kruhu a kaţdé z dětí popsalo, co to je a k čemu to superhrdi-

novi slouţilo.  

První věc byla dřevěná hůlka: „Hůlka na podpírání lidí starých.; Ţe by vykouzlil svačinku.; 

Ţe to je pálka od Granny.; Můţe to mít jako párek.; Můţe to vykouzlit, kdyţ se nemáš do 

čeho oblíct, tak to můţe nádherné šaty ti vykouzlit.; Můţe to mít na lyţování.; Já ještě mám 

něco, co bych vám řekla: ţe to můţe pouţít někdy, kdy bude někdo zlobit.“ 

Dále byla po kruhu poslána rulička od toaletního papíru, reakce dětí byly následovné: „Na 

volání.; Měl to třeba na hlavu, jako čepku.; Mohl to mít jako třeba takový rukávek.; Jo, 

ţelezný rukáv!; Ţe s tím tak mluvil.; Jemu to vykouzlí peníze.“  

Poslední věc, která byla dětem předloţena, byl velký polštář. Děti reagovaly následovně: 

„Mohl to mít třeba jako spacák.; On to mohl mít takhle jako ţidli.; Mohl to mít jako auto, 

které nosí, aby pořádně posiloval.; Mohl to mít na obleky, které si do toho schovává.; Na 

leţení.; Mohl to mít jako střechu.“ 
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Poslední zvolenou hrou této lekce byla hra s názvem: Bylo to jinak. V úvodu hry si děti 

nejdříve se zavřenýma očima představily svého superhrdinu, jak vypadá a co celý den dělá. 

V druhé části hry začal kaţdý vyprávět příběh o dnu svého superhrdiny, ostatní děti mohly 

kdykoliv příběh přerušit větou: „Bylo to jinak,“ a vyprávějící dítě následně muselo tedy 

svůj příběh poupravit.  

Dívka 1: „Ráno jsem se probudila, pak jsem si ustlala postel a pak jsem si šla dát svačinu 

(přerušení- „Bylo to jinak.“). Dala jsem si snídani, pak vyčistit zuby. A pak volal telefon a 

prý někdo potřebuje zachránit (přerušení- „Bylo to jinak.“). Potřebuje pomoct. Pak zaletěl 

a chtěl mu pomoct.“ 

Chlapec 1: „Tak já se ráno probudím a hraju si na mobilu (přerušení- „Bylo to jinak.“). Já 

jsem se ráno probudil a dal jsem si pití, svačinu. Pak jsem šel ven a jezdil na čtyřkolce 

(přerušení- „Bylo to jinak.“). Jezdil jsem na motorce. Pak jsem šel do baráku a tam jsem 

se umyl a vyčistil si zuby (přerušení- „Bylo to jinak.“). Pak jsem šel domů, dal jsem si zase 

rohlík a pak jsem si zase umyl zuby.“ 

Chlapec 5: „Já jsem ráno vstal, umyl jsem si zuby, nasvačil jsem se a jel jsem do moře 

(přerušení- „Bylo to jinak.“). Šel jsem si hrát. Já jsem si pohrál, šel jsem na zahradu. Pak 

jsem šel domů, vyčistil si zuby a šel jsem spát.“ 

Dívka 2: „Já jsem ráno vstala, vzala jsem si snídani, vyčistila jsem si zuby (přerušení- 

„Bylo to jinak.“). A já jsem pak šla ven, a já jsem jela k moři do Itálie, pak jsem jela zase 

do Slovenska a pak zase domů (přerušení- „Bylo to jinak.“). Já uţ nevím.“ 

Chlapec 4: „Ráno jsem vstanul, umyl jsem si zuby a hrál jsem se (přerušení- „Bylo to ji-

nak.“). Potom jsem si hrál na telefoně a za chvílu jsem šel ven (přerušení- „Bylo to ji-

nak.“). Potom jsem si šel chytat listy.“ 

Chlapec 2: „Vstal jsem, vyčistil si zuby, umyl ruce (přerušení- „Bylo to jinak.“). Tak jsem 

šel na snídani, pak vyčistit zuby a umýt ruce. Pak hrát na mobilu, pak jet do Ital-

ska.(přerušení- „Bylo to jinak.“). Tak na Slovensko.“ 

Chlapec 3: „Já jsem vstal, dal jsem si snídani, umyl jsem si zuby a šel jsem posilovat (pře-

rušení- „Bylo to jinak.“). Dal jsem si potom ještě jednu sváču. Pak jsem šel ven no a pak 

jsem si šel lehnout.“ 

Po vyprávění všech děti ţádaly, abych i já vyprávěla svůj příběh superhrdiny, který by 

mohly přerušovat slovy: „Bylo to jinak“. Bylo nastaveno pravidlo, ţe kaţdý můţe příběh 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 52 

 

přerušit maximálně jednou. Děti zpočátku toto pravidlo respektovaly, poté se ovšem aţ ve 

velké míře zapojovaly do hry.  

Setkání bylo ukončeno společným rituálem (text viz str. 40). 

Závěrečné shrnutí: 

Děti byly velmi potěšeny zvoleným námětem pro toto setkání. Je to námět, který je pro děti 

velmi aktuální a zároveň dětem hojně umoţňuje vyuţívat představivost a fantazii.  

První hrou byly děti velmi zaujaté, ihned pochopily princip hry a byly nedočkavé, kdy na 

ně přijde řada. Upoutávaly na sebe pozornost, aby mohly právě ony sdělit své řešení situa-

ce. Při vyprávění příběhu jsem volila problémové situace ze ţivota, se kterými se děti jiţ 

povětšinou mohly setkat. Nabízelo jim to dvojí moţnost, odpovědět tak, jak by se reálně 

mohla situace vyřešit nebo také zcela kreativně a volně. Odpovědi dětí byly více či méně 

kreativní. Ačkoliv děti odpovídaly stručně, tak se u nikoho během této hry nevyskytl strach 

sdělit svůj nápad pro řešení situace. Autentičnost situace by mohla být pro příště podpoře-

na například předáváním pláště, který by na sobě mělo zrovna to dítě, které bude v roli 

superhrdiny.  

Další zvolená aktivita byla zaloţena na principu brainstormingu či také asociací, kdy děti 

mohly opět vyjadřovat svůj názor, nápad či představu, k čemu předloţený předmět slouţí. 

U dětí došlo znovu k upoutání pozornosti, jelikoţ měly moţnost vyuţívat vizuální a hma-

tové podněty. Odpovědi dětí byly rozmanité, i přesto se děti nepouštěly do více fantazij-

ních představ.  

Na poslední hru reagovaly děti velice pozitivně. V průběhu hry zaznívaly hodnotící výrazy 

jako například: „To je super!“ nebo „To je dobré, paní učitelko.“ U první dívky se objevilo 

naznačení struktury příběhu, kdy po krátkém uvedení do děje zařadila také zápletku příbě-

hu, coţ u jiných dětí pozorováno nebylo. Je ovšem moţné, ţe tento fakt byl zapříčiněn po-

vahou této hry.  

Hra je náročná na pruţné reagování na změnu. Na dětech bylo vidět, ţe při prvním přeru-

šení příběhu byly zaskočeny, nevěděly, jak dále reagovat. Některé děti se nechtěly vzdát 

svého předem vymyšleného děje, a tak i po přerušení zopakovaly tutéţ větu. Byl jim znovu 

připomenut princip této hry, ale současně také zdůrazněno, ţe přerušení slovy: „Bylo to 

jinak,“ není povaţováno za jejich chybu ve vyprávění příběhu. Před samotnou realizací hry 
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jsem měla obavy, jak děti hru zvládnou. Tento první pokus však hodnotím za velmi vyda-

řený.  

Při hře nebylo prioritou vytvořit dokonalý příběh s vhodnou strukturou, ale hbitě reagovat 

na vzniklý problém, měnit koncept a uvědomovat si různé moţnosti a alternativy řešení a 

také tuto novou myšlenku vyjádřit.  

Během hry jsem děti při vyprávění přerušovala pouze sama. Dětem jsem ovšem jejich 

vlastní aktivitu nezakazovala. Tu si následně chtěly kompenzovat poţadavkem, abych také 

vyprávěla svůj příběh, ve kterém by mě samy mohly přerušovat. Děti ovšem následně ne-

respektovaly vymezená pravidla. Jako řešení problému by mohlo být rozdání papírových 

ţetonů. Při přerušení příběhu by dítě svůj ţeton odevzdalo a tím by reálně vidělo, ţe svou 

moţnost vyčerpalo. 

Celé setkání trvalo 25 minut. V závěru jiţ byla patrná nízká pozornost dětí, a proto by bylo 

vhodné toto vyprávění rozdělit na dvě samostatná. 
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5.4 Vyprávění 4 

Téma:Vyprávění4 (Popletená pohádka) 

Datum realizace: 1. 11. 2018 

Tabulka 5 Vzdělávací obsah výstupu 

Cíle z pohledu učitele:   podporovat dovednost analýzy a syn-

tézy 

 rozvíjet čtenářskou gramotnost 

 rozvíjet narativní dovednosti 

Cíle z pohledu dítěte:  rozpoznat prvky různých pohádek 

v jedné pohádce 

 vyuţívat informace získané ze slyšené-

ho textu 

 vyprávět vlastní pohádku 

Kompetence: Dítě je schopné analýzy a syntézy. 

Dítě dokáţe porozumět obsahu čteného textu a 

vyuţívat informace z něj získané.  

Dítě dokáţe vyprávět vlastní příběh. 

Pedagogické strategie:  

Organizační forma:  Komunitní kruh 

Metody: rozhovor, vyprávění, diskuze 

Prostředky a pomůcky:  

 

Text – Pohádkový salát (Schneiderová, 2013, s. 

27-28) 

 

Charakteristika dětí: 

 Lekce se zúčastnilo celkem 7 dětí, z toho 2 dívky (6 a 4 roky) a 5 chlapců (5-6 let). Děti 

byly tento den neposedné, i přesto však reagovaly velmi pozitivně a spolupracovaly.  

Průběh setkání: 

Setkání bylo zahájeno společným rituálem v kruhu (text viz str. 38). Následně se mohly 

děti pohodlně posadit nebo lehnout a poslouchat následující pohádkový příběh:  
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 „V jednom domku, v městě Řáholec, ţil Smolíček se svými kamarády. Těch kamarádů bylo 

sedm. A nebyli to jen tak ledajací kamarádi, byli to malí trpaslíci. Sedm trpaslíků. V domě 

s nimi ţila také Baba Jaga. Byla zlá a zákeřná, jediného, koho měla ráda, byl její pes Jona-

tán. Jednou, kdyţ bylo škaredě a lilo jako z konve, se kolem jejich domečku procházela 

Červená karkulka s kůzlátky. Hledala perníkovou chaloupku, ale cestičku k ní nemohla 

najít. V tom Baba Jaga vyběhla před dům a volala na Karkulku: „Hrnečku, vař! Hrnečku, 

vař!“ Karkulka i kůzlátka se polekaly a křičela: „Mé, to není naše maminka, ta má jemněj-

ší hlásek!“ Vzali nohy na ramena a utíkali, co jim síly stačily. Zanedlouho dorazili 

k perníkové chaloupce. Uţ z dálky je vábila vůně čerstvě upečeného koblíţku. Karkulka se 

rozhlédla, odkud ta vůně pochází. Kdyţ vtom spatřila dozlatova upečený koblíţek, jak 

chládne na okýnku perníkové chaloupky. Červená karkulka měla na koblíţek velkou chuť a 

tak povídá: „Koblíţku, koblíţku. Já tě sním!“ V tom okamţiku začal koblíţek strachy volat: 

„Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou?“ Karkulka se Jelena se zlatými parohy 

lekla, jelikoţ byl u koblíţku co by dup. Jelen tedy raději pozval Karkulku dál a nabídl jí 

místo koblíţku spoustu perníčku ze své chaloupky. Byl by nerad, aby někdo koblíţek snědl, 

protoţe jej má nachystaný pro Šípkovou Růţenku, která ještě spí. Karkulka Jelenovi podě-

kovala za pěkné pohoštění a společně s kůzlátky odkráčela domů ke třem prasátkům.“ 

Po dokončení četby pohádky, byly děti poţádány o její zhodnocení. Na otázku, jak se dě-

tem pohádka líbila, odpovídaly: „Dobře.; Tam jich bylo několik!“; „To se úplně zamícha-

lo.“; „To byla švanda!“ 

Následně děti rekapitulovaly děj a vyjmenovávaly, které pohádky byly zmíněny. Děti byly 

při poslechu velmi pozorné a společně napočítaly celkem deset pohádek obsaţených v této 

jedné.  

Pro uvedení do následné činnosti byla vyuţita báseň Pohádkový salát (Schneiderová, 2013, 

s. 27-28): 

„Na jedné planetě,  

kdo by to byl řek, 

vynalezli nový recept, 

salát  z pohádek. 

Vem pohádku o Karkulce,  

kde má svátek babička. 

K tomu přidej známou druhou,  

třeba Smolíčka.  

Obě dvě hoď do hrnce,  

přiklop pokličku, 

nech je spolu povařit 

 malou chviličku. 
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Přidej k tomu pepř a sůl,  

hotovo, prostírej stůl! 

Nová pohádka je tu,  

pěkně kořeněná.  

Ţila, byla, v lese u jelena Karkulka.  

Smolíček nesl bábovku.  

A jak si ten kluk vyšlapoval po cestičce,  

potkal ho tam vlk.  

Jelen leţí v posteli,  

ţe nemohl na nohy. 

A babička za horama, 

měla zlaté parohy.  

Smolíček se vlka bál,  

a tak dále a tak dál.  

Jestli vám ten salát chutná,  

můţete pro kaţdý věk,  

zkusit novou várku z jiných pohádek.„ 

Po přečtení této básně byly děti postupně poţádány, aby vytvořily svůj vlastní „pohádkový 

salát“. Dětem byla poskytnuta chvíle k diskuzi a promyšlení jejich příběhu.  

Dívka 1: „Budulínek jednou byl a měl hlad a uvařil si něco sám, protoţe macecha byla zlá. 

Ale pak si spálil ruku a věděl, co má dělat. Šel na louku a tam jitrocel si na to dal. A pak se 

mu vařilo to jídlo a dal si ho a zlá macecha řekla: „Konečně, ţe uţ umíš vařit!“ 

Dívka byla poţádána, aby sdělila, které dvě pohádky smíchala dohromady. Uvedla Budu-

línka a Červenou karkulku. Děti jí následně ovšem oponovaly a její tvrzení opravily tak, ţe 

smíchala Budulínka a Perníkovou chaloupku nebo Popelku.  

Chlapec 2: „Ţe dědeček s babičkou uvařili koblíţky a Karkulka šla a potkala zajíce. A zajíc 

říkal: „Karkulko, Karkulko, já tě sním!“ Pak tam byl ještě vlk a medvěd.“ 

Chlapec svou pohádku nedokončil. Jeho volba byla respektována a s dětmi jsme opět ana-

lyzovali, ze kterých pohádek byl tento nedokončený příběh sloţen.  

Dívka 2: „Elsa šla kouzlit na zámek, protoţe ubliţovala lidem nechtěně a ona kouzlila a 

pak ta Elsa to vykouzlila a přišel za ní Kryštof.“ 

Dívka začala vyprávět pouze děj jedné pohádky, který nedokončila a sdělila, ţe pohádka je 

hodně dlouhá. Její snaha byla i přesto oceněna. 

Chlapec 8: „Ţe Robin měl robota a Batman měl zase Batmobilského robota a pak měl aji 

flintu ten robot a oni šli proti sobě bojovat a vyhrál Batman, protoţe on je hrdina a ten 

Robin ten je jeho pomocník.“ 
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Děti toto vyprávění opět analyzovaly a jmenovaly pohádku O Robinovi a pohádku 

Batman.  

Chlapec 3: „Ţila, byla, jedna babička s dědečkem, která upekla koblíţka a pak za nima 

přišla Karkulka a hlídala ji babička a ten koblíţek obţivnul a utekl.“  

Chlapec sám vyjmenoval pohádky, které spojil.  

Před ukončením setkání bylo provedeno krátké shrnutí a pozitivní ohodnocení setkání. Děti 

se trefně dotázaly, zda jiţ můţou jejich pohádkový salát sníst. Na otázku, zda se jim pove-

dl, děti reagovaly kladně. Setkání bylo uzavřeno společným rituálem (text viz str. 40). 

Závěrečné shrnutí: 

Toto setkání si kladlo za cíl podporovat dovednost analýzy a syntézy, k čemuţ uvedené 

činnosti směřovaly. Děti byly během vyprávění pohádky pozorné, coţ se následně projevi-

lo při analýze příběhu. Samotná část aktivní tvorby byla pro děti zcela novou zkušeností. 

Děti se ovšem této nové zkušenosti pruţně, hbitě přizpůsobily. Princip vyprávění popletené 

pohádky ve svém vyprávění nezrealizovala pouze čtyřletá dívka. Díky neznalosti zvole-

ných pohádek jednoho z chlapců, jsem nemohla posoudit, zda opravdu došlo ke spojení 

dvou pohádek, příběhů či ne. Dále u jednoho z chlapců můţeme pozorovat vyuţití jiţ dříve 

vyprávěné pohádky.  

Vyprávění všech dětí bylo stručné, většinou se ovšem drţelo struktury, kterou by měl pří-

běh mít, tedy začátek, zápletku a konec s vyřešením zápletky. I kdyţ byla tato struktura 

v některých případech více či méně dodrţena, lze vidět, ţe s ní děti podvědomě pracují.  

Pro příští realizaci bychom mohli také zvolit zjednodušenou formu vyprávění pohádky. 

Děti by nemusely „míchat“ dvě pohádky do sebe, ale pouze do ní přidat jednu informaci, 

která nesedí.  

Setkání trvalo 20 minut. 
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5.5 Vyprávění 5 

Téma:Vyprávění 5 (Cestovatel) 

Datum realizace: 6. 11. 2018 

Tabulka 6 Vzdělávací obsah výstupu 

Cíle z pohledu učitele:   rozvíjet narativní dovednosti 

 rozvíjet komunikační kompetence-

naslouchání 

 podporovat respekt k vyjádření dru-

hého 

Cíle z pohledu dítěte:  doplňovat části příběhu  

 naslouchat vyprávění druhého 

 akceptovat názor druhého 

Kompetence: Dítě dokáţe doplnit vyprávění o vlastní myš-

lenky v návaznosti na předchozí děj. 

Dítě je schopné respektovat vyjádření druhého 

dítěte. 

Dítě dokáţe naslouchat a porozumět slyšenému. 

Pedagogické strategie:  

Organizační forma:  Komunitní kruh 

Metody: rozhovor, vyprávění, hra 

Prostředky a pomůcky:  

 

Kufr, pytlík s mincemi, baterka, krabička 

s řetízkem, malý obraz v rámečku, kniha, dře-

věná káča, sněţítko, kolík, sklenička, dřevěná 

loutka krále 

 

Charakteristika dětí: 

Lekce se zúčastnilo 7 dětí. Pět 5 ve věku 5 aţ 6 let a 2 dívky ve věku 4 a 6 let. Všechny 

děti jiţ absolvovaly předchozí lekce alespoň jednou. V úvodu lekce byly děti roztrţité a 

hlučné, po společném rituálu došlu ke zklidnění, které trvalo i během první hry. Při in-

terakci dětí s předměty byly velmi sdílné a rozvinulo se mnoho rozhovorů a diskuzí.  
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Průběh setkání: 

Setkání bylo zahájeno rituálem v kruhu (text viz str. 38). V úvodu jsem dětem zadávala 

slova, na základě kterých děti vyjadřovaly své asociace. Tato hra slouţila k uklidnění, na-

ladění ke společným činnostem a také k probuzení představivosti dětí.  

Pro hru byla zvolena následující slova (jako první je vţdy uvedeno mé zadání, následně 

odpověď dítěte): pes – klíč, auto – cesta, balón – balónek, kolo – helma, voda – ryby, svět-

lo – lampička, postel – lehátko, vlasy – parfém, brýle – člověk, zrcadlo – odraz, slunce – 

mraky, papuče – na chození, tričko – člověk. 

Před děti byl poté předloţen starý kufr. Děti se o něj ihned začaly zajímat otázkami: „Co 

v něm je?“; „Tam je něco pro mě?“; „Tam je určitě buben!“ Kaţdý měl příleţitost sdělit, 

co si myslí, ţe je v něm schováno. Děti nejčastěji jmenovaly hudební nástroje jako je bu-

ben, housle nebo tahací harmonika. Jeden chlapec jmenoval krysy. Následně byl kufr ote-

vřen a děti si z něj mohly vybrat jeden předmět. Kaţdý si jej prohlédl. Děti v kruhu o vy-

braných věcech aktivně komunikovaly, spontánně je popisovaly a prezentovaly před ostat-

ními. 

Dalším úkolem bylo vymyslet krátký příběh, který se váţe k danému předmětu. Z výpově-

dí nemůţeme tvrdit, ţe šlo o příběhy v pravém slova smyslu, ale spíše o jakási torza příbě-

hů, která můţeme vnímat jako námět k dalšímu vyprávění. 

Chlapec 3 (loutka krále): „Ţe on, vţdycky ţil v království a vládl čestně a spravedlně.“ 

Dívka 1 (pytlík s mincemi): „Měl je zloděj, a ţe policajt ho chytil a pak si vzal ty prachy.“ 

Chlapec 4 (sněţítko): „Všechny hvězdy z nebe byly pochytané a zavřené do té lahvičky.“ 

Dívka 2(dům se zahradou zachycený na obraze v rámečku): „Bylo to kdysi a uţ to shořelo. 

A pak to znova postavili. A v něm bydlela víla.“ 

Chlapec 6 (dřevěná káča): „Jednou se probudila ztracená.“ 

Chlapec 1(baterka): „Ţe holčička šla s baterkou do lesa a tam našla mrtvolu.“ 

Chlapec 7 (kolík a sklenička): „To si tak někdo s tím hrál a cinkal na to.“ 

Chlapec 5 (krabička s řetízkem): „Ţe to na krku nosila babička.“ 

Všechny děti ode mne dostaly kladnou zpětnou vazbu. Poté jsem začala s vyprávěním pří-

běhu o kufru. Do vyprávění aktivně zapojovala děti, které se tak podílely na tvorbě příbě-

hu. Díky tomu bylo vyprávění zcela improvizované.  
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Vzniklý příběh zněl takto: 

Já: „Za devatero horami a devatero řekami byla země, ve které ţil jeden cestovatel. Jeho 

chloubou byl tento velký kufr. Na co jej měl?“ 

Dívka 2: „On sbíral všechny věci, co chtěl s sebou mít.“ 

Já: „Cestovatel měl své staré letadlo, kterým se vydával na daleké cesty.“ 

Chlapec 3: „Nebo taky mohl lítat na tom kufru.“ 

Já: „Výborně. Cestovatel tedy létal na svém kufru, protoţe byl nejspíš kouzelný. Kam ces-

tovatel letěl?“ 

Chlapec 6: „On letěl na tom kufru a přistál na letadle na tom křídle a pak, pak uklouzl.“ 

Já: „Co se s cestovatelem dělo pak?“ 

Dívka 1: „On letěl dolů a ten kufr mu přestal fungovat.“ 

Já: „To snad ne. Snad se nějak zachránil. Jak to pokračovalo?“ 

Chlapec 1: „Letěl a dole na zemi spadl na trampolínu. Tam pod ní byl beton.“ 

Já: „Trampolína cestovatele zachránila. Zbrzdila mu pád, nic se mi nestalo, vyvázl bez 

zranění. Jenţe jak letěl dolů velkou rychlostí, trampolína ho odrazila zpět do vzduchu. Co 

se stalo dál?“ 

Chlapec 4: „Ţe on letěl a tam viděl ptáky.“ 

Chlapec 7: „A on ho ten jeden pták chytil a dal si ho na záda. A on letěl dál.“ 

Já: „Cestovatel tak nakonec našel nového přítele a také nový způsob, jak cestovat. Společ-

ně doletěli na ta nejzajímavější místa na světě.“ 

Setkání, které mělo spíše povahu spoluvytváření příběhu, bylo ukončeno zhodnocením 

příběhu dětmi a společným rituálem v kruhu (text viz str. 40). 

Závěrečné shrnutí: 

Setkání hodnotím jako vydařené. Během první hry jsem byla potěšena, jak hbitě děti rea-

govaly, a tak hra fungovala opravdu na principu asociací. Její funkce byla aktivizační a 

„rozehřívací“.  

Další činnosti navazovaly na přinesený kufr. Všechny byly zaměřené na rozvoj fantazie a 

představivosti, ty jsou totiţ studnou inspirace k vyprávění, ale také díky nim příběhy sa-
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motné dokáţeme vytvářet a převést je do slov. Děti byly zpočátku velmi hlučné a horlivě 

mezi sebou komunikovaly. Jak jiţ bylo zmíněno výše, výsledek prvního stručného vyprá-

vění dětí lze vyuţít jako námět k dalšímu vyprávění, které by mohlo být zrealizováno při 

dlouhodobém vyuţívání storytellingu v rámci předškolního vzdělávání.  

Při storytellingu je nutné, aby byly děti i učitelka připraveny na různé alternativy řešení 

příběhu. Pro jednoho chlapce bylo náročné odpoutat se od vlastní představy o celém příbě-

hu, který byl společně vytvářen. Často do příběhu zasahoval a uváděl svoje nápady. Celko-

vě ovšem hodnotím spolupráci na tvorbě příběhu kladně. Děti vhodně reagovaly na před-

chozí části příběhu a navazovaly na ně. Kaţdý přispěl svým dílem a vznikl tedy originální 

kousek. Při dalším opakování této činnosti bych eliminovala vstupy učitelky do příběhu, 

aby měly děti moţnost vytvořit příběh zcela samy. V této situaci ovšem povaţuji za správ-

né, ţe jsem byla součástí vyprávění, jelikoţ jsem děti zasvětila do principu takovéhoto vy-

právění a ukazovala jim směr.  

Celková délka setkání byla 20 minut. 
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5.6 Vyprávění 6 

Téma:Vyprávění 6 (dějová posloupnost) 

Datum realizace: 8. 11. 2018 

Tabulka 7 Vzdělávací obsah výstupu 

Cíle z pohledu učitele:   rozvíjet narativní dovednosti – tvor-

ba vlastního příběhu 

 rozvíjet představivost a fantazii 

 seznámit děti se strukturou příběhů  

Cíle z pohledu dítěte:  vyprávět příběh dle obrázků na kame-

nech  

 vyuţívat představivost a fantazii při 

tvorbě příběhu 

 analyzovat strukturu příběhu 

Kompetence: Dítě dokáţe vyprávět příběh dle obrázků. 

Dítě vyuţívá představivost a fantazii k tvorbě 

příběhů. 

Dítě při vyprávění pouţívá strukturu příběhů. 

Pedagogické strategie:  

Organizační forma:  Komunitní kruh 

Metody: rozhovor, vyprávění, demonstrace, pracovní 

činnost 

Prostředky a pomůcky:  

 

papírová koule, housenka z papíru, kameny, 

vystřiţené obrázky ke kamenům, štětce, lepidlo, 

list k vyprávění 

 

Charakteristika dětí: 

Lekce se zúčastnilo 7 dětí, 2 dívky (4 a 6 let) a 5 chlapců (5-6 let). Děti byly před zaháje-

ním lekce velmi roztrţité. Během první naplánované činnosti se však poměrně zklidnily a 

spolupráce byla bez problémů. 
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Průběh setkání: 

Setkání bylo uvedeno rituálem v kruhu (text viz str. 38). Byly přineseny různé velikosti 

oblázků a jiţ vystřiţené obrázky. Děti byly obeznámeny s plánem, vytvořit „příběhové 

kameny“(z angličtiny: „story stones“). K dispozici měly děti štětce a tekuté lepidlo. Na 

přinesené kameny lepily vystřiţené obrázky. Při lepení děti volně konverzovaly, nejčastěji 

se vyjadřovaly k obrázkům, které lepily. Po této činnosti si šly děti umýt ruce a vrátily se 

zpět na koberec.  

Další naplánovanou činností bylo vyprávění, které u dětí vzbuzuje představivost a fantazii, 

toto vyprávění nejenţe děti připravilo na následující aktivity, ale také bylo vyuţito 

k rozvoji vyjadřovacích dovedností a k toleranci a přijmutí představ ostatních dětí. Vyprá-

vění probíhalo podle textu Fountain (1994, s. 41-42): „Představte si, ţe jste semínko. Jaké 

barvy byste chtěli být? Jakého tvaru – kulaté, hranaté nebo špičaté? Jak velké semínko 

byste byli? Někdo, komu se velmi líbíte, vás vezme do ruky a zasadí vás na nějakém místě 

do země. To místo je měkké, příjemné a bezpečné. Teď jste v zemi a čekáte, aţ budete při-

praveni vyrůst. Člověk, který vás má rád, přichází kaţdý den a pečuje o vás. Zalévá vás a 

vytrhává plevel. Jednoho dne, kdyţ nastal pravý čas, začínáte růst. Cítíte, jak se tlačíte ven 

ze semínkového kabátu, protoţe uţ je vám moc malý. A začínáte se protahovat ven z tepla a 

z tmavé půdy. Rostete pomalu nebo rychle? Nakonec si proráţíte cestu na sluneční světlo a 

čerstvý vzduch. A stále rostete, stává se z vás zvláštní rostlina, silná a zdravá. Představte 

si, jak jako rostlina vypadáte. Jste vysoká, malá, nebo něco mezi tím? Rostete přímo vzhůru 

nebo do strany? Jakou máte barvu? Roste na vás něco – listy, ovoce, květy? Jste velice 

speciální rostlina.“ 

Po dokončení vyprávění se mezi dětmi rozvinul rozhovor, iniciovaný jedním z dětí, jak 

jako rostlina vypadali. Tento rozhovor byl z počátku neorganizovaný, posléze, kvůli větší 

přehlednosti, bylo kaţdé z dětí poţádáno, aby všem přítomným sdělilo svou představu. 

Vymezila jsem dětem prostor k výpovědi posláním papírové koule představující semínko. 

Výpovědi dětí byly následující: 

Dívka 2: „Moje vypadalo, ţe je růţové, třpytivé a špičaté a vyrostla z něho krásná růţová, 

třpytivá kytička.“ 

Dívka 1: „Moje je třpytivá, má růţové třpytky fialové a je špičatá.“ 

Chlapec 1: „Je třpytivá a má třpytivé fialové a byla špičatá.“ 
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Chlapec 7: „Já jsem měl, ţe to byla zelená, ţe to byl kaktus, byl zelený“ 

Chlapec 4: „Měla strašnou sílu a na ní byl zombík.“ 

Chlapec 2: „Já jsem měl křišťálový kaktus. On byl takový průhledný.“ 

Chlapec 6: „Moje bylo celé modré a kolem bylo červené a měla na sobě kola, takové velké 

černé.“ 

Všechny děti následně vyţadovaly, abych se i já zúčastnila a popsala svou vlastní rostlinu. 

Bylo vyuţito propojení mého popisu s následným krátkým vyprávěním, jeţ mělo za cíl 

dětem přiblíţit strukturu příběhů, pouţívanou při jakémkoli vyprávění. 

„Na jedné zahradě rostla květina. Byla úplně maličká, nejmenší ze všech rostlin v zahradě. 

Byla schoulená ve svých listech a teprve kdyţ zasvítilo slunce, vystavila svůj květ na obdiv. 

Byla nádherná. Jednou se na jejich listech objevila housenka. I housence se květina líbila, 

a tak se dala vesele do pojídání jejich listů. Jak chroupala jeden list za druhým, housenka 

rostla, rostla a rostla. Jakmile všechny listy rostliny snědla, zakuklila se na nedaleké vět-

vičce. Po čase jiţ z kukly nevylezla housenka, ale krásný barevný motýl. Byl nádherný, jako 

ta květina, kterou jako housenka snědl.“ 

Na základě tohoto příběhu jsem děti seznámila se strukturou příběhu. Květina představova-

la myšlenku, či nápad pro tvorbu příběhu, housenka pak samotné části příběhu jako je úvod 

(obsahující vymezení prostředí a postav), zápletka a závěr. Motýl představoval samotný 

vzniklý příběh. Struktura byla demonstrovaná také na papírové housence, vytvořené ze 

třech částí papíru.  

Kaţdé z dětí poté dostalo pomocný list pro tvorbu vlastního příběhu. Tento list příběhu se 

skládal ze tří čtvercových políček. Následně jsem doprostřed kruhu vyskládala vytvořené 

„příběhové kameny“. Děti si postupně vybraly tři kameny a vloţily si je do políček. Ná-

sledně si promyslely děj svého příběhu, který byl vytvořen na základě vybraných kamenů. 

Tento příběh pak všem vyprávěly. 

Jednotlivé příběhy dětí:  

Chlapec 3: „Nějaký pán, nějaký pan Šturala si koupil balíček, ve kterém byl robot. A ten 

robot za něj dělal všechnu práci, pán se díval na telku a naráz se ten robot porouchal. Pan 

Šturala se hodně naštval a zavolal opraváře a opravář mu toho robota opravil. A od té 

doby se mu ţilo šťastně aţ do smrti.“ 
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Chlapec 1: „Ţe pán, koupil si psa a ten pejsek ho neposlouchal a skákal po stromech.“ 

Chlapec 6: „Ona na lodi jela holčička na hrad, na starý hrad, na kterým nikdo nebydlel. 

Tak pak tam dojela a ubytovala se tam a pak ji přepadnul lupič a ona zavolala policisty a 

ti ho chytili.“ 

Chlapec 5: „Babička se dívala na telku. Pak se rozhodla, ţe pojede na kole na zmrzlinu. 

Tak jela, jela, aţ došla na zmrzlinu. A tam byla jahodová, čokoládová, vanilková a jablko-

vá.“ 

Dívka 2: „Paní učitelka šla ke škole, odemkla a potom přišli do školy a potom letěli baló-

nem tam a zpátky, protoţe jim to paní učitelka slíbila.“ 

Chlapec 7: „Ţe babička se šla naobědvat, pak si myslela, ţe půjde do obchodu si koupit 

dárek a pak otevřela ten dárek a byl tam robot.“ 

Chlapec 4: „Ţe chlapeček byl doma a rozhodnul se, ţe si koupí poštu, ale ta pošta mu tak 

zrovna přijela.“ 

Obrázek 3 Práce s příběhovými kameny 
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Dívka 1: „Byla jedna holčička. Ta vyšla ze zámku a chvilku si hrála na zahradě a uviděla 

jahůdky, ale ony byly daleko od zahrady. Tak to šla říct mamince a tatínkovi a pak si šla 

pro ty jahůdky.“ 

Chlapec 1: „Ţe liška byla v lese a potom tam našla kytičku, která krásně voněla a ona si ji 

teda vyhrabala a donesla ji svým mláďátkům.“ 

Chlapec 7: „Ţe robot chtěl jít ven a vzal si deštník, kdyby náhodou pršelo a pak začala 

velká bouře.“ 

Chlapec 3: „Byl jednou jeden chlap, který se jmenoval Robin. A on se rozhodl, ţe bude 

cestovat, protoţe od malička chtěl poznat, jak vypadá kraj mimo domov. Tak se rozhodl, ţe 

pojede lodí na nějakej ostrov. Tak jel, jel a jak byli na tom ostrově tak potkal psa, opuště-

ného psa. Tak si ho vzal, pojmenoval Bárt a ţil tak s ním šťastně aţ do smrti. Někdy zaţil 

nějaké dobrodruţství, někdy ne, někdy byl smutný, někdy byl radostný a tak dále a tak dá-

le.“ 

Chlapec 6: „Ţe děťátko se ztratilo od svý maminky z baráčku a ono šlo, šlo, šlo a šlo, aţ 

potkala nějakou starou chatu a v ní bylo spoustu pavouků a pavučin. Tak zavolala tomu, 

jak se jmenuje ten, co odklízí pavouky? Tak zavolala deratizéra a on je odklidil a ještě si 

vezmul noţík a odstříhal tam ty pavučiny a umyl to a nakoupil.“ 

 Chlapec 5: „Ţe babička zůstala doma, ona chvilku spinkala a pak ţe půjde do města si 

koupit jídlo, tak začalo pršet, tak si vzala deštník a šla do města.“ 

Dívka 2: „Chlapeček s holčičkou se rozhodli, ţe si koupí dárek, a tak to řekli mamce a šli 

do obchodu a koupili si tam dárek a v něm byl plyšáček.“ 

Děti byly z výroby a následného vyuţití kamenů nadšené, coţ lze pozorovat z toho, ţe 

chtěly vyprávět další a další příběhy. Pro vyhovění jejich poţadavku jiţ však nezbýval do-

statečný prostor, navíc klesala také pozornost dětí. 

Setkání bylo opět ukončeno společným rituálem v kruhu (text viz str. 40).   

Závěrečné shrnutí: 

Průběh celé lekce hodnotím jako vydařený. Při realizaci relaxačního cvičení pro podporu 

představivosti, je dobré, kdyţ mají děti s tímto druhem cvičení zkušenosti. U této skupiny 

šlo pozorovat, ţe návyky k relaxaci příliš nemají a mnohé děti tedy nedokázaly v klidu 

leţet a poslouchat příběh. Během následného vyjadřování představ lze pozorovat, ţe děti 
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často opakují nápady druhých, případně na ně nabalují další. V této fázi nebyly děti příliš 

tvůrčí.  

Celé setkání se následně točilo kolem vyprávěcích kamenů. Děti se na jejich pouţití velmi 

těšily a skládaly příběhy, i kdyţ zrovna nebyly k vyprávění vyzvány. Příběhy si vytvářely i 

bez pouţití vyprávěcího listu a vyuţívaly i větší počet kamenů. Vytvořené příběhy v mezi-

čase spontánně prezentovaly kamarádovi vedle sebe.  

Velmi pěknou strukturu příběhu a celé vyprávění předvedl chlapec 3, který oba své příběhy 

dobře uvedl, vyprávění obsahovalo zvrat či nástin zápletky a závěr. Také vyprávění chlap-

ce 6 bylo na velmi dobré úrovni. Během práce s kameny se ozývaly hlasy jako: „Budeme 

dělat jenom ty příběhy, to mě baví!“ nebo „My chceme vyprávět ještě další!“, z čehoţ mů-

ţeme vyvodit úspěch a oblibu této činnosti u dětí. Pro lepší pochopení a vyuţívání struktu-

ry příběhu by bylo vhodné s kameny nadále systematicky pracovat a mít moţnost se indi-

viduálně dětem věnovat.   

Celé setkání trvalo 35 minut.   
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5.7 Vyprávění 7 

Téma:Vyprávění 7 (vlastní příběhy) 

Datum realizace: 13. 11. 2018 

Tabulka 8 Vzdělávací obsah výstupu 

Cíle z pohledu učitele:   podporovat narativní dovednosti – 

tvorba vlastního příběhu  

 rozvíjet jemnou motoriku 

 rozvíjet fantazii a představivost  

Cíle z pohledu dítěte:  vytvořit vlastní příběh 

 vyjádřit příběh pomocí kresby 

 interpretovat kresbu dle svého 

Kompetence: Dítě dokáţe vyprávět příběh. 

Dítě dokáţe vystihnout příběh pomocí kresby. 

Dítě vyuţívá představivost a fantazii při řešení 

zadaného problému.  

Pedagogické strategie:  

Organizační forma:  Komunitní kruh 

Metody: výtvarná činnost, vyprávění, rozhovor 

Prostředky a pomůcky:  

 

papíry, pastelky  

 

Charakteristika dětí: 

 Vyprávění se zúčastnilo 7 dětí, z toho 4 chlapci ve věku 5 aţ 6 let a tři dívky ve věku 4 a 6 

let. Děti byly spíše klidné, komunikativní, pouze jeden chlapec se choval rozpustile.  

Průběh setkání: 

Setkání bylo zahájeno opět společným rituálem v kruhu, který jiţ děti dobře znaly a samy 

s ním začaly. Po krátkém úvodu měly děti za úkol nakreslit na papír jakýkoliv příběh, který 

je v dané chvíli napadl. Dětem byl vymezen dostatečný prostor a poskytnut dostatek po-

můcek. Při kreslení vznikaly mezi dětmi různé rozhovory, které zachycovaly myšlenky 

jednotlivých kreseb. Po dokončení všech dětí jsme si kresby prohlédli. Ty byly následně 
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otočeny a zamíchány tak, aby děti nemohly svůj obrázek poznat. Kaţdý si jeden vybral a 

vyprávěl příběh, který byl na obrázku zachycen. 

 

Vyprávěné příběhy dětí byly následovné: 

Dívka 1: „Byla jedna maminka a tatínek a rostly jim tam jablka a chtěli je odtrhnout. Byl 

to malý keř, ale pak se zhroutil, protoţe tam byl strom. Ještě uklouzli na bahně, raději šli 

do domu, ale neměli tam ţádné jídlo.“ 

Dívka 2: „Tam je nakreslená jenom Červená karkulka. Tam není ţádný příběh, tam je je-

nom Červená karkulka.“ 

Dívka 3: „Já to vím, ţe ji seţral vlk.“ 

Dívka 1: „Já to umím od začátku. Jednou byla jedna Karkulka, chtěla dát babičce jídlo. 

Šla, pak potkala vlka a ten vlk tam byl dřív neţ Karkulka. A pak se tam dostal, zaťukal a 

babička řekla: „pojď dál“, ale vlk řekl: „dál“ a pak ji seţral. A pak Karkulka přišla a za-

ťukala a ten vlk řekl: „pojď dál“ a pak ji taky seţral. A pak se Karkulka ptala: „Proč máš 

tak velké oči?“ a pak se ptala: „Proč máš tak velkou pusu?“ a vlk ji seţral. A pak šel ko-

lem pan myslivec a věděl určitě, co se stalo, tak šel tam a pak otevřel to břicho a vylezla 

z něho babička, Karkulka a pak si dali hostinu, co Karkulka přinesla.“  

Chlapec 3: „Mám princeznu. Tak ona šla do zahrady. A mě nic nenapadá.“ 

Chlapec 4: „Byly dvě brány a tam byli taky hráči a oni hráli tak rychle, ţe šly vidět jen 

takové čáry.“ 

Obrázek 4 Kresby příběhů 
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Chlapec 2: „Byl nějakej masoţrout a ten šel do dveří a musel se dostat tady přes ţraloky a 

nějaký led a přes tohle.“ 

Chlapec 8: „Ţe někdo se musel dostat přes masoţrouta a přes nějaké hradby a přes ţraloky 

a tadyk přes horu a tadyk do cíle. A tam byl poklad, jakoţe penízky a diamanty.“ 

Dívka 3: „Panáček utíkal před jelenem. Jelen spal a pak se probudil a začal panáčka honit 

a oni tam stanovali a rychle tam šel do stanu, ale on tam šel, ten jelen a urval ty tyčky a 

pak si toho všimnul druhý kamarád, který šel ulovit ryby. Oni chtěli jet, ale neví, kde si 

zaparkovali auto a jenom ta jedna guma tam zůstala, protoţe viděli toho jelena, ţe má 

všechny kola a ţe tam má ještě jednoho jelena a protoţe byli ve skále, tak ten druhý paná-

ček spadnul do vody. Aspoň našel ryby a mamce donesli ryby.“ 

Po dokončení vyprávění si děti mezi sebou obrázky vyměnily tak, aby měl kaţdý svůj 

vlastní. V tu chvíli měly děti moţnost představit svůj originální zamýšlený příběh.   

Chlapec 3: „Ţe byl jeden panáček a on šel a on se musel dostat k tomu, aby dostal poklad, 

ve kterém jsou peníze a diamanty. Pak musel přes lidoţrouta, přes vodu ve které jsou ţra-

loci a přes horu.“ 

Dívka 1: „Byla jedna zlatovláska, která se narodila královně, protoţe se měli rádi, ale 

drak ţil v horách a ten vţdycky chtěl jejich poklad a princeznu hlavně. Ale oni se hádali, 

matka, která jí to dávno to dítě sebrala a proto je to královna. Ale od malinka se jí třpytí 

vlásky a češe si je. A radši ji schovala matka do velikánské věţe. Matka bydlela v království 

a ten drak si ji chtěl vzít, ale nemohl, protoţe byla ve věţi a tak princ ji šel zachránit.“ 

Dívka 2: „Ţe Mařenka a Jeníček měli zlou macechu a ta macecha jim přikázala a tatínkovi 

ať je zavede do lesa. Tak je tam nechal a on sekal dříví. Pak odešel a nechal tam přiváza-

nou větev, jak moc foukalo. Tak Jeníček s Mařenkou je hledali, jak to uslyšeli, ale pak si 

dali oba dvě jahůdky a pak šli. Jeníček vylezl na strom a podíval se, jestli tam není nějaké 

světýlko a bylo. Tak šli k tomu světýlku a tam byla perníková chaloupka. Oni tam došli a 

loupali si perníček. A baba říká: „Kdo mi to tu loupe perníček?“ a Mařenka řekla: „To 

nic, jen větříček.“ A zase a zase a pak baba je dohonila, ale nedohonila, protoţe uţ doběhli 

domů.“ 

Chlapec 8: „Ţe oni museli prchat před ţralokama a tady přes masoţrouta a tady uţ jsou 

poklady a tohle je mapa.“ 
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Dívka 3: „Šla Karkulka lesem a právě potkala babičku Greny a zebru potom došla 

k domečku a tam bylo spouta vlků. A potom tam bylo hodně vlků a seţrali ji. Přišel los a 

všechny je poťukal a snědl. A potom tam ta Karkulka vyskočila z toho losa.“ 

Chlapec 2: „Ţil, byl jeden panáček a ten musel přes medvěda, přes ţraloky, přes lidoţrou-

ta, přes skálu, přes baţinu a do cíle.“ 

Chlapec 4: „To je hra, jak tam hraju takové balóny a chodím tam na překáţky.“ 

Po dovyprávění všech dětí byly příběhy porovnány a kladně zhodnoceny. Děti vyjádřily 

potřebu dokreslit do příběhu další detaily. Tomuto poţadavku jsem vyhověla. Na závěr 

proběhlo rozloučení společným rituálem.   

Závěrečné shrnutí: 

Setkání hodnotím spíše pozitivně. Děti si většinou daly na kresbě velmi záleţet, promýšle-

ly ji do posledních detailů (obzvláště chlapci) a v průběhu vyprávění měli tendence další 

dokreslovat. Pomocí kresby se děti pokoušely znázornit příběh, tedy jistý děj. Při pohledu 

na vzniklé kresby můţeme pozorovat genderové rozdíly, které se týkají námětu samotné 

kresby. I přesto, ţe zadání znělo: „Nakreslit příběh“, nikoho nenapadlo vyjádřit jej pomocí 

komiksu.  

Při prvním vyprávění byly děti zaskočeny, ţe nebudou vyprávět podle jejich kresby. Jedna 

dívka (4 roky) se vyjádřila slovy: „Já ţádnému obrázku nerozumím.“ Nakonec se i přes 

prvopočáteční nelibost k úkolu postavily čelem. Při příštím opakování bych děti raději 

s následným postupem seznámila hned na začátku setkání, ještě před kreslením obrázku, 

aby děti nebyly tak zaskočeny. Postup, kdy děti nejdříve vypráví příběh k obrázku někoho 

jiného, byl zvolen z toho důvodu, aby se děti samy pokusily interpretovat kresbu a vytvořit 

svůj vlastní nikým neovlivněný příběh. Pokud bychom pouţili opačný způsob, to znamená, 

ţe by děti nejdříve vyprávěly příběh zachycený na svém obrázku, jiné děti by nemusely být 

tak kreativní a jiţ by přijaly autorovu verzi interpretace.  

Velmi povedené vyprávění předvedla dívka 1, která do něj zařadila úvod, vysvětlovala 

kauzální vztahy a zařadila zápletky. Její vyprávění bylo ovšem bez závěru. I přesto pova-

ţuji její výkon za velmi dobrý. U čtyřleté dívky 2, byla pozorována neschopnost vyvodit 

příběh pouze z jedné zachycené věci na obrázku. Chlapec 3 nebyl jiţ od začátku setkání ve 

své kůţi. Tento den neměl dobrou náladu, coţ ovlivnilo i jeho celkový přístup k vyprávění. 
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Chlapec 2 nedokázal na obrázku identifikovat nebo si vymyslet to, co na něm vidí a tak 

pouţil neutrální pojmenování „tohle“. 

Problém byl pozorován ve dvou případech při konfrontaci autora obrázku s interpretací 

jiného dítěte. Autoři obrázku dávali jasně najevo svůj nesouhlas s vyprávěním slovy: „Ne, 

takhle to nebylo!“ Nedokázali se tedy odpoutat od své vlastní představy o příběhu.  

Obzvláště u chlapců lze pozorovat, ţe své příběhy poněkud sjednotili. Tento fakt nejspíše 

pramenil jiţ z kresby samotných obrázků, kdy mezi sebou děti volně komunikovaly a dis-

kutovaly. Také jejich vyprávění bylo spíše popisného rázu, naopak u dívek jiţ můţeme 

pozorovat pokusy o jistou strukturu vyprávění.  

Ačkoliv bylo setkání poněkud zdlouhavé, děti se nemohly dočkat, aţ budou mít příleţitost 

vyprávět. Pro větší upoutání pozornosti ostatních by bylo vhodné zvolit například melodic-

ký úvod a závěr ke kaţdému příběhu, například pomocí xylofonu. Tento postup by také 

mohl pomoci k uvědomění si začátku/úvodu a závěru vyprávění.  

Pro delší udrţení pozornosti by bylo také vhodné mezi jednotlivé interpretace zařadit krát-

kou pohybovou hru.  

Celé setkání trvalo 35 minut. 
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5.8 Vyprávění 8 

Téma:Vyprávění 8 (Vyprávění podle karet Dixit) 

Datum realizace: 15. 11. 2018 

Tabulka 9 Vzdělávací obsah výstupu 

Cíle z pohledu učitele:   podporovat narativní dovednosti – 

tvorba vlastního příběhu  

 rozvíjet představivost a fantazii 

 podporovat pouţívání struktury pří-

běhu 

Cíle z pohledu dítěte:  vyprávět vlastní příběh na základě ob-

rázku 

 vyuţívat představivost a fantazii 

k tvorbě příběhu 

 vyprávět příběh se strukturou úvod-

zápletka-závěr 

Kompetence Dítě dokáţe vyprávět vlastní příběh. 

Dítě vyuţívá představivosti a fantazie při vlast-

ním tvůrčím procesu. 

Dítě umí vyprávět správně strukturovaný pří-

běh.  

Pedagogické strategie:  

Organizační forma:  Komunitní kruh 

Metody: rozhovor, vyprávění 

Prostředky a pomůcky:  

 

obrázkové karty z deskové hry Dixit 

 

Charakteristika dětí: 

Setkání se zúčastnilo 7 dětí, z čehoţ 5 chlapců ve věku 5 aţ 6 let a 2 dívky ve věku 4 a 6 

let. Děti byly v průběhu setkání velmi klidné a motivované. 
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Průběh setkání: 

Setkání bylo zahájeno opět společným rituálem v kruhu. Pro uklidnění a také připravení 

představivosti a fantazie byla na úvod zařazena hra asociace, kdy jsem řekla jedno slovo, 

na které vybrané dítě reagovalo. Pro hru byla zvolena následující slova (jako první je vţdy 

uvedeno zadání učitelky, následně odpověď dítěte): mraky- slunce; pyţamo- peřina; auto – 

plyn; oči – nos; voda – ryba; koš – odpadky; ponoţka – papuče; květina – květináč; baló-

nek – člověk; doktor – injekce; obchod – pan prodavač; měsíc – hvězdy. 

Po kole asociací byly před děti vyloţeny karty, pouţité z deskové hry Dixit. Kaţdý si vy-

bral jednu kartu a dostal chvíli na to, aby si promyslel svůj příběh, který bude vyprávět na 

základě obrázku na kartě. Před samotným vyprávěním byla dětem připomenuta struktura 

při vyprávění příběhu. 

 

 

 

Obrázek 5 Vybrané karty k vyprávění 
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Vyprávění dětí k vybraným kartám byla následovná: 

Chlapec 1: „Byl jednou jeden pirát, který se rozhodl, ţe pojede na plavbu úplně sám. Tak 

jel do moře, a šel do nějakého městečka a tam musel zaplatit. Jemu se loď potopila a on 

byl na tom vyhlíţecím můstku, ta loď se mu potápěla, ale nakonec se mu nepotopila celá a 

on to tak akorát stihl. A zaplatil, dva dal, tomu pánovi co tam stál a ukradl mu deset.“ 

Chlapec 4: „Ráno vstanula kočička, šla ven a potom šla domů a viděla tam jelena. A pak 

přišla maminka s tatínkem a viděli tam vodu. Tak oni otevřeli dveře a ta voda vyplula.“ 

Chlapec 3: „Byl jednou jeden pirát, který se jmenoval Černovous. On přepadával vesnice a 

kradl, akorát slyšel, ţe jednou jeden pirát ukryl na nějaký ostrov poklad. Tak se tam vydal, 

ale nevěděl, ţe ostrov hlídá obluda, která má dvanáct hlav a kdyţ jednu useknete, tak jí 

přiroste dalších deset. Tak ji teda zabil, on ji musel seknout do místa, které si velmi chráni-

la. Musel jí vypíchnout všech dvanáct očí. Pak narazil na vír, který jeho loď stáhl do hlu-

bin. Ale to byla právě brána k tomu pokladu, protoţe byl ukryt pod mořem, aby jej nikdo 

nenašel. Takţe vlastně našel poklad, ale zpátky musel plavat na pokladu.“ 

Dívka 2: „Byl jednou jeden kluk s maminkou a tatínkem. On se jednou vydal do světa a 

uviděl takový kouzelný strom a v něm byl otvor, tak do toho otvoru vlezl a najednou se ob-

jevil u moře a tam byla mušle, a kdyţ do té mušle vlezl, tak si tam mohl odpočinout.“ 

Chlapec 2: „Byl jednou jeden bojovník a ten musel splnit dvanáct úkolů. A jeden bylo pro-

jít těmi správnými dveřmi a najít poklad. A ten poklad stráţila baba. A tak on tu babu zabil 

a získal ten poklad.“ 

Chlapec 6: „Na jedné lodi, tam na penízkách byli dva mravenci a ti se šermovali. A tak 

piráti je zamkli do klece a jeden mravenec tím mečem tu klec useknul. A pak mu vlezl na 

záda tomu pirátovi a kousal ho jako blecha. Pak spadl přes palubu, ten pirát a měl ještě 

plavací kruh.“ 

Dívka 1: „Bylo jednou jedno monstrum a ono mělo hlad. Snědlo kaţdého. Pak tam byl 

skřítek a ono ho chtělo sníst. Mělo pusu s ostrými zuby a jak tam ten skřítek letěl mu do té 

pusy, tak přiletěla víla a ona ho před tím monstrem zachránila.“ 

Po dokončení vyprávění všech dětí jsem byla poţádána, abych řekla svůj příběh podle vy-

brané karty. Všechny děti dostaly ke svému vyprávění velmi kladnou zpětnou vazbu. 

K ukončení setkání byl vyuţit závěrečný rituál v kruhu.   
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Závěrečné shrnutí: 

Toto poslední setkání bylo zaměřeno čistě na vyprávění, které bylo podpořeno vizuálním 

materiálem – kartami Dixit. V porovnání s předchozími výstupy bylo moţné u dětí pozo-

rovat větší uvědomování a vyuţívání struktury příběhu, kterou do svého vyprávění vnesl 

skoro kaţdý. Karty děti nejspíše lépe směřovaly k vytvoření přeběhu neţ kresba, vyuţitá 

v předchozím setkání. Vytvořené příběhy dětí byly tvořivé, často v nich prezentovaly roz-

manitou slovní zásobu, avšak skladba vět nebyla vţdy správná. Děti ovšem vţdy dokázaly 

vyjádřit to, co měly na mysli.  

Délka setkání byla optimální, trvalo 20 minut, avšak při závěrečném rituálu se ozývaly 

hlasy jako: „Uţ je konec?“; „A my dneska nebudeme hrát, jak to tam vypadalo a tak?“; 

„To je nuda, ţe uţ je konec.“ 

5.9 Shrnutí a zhodnocení všech vyprávění 

Po realizaci prvního vyprávěcího setkání jsem měla obavy, zda děti zvládnou všechna ná-

sledně plánovaná setkání. Tyto obavy se však nevyplnily a troufám si tvrdit, ţe děti během 

všech setkání vykazovaly průměrnou úroveň narativních dovedností vzhledem k jejich 

věku, vnitřním a vnějším faktorům. Jak se zmiňuji v teoretické části bakalářské práce, vý-

voj narativ je celoţivotní proces. S tímto vědomím musíme přistupovat k celému projektu a 

dílčím výkonům dětí.  

Během realizace projektu byla vyuţita jak fáze poslechu příběhů, tak fáze přispívání do 

příběhu jako spoluvypravěči, aţ po samotné vyprávění příběhů dětmi. Celkově berme 

v úvahu krátké působení tohoto projektu.  

Úroveň komunikačních kompetencí a konkrétně tedy narativních dovedností dětí byla čas-

to konfrontována s vlivem rodiny, ze které dítě pochází. Tento vliv byl zjevný především u 

dívky 2, která byla z celé skupiny vybraných dětí nejmladší (4 roky), ovšem svou předsta-

vivostí a narativními dovednostmi často převyšovala děti starší. 

Během celého průběhu projektu děti velmi dobře spolupracovaly a byly aktivní. 

V některých chvílích bylo vyprávění dětí zdlouhavé a děti rychleji ztrácely pozornost. Jed-

notlivá setkání byla tvůrčího charakteru, vyuţívala aktivity a příspěvků dětí a nebylo tedy 

vţdy moţné postupovat striktně dle plánu, v jistých situacích bylo nutno zcela improvizo-

vat (obzvláště co se týče společného vyprávění příběhů). 
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Jako organizační forma všech setkání byl zvolen komunitní kruh. Tato organizační forma 

nám umoţňovala vést setkání jako tvořivá, na kterém se děti podílely, sdělovaly své před-

stavy, pocity, nápady či vyprávěly svůj vlastní příběh. Pouţité metody jako je rozhovor, 

diskuze, brainstorming či vyprávění zcela korespondovaly s cíli a charakterem celého pro-

jektu.  

Během průběhu setkání jsem se snaţila oceňovat veškerou aktivitu dětí a přijímat jejich 

názory, myšlenky a netlačit děti do realizace svých vlastních představ. Snahou bylo, aby se 

děti opravdu spolupodílely na obsahu a průběhu celého setkání. Jako pozitivum shledávám 

vyrovnané šance a prostor pro vyjádření všech dětí. Na druhou stranu se díky tomuto stalo 

občas vyprávění zdlouhavým procesem, kdy děti musely vyčkat na vyjádření všech a jejich 

pozornost tedy klesala.  

Před zahájením projektu jsem vybrala skupinu dvanácti dětí. V průběhu se ovšem nikdy 

nepodařilo, aby bylo všech dvanáct dětí v mateřské škole přítomno. Tento fakt nyní pova-

ţuji za pozitivní, jelikoţ se ukázalo, ţe skupina sedmi aţ osmi dětí je zcela optimální počet.  

Náplň všech vyprávění hodnotím vzhledem k věku dětí za přiměřenou. Ţádné setkání ne-

bylo pro děti vyloţeně náročné tak, ţe by jej nezvládly. Projev dětí poukazoval celkově na 

úroveň jejich kognitivních schopností, komunikačních kompetencí a narativních dovednos-

tí. Do budoucna povaţuji za vhodné opakování jednotlivých cvičení a her v častějších in-

tervalech, kdy budeme moci zjevněji pozorovat jednotlivé pokroky dětí.  

S celkovým průběhem projektu jsem byla spíše spokojena, místo pro sebekritiku a moţ-

nosti vylepšení se však vţdy najde. V návaznosti na rozmanitost vyjádření dětí jsem byla 

mile překvapena, jakými odlišnými cestami se představivost a fantazie můţe ubírat.  

 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 78 

 

6 EVALUACE PROJEKTU 

Projekt „Vyprávěj mi příběh“ byl evaluován učitelkou vybrané mateřské školy a asistent-

kou pedagoga, které byly v roli nezúčastněných pozorovatelek. Obě jsou s vybranou sku-

pinou dětí v kaţdodenním kontaktu a děti velmi dobře znají. Coţ můţeme spatřovat jako 

výhodu, jelikoţ mohou lépe posoudit případné pokroky dětí, co se komunikace týče.  

Evaluace probíhala metodou pozorování. Učitelka i asistentka byly před kaţdým setkáním 

obeznámeny s vymezenými cíli a během setkání si vedly záznamy, ze kterých byla vytvo-

řena evaluace celého projektu. V rámci evaluace je uvedena tabulka s poznámkami učitel-

ky a asistentky ke kaţdému setkání.  

6.1 Evaluace učitelkou vybrané MŠ 

Studentka realizovala připravený projekt během 4 týdnů, kdy s dětmi pracovala dvakrát 

týdně. Frekvence jejich výstupů byla dle mého názoru zvolena dobře, jelikoţ si myslím, ţe 

při častějším zařazení do reţimu dne by mohlo dojít k menší motivaci dětí.  

Pro projekt byla vybrána vhodná skupina dětí, co se věku týče. Bohuţel tato skupina byla 

tvořena převáţně chlapci. Tento fakt nešlo nijak změnit. Myslím si ovšem, ţe by bylo veli-

ce zajímavé mít moţnost pracovat a porovnávat úroveň vyprávění dívek a chlapců. Také 

jejich námět pro vyprávění bývá většinou odlišný. 

Studentka byla na všechny výstupy dobře připravená. Průběh výstupu měla promyšlený, 

avšak byla otevřena změnám, na které vţdy pruţně reagovala, a byla schopna improvizace. 

Její projev byl příjemný a kultivovaný. Vţdy měla dopředu nachystány všechny potřebné 

pomůcky. Studentka dokázala být i sebekritická a po kaţdém výstupu sama vyhodnotila 

vhodné změny do budoucna.  

Děti dobře reagovaly na pokyny a během jejího vyprávění byly pozorné. Jako známku 

kladného vztahu povaţuji také časté prosby dětí, aby i studentka vyjádřila svou představu 

či svůj příběh.  

Pozitivně také nahlíţím na práci v malé skupině dětí a prostor pro vyjádření všech. Ţádné 

z dětí nebylo nijak upřednostňováno a všem byly poskytnuty stejné moţnosti pro své 

vlastní vyjádření a vyprávění. Ve větší skupině by toto nejspíše z hlediska pozornosti neby-

lo moţné, jelikoţ i v této malé skupině bylo pro některé děti udrţení pozornosti po celou 

dobu výstupu náročné.  
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Z hlediska obsahu studentka zařazovala jak známé, tak pro mne méně známé cvičení. Ná-

ročnost těchto cvičení odpovídala věku dětí. Ovšem některé výstupy se jevily jako dlouhé a 

bylo by vhodné je spíše rozdělit do dvou samostatných, obzvláště mám na mysli vyprávění 

3 a 6. Děti pak byly v některých chvílích nepozorné, neposedné, začínaly se mezi sebou 

bavit a nerespektovaly vyprávění jiných dětí.  

Za velice dobrou myšlenku povaţuji vytvoření příběhových kamenů. Děti byly nadšené 

tímto netradičním, avšak velice dostupným materiálem. Příběhové kameny mi poslouţily 

také jako nový námět pro individuální práci s dětmi a jistě je budu i nadále vyuţívat.   

Oceňuji zařazení rituálu na začátku a konci kaţdého výstupu. Výběr textu pro tento rituál 

byl více neţ vhodný, jelikoţ nebyl zaloţen pouze na přednesu textu, ale také vyuţíval po-

hybu. Současně byl jaksi spojen s celou povahou projektu. Text byl zaloţen na hře se slovy 

a mohl u dětí způsobovat různé představy a asociace, které byly hojně během projektu vy-

uţívány. Navíc děti vţdy připravil na následovné činnosti, děti se zklidnily a uvědomily si, 

ţe jiţ začíná něco nového.  

Projekt byl spíše úspěšný. Jeho výhody spatřuji v práci s malou skupinou dětí a rozvíjení 

právě komunikačních kompetencí. Děti se snaţily formulovat své myšlenky, nápady a vy-

jadřovat je. Studentka děti také děti konfrontovala se strukturou příběhů. Tvorba a vyprá-

vění příběhů je pro děti velice důleţitá, co se týče budoucího vzdělávání. Projekt jsem 

vnímala také jako dobrou přípravu předškolních dětí k zápisu do první třídy, kdy se děti 

nebudou bát vyprávět či komunikovat a představovat svoje myšlenky a názory. Proto budu 

některé činnosti zařazovat do denního reţimu i nadále. Vytyčené cíle projektu studentka 

průběţně naplňovala a zvolenou organizační formu a metody vnímám zcela přiměřené 

k charakteru projektu.  

Tabulka 10 Záznamy učitelky z jednotlivých setkání 

Vyprávění 1 + zařazení pracovní činnosti a dramatizace; spolupráce dětí při skládání 

obrázku a řazení dle posloupnosti děje; plnění cílů, podpora a pozitivní 

hodnocení dětí studentkou 

- nedostatek času na pracovní činnost; nesjednocené verze pohádek 

Vyprávění 2 + dostatek prostoru pro vyjádření všech dětí; aktivní zapojení dětí do 

procesu vyprávění; moţnost k rozvoji fantazie a představivosti; tvoři-

vost; nenáročnost na pomůcky; motivace dětí; plnění cílů 
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- hlučnější a sloţitější organizace průběhu a dokončování pracovní čin-

nosti 

Vyprávění 3 + neobvyklý a nevyuţívaný námět (superhrdinové); atraktivita námětu; 

pro děti nové hry a cvičení; řešení a reakce na problémové situace; mno-

ho příleţitostí pro vyjadřování dětí, plnění cílů 

- náročnost na pozornost dětí – rozdělit na dvě setkání 

Vyprávění 4 + nezvyklý přístup k pohádkám; pochopení úkolu dětmi; tvořivost; mo-

tivace-připodobení k salátu; dostatek prostoru pro vyprávění všech dětí   

- neposednost dětí při prvním vyprávění studentky 

Vyprávění 5 + vyuţití pomůcek; aktivní účast dětí na tvorbě příběhu; vyuţívání před-

stavivosti a fantazie; respektování názorů všech dětí; plnění cílů 

- hlučnost dětí-lépe zorganizovat kdo bude mluvit 

Vyprávění 6 + vyuţití relaxace k rozvoji komunikačních kompetencí; zapojení dětí do 

výroby příběhových kamenů; seznámení se strukturou příběhů; samo-

statné vytváření příběhů dětmi 

- délka výstupu-rozdělit na dva samostatné; nekonfrontování příběhu dětí 

se strukturou příběhu; neopravování jejich vyprávění 

Vyprávění 7 + propojení kresby s její interpretací a vyprávěním; konfrontace dětí 

s dvojí interpretací 

- předem neřečený průběh výstupu (mohlo se zamezit prvotnímu zkla-

mání dětí); zdlouhavé vyprávění 

Vyprávění 8 + zajímavé pomůcky (karty Dixit); samostatnost dětí při vyprávění; ná-

paditost dětí; optimální délka trvání; pozitivní odezva od studentky i 

dětí; plnění cílů 

-  

 

6.2 Evaluace asistentkou pedagoga 

Navrţený projekt hodnotím velice kladně. Odezva od dětí byla pozitivní, coţ hodnotím 

z toho, jak se ptaly, kdy půjdou zase vyprávět. Děti si také hlídaly dny v týdnu a přesně 

věděly, v který den vyprávění bude.  
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Celkově bych vyzdvihla zapojení všech dětí do průběhu setkání a jejich moţnost spoluvy-

tvářet a spolupodílet se na jeho tvorbě. Na naplánované činnosti děti reagovaly dobře a 

zvládaly je. V průběhu byly však častěji neposedné, někdy hlučné, coţ si vysvětluju tím, ţe 

chtěly co nejdříve říct svůj názor nebo vyjádřit představu. Studentka na tento problém po-

měrně dobře reagovala a zorganizovala děti například posláním předmětu v kruhu, který 

udával, kdo má slovo. Za vhodný povaţuji také výběr takto početné skupiny.  

U dětí jsem pozorovala velkou snahu být tvůrčí, coţ také milují. Myslím si, ţe vyuţití zvo-

lených aktivit a činností bylo pro děti něčím novým, obzvláště jejich vyuţití v pravidel-

ných intervalech. Některé děti byly při prvních setkáních spíše ostýchavé a nejisté při vy-

jadřování své představy. Postupem času však začaly být více sebejisté. Zařazování tohoto 

druhu aktivit by dle mého názoru bylo vhodné z dlouhodobého hlediska.   

Tabulka 11Záznamy asistentky pedagoga z jednotlivých setkání 

Vyprávění 1 + věnování pozornosti všem dětem; převyprávění známé pohádky 

s obrázkovou podporou; střídání činností 

- organizace při pracovní činnosti 

Vyprávění 2 + zapojení dětí do vyprávění; mnoho příleţitostí pro vyjádření a mluvení 

dětí; vyváţení mluvení s pracovní činností; vyuţití dostupných pomůcek 

- hlučnost dětí při stříhání;  

Vyprávění 3 + zajímavý námět; zaujetí dětí; mnoho příleţitostí ke komunikaci a vyja-

dřování; pozitivní odezva od dětí; aktivita všech dětí  

- délka setkání 

Vyprávění 4 + jiný pohled na tradiční pohádky; moţnost být nápaditý a hrát si s tra-

diční pohádkou; vysvětlení zadání/úkolu dětem; ideální délka; pozitivní 

odezva od dětí  

-  

Vyprávění 5 + zaujetí pomůckami; zúčastnění všech dětí; společná improvizace 

- místy zmatená organizace 

Vyprávění 6 + účast dětí na výrobě pomůcek; trvanlivost pomůcek a moţnost opako-

vaného pouţívání; tvořivost; dostatek prostoru pro aktivitu dětí; kladné 

reakce dětí; samostatné vyprávění dětí  

- opakování nápadů ostatních dětí  
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Vyprávění 7 + rozvoj komunikace prostřednictvím kresby, vyuţití kresby k vyprávění 

- organizace (někdo chtěl kreslit déle, někdo uţ měl hotovo) 

Vyprávění 8 + motivace dětí; kladná zpětná vazba od studentky; podporování dětí ve 

vyprávění (i přes stručnost); optimální délka  

-  

 

6.3 Shrnutí evaluace 

Při porovnání evaluace učitelky mateřské školy, asistentky pedagoga a jejich stručných 

záznamů z jednotlivých vyprávění, byly vyvozeny obecně platné silné a slabé stránky pro-

jektu, jeţ jsou vyjádřeny v následující tabulce.  

Tabulka 12 Shrnutí evaluace 

Silné stránky projektu  Slabé stránky projektu   

+ Tvořivý duch projektu. 

+ Rozvoj komunikačních kompetencí.  

+ Aktivní spoluúčast dětí v činnostech. 

+ Rozvoj narativních dovedností. 

+ Práce v malé skupině. 

+ Rozvoj představivosti a fantazie. 

- Zdlouhavé vyprávění příběhů dětí -niţší 

pozornost dětí. 

- Krátkodobé působení.  
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7 DOPORUČENÍ PRO PRAXI 

Během ověřování projektu a z následné evaluace můţeme vyvodit doporučení, která jsou 

dobrá brát v potaz při opětovné realizaci navrţeného projektu v praxi mateřských škol.   

Při realizaci projektu je vhodné pracovat se skupinou v počtu kolem osmi dětí. Takováto 

skupina poskytuje kaţdému dostatek prostoru pro vlastní vyjádření a učitelka má také 

moţnost zaměřit se více na silné a slabé stránky konkrétního dítěte. Ideálně se jeví také 

vyuţití dílčích cvičení a her pro individuální práci s dětmi, například během ranních či 

odpoledních činností.  

S realizací projektu souvisí také schopnost učitelky improvizovat. Jelikoţ se na vytváření 

obsahu setkání podílejí samy děti, často tak průběh neodpovídá plánu či přípravě. Vhodné 

je ovšem jiţ v předstihu přemýšlet nad moţnými změnami a mít po ruce náhradní plán.  

Do přípravy k vyprávění 7 by bylo dobré zakomponovat také pohybovou aktivitu, jelikoţ 

obzvláště během toho setkání bylo pro děti náročné udrţet pozornost. Ideální je také s prů-

během vyprávění děti seznámit jiţ na začátku setkání, abychom se vyvarovali například 

následnému zklamání dětí.  

Na výrobě příběhových kamenů se děti mohou podílet jiţ od samého začátku procesu vy-

tváření a to tak, ţe si v rámci vycházky samy kameny nasbírají, omyjí a vyjádří své návrhy 

na obrázky. Následně je moţné vyuţívat a pracovat s kameny mimo projekt v kteroukoliv 

vhodnou dobu. 

Pro dlouhodobější rozvíjení komunikačních kompetencí a narativních dovedností bych 

doporučila pokračovat s vyuţíváním dílčích cvičení a her či celých setkání. Ty lze zařadit 

do různých integrovaných bloků, témat nebo s nimi pracovat v rámci vzdělávacích center. 

Vhodné je tedy zařazování a vyuţívání storytellingu během celého školního roku.  

Projekt také můţeme vyuţít jako kostru pro celoroční práci, kdy budeme vycházet z jed-

notlivých setkání a dále rozvíjet vytvořené příběhy dětí, které mohou poslouţit například k 

dramatizaci.  

Jako rizika spatřuji nevhodný přístup učitelky k tvořivosti dětí. Ta by měla jejich nápady a 

názory akceptovat, oceňovat a posilovat u dětí touhu je vyjadřovat a rozvíjet. Dalším rizi-

kem pak můţe být nedostatek prostoru pro jejich vyjadřování, coţ skýtá například práce ve 

velmi početné skupině. 
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ZÁVĚR 

Myslím si, ţe děti jsou v dnešní době zahlceny technologiemi a kouzlo vyprávění příběhů 

se pomalu vytrácí. Přitom jako dospělí jsme jim vzorem a pomocí storytellingu můţeme 

děti rozvíjet v mnoha oblastech. Z hlediska komunikace a řeči se projevují všechny jazy-

kové roviny řeči, dítě zaznamenává naši práci s hlasem a neverbální projevy. Stejně tak je 

tomu v opačném případě, a tedy tehdy, kdyţ se dítě stane vypravěčem. Vyprávění odráţí 

jeho kognitivní i komunikační úroveň a schopnost imaginace.  

V navrţeném projektu se mísily obě pozice, kdy bylo dítě jak posluchačem, tak vypravě-

čem. Upozaděn nebyl proto ţádný z pohledů.  

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je věnována sumarizaci po-

znatků z oblasti komunikačních kompetencí, narativních schopností dětí předškolního věku 

a storytellingu. Definovány jsou klíčové pojmy, které se prolínají jak teoretickou, tak prak-

tickou částí práce.  

Aplikační část si kladla za cíl vytvořit projekt, který by u dětí předškolního věku rozvíjel 

komunikační kompetence, konkrétně tedy narativní dovednosti. K splnění toho cíle byl 

vyuţit přístup storytelling. 

Projekt je tvořen z 8 vyprávěcích setkání, která jsou koncipována tak, aby se děti postupně 

seznamovaly se storytellingem a rozvíjely své narativní dovednosti, představivost a fanta-

zii, která k příběhům neodmyslitelně patří. Náplň setkání byla tvořena s ohledem na cílo-

vou skupinu, tedy děti předškolního věku. Projekt z velké části vyuţíval tvořivost a kreati-

vitu dětí. Umoţňoval jim ponořit se do svých představ, fantazie a následně se o ně podělit. 

V praktické části je popsána charakteristika navrţeného projektu a jeho podrobný průběh. 

Současně je uvedena evaluace projektu, na které se podílela učitelka vybrané mateřské 

školy a asistentka pedagoga, dále také shrnutí evaluace a vyvozená doporučení pro praxi. 

Z evaluace vyplývá, ţe cíle projektu byly splněny. Jako pozitivní odezvu vnímám fakt, ţe 

učitelka má v plánu dále vyuţívat jednotlivá cvičení, hry a vyprávění, stejně tak jako vy-

tvořené příběhové kameny.  
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