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Abstrakt 
 

Absolventská práce se zaměřuje na specifika biblického vyučování předškolních dětí. 

Hledá odpovědi na otázku, jak biblické příběhy vyprávět co nejsrozumitelněji a jak 

předškolní děti co nejlépe vést k Pánu Ježíši. Nejdříve se na předškolní věk dívá z pohledu 

vývojové psychologie, konkrétně na kognitivní, emočně sociální a morální vývoj. 

Následně se zabývá poznatky o duchovním vývoji předškoláků, konkrétně základními 

výzkumy i novějšími pojetími. Šířeji se věnuje metodám duchovního formování dětí 

založených na Montessori principech, což je katolická Katecheze Dobrého Pastýře 

a anglikánská Godly play. Ze všech získaných poznatků pak vyvozuje hypotézy 

a aplikace pro efektivní biblické vyučování předškolních dětí.  

 

 

Klíčová slova: biblické vyučování – předškolní děti – kognitivní vývoj – duchovní 

vývoj – duchovní formování dětí – Katecheze Dobrého Pastýře – Godly play 

 

 

 

 

Abstract 
 

Graduate work is focused on specifics of bible teaching of preschool children. Answers 

are seeked to the question of how to tell the Bible stories as clearly as possible and how 

to lead preschool children to the Lord Jesus as best we can. First, it is looked at preschool 

age from the perspective of developmental psychology, specifically cognitive, emotinal, 

social and moral development. Subsequently, it is dealed with knowledge about the 

spiritual development of preschoolers, specifically by basic research and newer concepts. 

More broadly, it is focused on methods of spiritual formation of children that are based 

on Montessori principles, it is the Catholic Catechesis of the Good Shepherd and the 

Anglican Godly play. From all the acquired knowledge hypotheses and applications are 

derived for effective Bible teaching of preschool children.  
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1 Úvod 

„Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich 

synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných 

činech, o mocných skutcích a divech, jež konal.“ 

Žalm 78,3–4 

 

K vyprávění dětem o Pánu Bohu, o Jeho mocných skutcích a Jeho jednání s lidmi, nás 

vede sama Bible. A asi všichni křesťané s tím souhlasí. Někteří si ale kladou otázku, zda 

s tím začínat už u předškolních dětí. Má to vůbec smysl? Nejsou na to ještě moc malé? 

Mohou to vůbec chápat? Mohou mít vztah s Pánem Ježíšem? Jsem přesvědčená, a nejen 

já, že mohou. A právě předškolní věk je velmi zásadní, protože to je čas, kdy se v dětech 

utváří obraz o Bohu, čas, kdy se pokládají základy víry, na kterých pak děti staví dalších 

mnoho let. A jak víme, základy jsou pro jakoukoli stavbu zcela zásadní. Proto velmi záleží 

na tom, co a jak budeme dětem o Pánu Bohu říkat a jak jim ho budeme svým životem 

prezentovat. Je totiž možné, že právě to bude ještě dlouho hluboce ovlivňovat jejich víru. 

Je velká milost, že smíme těmto malým vzácným Božím stvořením zprostředkovávat 

poznání Boha. Na druhou stranu je to ale také velká výzva a zodpovědnost. Tato práce by 

se ráda stala pomocníkem těm, kteří se chtějí této výzvy zodpovědně zhostit. 

 

Biblickému vyučování předškolních dětí se věnuji od středoškolských let a posledních 

pět let intenzivně v rámci svého povolání. Vidím to jako velmi důležitý a zodpovědný 

úkol a ráda bych ho dělala co nejlépe.  

Často jsem při vyprávění biblických příběhů zaskočená tím, co všechno je pro předškolní 

děti nesrozumitelné, ale stejně tak i tím, co nějakým způsobem jsou schopné chápat 

a přijímat. Někdy mě přivedly do úzkých jejich otázky a způsoby přemýšlení. Často jsem 

si vyzkoušela, kudy cesta nevede. Z vlastních chyb jsem se mnohé naučila, ale mnoho 

otázek ještě zůstalo. Proto se chci co nejvíce poučit o specifikách předškolního věku, 

abych dětem příběhy vyprávěla co nejsrozumitelněji a aby tak skrze ně mohly poznávat 

Pána Boha.  
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Hlavní otázka tedy zní: Jak biblické příběhy vyprávět co nejsrozumitelněji a jak 

předškolní děti co nejlépe vést k Pánu Ježíši? V této otázce jsou skryté mnohé 

konkrétnější, například: Co jsou předškolní děti schopné chápat na své vývojové úrovni? 

Jaká jsou specifika jejich uvažování a vnímání? Jaká je jejich morálka? Je vhodné jim 

vyprávět podobenství? Jak celou prezentaci příběhu připravit tak, aby odpovídala jejich 

vývojovým potřebám? Jak se vyvíjí jejich vztah s Pánem Ježíšem? Jak jim nejlépe 

představit Boha?  

Odpovědi na tyto otázky hledám pomocí analýzy vědeckých článků a odborné literatury 

na daná témata. Dále se inspiruji již vytvořenými a používanými metodami duchovního 

formování dětí. Ze získaných informací poté vytvářím hypotézy a aplikace pro biblické 

vyučování předškolních dětí. 

Ve své práci se nejdříve v krátkosti podívám na klasické psychologické vývojové teorie. 

Následně se podrobněji zaměřím na předškolní děti z pohledu vývojové psychologie, 

konkrétně na jejich kognitivní, emočně-sociální a morální vývoj. Další kapitola se věnuje 

duchovnímu vývoji, kde jsou představeny základní výzkumy, koncepce modlitby 

a chápání podobenství. Dále také novější přístupy k tomuto tématu. Samostatná kapitola 

se věnuje popisu již existujících a celosvětově rozšířených přístupů k duchovnímu 

formování dětí, jednomu z prostředí katolického, druhému protestanského. Nakonec 

následuje aplikace získaných poznatků na biblické vyučování předškolních dětí.  

Práce by se ráda stala pomocníkem pro ty, kdo duchovně formují předškolní děti, ať už 

to jsou učitelé besídek, různých křesťanských klubů nebo rodiče. Ráda by jim pomohla 

lépe těmto dětem porozumět a co nejvhodnějším způsobem jim ukazovat na Pána Ježíše 

skrze vyprávění biblických příběhů.  
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2 Základní klasické psychologické vývojové teorie 

Jako předškolní věk se často označuje celé období od narození dítěte až po vstup do školy. 

V této práci bude ale předškolní věk myšlen v užším slova smyslu – jako věk mateřské 

školy, tedy od 3 do 6 let věku.1 

Duševní vývoj dětí je některými lidmi považován za kontinuální proces změn, kdy 

jednotlivá období rozlišujeme spíše podle vnějších událostí (nástup do školky/školy…). 

Schopnosti a dovednosti dítěte se zlepšují postupně podle stejných zákonitostí.2 

Pozorování dětí různého věku ale ukazuje, že takové pojetí neodpovídá skutečnosti. Děti 

jsou na každém stupni svého vývoje kvalitativně odlišné, jinak vnímají, myslí, prožívají, 

mají jiné potřeby a jinak je uspokojují. Nejsou jen malí, nehotoví dospělí. I když tedy 

převládá pojetí diskontinuálního procesu, nepanuje přesná shoda ohledně jednotlivých 

etap tohoto vývoje a jejich charakteristik. Dvě nejznámější teorie popisující 

diskontinuální vývoj dětí jsou Piagetova periodizace a Freudova psychoanalýza.3  

 

2.1  Členění vývoje dítěte podle Freudovy psychoanalýzy 

Freudovo členění se více zaměřuje na afektivní prožívání, na vývoj pudového života a na 

dynamické stránky osobnosti. Teorie se zakládá na zákonitém přesunu erotogenních zón 

těla, z kterých dítě získává největší libost při uspokojování sexuálního pudu.4 

Freudova stadia: 

1. Orální – zhruba 0.–1. rok 

2. Anální – zhruba 2.–3. rok 

3. Falické (časné stadium genitální) – zhruba 4.–5. rok 

4. Stadium latence – zhruba od 5.–6. roku do dospívání 

5. Genitální – od počátku dospívání (cca 12 let)5 

 
1 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 87 
2 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 238 
3 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 238–239 
4 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 239 
5 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 239–241 
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Toto rozdělení rozpracoval, reformuloval a rozšířil na celý lidský život E. Erikson. 

Předpokládal, že na každém stupni vývoje si jedinec musí vyřešit určitý psychosociální 

konflikt.  

1. Freudovo orální stádium – základní důvěra vs. nejistota 

2. Freudovo anální stádium – autonomie vs. stud 

3. Freudovo falické stádium (časné stádium genitální) – iniciativa vs. vina; vývoj 

svědomí 

4. Freudovo stádium latence – snaživosti vs. méněcennosti 

5. Freudovo genitální stádium – identita vs. nejistota o své vlastní roli mezi lidmi 

6. Období mladé dospělosti – intimita vs. izolace 

7. Střední dospělost – generativita vs. stagnace 

8. Pozdní dospělost a stáří – osobní integrita vs. strach ze smrti6 

 

2.2 Piagetova periodizace vývoje 

Piagetova periodizace se zaměřuje na kognitivní vývoj jedince. Ten přirovnal ke spirále, 

která se stále rozšiřuje. Vývoj probíhá za stálého opakování stávajících a předchozích 

dovedností, až se dítě přesune do vyššího stádia. Dle Piageta nepostupuje kognitivní 

vývoj plynulým vyzráváním schopností, protože je omezován kvalitativními limity 

kognice. Tyto limity brání tomu, aby si dítě osvojilo nějakou schopnost před určitým 

věkem.7 

Piagetova stádia: 

1. Senzomotorické stádium – 0–1,5/2 roky 

2. Předoperační stádium – 2–7 let 

a. Substadium symbolických funkcí – 2–4 roky 

b. Substadium intuitivního myšlení – 4–7 let 

3. Stadium konkrétních operací – 7./8. – 11./12. rok 

4. Stadium formálních operací – po 11./12. roce8  

 
6 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 243–244 
7 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt s. 257 
8 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 239  
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2.3 Shrnutí kapitoly 

Duševní vývoj dětí probíhá diskontinuálně v několika etapách, kdy na každém stupni 

vývoje mají děti jiné kognitivní a emočně-sociální schopnosti. Nejznámějšími 

periodizacemi vývoje jsou Freudova stádia, která později rozpracoval Erik Erikson, 

a Piagetova stádia. 

 

3 Kognitivní a emočně-sociální vývoj předškolních dětí  

Předškolní období je dle Erica Eriksona věkem iniciativy, hlavním projevem je aktivita, 

činorodost a spolupráce.9 Tříleté děti zakončily důležitou etapu života, ve které se naučily 

pohybovat plně jako dospělí. Jejich motorický vývoj je proto o zdokonalování již 

naučených pohybů, a to v oblasti hrubé i jemné motoriky. Děti jsou stále samostatnější, 

zručnější, rády vyrábí a kreslí.10 

 

3.1 Kognitivní vývoj 

Kognitivní vývoj znamená rozvoj schopnosti myslet, probíhá již od raného dětství. 

Zahrnuje schopnost učit se, zapamatovávat si informace a zpracovávat je, schopnost 

uvažovat symbolicky a abstraktně, zorganizovat si informace a věnovat pozornost 

zpracování informací. 

Myšlení se vývojově posunuje od nesystematičnosti k systematičnosti; od subjektivity 

k objektivitě; od sociálního egocentrismu k altruismu; od konkrétního k abstraktnímu; od 

absolutismu k relativismu a od kognitivního egocentrismu k multiperspektivitě.  

Kognitivní vývoj probíhá celý život, i když k největším změnám dochází v dětství.11 Je 

ovlivňován biologickým zráním a sociálně-kulturními vlivy. Podíl vlivu dědičnosti 

a vlivů prostředí na výši intelektu se v dnešní době považuje za vyrovnaný.12 

 

 
9 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt s. 381 
10 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 88 
11 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt s. 245 
12 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt s. 249 
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3.1.1 Kognitivní vývoj Jeana Piageta 

Asimilace a akomodace: 

Vývoj dítěte podle Piageta probíhá díky neustálé interakci dítěte s prostředím. Tato 

interakce narušuje vnitřní rovnováhu (ekvilibrium) a nutí tak organismus k přizpůsobení 

se, aby mohla být rovnováha opět nastolena (ekvilibrace). K tomu dochází díky tzv. 

asimilaci a akomodaci.13 Asimilace znamená integrace nových informací do již 

existujících struktur (tím dochází ke kvantitativnímu nárůstu informací). Akomodace je 

změna kognitivní struktury díky novým informacím (dochází ke kvalitativní změně).14 

Mysl se přizpůsobuje požadavkům vnějšího prostředí a dochází ke změně myšlenkových 

schémat.15 Pokud ale dítě není ještě vývojově připraveno na vytvoření vyšších schémat, 

vyvolanou nerovnováhu neřeší a k vývoji nedojde.16 

 

Předoperační stádium: 

V předoperačním stadiu vývoje (2.–7. rok věku) dítě ještě nechápe fyzikální příčinnost 

jevů. Jevy hodnotí podle zrakového vnímání (názorné myšlení) a svých zkušeností 

a znalostí. Chybí základní atributy konkrétního myšlení, které umožňují člověku utvářet 

v mysli duševní operace.17 

Substadium symbolických funkcí (od 2 do 4 let) je nazvané podle typických funkcí, které 

se v tomto věku objevují – sémiotické (symbolické) funkce, které jsou základní pro vývoj 

pozdějšího jednání. Spočívají ve schopnosti vytvořit v mysli představu o věcech 

(symbol). Patří sem řeč, obrazná představa, symbolické gesto, kresba, oddálená 

nápodoba, symbolická hra a vzpomínky.18 

Na začátku substadia intuitivního myšlení (od 4 do 7 let) se myšlení dětí posouvá od 

předpojmového (symbolického) k názornému (intuitivnímu). Dítě uvažuje v celostních 

pojmech, které vznikají na základě vystižení podstatných podobností. Stále je to ale 

vázané na věci, které jsou představitelné nebo vnímané (co vidí, co slyší)19, řídí se 

 
13 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt s. 255 
14 Heidbrink, Psychologie morálního vývoje, s. 36 
15 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt s. 255 
16 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt s. 256 
17 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt s. 258 
18 Piaget, Psychologie dítěte, s. 51 
19 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 90 
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vizuálními vjemy, to znamená intuitivně (z lat. podívat se na).20 Jeho úsudek je vázaný 

na názor, na vzhled. Není proto schopné deduktivní logiky.21 

Bariérou v myšlení dětí je také egocentrismus (svět existuje jen kvůli dítěti), s čímž 

souvisí infantilní realismus, kdy má dítě pocit, že správná je jen jeho perspektiva. Pravda 

je podle něj to, jak on vnímá realitu, má problém vidět věci z pohledu druhé osoby. 22 

Další chybou v úsudku je magická omnipotence (dítě má dojem, že vše ovládá svými 

činy), animismus (věcem a zvířatům připisuje lidské vlastnosti a motivy), fantazijní 

magické myšlení (všude vidí strašidla), finalismus (záměna příčiny a následku), centrace 

(uvažují jen o jednom aspektu problému, jsou fixované pouze na jednu vlastnost) 

a arteficialismus (věří v omnipotenci člověka, všechno se „dělá“).23 Myšlení se zaměřuje 

na aktuální stav, ne na proces změny (např. se bojí tatínka, který si před jeho očima nasadil 

masku).24 Děti však již v tomto věku dobře rozlišují mezi skutečným a smyšleným, 

uvědomují si rozdíly mezi fantazií a realitou.25  

V předoperačním období ještě nemají schopnost konzervace (počtu, objemu, délky, 

hmoty, váhy, plochy…). Dítě přemýšlí v jednou okamžiku pouze v jednom rozměru 

(např. buď ve výšce, nebo v šířce) a současné změny v jiné dimenzi ignoruje. Proto při 

změně tvaru předmětu tvrdí, že je ho více či méně, je delší nebo kratší, těžší atd. Například 

množství kuliček ve skleničce se po přesypání do vyšší skleničky podle dítěte zvětší 

(pokud konzervuje výšku) nebo naopak zmenší (pokud konzervuje šířku). Pro většinu 

pětiletých dětí změna tvaru předmětu znamená nutně změnu množství (protože to tak 

vidí). 26 Schopnost konzervace různých typů vlastností předmětů začínají děti ovládat 

v různém věku. Nejdříve chápou konzervaci počtu (většinou v 6–7 letech), nejpozději 

konzervaci plochy (v 11–12 letech).27 

Piagetovy teorie byly nicméně později částečně kritizovány a poupraveny. Zjistilo se, že 

jednotlivá stádia vývoje, která Piaget určil, se překrývají a jde tedy spíš o plynulý proces. 

 
20 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt s. 258 
21 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt s. 388 
22 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt s. 388 
23 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt s. 388 
24 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt s. 258 
25 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 92 
26 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 90 
27 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt s. 262 
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Změnou způsobu testování se také ukázalo, že děti dosahují řady kognitivních schopností 

dříve, než předpokládal Piaget.28 

 

3.1.2 Kognitivní vývoj Jérome Brunera 

Jérome Bruner rozdělil kognitivní vývoj dětí na tři etapy podle typu reprezentace znalostí. 

První typ je enaktivní způsob reprezentace, který mají děti od narození do 1 roku. V tomto 

období se děti učí především činností, používají tzv. svalovou paměť. Od 1 do 6 let děti 

používají ikonický způsob reprezentace. Děti dokáží v hlavě vytvořit obraz reprezentující 

smyslový vjem, ale bez tohoto vjemu se neobejdou. Nedokáží přemýšlet o abstraktních 

vlastnostech a vztazích mezi předměty. Děti starší 7 let mají symbolický způsob 

reprezentace.29 

 

3.1.3 Pojetí smrti 

Na rozdíl od dřívějších studií se ukazuje, že již čtyřleté děti mají poměrně rozvinuté pojetí 

smrti, které jsou schopné vztáhnout na lidi, zvířata a rostliny, ale ne na neživé předměty. 

Nicméně ještě zde není plné pochopení smrti jako něčeho univerzálního, nezvratného 

a konečného. To přichází až na konci předškolního období.30 

 

3.1.4 Řeč 

Řeč má pro vývoj dětí veliký význam. Ovlivňuje kvalitu poznávání, myšlení, učení 

a fungování v lidském společenství.31 Řeč se kolem dvou let věku stává postupně 

prostředkem komunikace, vztahů, spolupráce, usměrňování sociálních interakcí a také 

nástrojem myšlení. Kolem tohoto věku se řeč a myšlení začínají prolínat, řeč se stává 

intelektuální a myšlení verbálním. Nejrychleji se řeč vyvíjí mezi třetím a čtvrtým rokem.32 

Díky tomu rostou poznatky o světě a o sobě. Dítě začíná užívat řeč k regulaci svého 

chování.33 Charakteristické je neustálé vyptávání se a povídání. Děti hodně a rády 

 
28 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt s. 263 
29 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt s. 265 
30 Nguyen, Gelman, Four and 6 year-old´s biological concept of death, s. 495 
31 Bednářová, Šmardová, Diagnostika dítěte předškolního věku, s. 30 
32 Bednářová, Šmardová, Diagnostika dítěte předškolního věku, s. 28 
33 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 88–89 
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komunikují, rády se také učí písničky a říkanky, s oblibou poslouchají čtení nebo 

vyprávění podle obrázkových knížek.34 Ve třech letech dítě začíná konverzovat 

a rozhovor je schopno nejen začít, ale také udržet, rozvíjet a pokračovat v něm. Pro malé 

děti je velmi důležitá jednota mezi verbální a neverbální komunikací dospělého, která jim 

velmi pomáhá v porozumění řečeného.35 

 

3.1.5 Vnímání času 

Vnímání času se vyvíjí velmi pomalu, předškolní děti žijí hlavně přítomností. Vnímání 

plynutí času je pro tyto děti vymezeno událostmi, které se pravidelně střídají, 

charakteristickými činnostmi pro různou denní dobu. Pro děti je velmi obtížné vytvořit si 

představu trvání delšího časového úseku. Často ještě na začátku školní docházky děti 

počítají čas podle toho, kolikrát se musí vyspat, než daná věc nastane.36 Chápání pojmů 

„včera, dnes, zítra“ děti pořádně ovládají většinou až v 6 letech.37 

 

3.1.6 Matematické představy 

Matematika je prostředkem a projevem rozvoje myšlení a logického uvažování. Pro 

rozvoj matematických schopností je důležitý rozvoj motoriky, díky které dítě poznává 

svět a jeho fyzikální vlastnosti. Dále s tím souvisí prostorové vnímání a s tím spojené 

vnímání času a časové posloupnosti. Důležitý je rozvoj řeči, porozumění slovům a jejich 

aktivní používání. Vliv má i rozvoj zrakového a sluchového vnímání a vnímání rytmu. 

Soubor těchto dovedností tvoří základ tzv. předčíselných představ. Z toho se pak vyvíjí 

schopnost porovnávat, třídit a řadit. Později se budují číselné představy (určování 

množství, chápání číselné řady a číselných operací). Dále je potřebná schopnost 

koncentrace na výkon, která souvisí s krátkodobou pamětí.38 

V předškolním věku děti většinou zvládnou odříkat početní řadu do 10, rozumí 

korespondenci jedna ku jedné (přiřazují názvy čísel k počítaným předmětům) a chápou, 

 
34 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt s. 386–387 
35 Bednářová, Šmardová, Diagnostika dítěte předškolního věku, s. 30 
36 Bednářová, Šmardová, Diagnostika dítěte předškolního věku, s. 25 
37 Bednářová, Šmardová, Diagnostika dítěte předškolního věku, s. 27 
38 Bednářová, Šmardová, Diagnostika dítěte předškolního věku, s. 47 
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že počet je určen posledním číslem, ke kterému při počítání došly. Stále ale potřebují při 

počítání názorný materiál.39 

V předškolním věku je představa dětí o reálném množství skrývajícím se pod konkrétním 

číslem omezená jen na několik málo jednotek. Vyšší čísla jsou pro ně nepředstavitelné 

pojmy, přemýšlejí jen v pojmech hodně–málo, méně–více–stejně.40 

 

3.1.7 Chápání metafor 

Již tříleté děti rozumí přirovnáním, pokud dobře znají obě věci, které se srovnávají 

(například Sluníčko je jako pomeranč). Jsou schopné rozlišit mezi smysluplnou 

a nesmyslnou analogií (například Je sluníčko jako pomeranč nebo jako židle?). Jejich 

analogie jsou ale většinou založené na vzhledové podobnosti, zvlášť podobnosti tvaru, 

protože u naprosté většiny objektů je vzhled to jediné, co o dané věci vědí. Ještě ale nejsou 

schopny rozlišit různé kategorie, do kterých objekty patří (například na otázku Je sluníčko 

stejný druh věci jako měsíc nebo jako pomeranč? vybíraly obě varianty zhruba stejně 

často). Rozlišují tedy jakousi podobnost mezi věcmi, ale je to nediferencované.41 

Ve čtyřech letech k tomu začínají děti chápat, že některá smysluplná přirovnání 

porovnávají termíny ze stejných konvenčních kategorií (sluníčko je jako měsíc), kdežto 

jiná smysluplná přirovnání porovnávají termíny z rozdílných kategorií (sluníčko je jako 

pomeranč). Z toho se usuzuje, že již děti tohoto věku mají základy chápání metafor. 

S přibývajícím věkem rostou vědomosti dětí o různých objektech. Díky tomu se také 

zvětšuje podíl přirovnání, která nejsou už tak fixovaná na vzhled věcí, ale jsou založená 

na různých jiných vlastnostech objektů.42 

 

 
39 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 89 
40 Bednářová, Šmardová, Diagnostika dítěte předškolního věku, s. 52–53 
41 Vosniadou, Ortony, The emergence of the literal–mataphorical–anomalous distinction in young children, 

s. 11–15 
42 Vosniadou, Ortony, The emergence of the literal–mataphorical–anomalous distinction in young children, 

s. 15–19 
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3.2 Emočně-sociální vývoj 

Pro primární socializaci dítěte (uvádění do společenství lidí) je nejvýznamnějším 

prostředím rodina. Socializační proces zahrnuje tři vývojové aspekty: 

1. Vývoj sociální reaktivity – vývoj bohatě diferencovaných emočních vztahů 

k lidem. 

2. Vývoj sociálních kontrol a hodnotových orientací – jsou to hlavně normy, které si 

dítě vytváří na základě příkazů a zákazů, které dostává od dospělých ve svém 

životě. Tyto normy pak přijímá za své a je jimi usměrňováno do mezí určených 

společností. Krom toho je ale jeho chování také směrované k materiálním 

a kulturním hodnotám dané společnosti. 

3. Osvojení sociálních rolí – vzorců chování a postojů, které jsou od něj očekávané 

ostatními členy společnosti.43 

Socializace probíhá celý život, ale zvlášť pro osvojování sociálních kontrol a sociálních 

rolí je předškolní věk zcela zásadní.44 

 

3.2.1 Vývoj sociálních kontrol 

Většinou kolem třetího roku života postupně dochází ke změně přístupu rodičů k dítěti, 

kdy přechází od shovívavosti k nátlaku, aby se dítě přizpůsobovalo sociálním normám. 

Začíná období socializace. Hlavní roli v ní hrají rodiče a ostatní členové rodiny, ale také 

druhé děti.  

S tím také dochází k rozvoji sociálních kontrol, rozvoji schopnosti seberegulace. Děti 

kolem dvou let věku jsou řízené vnějšími pokyny druhých. Tato vnější kontrola je 

postupně internalizována, nejdříve tak, že se dítě řídí svými vlastními pokyny, které ale 

hlasitě pronáší samo k sobě. Až kolem tří let dochází ke skutečné internalizaci 

sebekontroly, dítě už se řídí myšlením.45 V té době se u něj objevuje pocit viny, protože 

pociťuje vnitřní stud i pokud prohřešek nikdo kromě něj neviděl. Rozvíjí se sebehodnotící 

emoce, které jsou základem pro rozvoj svědomí, morálky a sebeúcty.46  

 
43 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 93 
44 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 94 
45 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 95 
46 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt, s. 394 
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Vývoj svědomí závisí na mnoha věcech, zejména na vztahu dítěte k rodičům. Matka, 

která má láskyplný vztah k dítěti a otec, který dítě pozitivně přijímá, k rozvoji velmi 

přispívá. Dalším významným aspektem jsou socializační (disciplinární) techniky, které 

jsou rodiči vůči dětem užívané.47 

V tomto období se děti učí sociálním normám, zjišťují, že existují určitá tabu a konvence. 

Ty rády prověřují na dospělých, často formou tzv. tabu humoru.  

U předškolních dětí se postupně strach z neznámých lidí přeměňuje na přirozený stud 

nebo odstup. U některých velmi společenských dětí tomu ale předchází období sociální 

desinhibice, kdy z cizích lidí vůbec strach nemají, jsou bezprostřední, rády navazují 

s kýmkoli komunikaci a na všechno se jich ptají.48 

Ke konci předškolního období dítě vyrůstá z rámce rodiny a navazuje nové vztahy 

k dějům, které se odehrávají mimo rodinné prostředí. Další pokrok na konci tohoto 

období je v tom, že dítě začíná mít potřebu „pracovat“ – chce pomáhat při domácích 

pracích a dělat různé uložené úkoly. Tyto změny jsou rozhodující pro přechod do další 

vývojové etapy, nástupu do školy. 49 

 

3.2.2 Vývoj sociálního porozumění – emoce 

Socializace není jen o usměrňování vnějšího chování, ale také o socializaci vnitřního 

prožívání dítěte, která je základem emočního vývoje. V rámci tohoto vývoje dochází 

k rozvoji sebepojetí (dítě dokáže popsat své fyzikální rysy, vlastnosti a co má a nemá 

rádo), které je ale v předškolním období zatím dost nestabilní, je velmi závislé na aktuální 

sociální situaci, a hlavně na kvalitě vztahu s rodiči.50 

Dochází také k socializaci emočního prožívání. Základní emoce má dítě již od narození 

a jsou pro něj důležitým prostředkem komunikace s rodiči. Reakce rodičů na pocity dítěte 

a jejich emoční vyladění na něj je pro emoční vývoj zcela zásadní. Socializací se postupně 

zlepšuje schopnost dítěte ovládat emoce a jemnějším způsobem je vyjadřovat. Dítě se učí 

utlumit okamžitou emoční reakci a nejdříve situaci zhodnotit. Pocity se tak diferencují 

 
47 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 96 
48 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt, s. 392 
49 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 89–90 
50 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 96 
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a začínají se vyvíjet i složitější emoce. Rozvíjí se také pocity vztažené k vlastnímu 

sebehodnocení – hrdost, stud a vina.51  

Děti jsou již od útlého věku citlivé a vnímavé na emoce druhých lidí. Už kolem jednoho 

roku věku řídí své chování podle emocí nejbližších lidí (bojí se, když vycítí, že matka má 

strach; smějí se, když se smějí dospělí). Mezi druhým a třetím rokem jsou schopné emoce 

druhých rozeznat a v reakci na ně vykazují prosociální chování (například se snaží utěšit 

plakající dítě). Roste schopnost empatie. 

Nicméně stále jsou zde omezení správného vnímání. V batolecím období dítě chápe 

pocity jako přímé reakce na vnější události. Teprve od třetího roku si začíná uvědomovat 

subjektivní povahu emocí – že stejnou situaci mohou různí lidé prožívat jinak, může 

v nich vyvolat různé emoce. Předškolní děti se ale stále domnívají, že pocity se přímo 

projevují chováním (ten, kdo se usmívá, je určitě šťastný). Možnost maskování emocí si 

uvědomují až školní děti.52 

I přes rostoucí schopnost porozumět vlastním emocím předškolní děti ještě často pláčou 

i kvůli drobnostem, mají přecitlivělé reakce.53 Nálada se jim rychle střídá, jsou 

tvrdohlavé, rozdováděné a u některých může přetrvávat období negativismu. Přes projevy 

prosociálního chování často řeší různé situace agresivitou, zvlášť při výkonové 

frustraci.54 Nezřídka také trpí různými úzkostmi a strachy, zčásti kvůli jejich magickému 

myšlení.55 Ještě neumí zcela správně rozlišit mezi záměrným lhaním a nesprávnou 

myšlenkou.56 

Kolem čtyř let začínají děti chápat základní zákonitosti psychického fungování člověka, 

tzv. teorii mysli.  Ta je definována jako ucelený laický soubor znalostí o psychice člověka, 

který nám umožňuje porozumět sociálnímu dění a předvídat reakce druhých lidí, vycházet 

s druhými a zapojovat se do společných činností. Teorie mysli se rychleji vyvíjí u dětí, 

které mají sourozence nebo jsou často v kontaktu s dalšími dětmi. Jsou totiž nuceni s nimi 

vyjednávat, učí se chápat jejich potřeby a přání, soupeří s nimi, dělí se o hračky atd. To 

je vede k tomu, aby se více zaměřovaly na vnitřní stav druhého dítěte a braly na něj ohled. 

 
51 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 96–97 
52 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 97 
53 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt, s. 393 
54 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt, s. 390 
55 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt, s. 394 
56 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt, s. 390 
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Oproti tomu ve vztahu s dospělými toto není zdaleka tolik potřeba, protože dospělí se 

dítěti více přizpůsobují.57  

V emočním rozvoji dětem můžeme pomoct tím, že je necháme o jejich pocitech 

spontánně mluvit, případně jim pomůžeme verbalizovat jejich vlastní potřeby. Dále, když 

jim popisujeme sociální situaci a emoční stavy jednotlivých zúčastněných a mluvíme 

o našich vlastních emocích a vysvětlujeme je dětem.58  

 

3.2.3 Vývoj sociálních rolí 

Vývoj sociálních rolí je u dětí nejlépe zřetelný na způsobu jejich hry. Zatímco u malých 

dětí (zhruba do dvou a půl let) je typická souběžná hra, později začíná převažovat hra 

společná – asociativní. Děti si hrají společně na sdílených projektech. Poté se hra vyvíjí 

v kooperativní, při které jsou rozdělené role, a každé dítě svým osobním způsobem ke hře 

přispívá.59 Dítě se tak učí vést skupinu, ale také podřídit se. Učí se zvládat frustraci, která 

ze společné hry někdy vyplývá.60 Je nucené zvládat svůj egocentrismus, uvědomovat si 

potřeby druhých dětí a vyjadřovat své přání vhodným způsobem. Ve školce se také učí 

podřídit cizí autoritě a fungovat v kolektivu.61 

Komunikační schopnosti dětí ale přináší i negativní věci v podobě posmívání, zostouzení, 

žalování a vychloubání.62 Mezi předškolními dětmi se začíná výrazněji projevovat 

soupeřivost. Zároveň ale také roste schopnost porozumění pro druhé.63 

V tomto období dochází k výraznější diferenciaci mužské a ženské role. K rozlišování 

chování mezi chlapci a dívkami dochází samozřejmě již mnohem dříve, neboť je 

posilováno již od narození rozdílným přístupem rodičů. Nicméně v předškolním věku 

dochází k tomuto rozdělení již i ze strany samotného dítěte, které si volí ve svých zájmech 

a postojích chování odpovídající jeho pohlaví.64 

 

 
57 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 97–98 
58 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt, s. 391 
59 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 99 
60 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt, s. 390 
61 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt, s. 392 
62 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt, s. 392 
63 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 99 
64 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 100 
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3.2.4 Hra 

Významnou úlohu v socializačním procesu dětí má hra.65 Předškolní věk lze nejvýstižněji 

popsat jako období hry, někdy se mu také říká Zlatý věk hry. V tomto období se děti učí 

hlavně právě hrou a imitací.66 

Hra je „činnost (fyzická nebo psychická), která je vykonávána jenom proto, že je libá a že 

přináší dítěti uspokojení sama o sobě, bez vnějšího uloženého cíle, ať je to činnost sama 

o sobě příjemná, nebo i výrazně nepříjemná.“67 

Mnoho autorů se pokusilo různě rozdělit hry podle jejich forem a typologie. Žádná 

klasifikace ale nedokáže plně postihnout celou rozmanitost a význam her pro děti 

(i dospělé). Na otázku Proč si dítě hraje? se pokouší odpovědět různé teorie hry. V zásadě 

existují dva pohledy. První říká, že hra je prospěšná, protože napomáhá rozumnému 

a účelnému životu. Pomáhá získat určité dovednosti, obnovit síly, uzdravit se nebo 

překonat sociální nároky.68 

Druhý pohled říká, že hra má smysl sama o sobě. Patří mezi základní potřeby každého 

člověka, a proto nemusí být už jinak obhajována. Hra souvisí se svobodou člověka, s jeho 

tvůrčí, fantazijní a uměleckou schopností.  

Hru lze dobře využívat k terapii dětí a k zmírňování poruch duševního vývoje. Nicméně 

při tom je třeba mít stále na mysli, že hra je ve své podstatě spontánní, tvořivá, objevná 

a potřebuje nevázanou volnost. Proto je potřeba, aby se vždy terapie, učení nebo výchova 

podřídily hře, a ne naopak.  

Ať už jsou teorie her jakékoli, vždy platí, že hra je jedna ze základních potřeb každého 

dítěte a je zcela nezbytná pro jeho psychický vývoj.69 

V předškolním věku vrcholí symbolická hra, která dle Piageta asimiluje svět k vlastnímu 

„já“. Události, které dítě zaujaly nebo rozrušily, ono zpracovává právě touto formou hry. 

Znovu tak může situaci prožít a lépe jí vstřebat. Symbolická hra tak může sloužit 

 
65 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s.100 
66 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt, s. 258 
67 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 100 
68 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 101 
69 Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, s. 102 
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k odstranění napětí a konfliktů, ke kompenzaci neuspokojených potřeb, k rozšíření „já“, 

k obrácení rolí (dítě a autorita) a podobně.70 

 

3.3 Shrnutí kapitoly 

Předškolní období (konkrétně od 3 do 6 let) je věkem iniciativy, aktivity a spolupráce. 

Kognitivní vývoj je na úrovni intuitivního myšlení, kdy je úsudek vázaný na názor, chybí 

abstraktní myšlení. Kognice je omezena infantilním realismem, magickou omnipotencí, 

animismem, fantazijním magickým myšlením a centrací. Chybí schopnost konzervace 

vlastností předmětů. Představa o počtu je omezena na několik málo jednotek. Děti žijí 

přítomnosti, plynutí času se vyvíjí jen pomalu. Dochází k rychlému vývoji řeči spojenému 

s hojným vyptáváním. Objevuje se schopnost chápat jednoduché analogie a metafory. 

Předškolní věk je zásadní pro socializaci, vštěpují se sociální normy, vyvíjí se svědomí, 

objevuje se pocit viny, studu a hanby. Rozvíjí se sebepojetí. Socializuje se emoční 

prožívání, roste schopnost empatie a chápání teorie mysli. Omezením jsou přecitlivělé 

reakce, časté strachy a přesvědčení, že pocity se musí přímo projevovat chováním.  

Je to Zlatý věk dětské hry, skrze hru se učí a upevňují své sociální role. Hra je základní 

potřeba každého dítěte.  

 

4 Morální vývoj 

S přibývajícím věkem děti zvnitřňují pokyny, které slyší od dospělých. Výchovou, 

interakcí s vrstevníky a vlastními zkušenostmi si osvojují morální pravidla a společenské 

konvence. Kolem třetího roku začínají rozeznávat rozdíl mezi morálními pravidly 

a společenskými konvencemi. Morální uvažování je velmi jednoduché, zvnitřňuje pouze 

převzaté zákazy a pravidla od autority.71 Děti ještě nejsou schopné rozumět složitým 

morálním pravidlům, potřebují jasná a jednoduchá pravidla vhodného chování. 

V morálním vývoji jim také pomáhá mít identifikační model – dospělé, u kterých uvidí, 

jak řešit konflikty a náročné situace.72  

 
70 Piaget, Psychologie dítěte, s. 58–59 
71 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt, s. 213 
72 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt, s. 391 
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Svědomí předškoláků je černobílé, skládá se ze skupiny činností, které autority označují 

za „špatné“ a skupiny „správné“. Zároveň ho mají velmi citlivé, i malé pokárání může 

vyvolat silnou emoční reakci. Teprve postupně se děti učí zvládat kritiku.73 

 

4.1 Kognitivistické pojetí mravního vývoje Jeana Piageta 

Piaget rozdělil morální vývoj do čtyř stádií.  

První stádium přetrvává do 4 let věku a je nazvané premorální stádium. Piaget byl 

přesvědčen, že v tomto věku děti ještě morálním pravidlům nerozumí. 

Od čtyř do sedmi let je stádium heteronomní morálky, kdy platí morální realismus. 

Pravidla jsou stanovená autoritou a není možné je měnit, přichází zvnějšku, jsou 

objektivně dané. Děti se chování morálně proto, že nechtějí být potrestané, ale naopak 

touží po pochvale a odměně, chovají se morálně kvůli morálnímu nátlaku dospělých. 

Proto každé jednání, které je ve shodě s pravidly dospělých, je správné, každé jednání, 

které tato pravidla porušuje, je špatné. Děti berou pravidla zcela doslovně, uniká jim 

smysl, který se za nimi skrývá. Odpovědnost děti pojímají objektivně – situace dítě 

hodnotí podle následků chování, ne podle motivů a záměrů. Proto vždy za chování se 

špatným následkem náleží trest. Děti věří v imanentní (vnitřní) spravedlnost – že každý 

špatný skutek je automaticky potrestaný.74 75 

Od sedmi do deseti let je tranzitorní stádium, kdy už děti chápou, že pravidla je možné za 

určitých okolností měnit. Chování hodnotí podle vlastního názoru, vyzdvihují rovnost 

a spravedlnost bez ohledu na kontext. Pravidla jsou zevšeobecněná. 

Od deseti let se utváří autonomní morálka, kdy ustupuje striktní spravedlnost, záměry 

jsou při posuzování činu důležitější než následky. Je morální relativismus 

a subjektivismus. 

Zhruba ve dvanácti letech se dle Piageta morálka dětí dostává na úroveň dospělých.76 

 
73 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt, s. 214 
74 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt, s. 215 
75 Heidbrink, Psychologie morálního vývoje, s. 61–62 
76 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt, s. 215 
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Piagetova teorie morálního vývoje byla dalšími výzkumy upravována. Hlavně se ukázalo, 

že děti vyzrávají dříve, jednoduché morální myšlení mají již ve třech letech.77 

 

4.2 Teorie morálního vývoje Lawrence Kohlberga 

Pro Lawrence Kohlberga je myšlení hlavním procesem, který člověku umožňuje vynášet 

morální soudy. Úroveň myšlení proto dává hranice morální úrovni. 

Morální vývoj nedosahuje v dospělosti u všech lidí stejné úrovně, jen někteří dospějí až 

do nejvyššího stupně morálky.78 

Kohlberg rozdělil morální vývoj na několik stádií, přičemž jejich pořadí považuje za 

neměnné. Není možné dosáhnout určitého stupně morálky bez toho, abychom předtím 

prošli stupni předcházejícími. Nicméně rychlost vývoje se u jednotlivců může značně 

lišit.79 V morálním vývoji dochází ke stále většímu vydělování vlastního „já“ ze své 

vázanosti ve světě a rozvíjení integrovanější formy vztahu ke světu.80 

1. Předkonvenční morálka (do 9–10 let) 

Morálka ještě není zvnitřněná. Mezi dobrým a zlým rozlišují podle naučených 

pravidel a následků činů (zda jsou potrestaní nebo pochválení).81 

a. Odměna a trest – Člověk se chce vyhnout trestu a přizpůsobit se autoritám 

s převahou moci.82 

b. Účelové myšlení – Jde o uspokojení vlastních zájmů a potřeb, ale zároveň je 

třeba respektovat zájmy druhých.83 

2. Konvenční morálka (dosažení mezi 12–15 lety) 

Etický kodex je zvnitřněný, funguje jako hodnota sám o sobě, zohledňuje pocity 

a potřeby druhých lidí, reflektuje očekávání dané kulturou.  

c. Shoda s ostatními – Snaha splnit očekávání blízkých lidí. Důležité je mít dobré 

úmysly a pomáhat druhým. Dobré je to, co ode mě společnost (případně má 

zájmová skupina) očekává.84 

 
77 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt, s. 215 
78 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt, s. 216 
79 Heidbrink, Psychologie morálního vývoje, s. 74 
80 Heidbrink, Psychologie morálního vývoje, s. 151 
81 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt, s. 217 
82 Heidbrink, Psychologie morálního vývoje, s. 74 
83 Heidbrink, Psychologie morálního vývoje, s. 76 
84 Heidbrink, Psychologie morálního vývoje, s. 77 
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d. Orientace na společnost – Správné je podporovat společnost, skupiny nebo 

instituce. Je potřeba plnit svou povinnost a řídit se zákony, mít úctu 

k autoritám. Špatné je to, za co nás autorita kritizuje.85 

3. Postkonvenční morálka (dosáhne jí jen asi 20 % lidí, většinou starších 25 let) 

Morální hodnoty a principy jsou jedinečné a autonomní, nezávislé na autoritě. 

e. Sociální úmluva a individuální práva – Hodnoty, názory a přesvědčení jsou 

individuální, relativní. Správné a špatné je ovlivňované osobními právy, ale ty 

se musí podřídit demokraticky přijatým zákonům a vyšším hodnotám daným 

společenskou smlouvou. Život a svoboda jsou hodnoty absolutní, ty je třeba 

zastávat bez ohledu na zákony společnosti.  

f. Univerzální etické principy – Pokud se dostanou do rozporu zákony 

a zvnitřněné etické principy, upřednostní vlastní etické vědomí i přes rizika, 

která jsou s tím spojená. Chováme se podle toho, co je správně podle našich 

etických principů, ne podle toho, co je legální nebo očekávané.86 

 

Na prvním stupni morálního vývoje (Odměna a trest), kde se nachází předškolní děti, 

objevujeme objektivní odpovědnost, což v podstatě odpovídá Piagetově heteronomní 

morálce. Nezáleží na úmyslu nějakého jednání, ale jen na jeho přímých důsledcích. Dobré 

je to, co po nás chce autorita, špatné to, za co jsme potrestaní. Morálka je na tomto stupni 

výrazně vázaná na situaci. To, co je správné nebo špatné se může podle situace měnit – 

například pokud nějaký skutek (dříve prezentovaný jako špatný) není najednou 

potrestaný, ale naopak odměněný, stává se správným jednáním.87 

Z tohoto je vidět, že dítě lze donutit ke správnému jednání jednoduše tím, že špatné 

jednání bude trestané. Je ale třeba dávat pozor na to, že trest může zároveň ztížit překonání 

tohoto stupně morálky.88 

 

 
85 Heidbrink, Psychologie morálního vývoje, s. 79 
86 Thorová, Vývojová psychologie, Proměny lidské psychiky od početí po smrt, s. 217 
87 Heidbrink, Psychologie morálního vývoje, s. 75 
88 Heidbrink, Psychologie morálního vývoje, s. 76 
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4.3 Shrnutí kapitoly 

V předškolním věku děti potřebují jasná, jednoduchá pravidla chování. Jejich svědomí je 

černobílé a velmi citlivé. Dle Piageta se nachází ve stádiu heteronomní morálky 

charakteristické morálním realismem. Pravidla jsou brána jako neměnná, chování je 

hodnoceno podle následků, ne motivů, smysl skrývající se za pravidly dětem uniká. 

Kohlberg toto období řadí do předkonvenční morálky. 

 

5 Duchovní vývoj dětí 

5.1 Základní výzkumy 

5.1.1 Elkind a Goldman 

Systematické studium náboženského smýšlení dětí začalo díky Davidu Elkindovi 

a Ronaldu Goldmanovi, kteří na tuto oblast aplikovali metody a teoretické poznatky 

Piagetovy teorie kognitivního vývoje.  

David Elkind se zaměřoval na to, jak děti pojímají náboženskou identitu. Pro vývoj tohoto 

pojetí navrhl třístupňový model (1964). Mezi 5 a 7 lety (mladší nebyly do výzkumu 

zahrnuty) se děti nachází v „intuitivním“ stádiu. Náboženská identita je jimi chápána jako 

něco daného, uděleného Bohem nebo rodiči. Navazuje „konkrétní“ stádium (do 9 let), 

kdy děti chápou náboženskou identitu jako něco spojeného s určitou formou chování, 

členstvím v určité rodině nebo nošením určitých symbolů. Teprve od 10 let začínají děti 

chápat náboženskou identitu jako něco abstraktního, co vychází zevnitř člověka. Tomuto 

stádiu se říká „abstraktní“.89 

Ronald Goldman aplikoval Piagetovu teorii kognitivního vývoje na zkoumání schopnosti 

dětí rozumět náboženským konceptům (1964). Došel k závěru, že myšlení dětí týkající se 

víry se nijak neliší od způsobu jejich přemýšlení o sekulárních záležitostech a že se vyvíjí 

ve velmi obdobných stádiích.90 Na základě rozhovorů s dětmi nad biblickými příběhy 

navrhl pětistupňový model vývoje náboženského myšlení, který je složen ze tří hlavních 

stupňů rozdělených dvěma přechodovými fázemi. Předškolní děti (od 5 do 7 let) se 

nachází v prvním stupni – preoperačním, intuitivním. Nejsou ještě schopné rozlišovat 

 
89 Gottlieb, Religious Thinking in Childhood and Adolescence, s. 19 
90 Hood, Hill, Spilka, The psychology of religion, s. 81 
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mezi významnými a nepodstatnými detaily v biblických příbězích. Jejich náboženské 

myšlení i interpretace biblických příběhů jsou nesystematické a útržkovité. Z důvodu 

neschopnosti reverzibility myšlenek nejsou schopné uvědomit si častou protikladnost 

svých závěrů se zadanými fakty. Příkladem může být odpověď dítěte na otázku Proč se 

Mojžíš bál podívat na Boha, které odvětilo, že proto, že má Bůh legrační obličej.91  

Kolem sedmi a osmi let je přechodné stádium, kdy si dítě uvědomuje potřebu přemýšlet 

jinak, ale ještě toho není plně schopné. Od osmi do třinácti let je konkrétní stádium. Děti 

používají induktivní a deduktivní logiku, ale jsou omezené na konkrétní situace, které 

vidí nebo jinak vnímají. V dalším přechodném stádiu děti začínají užívat více 

abstraktního myšlení, ale stále jsou dost vázané na konkrétní elementy situace. Od 14 let 

nastává abstraktní nebo formální stádium. Mladí jsou schopní přemýšlet hypoteticky 

a deduktivně bez omezení na konkrétní elementy situace, jejich odpovědi jsou 

generalizované. V příbězích hledají morální lekce a pravdy.92 

Goldman ze svých studií vyvodil praktické rady pro vzdělávání dětí v oblasti náboženství. 

Ty se ale setkaly s mnohou kritikou. Goldman byl totiž přesvědčený, že děti, které ještě 

nedosáhly stádia formálních operací, nemá smysl vyučovat přímo biblické příběhy. Podle 

jeho názoru děti příběhy pochopí špatně, zkresleně, a toto chybné přesvědčení jim pak 

zůstane v mysli a později způsobí, že mladí a dospělí odmítají víru jako něco dětského 

a nesmyslného. Proto navrhl, aby bylo náboženské vzdělávání na prvním stupni 

základních škol vyučované tematickým přístupem, který bude připravovat cestu pro 

abstraktní náboženské myšlení ve stádiu formálních operací na druhém stupni základní 

školy, kdy by se teprve děti seznamovaly s biblickými příběhy.93  

Děti podle Goldmana nejsou schopné správně pojmout biblický materiál proto, že ještě 

nerozumí analogii a metafoře a té je podle autora Bible plná, neboť vyvozuje 

z přirozených zážitků poznání nadpřirozeného.94 Jak bylo ale ukázáno výše (viz 3.1.7), 

pokud se metody zkoumání upraví tak, aby byly srozumitelné i pro velmi malé děti, jsou 

tyto schopné již od 3 let chápat přirovnání a od čtyř let začínají rozeznávat metafory.95 

Navíc z Goldmanových výsledků je možné vyvodit zcela odlišnou aplikaci – že totiž 

 
91 Gottlieb, Religious Thinking in Childhood and Adolescence, s. 21 
92 Gottlieb, Religious Thinking in Childhood and Adolescence, s. 21–22 
93 Gottlieb, Religious Thinking in Childhood and Adolescence, s. 23 
94 Gottlieb, Religious Thinking in Childhood and Adolescence, s. 27 
95 Vosniadou, Ortony, The emergence of the literal–mataphorical–anomalous distinction in young children, 

s. 1 
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vystavování dětí biblickým příběhům již od raného věku urychluje jejich vývoj, protože 

jim to dává příležitosti seznamovat se s alegorií a metaforou.96 

 

5.1.2 Fowlerova stádia vývoje víry 

James Fowler rovněž dělí vývoj víry do stádií (1974), která jsou obdobná jako Piagetova 

stádia kognitivního vývoje, ale velmi se inspiroval také Kohlbergovými stádii morálního 

vývoje. Dle Fowlera není víra totožná s religiozitou, protože se týká důvěry a loajality ke 

zdroji moci, kterou může být i moc světská.97 

Fowler vidí svá stádia vývoje jako něco, co popisuje celkový způsob myšlení, nejen postoj 

ke konkrétní situaci. Stádia jsou podle něj hierarchicky integrovaná, to znamená, že 

následující stádium nahrazuje předcházející a transformuje ho do adekvátnějšího 

přístupu. Pořadí stádií je přitom neměnné. Lze jimi projít různě rychle a zcela se zastavit 

na jakémkoli stupni, ale není možné žádný přeskočit nebo projít v jiném pořadí.98 

Fowler rozdělil vývoj víry do sedmi stádií (respektive šesti a nultého), přičemž do vyšších 

stádií se podle něj dostane jen zlomek lidí.99 

0. Nediferencovaná víra (0–3 roky) – rodí se emocionální důvěra založená na 

fyzickém kontaktu a péči; víra má formu rostoucí vzájemnosti dítěte s rodičem 

1. Intuitivně-projektivní víra (předškolní věk) – víře dominuje představivost, která 

se kombinuje s vnímáním a pocity a vytváří dlouhodobé obrazy víry, které ještě 

nejsou svázané logickým myšlením. Dítě si začíná uvědomovat existenci 

posvátného a zakázaného, existenci smrti a morálky.  

2. Myticko-doslovná víra (mladší školní věk) – do chápání víry se promítá schopnost 

logického myšlení. Dítě dokáže rozeznávat mezi fantazií a realitou. Víru a 

duchovní symboly chápe doslovně. 

3. Synteticko-konvenční víra (dospívání) – díky schopnosti formálních operací 

nabývají na důležitosti abstraktní představy, které vedou k osobnějšímu vztahu 

s Bohem. Formuje se pohled na svět a hodnoty. Důležitou roli hraje konformita, 

 
96 Gottlieb, Development of Religious Thinking, s. 246 
97 Hood, Hill, Spilka, The psychology of religion, s. 83 
98 Gottlieb, Religious Thinking in Childhood and Adolescence, s. 29 
99 Hood, Hill, Spilka, The psychology of religion, s. 83 



32 

 

která ovlivňuje i víru. I v této oblasti jsou proto zásadní očekávání a hodnocení 

blízkých lidí. 

4. Individuačně-reflexivní víra (mladá dospělost) – dochází ke kritickému 

přezkoumání a přenastavení hodnot a přesvědčení. Mladý člověk přestává být 

závislý na vnější autoritě, víra vychází z jeho vlastního nitra, jeho přesvědčení 

a svobodného rozhodnutí.  

5. Spojující víra (střední dospělost nebo později) – stádium „druhé naivity“ – 

v tomto stádiu dochází k integraci protikladů. Člověk začíná chápat, že svět není 

černobílý, je otevřený pro množství perspektiv a vnímání komplexity. Poznává, 

že „pravda“ je multidimenzionální a závisí na mnoha faktorech. To vytváří touhu 

po hlubším vztahu k Bohu, než jaký zprostředkovávají symboly.  

6. Víra směřující k univerzalitě – k dosažení tohoto stádia dochází jen vzácně. 

Člověk se v něm sjednocuje s podstatou a mocí bytí, jeho život vyzařuje lásku, 

spravedlnost a překonávání násilí. Vytváří prostředí svobody, zároveň svým 

životem konfrontuje ostatní, kteří nežijí pro lásku a spravedlnost.100 101 

Pro účely této práce nás nejvíce zajímá první období – intuitivně-projektivní víra. Tento 

vývojový stupeň se vynořuje z prvotní nediferencované víry raného dětství, která spočívá 

na základní důvěře a vzájemnosti. V předškolním věku děti vytváří úsudky intuitivně, 

podle toho, co vidí. Proto i víra dětí je v tomto období zásadně ovlivněná tím, jak mu 

dospělí v jeho životě prezentují Boha a biblické příběhy. Záleží na příkladu, náladě 

a jednání těchto dospělých. Na základě rozvíjející se schopnosti imaginace se vytvářejí 

obrazy orientující dítě k nejvyšší realitě. K formování víry dětí v tomto stádiu přispívají 

symboly.102 103 

 

5.1.3 Fritz Oser – vývoj náboženského úsudku 

Fritz Oser a jeho spolupracovníci (1991) se zabývali vývojem náboženského úsudku, 

který se objevuje zvláště v těžkých životních situacích a pomáhá danému člověku se 

s danou situací vypořádat. Vývoj podle nich probíhá v šesti stupních. Předškolní děti patří 

do prvního stupně – Deus ex machina – který se projevuje vírou v Boha, který ví, co dělá. 

 
100 Hood, Hill, Spilka, The psychology of religion, s. 84 
101 Gottlieb, Religious Thinking in Childhood and Adolescence, s. 32 
102 Vasquez, Christian Spiritual Exemplars, s. 20 
103 Říčan, Psychologie náboženství a spirituality, s. 253 
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Je chápán jako jednostranná a poslední autorita, jako někdo, kdo aktivně zasahuje do 

životů lidí a trestá je nebo odměňuje podle toho, jak chce. Člověk je ve vztahu k Bohu 

jen výkonný orgán, proto musí poslouchat, jinak přijde trest.104 105 

 

Fowlerova i Oserova teorie jsou kritizované pro jejich nedostatečné ukotvení 

v empirických datech a teologickou zaujatost. Hodnocení respondentů a jejich zařazování 

do stupně vývoje bylo totiž zásadně ovlivněné teologickým přesvědčením výzkumníků a 

tím, co oni považují za vyzrálejší a správnější odpovědi.106 

 

5.1.4 Teoretici teorie 

Třetí vlnu studií dětské náboženskosti prováděli výzkumníci, kteří se inspirovali post-

Piagetovým paradigmatem, kterému se říká „teorie teorie“ (teorie vysvětlující teorie 

mysli)107. Těmito teoretiky teorie jsou například Gopnik, Meltzoff a Kuhl (1999). Na 

rozdíl od Piageta považují tito výzkumníci děti za malé vědce, kteří vytváří a testují 

hypotézy o jevech, které pozorují a přetváří je do ještě sofistikovanějších teorií. Podle 

jejich názoru neprobíhá vývoj ve stádiích, neboť myšlení dětí není kvalitativně odlišné 

od myšlení dospělých. Pozorované odlišnosti jsou podle nich pouze kvantitativního rázu 

a jsou zapříčiněné nedostatkem zkušeností a znalostí dětí.108  

 

5.2 Koncepce modlitby 

O modlitbě mají podle Diane Long a spol. (1967) předškolní děti zatím jen velmi nejasnou 

a nepřesnou představu. Mají ji spojenou nějakým způsobem s Bohem a s určitými rituály 

a formulacemi. Její skutečný význam a smysl ale chápou jen velmi málo. Tuto úroveň 

koncepce modlitby proto vědci nazvali globální nediferencované pojetí (ve výzkumu to 

byly děti od 5 do 7 let, mladší se neúčastnily). Pro představu odpověď jedné pětileté 

holčičky na otázku: Co je to modlitba? „Modlitba je o Bohu, králících, psech a vílách 

a sobovi a Santa Klausovi a krocanech a bažantech a Ježíši a Marii a Mariinu miminku.“ 

 
104 Muchová, Bůh je jako mrakodrap, s. 33 
105 Gottlieb, Religious Thinking in Childhood and Adolescence, s. 37 
106 Gottlieb, Religious Thinking in Childhood and Adolescence, s. 39 
107Hirschfeld, Gelman, Mapping the mind, s. 257 
108 Gottlieb, Development of Religious Thinking, s. 251 
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V tomto věku také měly tendenci myslet si, že všechny děti na světě se modlí.109 Modlitba 

je pro ně něco jako věc, kterou je potřeba dopravit k Bohu do nebe.110 

Ve věku od 7 do 9 let mají děti konkrétní představu o modlitbě a rozeznávají ji jako 

verbální aktivitu. Stále ale je pro ně modlitba vnější činností, rutinou spíš než osobní 

a vnitřní záležitostí. Od 9 let má už většina dětí abstraktní koncepci modlitby, berou ji 

jako vnitřní aktivitu, která odráží osobní přesvědčení a víru. Teprve zde se objevuje 

koncept modlitby jako opravdové komunikace mezi dítětem a Bohem.111  

S postupujícím věkem se také mění obsah modliteb. Nejmenší děti jsou v modlitbě dost 

egocentrické a prosí o věci, které samy chtějí (autíčko, sladkost, …). Až později se 

v jejich modlitbách objevuje také děkování a ohled na druhé lidi (za mír, nemocné a chudé 

atd.).112 To odpovídá typům přání, které se psychologicky dělí na egotropní (zaměřené na 

sebe), allotropní (zaměřené na druhé) a syntropní (zaměřené na sebe i druhé). U malých 

dětí převládají egotropní přání. Až v dospívání se začínají objevovat také syntropní 

a allotropní.113 

Co se týče pocitů a emocí spojených s modlitbou, u malých dětí je modlitba afektivně 

neutrální. Je spojená s konkrétním časem nebo aktivitou (před spaním, před jídlem, 

v církvi, …). Většinou se děti ještě nemodlí spontánně jindy během dne. Nicméně otázka, 

co by dělaly, kdyby jejich modlitba nebyla vyslyšená, je rozesmutněla a jejich odpovědi 

odrážely hněv a frustraci („byla bych na Boha naštvaná“, „plakal bych“, „křičel bych“).114 

 

5.3 Podobenství 

Goldman byl přesvědčen, že bychom chtěli příliš, kdybychom očekávali, že děti pochopí, 

byť jen na emocionální úrovni, bohatost metafor podobenství.115 

Dle Ratcliffa předškolní děti nejsou schopné chápat satiru, analogii, metafory nebo ironii, 

a proto ani podobenství, neboť to vyžaduje schopnost chápat význam na více rovinách. 

Není jasné, kdy přesně schopnost chápat abstraktní roviny podobenství děti získávají, ale 

 
109 Long, Elkind, Spilka, The Child´s conception of prayer, s. 104 
110 Long, Elkind, Spilka, The Child´s conception of prayer, s. 108 
111 Long, Elkind, Spilka, The Child´s conception of prayer, s. 101 
112 Long, Elkind, Spilka, The Child´s conception of prayer, s. 106 
113 Michal, Projektivní interview 
114 Long, Elkind, Spilka, The Child´s conception of prayer, s. 107 
115 Berryman, Being in parables with children, s. 273 
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podle Ratcliffa je to jistě až někdy ve školních letech. Děti je možné učit podobenství bez 

toho, aby chápaly jejich význam. Je ale riziko, že až dospějí a konečně budou mít 

schopnost chápat symboliku textu, nebudou už mít o něj zájem, protože budou mít pocit, 

že to přece znají od dětství. Ratcliff navrhuje, aby se přesto některá podobenství dětem 

vyprávěla, aby tak s nimi získaly určitou zkušenost, která by jim později pomohlo 

pochopit jejich abstraktní obsah. Pro tento účel doporučuje podobenství o rozsévači, 

s tím, že se děti dozví něco o růstu rostlin, mohou společně zasadit semínka, ale duchovní 

význam se jim nevysvětluje.116  

Ronald Dingwall se na věc díval z jiného pohledu – pro pochopení například podobenství 

o Dobrém Pastýři je potřeba, aby děti nejdříve věděly něco o pastýřích, ovcích a jejich 

chovu. Nejdříve proto děti seznamuje s fakty a pak až jim vypráví podobenství. Zároveň 

má přesně připravené otázky, které vedou děti k jasným odpovědím. Tento způsob ale 

podle Berrymana učí děti o podobenství, ale nevstupuje s nimi do podobenství.117 

 

5.3.1 Přístup Jerome Berrymana 

Berrymanův přístup v podobenstvích nevidí alegorii, ani pouhou ozdobu přikrášlující 

určitou pointu. Není to ani ilustrace, ve které by stačilo objevit pointu, a více už by nebyla 

potřebná. Je to užití jazyka, které po posluchači vyžaduje zapojení se do metafory. 

Metafory jsou pro nás cizí, proto se rychle snažíme najít jejich význam a přeložit je do 

našeho běžného jazyka. Tuto naši tendenci je ale potřeba překonat. To, s čím se 

v podobenstvích setkáváme, je Ježíšova zkušenost s Bohem sdělovaná živým způsobem. 

Tato zkušenost může být vyjádřená pouze v rámci metafory. Proto je metafora 

podobenství permanentně nevyjádřitelná jinou formou jazyka. Podobenství tak může být 

pochopeno pouze skrze jeho vlastní slova.118 

Děti do čtyř let mají nediferencované formy vědění, nejsou si vědomé toho, jak vědí, ale 

že vědí. I v tomto nerozlišeném typu vědění jsou děti schopné nějakým způsobem chápat 

metafory. Například i bez výkladu pochopí, že ony jsou ty ovečky u Dobrého pastýře. 

Předškolní děti poznávají hlavně skrze své tělo, smysly. Kolem sedmi let začínají 

poznávat svět skrze logické myšlení. Později se dál mění způsob jejich poznávání. Stejně 

 
116 Ratcliff, Handbook of preschool religious education, s. 25 
117 Berryman, Being in parables with children, s. 273 
118 Berryman, Being in parables with children, s. 275–276 
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tak se mění chápání podobenství, zůstává ale vazba na jeho tajemství, která jednak dává 

jistotu, jednak stimuluje k hlubšímu chápání.119 

Úkolem katechety je neučit děti o podobenství, ale ukázat jim, jak žít v podobenství tím, 

že do něj s dětmi vstoupí. Berryman proto dětem v rámci své metody Godly play (viz níže 

6.3) vypráví podobenství tak, jak jsou zapsaná v Bibli, bez vysvětlování jejich významu. 

Neučí děti, co si o podobenství mají myslet, co to v nich má vyvolávat za pocit. Nechá 

dítě vstoupit do podobenství a samo najít, co to pro něj znamená.120 Dítě a dospělý jsou 

na jiné úrovni duchovního vývoje. Pokud by se dospělý snažil dítěti vysvětlit význam 

podobenství, pravděpodobně by ho „tahal“ na úroveň chápání, na které ještě není dítě 

vývojově zralé. Aby se překlenul rozdíl mezi nimi, používá Berryman znázornění příběhu 

pomocí figurek. Tak se mohou dítě i dospělý spolu podílet na vyprávění podobenství, 

a přitom zůstat věrní svým potřebám, schopnostem a životním zkušenostem. Dospělý dítě 

zve, aby každý za sebe ale zároveň spolu pronikali do tajemství Boží přítomnosti uvnitř 

podobenství.121 

 

5.3.2 Přístup Sofie Cavalletti 

Podle Sofie Cavalletti má podobenství dvě úrovně: obvyklou a metafyzickou. Porovnává 

prvky každodenního života s metafyzickými prvky, které přesahují naše fyzické smysly. 

Tím spojuje vzdálený koncept (například Boží království) s všeobecnou zkušeností. 

Skládá se ze skutečného děje, který je jako fasáda domu. Nestačí se na něj zvnějšku 

podívat, je třeba vejít dovnitř a v tichosti a úctě ho projít. Podobenství nás zve k hledání. 

Pro proniknutí do jeho významu potřebujeme představivost a intuici. 

Podobenství je podobné poezii – jeho duch je v jeho estetickém charakteru, který musí 

být objeven a zapojen do objevování významu. Proto také nemůže být podobenství 

vysvětlováno, protože stejně jako vysvětlená poezie přestává být poezií, tak vysvětlené 

podobenství už není podobenstvím. Jeho přirozeností je, aby zůstalo vždy otevřené 

novým objevům a interpretacím. Vysvětlování svazuje a limituje. Naším úkolem je nad 

podobenstvím rozjímat, žít s ním, obracet ho ve své mysli, bez toho, abychom došli do 

bodu, kdy si řekneme: znamená to to a to.  

 
119 Berryman, Being in parables with children, s. 276–277 
120 Berryman, Being in parables with children, s. 281 
121 Berryman, Being in parables with children, s. 284 
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Sofia Cavalletti, zjistila, že podobenství jsou nejlepší způsob, jak dětem zodpovědět 

otázku Kdo je Ježíš? Tímto způsobem i sám Ježíš vyučoval o své pravé identitě. V běžné 

katechezi je často snaha Krista a Boha definovat. Není ale možné definovat ani 

konkrétního člověka, natož Boha. Definice svazuje, uzavírá a tím zavírá dveře dalšímu 

bádání. Podobenství je naproti tomu nevyčerpatelné. Jen nás přibližuje k tomu, co se 

snažíme pochopit. Nelze říct, že znamená přesně to a to, je vždy otevřené, vždy jde ještě 

hlouběji, jeho význam poznáváme kousek po kousku. Proto Sofia Cavalletti ve své 

metodě Katecheze Dobrého Pastýře (viz níže 6.2) dětem podobenství nevysvětluje. Jen 

jim je názorně ukáže a děti samy cítí a prožívají tu velikost tajemství a vede je to 

k úžasu.122 

 

5.4 Poznatky dalších autorů  

Dětská představa Boha je dle Scotta Pecka zásadně ovlivněná rodiči. První představa 

dítěte o povaze Boha je pouze extrapolací povah jeho rodičů, směsí vlastností otce 

a matky. Nezáleží přitom na tom, co mu rodiče tvrdí o Pánu Bohu, jaký je. I kdyby mu 

stále opakovali, jak ho Pán Bůh miluje a odpouští mu, pokud sami dítě nemilují a jsou na 

něj tvrdí, v dítěti se utvoří představa zlého, přísného Boha.123  

Pojetí Boha a interpretace Bible se vzájemně ovlivňují. Proto i skrze vyprávění biblických 

příběhů ovlivňujeme dětskou představu Boha. Je tedy zásadní, aby příběhům dobře 

porozuměly.124 

Pochopitelnost příběhu se zlepší přidáním určitých detailů do vyprávění. Vypravěč 

vytváří pro dítě dobře představitelný svět, když k informacím a faktům příběhu přidá 

vhodné detaily. Prací s intonací hlasu vytváří určité napětí, čímž děti emocionálně vtahuje 

do příběhu. Někdy použije humor, kterým zaujme jejich pozornost. Každý příběh by měl 

také obsahovat prvek překvapení.125 

K porozumění duchovních pravd pomáhá předškolákům vizualizace příběhu. Ta vytváří 

„zdvojení“ uložených informací v mozku, kdy se ukládá jednak zvuková, jednak vizuální 

 
122 Cavalletti, Ways to nurture the relationship with God, s. 32–65, 

https://www.katechezedobrehopastyre.cz/news/podobenstvi-o-dobrem-pastyri-priprava-pro-katechetu-

podle-sofie-cavalletti/  
123 Peck, Nevyšlapanou cestou, s. 166 
124 Van der Merwe The use of interactive storytelling…, s. 4 
125 Van der Merwe, The use of interactive storytelling…, s. 5 

https://www.katechezedobrehopastyre.cz/news/podobenstvi-o-dobrem-pastyri-priprava-pro-katechetu-podle-sofie-cavalletti/
https://www.katechezedobrehopastyre.cz/news/podobenstvi-o-dobrem-pastyri-priprava-pro-katechetu-podle-sofie-cavalletti/
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informace. Není zapojená pouze levá hemisféra, která přijímá slyšené informace, ale také 

pravá hemisféra vnímající obraz. Díky tomu také dítě lépe a déle udrží pozornost. 

Nejvíc děti z biblického vyučování těží, pokud je jim umožněno, aby samy objevily 

význam textu a vztáhly ho na svůj život.  

Je třeba se připravit na to, že děti mají tendenci projektovat na postavy, věci a děje 

biblických příběhů své vlastní omezené zkušenosti a porozumění s lidmi, věcmi 

a událostmi z jejich životů, které se jim zdají podobné. Tyto projekce mohou být 

pozitivní, negativní nebo neutrální.126 

Víra v předškolním věku staví na schopnosti dětské představivosti, která se silně orientuje 

na fantazii. Dětské myšlení zároveň ještě není „zatíženo“ logikou. Proto jsou děti velmi 

vnímavé na gesta, rituály a symboly. Obrazy, které si děti v tomto období utváření, v nich 

dlouho zůstávají a mohou je ovlivnit na celý život. Obrazy a představy ale nepřijímají 

pasivně, ale dále s nimi pracují, spojují je, přetváří, proto je potřeba s nimi pracovat 

opatrně.127 

 

5.5 Hnutí Duchovní dítě 

Empirická zkoumání náboženského vnímání a modliteb dětí přináší zajímavé výsledky, 

ale je třeba mít na zřeteli jejich omezení. Tradiční teorie jsou novějšími autory 

kritizované, výsledky jejich zkoumání jsou podle nich nedostatečné na potvrzení závěrů, 

které z nich autoři vyvozují. Dále vytýkají, že se zabývají tím, jak děti přemýšlejí o víře, 

co o ní říkají, jak jí vysvětlují, ale nikdo nezkoumal přímo formy a průběh duchovního 

smýšlení. Tento přístup zapříčinil, že dětská víra byla po desetiletí podceňovaná.128 

Výsledky výzkumů sice ukazují převažující tendence u dětí, nicméně neukazují, co jsou 

děti skutečně schopné chápat, pokud jsou moudře a zbožně vedené. Autorka knihy The 

spiritual child Lisa Miller129 zdůrazňuje, že každé dítě se rodí jako duchovní dítě. Už od 

narození v sobě má schopnost vnímat duchovní stránku života. Od mala zápasí s otázkami 

existence, morálky, smyslu a má hluboký smysl pro soucit. Ukazuje, že děti mají 

vrozenou schopnost prožívat smysluplné, bohaté duchovní zážitky, že přirozeně důvěřují 

 
126 Van der Merwe, The use of interactive storytelling…, s. 6 
127 Muchová, Bůh je jako mrakodrap, s. 34 
128 Gottlieb, Religious Thinking in Childhood and Adolescence, s. 18 
129 Miller, The Spiritual Child: The New Science on Parenting for Health and Lifelong Thriving 
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Bohu, chápou nadpřirozené a božské a hledají v Bohu pomoc v těžkých životních 

situacích.130 Je na rodičích a ostatních dospělých, jak tuto vrozenou vnímavost dětí na 

duchovní svět budou kultivovat a chránit. Zvláště rodiče hrají zcela zásadní roli, proto je 

důležité, aby dětem sami dávali dobrý příklad modliteb a učili je modlitební a náboženské 

praxi.131 

Zastánci hnutí Duchovní dítě (The Spiritual child movement) se distancují od tradičních 

teorií duchovního vývoje založených na různých stádiích a kognitivním základu. Tvrdí, 

že stádia duchovního vývoje jsou více fluidní, i velmi malé děti mají schopnost porozumět 

komplexním problémům, jen mají problém s vyjadřováním a popisem jejich vnímání. 

Přesto, že se předpokládá, že předškolní děti jsou egocentrické, neschopné vidět situace 

z perspektivy druhého člověka, zdá se, že děti mají vrozenou schopnost rozeznat 

komplexní problémy, jako je nespravedlnost, utrpení nebo soucit. Děti si často kladou 

existenciální otázky a mají schopnost hluboké metafyzické reflexe.132 

Děti jsou nejdříve duchovní bytosti a až poté jsou socializované do určité náboženské 

tradice, která usměrňuje intuitivní spiritualitu do konkrétních projevů (rituálů, 

vyznání…), které byly předány skrze tradici víry. Vztah dětí k Bohu se objevuje dříve 

než náboženská socializace a je poté formován způsobem, jakým je kultivován v jejich 

prostředí. Předpokládají, že děti mají velkou schopnost chápat vztah mezi nimi a Bohem 

již od velmi malého věku. Spiritualita je hluboce instinktivní a je přítomná v průběhu 

celého vývoje člověka, neobjevuje se až na jejím vrcholu.133 

Školní děti jsou schopné přemýšlet o abstraktních duchovních konceptech na velmi 

osobní úrovni (například hledají útěchu u Boha). Nějakým způsobem chápou Boží 

všudypřítomnost, připisují Bohu vlastnosti, které přesahují čas a prostor. Mají 

dualistickou představu ducha/duše a těla. Rozeznávají mezi lidskými a božskými 

vlastnostmi.  

Kloní se od tradičních teorií založených na kognici a vývojových stupních k perspektivě 

vztahových vývojových systémů. Ty zdůrazňují, že k ontogenezi dochází v rámci 

vzájemně se ovlivňujících vztahů mezi jedincem a mnoha úrovněmi bioekologie, ve které 

se jedinec v průběhu času nachází. Lidský vývoj je holistický proces zahrnující vývoj 

 
130 Lauricella, The lifetime of prayer, s. 212 
131 Lauricella, The lifetime of prayer, s. 214 
132 Moore, Children´s Spiritual Lives, s. 2 
133 Moore, Children´s Spiritual Lives, s. 2 
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biologický, psychický, sociální, kulturní a duchovní. Metateorie vztahových vývojových 

systémů říká, že vývoj je generován interakcemi jedince s jeho okolím. Lidské chování 

tak nelze vysvětlit jen z pohledu jedince či jen z pohledu prostředí. Je vždy třeba brát 

v potaz vztahy jedince s jeho okolím (rodina, společnost, duchovní kontext).134 

 

5.6 Shrnutí kapitoly 

Dle Goldmana je náboženské myšlení a interpretace biblických příběhů předškoláky 

nesystematické a útržkovité, protože nejsou schopní chápat analogii a metaforu, proto 

navrhuje jim tyto příběhy zatím nevyprávět. Fowler dělí vývoj víry do sedmi stádií, 

předškolní děti patří do stádia intuitivně-projektivní víry, ve které dominuje 

představivost. Víra je zásadně ovlivňovaná tím, jak dítěti prezentují Boha dospělí.  

Pojetí modlitby je dle Diane Long globální a nediferencované, skutečný význam a smysl 

je chápán jen velmi málo. Modlitba je spojena s konkrétním časem a aktivitou.  

Podobenství je podle mnohých pro předškoláky nepochopitelné a proto nevhodné. 

Berryman a Cavalletti jsou ale přesvědčeni, že pokud s dítětem pomocí vizualizace 

vstoupíme do podobenství, ono dokáže jeho smysl prožít. Odmítají vysvětlování 

podobenství, neboť ta mají zůstat vždy otevřená.  

Pochopitelnost biblických příběhů se zlepší přidáním určitých detailů do vyprávění, 

intonací, která emocionálně vtáhne do příběhu, a vizualizací. Nejvíce děti z příběhu 

získají, pokud mohou samy objevit význam textu pro svůj život. Děti jsou hodně vnímavé 

na gesta, rituály a symboly.  

Dle Lisy Miller se děti rodí se schopností prožívat duchovní zážitky a mít vztah s Bohem. 

Spiritualitu považuje za hluboce instinktivní.  

 

 
134 Van der Merwe, The use of interactive storytelling…, s. 2–3 
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6 Přístupy k biblickému vyučování dle metody Marie 

Montessori 

6.1 Principy Marie Montessori 

Zásady pro výchovu a vzdělávání dětí, které navrhla Marie Montessori, inspirovaly nejen 

učitele ve školách a školkách, ale také katechety, kteří podle nich zpracovali programy 

pro náboženskou výchovu dětí. 

Doktorka Marie Montessori (1870–1952) pozorováním dětí zjistila, že mají schopnost se 

samy vzdělávat, pokud jsou v prostředí, které podporuje jejich přirozený vývoj. Vyvinula 

proto nový přístup k jejich vzdělávání. Ten stojí na systému, který dětem zprostředkovává 

realitu tak, že ji zvládnou uchopit a pochopit. Klíčovou kompetencí učitele je pozorování 

dětí s cílem zjistit, co zrovna ve svém vývoji to konkrétní dítě potřebuje. Metoda je 

postavená na vývojových potřebách dětí. 

Dalšími principy jsou: celistvost a izolace vlastnosti (postup vyučování od celku 

k detailu), ticho, klid, mír (při volné práci je ticho, aby se děti mohly soustředit; prostředí 

je harmonické a laskavé), radost z objevování (největší radost má dítě, když si na věci 

přijde samo, proto je důraz na aktivitu dětí), svoboda a zodpovědnost (dítě si samo volí, 

co bude dělat a přebírá za to zodpovědnost), pohyb v učení (pohyb je úzce spojen 

s poznáním), řád (řád ve vnějším prostředí vytváří v dětech pocit bezpečí a jistoty), ruka 

a intelekt (propojení učení s manipulací věcmi), smysluplnost a propojenost (informace 

jsou předávané v souvislostech a smysluplně, propojené s realitou, aplikované), 

partnerský přístup (vzájemný respekt a úcta), samostatnost a nezávislost (podpora dětí 

v samostatném přemýšlení, zkoumání, v nezávislosti), soustředění (podpora schopnosti 

se soustředit, která je základem inteligence) a připravené prostředí (připravený prostor 

s pomůckami, věkově smíšené skupiny, které umožňují, že se děti od sebe navzájem 

učí).135 

 

6.2 Katecheze Dobrého Pastýře 

Na otázku: Kdo je Ježíš? můžeme dětem odpovídat tak, že jim vyprávíme události 

Ježíšova života – jeho narození, vyučování, zázraky a jednání s lidmi, smrt a vzkříšení. 

 
135 Montessori – Základní principy http://www.montessoricr.cz/objevte-montessori/zakladni-principy  

http://www.montessoricr.cz/objevte-montessori/zakladni-principy
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Tak vyučují, alespoň co vím, evangelikální církve. Je tu ale i jiný způsob, který děti skrze 

podobenství a metafory přímo uvádí do tajemství Ježíšovy osoby. Tento způsob volí 

Katecheze Dobrého Pastýře. Je to zcela jiný pohled na biblické vyučování dětí, než jsme 

z našich církví zvyklí. Proto se jím budu podrobněji zabývat, neboť mi přijde velmi 

inspirující a podnětný. 

Katecheze Dobrého Pastýře (KDP) je celistvý program katolické náboženské výchovy 

dětí od 3 do 12 let, který vznikl v 50. letech 20. století v Římě díky Sofii Cavalletti (1917–

2011). Ta při vytváření koncepce těžila z didaktiky Marie Montessori a z dlouhodobého 

pozorování chování dětí, jejich duchovních potřeb a vývojových možností.  

KDP nevidí dítě jako prázdnou nádobu připravenou na naplnění vyučováním o Bohu, ale 

jako na někoho, kdo již má hluboký vztah s Bohem, a kdo potřebuje jazyk a prostor 

k tomu, aby jeho vztah k Bohu mohl růst. KDP nevěří, že pro děti je jediným 

představitelem Boha rodič, že si Boha představují na základě vztahu s otcem a matkou. 

Děti mají Bohem danou schopnost mít vztah přímo s Ním, mají v sobě Boží přítomnost. 

Úkolem katecheta je to kultivovat. Katecheze vychází z víry, že dítěti byl při křtu darován 

Duch svatý, který ho vede směrem k tomu, co nejvíc potřebuje. Obsah učení se řídí spíš 

otázkami dětí a jejich zájmem než tím, co si dospělí myslí, že by měli děti učit. Úkolem 

dospělého je pečlivě naslouchat potřebám dítěte, jeho otázkám a odpovědím, aby mu 

mohl co nejlépe sloužit na jeho duchovní cestě.136 Mottem KDP je dětská prosba: pomoz 

mi, abych se sám přiblížil k Bohu (Help me draw closer to God by myself). Děti potřebují, 

aby jim dospělí víru zvěstovali, ale ne aby jim nakazovali, co mají dělat. Katecheta je 

svědkem víry. Dává dětem nástroj, aby samy budovaly vztah s Bohem. Přitom důvěřuje 

Duchu svatému, že On sám děti povede. To, co skutečně formuje je vnitřní dialog mezi 

dítětem a Bohem.  

KDP o dítěti mluví jako o metafyzickém. To znamená, že děti jsou schopné simultánně 

vnímat svými smysly fyzickou realitu a zároveň vnímat nekonečno, neviditelno, 

transcendentno. Tuto schopnost většina dospělých ztrácí.  

KDP skrze Písmo a liturgii nejdříve pomáhá dětem navázat osobní vztah s Bohem, 

probudit náboženské cítění a pomoct jim při vytváření správného obrazu Boha. Poté je 

dítě uváděno do svátostného života ve společenství církve.137 

 
136 Discovering the child´s spirituality http://www.cgsuk.org/childspirituality/  
137 Surma, Rozvíjení daru víry u dětí v Katechezi Dobrého Pastýře, s. 14 

http://www.cgsuk.org/childspirituality/
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Místnost, kde probíhá KDP se nazývá Atrium. V ní jsou kolem stěn poličky s pomůckami 

ke všem katechezím. Jsou to malé figurky, 3D modely a mapy, domečky a různé další 

předměty. Ty jsou dětem volně přístupné, aby si s nimi v době volných aktivit mohly hrát 

a samy si tak opakovat probírané lekce, meditovat nad nimi a vstřebávat je. V centru 

místnosti je stolek s ohrádkou, figurkami oveček a pastýřem, představujícím centrální 

příběh celé katecheze – podobenství o Dobrém Pastýři.  

Lekce katecheze jsou vyprávěné vážně, obřadně a důstojně. Je to meditace nad Biblí. Děti 

velmi dobře vycítí, že je to něco důležitého a zklidní se. Ovocem toho, když dítě přijde 

do Boží blízkosti, je skutečná hluboká radost, která se projevuje upokojením, spočinutím 

a zájmem o zapojení do práce. Dalším ovocem je úžas. O tom Sofia Cavalletti píše:  

„Úžas je vážná věc, která spíše, než aby nás odváděla od reality, může vzejít 

pouze ze soustředěného pozorování reality… Pouze trvalým a hlubokým 

pozorováním reality si uvědomíme její mnohé aspekty a tajemství, které 

obsahuje. Když se úžas stane naším základním postojem, dá tak náboženský 

charakter celému našemu životu. Přiměje nás žít s vědomím toho, že jsme 

součástí neuchopitelné a s ničím neporovnatelné skutečnosti. Úkolem 

vychovatele je nabídnout dětskému úžasu předmět, který dítě vždy povede 

hlouběji do uvědomování si skutečnosti, předmět, jehož hranice se stále rozšiřují 

postupným rozjímáním dítěte o něm.“138 

 

6.2.1 Vytváření obrazu Boha v KDP 

V předškolním věku má dítě potřebu pečující lásky a přijetí, proto se mu zvěstuje Bůh, 

který je Láska. Obraz Boha je vytvářen pomocí přímých textů z Bible, ty jsou ale pečlivě 

vybrány, aby byly pro takto malé děti vhodné. Centrem je osoba Ježíše Krista, vtěleného 

Boha (katecheze má charakter christocentricko-trinitární).  

Sofia Cavalletti zjistila, že předškolní děti jsou schopné odkrýt význam textů, které něco 

naznačují, ale ne těch, které popisují biblické dějiny. Nejsou schopné odkrýt poselství 

ukryté v textech Starého zákona. Chápou ale sled událostí, proto se pro ně tyto texty 

stanou pouhým příběhem a historií, a tak často zůstanou, i když dítě vyroste. Proto pokud 

 
138 Cavalletti, Religious potencial of the child, s. 138–150, 

https://www.katechezedobrehopastyre.cz/temata-a-obsah-kdp/i-stupen-pro-deti-3-6let/  

https://www.katechezedobrehopastyre.cz/temata-a-obsah-kdp/i-stupen-pro-deti-3-6let/
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adresát není schopen pochopit poselství textů Bible, musejí být odloženy na později. 

Předškolním dětem v KDP proto nejsou vyprávěny texty, které popisují historii. Také se 

jim nečtou texty o stvoření, prvotním hříchu, potopě, protože by jim snadno mohly 

splynout s pohádkami a vést tak ke špatnému obrazu Boha.  

Dětem se předkládají texty týkající se Ježíše, díky kterým se jim stane blízkým. Je to 

hlavně podobenství o Dobrém Pastýři. Vytváří se tak obraz Boha, který zná svou ovci 

jménem, je přítomný, pečuje o ni, vede ji, volá, chrání. Rozvíjí se religiozita mateřského 

typu, což odpovídá vývojové potřebě malého dítěte.139 Po šestém roce dítě začíná vědomě 

rozeznávat dobro a zlo, v podobenství objevuje, že pastýř odpouští. V době dospívání se 

mu Ježíš stává hrdinným ideálem jako ten, kdo dal svůj život.  

Předškolákům se kvůli jejich magickému myšlení nevypráví texty o Ježíšových 

zázracích, aby si je nevysvětlily doslovně – čarovně. Narativním textům o Ježíšově 

narození předchází rozjímání nad některými proroctvími, která toto předpovídají. Díky 

tomu se děti nezastaví jen u neobvyklých událostí při narození, ale vidí v nich tajemství 

Božího vtělení.  

Je třeba dát si pozor na příliš syntetické, zkratkovité nebo parafrázované předávání 

biblického textu. Syntéza a koncepčnost jsou kognitivní schopnosti, kterými předškoláci 

ještě nedisponují. Pokud jim je předložíme, nutíme je, aby pouze věřili dospělému. Lepší 

je umožnit dítěti, aby samo bylo v kontaktu se zdrojem – krátkým biblickým textem.  

Obraz Boha Stvořitele je dítě schopno utvářet, až když umí používat kategorie času 

a prostoru, což je kolem šestého roku.140 

 

6.2.2 Výchova k modlitbě v KDP 

Modlitba je dialog. Dítě nejdříve naslouchá Bohu skrze to, co je mu v KDP předkládáno, 

poté, až naváže s Bohem osobní vztah, Mu může odpovídat modlitbou. Ta je pro něj 

hlavním projevem víry. Významnou roli při vedení dětí k modlitbě má rodina, která je 

může podporovat ve spontánní modlitbě, vyjadřování vděčnosti Bohu, všímání si Jeho 

působení a díkůvzdání za krásný svět.  

 
139 Surma, Rozvíjení daru víry u dětí v Katechezi Dobrého Pastýře, s. 15 
140 Surma, Rozvíjení daru víry u dětí v Katechezi Dobrého Pastýře, s. 16 
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Role katechety je vytvářet podmínky k setkání dítěte s Bohem, s důrazem, že zdrojem 

modlitby je sám Bůh. Katecheta předává příběh z Bible tak, aby dítě cítilo, že je tento 

příběh také jeho, že se na něm podílí. Skrze to k němu mluví Bůh a dítě může odpovídat. 

Stejně mají působit i podobenství – děti touží mluvit s Pastýřem, který je zná jménem. 

Podobenství o Království budí úžas nad jeho tajemstvím, mocí a přítomností, a to vede 

k vyjádření vděčnosti v modlitbě.  

Při mluvení s dětmi o Bohu a Jeho vlastnostech se nepoužívá abstraktní jazyk (Bůh je 

veliký, dobrý, všemocný…) ale po vzoru Bible se vypráví se o událostech, ve kterých se 

zjevuje Bůh a kde jsou vidět i Jeho vlastnosti. Jazyk, který se používá, má vliv na 

modlitbu dětí. Pokud je příliš abstraktní, modlitba bude plynout jen z mysli, ne ze srdce 

a mysli.  

Tvrdí se, že modlitbu děti chápou jako magickou. Pokud ale vyplyne modlitba ze srdce 

dítěte, je to většinou díkůvzdání, kdy dítě vyjadřuje vděčnost a radost Bohu, proto nemůže 

být magická. Magickou se stává, když dospělí učí dítě prosebnou modlitbu nebo pokud 

špatně předávají poselství o Bohu.  

Je třeba opatrnosti s učením modlitebních formulí, aby to v dětech nevyvolalo dojem, že 

modlitba je o mechanickém vyslovování formulek. Děti se učí některé krátké formule, 

které jim mají pomoct získat vhodný jazyk pro modlitbu. Ukazuje se jim ale jejich 

rozmanitost a možnost používat je v konkrétních situacích, tak aby modlitba skutečně 

proudila ze srdce, nejen z mysli.141 

 

6.2.3 Struktura programu KDP 

KDP má tři stupně – I. stupeň pro děti od 3 do 6 let, II. stupeň děti od 6 do 9 let, III. stupeň 

děti od 9 do 12 let. Pro účely této práce se zaměřím pouze na první stupeň vzdělávání.  

Nejmenší děti mají dvě základní duchovní otázky: Kdo je Bůh/Ježíš a Kdo jsem já ve 

vztahu k Bohu/ k Ježíši. Děti v průběhu prvních tří let vzdělávání objevují, že Bůh je láska, 

Ježíš je vzkříšený a my jsme jeho ovce.  

V prvním období vzdělávání sjednocuje celý program osoba Ježíše – Dobrého Pastýře. 

Dětem se předkládá celkem šest tematických celků rozdělených do 53 katechezí. Těmito 

 
141 Surma, Rozvíjení daru víry u dětí v Katechezi Dobrého Pastýře, s. 16–17 
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tématy jsou mše svatá, Advent a Vánoce, podobenství o Božím království, Ježíš – Dobrý 

Pastýř, svátost křtu a Ježíšovo vzkříšení. Stejná témata se opakují každý rok prvního 

stupně (ideálně je tedy dítě zažije třikrát), přičemž jdou ve spirále – každý rok hlouběji.   

V tématu Mše svatá je dětem Pán Ježíš představený jako Dobrý Pastýř, se kterým se 

nejkonkrétněji setkáváme při mši – volá nás k sobě jako ovečky a sytí nás sám sebou při 

eucharistii. On je Pastýř, který neustále dává svůj život pro nás. Děti se pomocí modelů 

liturgických předmětů seznamují s významem jednotlivých částí mše.  

V tématu Advent a Vánoce se děti uvádějí do tajemství vtělení. Nejdříve skrze krátké 

prorocké pasáže, které obsahují pro děti představitelné obrazy, se ukazuje, že Ježíšovo 

vtělení bylo dlouho očekávané. Používají se proroctví o Kristu jako přicházejícím světle 

(Iz 9,1), dítěti s nádherným jménem (Iz 9,5), o narození z dívky panny (Iz 7,14), o místě 

narození, kde vyniká kontrast mezi malým a velkým (Mich 5,1). Pomocí glóbusu a mapy 

se pomáhá dětem spojit si událost s konkrétním místem. Nakonec na krátkých pasážích 

z Bible o Ježíšově dětství děti objevují, že Ježíš je Boží Syn a člověk zároveň.  

Tajemství Božího království je skvělý objekt, který mohou děti zkoumat a žasnout nad 

ním. Podobenství o růstu Božího království (O hořčičném zrnku, O semeni, které roste 

samo, O kvasu v těstě) vedou děti k úžasu nad kontrastem malého a velkého, nad 

obrovskou změnou, která nastala díky neviditelné síle, životně důležitému dechu. Tato 

síla působí ve všem stvořeném, i v nich a vyzývá je k zázračnému pohybu růstu. V tomto 

tajemství je přítomen Bůh, je to tajemství života. Dětem toto pomáhá pohlížet na své tělo 

s úžasem a respektem, objevuje svou důstojnost. Podobenství O vzácné perle a O pokladu 

v poli mají dětem pomoct posílit vědomí království uvnitř nás a kolem nás, které je tak 

cenné, že přesahuje všechny ostatní věci. Pozornost dětí se soustředí na krásu perly 

a pokladu. Cílem je, aby dítě žaslo nad královstvím a prožilo pocit blaženosti, který plyne 

z příslušnosti k němu. Podobenství odhalují tajemství a vedou nás k rozjímání, které 

nemá hranice.  

Podobenství O Dobrém Pastýři (Jan 10,1–16) představuje dětem Ježíše. Ze zkušeností je 

vidět, že děti jsou schopné proniknout daleko za obrazy do skutečnosti, která nás 

přesahuje. Podobenství O Dobrém Pastýři pomáhá dětem zamilovat si Ježíše. Tím se 

pokládá vztah s Bohem na základnu víry, která Bohu důvěřuje. Téma Dobrého Pastýře je 

základem celé KDP. Pro předškolní děti se z podobenství vynechává vlk a nájemci. Důraz 

je na osobní lásce a ochranné přítomnosti Dobrého Pastýře. Děti se postupně pomocí 
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otázek vedou k tomu, aby samy přišly na to, že ovečkami jsou myšleni lidé, a i ony samy. 

Podobenství s dítětem roste, později objevuje další a další aspekty. 

Katecheze týkající se svátosti křtu jsou spojeny obrazem Ježíše jako Světla. Pracuje se 

s kontrastem světla a tmy. Ježíš je světlo světa. Když jako Dobrý Pastýř položil svůj život, 

na chvíli zhasl, ale znovu byl zapálen a už nikdy nezhasne. Své světlo dává darem do 

srdce při křtu. Dále je představena Bible, skrze kterou také přichází Světlo. Voda očišťuje 

a umožňuje život, odvádí od nás temnotu a my se rodíme do Božího království. Dále se 

vysvětluje gesto vkládání rukou, ve kterém Duch svatý posvěcuje vodu. Znamení kříže je 

znamení vítězství Dobrého Pastýře nad silami temnot. Je vloženo do našich srdcí jako 

vzácná perla, jako hořčičné semínko. Děti v tomto znamení vnímají ochranu.  

Velikonoční tajemství je klíčem k pochopení křesťanské víry. Zvěstování o Ježíšově 

smrti je vždy spojeno se vzkříšením. Pro malé děti se z vyprávění vynechává Jidášova 

zrada a křížová cesta. Soustředí se na Poslední večeři, smrt, vzkříšení a na Dar Ducha 

svatého. Ve vyprávění o poslední večeři je důraz na Ježíšovu vůli zůstat s lidmi po 

všechny věky. To je naplněno v jeho přítomnosti ve chlebu a víně, skrze eucharistii 

nekonečně působí v životě lidí. Při vyprávění o Ježíšově smrti se drží Lukášova 

evangelia. Zachycuje kontrasty – ponížení Ježíše a zároveň odkazy na Jeho královský 

majestát. Zde děti vidí, že On je Králem království malého jako zrnko hořčice, které ale 

vyroste ve velký strom. Dále jsou zde Ježíšova slova odpuštění na kříži a síla obrátit 

zločince i vojáka. Zmíní se také přítomnost pohanů a židů ukazující univerzálnost 

události. Starším dětem (kolem šesti let) se může ukázat i rozměr Kristovy smrti na 

odpuštění hříchů.  

Zvěstování o smrti je vždy spojeno se zprávou o vzkříšení. Na ni se klade větší důraz. 

Vzkříšení dělá Ježíšovu smrt tak výjimečnou. Díky němu po smrti následuje obnovený 

a věčný život. Text je použit opět z Lukáše, kde se jasně zvěstuje, že Ježíš už není mezi 

mrtvými, je živý.  

Velikonoční události se zvěstují jednak jako historické události, jednak ve slavení 

Liturgie světla, kdy děti zažívají kontrast mezi temnotou a světlem a spojují si smrt 

a vzkříšení s Dobrým Pastýřem, který dává svůj život za ovce.142 143 

 
142 Cavalletti, Religious potencial of the child, s. 79–150, 

https://www.katechezedobrehopastyre.cz/temata-a-obsah-kdp/i-stupen-pro-deti-3-6let/ 
143 Cavalletti, Religious potencial of the child, https://www.katechezedobrehopastyre.cz/publikace-o-

kdp/nabozensky-potencial-deti-3-6-let/vi-historicke-udalosti-v-zivote-jezise-krista/ 

https://www.katechezedobrehopastyre.cz/temata-a-obsah-kdp/i-stupen-pro-deti-3-6let/
https://www.katechezedobrehopastyre.cz/publikace-o-kdp/nabozensky-potencial-deti-3-6-let/vi-historicke-udalosti-v-zivote-jezise-krista/
https://www.katechezedobrehopastyre.cz/publikace-o-kdp/nabozensky-potencial-deti-3-6-let/vi-historicke-udalosti-v-zivote-jezise-krista/
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6.2.4 Průběh jednoho setkání 

Na začátku setkání se mnoho času věnuje ukazování dětem, jak mohou Atrium 

a materiály v něm ohleduplně užívat. Druhá část je velmi stručná a jednoduchá. Katecheta 

prezentuje kousek nové „práce“, kterou rozšíří dětem repertoár, se kterým mohou poté 

samy pracovat. Prezentace se většinou řídí liturgickým rokem. Katecheta vypráví klidně 

a obřadně biblický příběh, a přitom ho hraje pomocí 3D figurek speciálně připravených 

pro danou lekci. V případě představování liturgie používá zmenšeniny liturgických 

předmětů.  

Po prezentaci mají děti volnost vybrat si, co chtějí dělat. Mají zde různé výtvarné potřeby, 

ze kterých mohou tvořit nebo mohou použít jakýkoli materiál k jednotlivým příběhům 

a prezentacím. Nakonec jsou děti svolané dohromady k modlitbě. Společně také 

zkontrolují, že Atrium je hezky uklizené, neboť to přispívá k jeho výjimečnosti.144 

 

6.3 Godly play 

Většina přístupů k duchovnímu vedení dětí se snaží děti něco naučit – biblické příběhy, 

doktríny, jak se mají chovat atd. Výsledkem je ale často dospělý křesťan navštěvující 

církev, který ví hodně o víře a křesťanství, ale je v něm nenaplněná touha po zážitku 

setkání s nadpřirozeným, božským.145 Podobně jako Katecheze Dobrého Pastýře má 

i Godly play k duchovnímu vedení dětí jiný přístup.  

Godly play je metoda, kterou vytvořil kněz Episkopální církve Jerome Berryman (*1937) 

na základně metod Marie Montessori a inspirován mimo jiné Katechezí Dobrého Pastýře. 

Cílem této duchovní praxe s dětmi je objevit tajemství Boží přítomnosti v našich životech 

– Boha, který nás zve a setkává se s námi uprostřed Písma a duchovní zkušenosti. Godly 

play učí naslouchat Bohu a autenticky a kreativně odpovídat na Boží volání v našem 

životě.146 Zve děti, aby rostly ve svém vztahu s Bohem spíš, než že by je učila o Bohu. Je 

 
144 O´Shea, A comparison of Catechesis of the Good Shepherd and Godly Play, s. 315 
145 Timmer, Godly play, s. 81 
146 What is Godly play https://www.godlyplayfoundation.org/wp-content/uploads/2014/06/What-is-Godly-

Play-Handout.pdf  

https://www.godlyplayfoundation.org/wp-content/uploads/2014/06/What-is-Godly-Play-Handout.pdf
https://www.godlyplayfoundation.org/wp-content/uploads/2014/06/What-is-Godly-Play-Handout.pdf
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zaměřená více na proces než na výsledek. Nejdůležitější je očekávání na Boha – na Jeho 

překvapující, životodárné, nadšené hravé zapojení.147 

Je to kreativní, podnětný a hravý přístup, který si cení procesu, otevřenosti, objevování, 

společenství a vztahů. Godly play modeluje uctívání, příběhy, symboly a rituály 

křesťanských společenství, přičemž účastníky nechává, aby si sami vytvořili relevantní 

a osobní teologický význam skrze přemýšlení a hraní. Když děti samy objeví význam 

příběhu pro jejich život, má to na jejich spiritualitu mnohem větší dopad, než kdyby jim 

to bylo rovnou předložené.148 

Metoda vychází z přesvědčení, že spiritualita je přirozená lidská predispozice, se kterou 

se lidé rodí, že je to něco dynamického, co neustále hledá vyjádření v lidském životě. 

Spiritualita se týká pocitu propojenosti a vztahu člověka k sobě samému, druhým, přírodě 

a Bohu. Je o cestě k dokonalé jednotě.149 Godly play staví na předpokladu, že děti znají 

Boha, ale chybí jim jazyk, aby dokázaly vyjádřit a interpretovat toto poznání. Godly play 

jim nabízí náboženský jazyk křesťanské komunity skrze příběhy a hraní, což jsou dva 

přirozené jazyky dětí.150 Náboženský jazyk působí jako dveře do čisté souhry jednání 

mezi Bohem, sebou samým, ostatními a stvořením. Jazyk pojmenovává a uspořádává 

myšlenky, proto jazyk, který je užíván pro budování reality hraje v této realitě zásadní 

roli. Předjazyková koncepce vlastního já, Boha, ostatních a přírody je těsně spojená 

a komunikuje mezi sebou. Když se do tohoto přidá jazyk, primární vztahy se lámou na 

hraně jazyka jako světlo na hraně hranolu. Jazyk ovlivňuje vztahy, význam a užití 

vědomostí a zkušeností. Duchovní zkušenosti během setkání Godly play jsou ve 

skutečnosti mechanismem, jak být v náboženském jazyce. Tyto zkušenosti posouvají již 

existující duchovní spojení s Bohem a také slouží jako nástroj k zakotvení spirituality 

v křesťanském jazyce a komunitě věřících.151 

Prostředí pro Godly play je stejně jako v KDP velmi pečlivě připravené, je to posvátné, 

kreativní místo, kde jsou děti obklopené materiály k příběhům (2D a 3D figurky, boxy, 

obrázky a symboly), se kterými si mohou volně hrát. Materiálům dominuje postava 

miminka Ježíše a vzkříšeného Ježíše, které zvou k přemýšlení o tajemství inkarnace 

 
147 Timmer, Godly play, s. 89 
148 What is Godly play https://www.godlyplayfoundation.org/wp-content/uploads/2014/06/What-is-Godly-

Play-Handout.pdf 
149 Hyde, Godly play nourishing children´s spirituality, s. 506 
150 Timmer, Godly play, s. 83 
151 What is Godly play https://www.godlyplayfoundation.org/wp-content/uploads/2014/06/What-is-Godly-

Play-Handout.pdf 

https://www.godlyplayfoundation.org/wp-content/uploads/2014/06/What-is-Godly-Play-Handout.pdf
https://www.godlyplayfoundation.org/wp-content/uploads/2014/06/What-is-Godly-Play-Handout.pdf
https://www.godlyplayfoundation.org/wp-content/uploads/2014/06/What-is-Godly-Play-Handout.pdf
https://www.godlyplayfoundation.org/wp-content/uploads/2014/06/What-is-Godly-Play-Handout.pdf
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a vzkříšení. Na stěně visí veliký papír s kruhem tvořeným 52 značkami označujícími 

týdny církevního roku, podle kterých se řídí probírané lekce. Vizuální pomůcky jsou 

v jednoduchém provedení, aby zbytečně neodváděly pozornost dětí od příběhu 

a nechávaly prostor dětské představivosti (často jsou to dřevěné figurky jednoduchých 

obrysů). Godly play místnost je místo objevování a údivu.152 

 

6.3.1 Struktura programu Godly play 

Děti jsou, stejně jako v KDP, rozdělené do skupin podle věku (3-6 let, 6-9 let, 9-12 let). 

Osnova ale zůstává pro všechny děti téměř stejná. Probírá se ve spirále, pro starší děti se 

přidávají další rozšiřující příběhy nebo prohloubení stávajících příběhů. V rámci osnovy 

je dětem umožněno osvojit si čtyři „žánry“ náboženského jazyka – posvátné příběhy, 

podobenství, liturgie a ticho.  

Posvátné příběhy vyprávějí příběhy Božího lidu skrze staletí – stvoření, potopu, 

Abrahama, Exodus, Desatero, schránu smlouvy, chrám, exil a návrat, proroky, 

mudrosloví, Žalmy, Pavlovy cesty a Petrovu vizi. V příbězích se často opakují věty jako 

například – Bůh přišel k Abrahamovi tak blízko a Abraham se cítil tak blízko Bohu; Bůh 

byl s nimi; Bůh jim byl blízko. Skrze to jsou děti zvány do tajemství Boha, který je neustále 

milující, blízký, vstupující do života svého stvoření. Děti se v příbězích identifikují 

s biblickými postavami v jejich hledání a nacházení Boha. Posvátné příběhy jsou často 

sumou mnoha příběhů a kapitol Bible, ze kterých se vypráví jen zlomek, který zdůrazňuje 

určitou pointu, mnoho se z nich vynechává včetně zázračného Božího jednání, naopak 

pro dokreslení přidávají mnoho detailů, které v Bibli zapsané nejsou.   

Podobenství jsou vyprávěné tak, aby vzbuzovaly údiv, objevování, kreativitu 

a přemýšlení za hranice běžného. Děti jsou povzbuzovány k asociacím, k vytváření 

metafor, k očekávání nečekaného, ke zjištění, že podobenství mají mnoho úrovní 

významů.153 Pomůcky k vyprávění podobenství jsou dětem předkládané v pozlacených 

krabicích, které zdůrazňují jejich velkou hodnotu. Podobají se daru, protože podobenství 

jsou dary pro děti, které již jsou jejich. Děti jsou upozorňovány, že je potřeba se na ně 

dobře připravit, že není jednoduché do nich proniknout, je ale třeba nevzdávat se 

a přicházet k nim znovu a znovu, až se jednou pro ně otevřou. Dětem jsou vyprávěna 

 
152 Timmer, Godly play, s. 84 
153 Timmer, Godly play, s. 84 



51 

 

podobenství O dobrém pastýři, O vzácné perle, O rozsévači, O kvasu, O hořčičném 

semínku a O milosrdném Samaritánovi. 

Příběhy liturgie vyprávějí o adventu, Epifanii, křtu, Velikonocích, poznávání 

zmrtvýchvstalého Ježíše, největším podobenství (shrnující 13 příběhů o Ježíši), 

O Dobrém pastýři a Večeři Páně, čtení v synagoze a Poslední večeři a o Eucharistii. 

Některé z těchto příběhů jsou tvořené syntézami různých biblických událostí podle 

církevní tradice. Děti jsou zvány, aby se staly součástí příběhu víry, tak jak ho církev žije 

po dvě tisíciletí.  

Čtvrtým žánrem je ticho. Godly play bere velmi vážně potřebu rozjímavého ticha 

a prostoru pro reflexi, kterou má každý člověk, včetně dětí. V tomto se liší od obvyklých 

programů pro děti, které se je snaží bavit, a tak udržet jejich pozornost. Godly play naopak 

poskytuje klidné, rozvláčné místo pro reflexi. 

Krom toho jsou děti seznámené s některými událostmi, které se staly po sepsání Bible – 

se vznikem církevních symbolů a se životy některých světců.154 155 

 

6.3.2 Průběh jednoho setkání 

U vstupu do místnosti děti ve dveřích uvítá dospělý a zeptá se jich, zda jsou připravené, 

pak je pozve dál. Uprostřed sedí vypravěč, který je také přivítá a pozve, aby se s ním 

posadily do kruhu. Vypravěč je jen jeden z lidí v kruhu, učí se s dětmi, objevuje s nimi 

tajemný vztah s Bohem.  

Vypravěč udělá určitý rituál, který dětem pomůže se zklidnit a připravit, například zapálí 

svíčku. Zeptá se dětí znovu, zda jsou připravené. Důrazem na připravenost jsou děti 

vyzývány, aby se uklidnily, uvědomily si Boží přítomnost a očekávaly. Učí se, že 

přiblížení se k Bohu a důvěřivé očekávání Jeho přiblížení vyžaduje naši připravenost – 

zklidnění, zpomalení, pozorné naslouchání. Následuje modlitba.  

Poté vypravěč pozorně vyndává pomůcky pro daný příběh, přičemž neříká hned, co to je, 

ale nechá děti říkat jejich asociace (např. kus hnědé látky, která bude tvořit podklad pro 

 
154 Timmer, Godly play, s. 84–85 
155 The curriculum of Godly play https://www.godlyplayfoundation.org/wp-content/uploads/2014/06/The-

Curriculum-of-Godly-Play.pdf  

 

https://www.godlyplayfoundation.org/wp-content/uploads/2014/06/The-Curriculum-of-Godly-Play.pdf
https://www.godlyplayfoundation.org/wp-content/uploads/2014/06/The-Curriculum-of-Godly-Play.pdf
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příběh, dětem asociuje sušenku, hlínu…), takto pokračuje s každou rekvizitou, která není 

hned na první pohled jasně rozeznatelná.  

Příběh nemá mnoho slov a důležité věty se v něm opakují. Je vyprávěn pomalu, klidným 

hlasem. Cílem není předat informace, ale pozvat k zapojení se. S během děje vypravěč 

pomalu pohybuje figurkami a příběh přehrává. Ve vyprávění dělá pauzy, aby děti měly 

možnost vstřebat celý zážitek.  

Po dokončení příběhu se vypravěč dětí ptá: Zajímalo by mě, která část příběhu se ti nejvíc 

líbila? Přemýšlím, co je z toho nejdůležitější? Přemýšlím, jestli se v některé části příběhu 

vidíš? Pokud vyprávěl podobenství, pak se ptá na jednotlivé postavy a věci – Co si asi 

myslel? Jak se cítil? Měl radost? Co asi dělal? Má nějaké jméno? Byl jsi ty někdy na 

podobném místě? A nakonec Zajímalo by mě, co skutečně znamená tato věc. Zajímalo by 

mě, co toto celé skutečně znamená. Cílem otázek není vyzkoušet, zda děti dávaly pozor, 

ale spolu s nimi se ponořit do textu, což je způsob modlitby.  

Děti mají často více holistický pohled na život než dospělí. Přirozeně propojují příběhy 

s událostmi svého života. Sdílí své vlastní zkušenosti, nápady a perspektivy a jsou tak 

povzbuzované, aby respektovaly svou vnitřní zkušenost a nacházely slova pro vyjádření 

své vnitřní reality. Vypravěč pozorně naslouchá a oceňuje každou myšlenku.156 

Poté se vypravěč dětí zeptá, co by teď mohly dělat. Mohou si zcela vybrat, jak zareagují 

na slyšený příběh a budou dále pokračovat v přemýšlení. Mohou si vyrábět, kreslit, 

modelovat z Play-Doh, mohou si hrát s příběhem, který zrovna slyšely, nebo se zcela 

jiným příběhem. Mohou pracovat spolu nebo samy. Mohou jen v tichu sedět a přemýšlet. 

Všechny tyto reakce na příběh jsou pokračováním modlitby, kdy jsou děti dále napojené 

na Boha a vyjadřují svou vlastní vnitřní pravdu, která je pro ně smysluplná. Je to hluboce 

hravá práce.157 

Po nějaké době dokončí, co dělaly a znovu si sednou do kruhu. Mají malou hostinu, kdy 

se vzájemně obsluhují, což zrcadlí křesťanské uctívání. Přitom sdílejí s vypravěčem, co 

zrovna dělaly nebo co prožily minulý týden.  

Nakonec jeden po druhém přicházejí za vypravěčem, který jim požehná a propustí je.158 

 
156 Timmer, Godly play, s. 87 
157 Timmer, Godly play, s. 87 
158 „The sower“ full Godly play session https://www.youtube.com/watch?v=wvfVf13GhYA  

https://www.youtube.com/watch?v=wvfVf13GhYA
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6.3.3 Symboly v Godly play 

Godly play hodně pracuje se symboly, když mluví o Bohu. Boha Otce představuje voda 

– voda stvoření, voda Rudého moře, voda křtu (více to nevysvětlují). Ježíš na otázku, kdo 

je, odpověděl – Já jsem světlo světa. Zapálí svíčku, a více to nerozvádí. Duch svatý se 

vznáší ve vzduchu jako holubice (mají dřevěnou holubičku), přichází k nám, když 

potřebujeme jeho útěchu nebo sílu. Je neviditelný, a přesto přítomný jako vůně oleje (dají 

dětem čichnout), zjevuje se v ohnivých jazycích.159  

Přítomnost vzkříšeného Krista popisují tak, že „nějakým způsobem je Ježíš pořád 

s námi.“ Zemřel, ale v neděli našli kámen odvalený a hrob prázdný. Nějakým způsobem 

byl Ježíš s nimi, tak jako je dnes s námi. Jeho smrt a Jeho přítomnost s námi nelze oddělit. 

Je to tajemství Velikonoc, které všechno mění.160 Tak jako plamen svíčky, který se 

zhasnutím promění v dým a rozprostře se všude po celé místnosti. Tak Ježíš je na všech 

místech v každém čase a bude tam, kdykoli budeš potřebovat.161 

Advent představují také pomocí symbolů. Tento čas symbolizuje modrá barva – barva 

královská i vážná, neboť se blíží vážná událost – přichází Král, který nějakým způsobem 

stále přichází. To je tajemství, které je těžké proniknout. Je potřeba se připravit, abychom 

do něj mohli proniknout.162 

Tajemství nechávají tajemstvím. Dávají náznak, ale nevysvětlují to, co ani vysvětlit nelze. 

 

6.4 Shrnutí kapitoly 

Katecheze Dobrého pastýře (KDP) je metoda katolického duchovního formování dětí 

založená na Montessori principech. KDP věří, že dítě má již od křtu hluboký vztah 

s Bohem a potřebuje jen jazyk a prostor, aby mohl tento vztah budovat. Dětem jsou 

biblické příběhy či části liturgie vyprávěny klidně a důstojně, s použitím 3D materiálů. 

Poté mají čas odpovědět na lekci tak, jak samy cítí. Cílem je vtáhnout děti do Boží 

přítomnosti a nechat je samotné objevit význam slyšeného a poznat skrze to Boha. 

 
159 Timmer, Godly play, s. 84 
160 Godly play story: „The faces of Easter“ https://www.youtube.com/watch?v=UlFho5BRyEc  
161 „Holy Baptism“ Godly play https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Juatr2NVOeY  
162 „Advent“ Godly play https://www.youtube.com/watch?v=zgbJIEkZYvQ  

https://www.youtube.com/watch?v=UlFho5BRyEc
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Juatr2NVOeY
https://www.youtube.com/watch?v=zgbJIEkZYvQ
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Základem obrazu Boha je podobenství O Dobrém Pastýři, které buduje religiozitu 

mateřského typu.  

Godly play je anglikánská duchovní praxe postavená také na Montessori principech. Věří, 

že spiritualita je přirozená lidská predispozice, děti znají Boha, jen jim chybí jazyk, aby 

mohly toto poznání vyjádřit a interpretovat. Proto pomáhá dětem osvojit si jazyk 

posvátných příběhů, podobenství, liturgie a ticha. Nesnaží se děti učit o Bohu, ale zve je, 

aby rostly ve vztahu s Bohem, nechává je samotné objevit teologický význam lekcí.  

 

7 Aplikace poznatků na biblické vyučování dětí 

Jak vyplývá z celé práce, existuje více různých přístupů k biblickému vyučování dětí 

a těžko soudit, který je nejlepší. Některé jsou zřejmě vhodnější, některé méně (ty v práci 

povětšinou uvedeny nebyly), ale z praxe je vidět, že i v tomto se projevuje Boží milost, 

přikrývá naše nedostatky a přitahuje si k sobě děti, ať používáme tu nebo onu metodu.  

V principu se zdá, že existují dvě základní nastavení programu – buď je to pestrý 

program, který se snaží děti bavit, prokládaný pohybovými aktivitami, písněmi a hrami. 

Nebo je to program tichý, soustředěný a vážný, který dává prostor k rozjímání. Myslím, 

že oba přístupy jsou dobré, každý se hodí pro jinou příležitost a jiné prostředí. 

Vzhledem k mé osobní praxi se v aplikacích zaměřím spíše na první přístup, druhým se 

ale budu v mnohém inspirovat. 

 

7.1 Příprava programu 

Předškoláci jsou velmi aktivní a činorodí, program by měl být připravený tak, aby se často 

měnily aktivity, nejlépe střídat klidové a pohybové. Děti se také rády zapojují, proto je 

dobré vymyslet, jak by se mohly samy aktivně podílet na činnosti (například hrát při 

zpívání na nástroje, nalepovat obrázky na tabuli, při vyprávění dělat nějaký zvuk, třeba 

vítr atd.) 

Děti mají rády předvídatelný program, protože jim to dává pocit jistoty a bezpečí. Proto 

je vhodné dodržovat pevný programový rámec, kde se pokaždé stejně střídají různé 
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aktivity. Také je možné na začátek vyprávění zařadit nějaký rituál (například děti přivítá 

maňásek, zapálí se svíčka).163 

Předškoláci rádi vyrábějí a kreslí, a tak můžeme zopakovat příběh tematickým 

vyráběním. Případně lze využít oblibu dětí v imitačních hrách a zahrát s nimi příběh jako 

divadlo, kdy děti představují jednotlivé postavy. 

Děti se rády učí písničky a říkanky, takže se určitě budou hodit zpěvníčky s dětskými 

křesťanskými písničkami. Pro větší zapojení a zaujetí dětí pomáhá vymyslet k písničkám 

ukazování.  

Díky oblibě říkanek je možné již předškolní děti začít učit biblické verše zpaměti. Jejich 

paměť je v tomto věku jako houba, učí se s nadšením a snadno, což můžeme využít 

k tomu, aby se jim do paměti ukládaly oddíly z té nejdůležitější Knihy. Poněkud 

překážkou je v tom složitost mnoha veršů pro dětské chápání. Na druhou stranu se tím 

nenechejme odradit. Děti se snadno učí i různé říkanky, které obsahují buď zcela 

nesmyslná slova, nebo slova pro ně neznámá, a vůbec jim to nevadí. Verše, které je 

budeme učit, musíme co nejlépe vysvětlit, ale pokud přeci jen něčemu nebudou úplně 

rozumět, není to tragédie, protože to pochopí později, až se jejich kognitivní schopnosti 

více rozvinou. 

Děti rády vypráví. Je proto dobré udělat si čas na povídání s nimi, nejlépe ještě před 

samotným programem. Děti sdělí, co pro ně bylo důležité a budou pak soustředěnější 

a klidnější na poslouchání příběhu.  

 

7.2 Jaké příběhy vyprávět 

Je otázka, jaké příběhy předškolním dětem vyprávět a jaké ne. KDP a Godly play vypráví 

jen velmi málo narativních příběhů z Bible. Podle Sofie Cavalletti děti nejsou schopné 

odhalit význam textu, který popisuje dějiny, a tudíž příběhů Starého i Nového zákona. 

Dokáží si zapamatovat sled událostí, ale poselství textu jim uniká. Proto jim tyto příběhy 

téměř neříká. Pokud se dětem vypráví, hrozí podle Cavalletti, že se pro ně stanou pouhou 

historií a později již nebudou mít chuť se nad nimi více zamýšlet, protože je už přece 

znají z besídky. S tímto postojem se skutečně setkávám. Je ale správné předcházet tomu 

 
163 Jungová, M., Bůh má všechny děti rád! s. 116 
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tak, že tyto příběhy nebudeme říkat? Možná by se mohl spíše zlepšit způsob, jakým se 

příběhy předkládají dospívajícím, pomoct jim, aby dokázali uvidět v dávno známém 

příběhu nové hloubky a poselství. Věřím, že i když v narativních příbězích předškoláci 

neuvidí všechny poklady, mohou skrze ně poznávat, jaký je Pán Bůh, jak jedná se svým 

lidem, a to rozhodně není málo.  

Samozřejmě nejsou pro předškoláky vhodné všechny starozákonní příběhy. Některé jsou 

těžko pochopitelné i pro dospělého. Mnohé také obsahují hodně krveprolití, proto se 

obáváme, jak je děti přijmou. Často je ale možné tuto stránku věci ve vyprávění prostě 

nezmiňovat a využít toho, že dětem samotným většinou nedojde, co všechno se ve 

skutečnosti v příběhu stalo (například při slavném dobytí Jericha). I když i zde nás mohou 

překvapit zvídavé a rozumově vyspělé děti, které se budou doptávat a příběh domýšlet.  

Některé příběhy by ale bez krveprolití ztratily smysl – například poražení Goliáše, 

Abrahamovo obětování Izáka (a následné zabití beránka) nebo poslední rána v Egyptě. Je 

otázka, zda je dětem vyprávět, nebo ne. Některé děti mohou být na toto velmi citlivé. Na 

druhou stranu děti obecně berou tyto události s mnohem větší samozřejmostí než my 

dospělí. Stačí se zamyslet nad klasickými pohádkami pro děti – z pohledu dospělého jsou 

plné krutostí a zabíjení (např. Červená Karkulka, Jeníček a Mařenka) a děti je mají přesto 

rády. Mnoha dětem v přijetí těchto příběhů pomáhá rigidní černobílá morálka a víra 

v imanentní spravedlnost, podle které je správné a očekávané, že zlí lidé budou potrestaní. 

Díky tomu považují za zcela spravedlivé, když zlý Goliáš, Egypťané, Midjánci nebo 

Kenaanci jsou zabití. Jako malé děti proto možná přijmou tyto příběhy snáze než 

v pozdějším věku.  

Velkou měrou vnímání těchto příběhů ovlivňuje také doprovodná vizualizace – zda jsou 

použité obrázky samy o sobě děsivé, nebo jsou nakreslené velmi prostě, nevinně a hezky. 

Děti jsou ve svém názoru vázané na vzhled, proto obrázky hodně ovlivní, jak budou 

příběh vnímat.  

Co s příběhy, které popisují zázraky? V KDP ani Godly play je nevyprávějí, aby si je děti 

nespojily s pohádkami a čaroději. Děti skutečně mají kvůli fantazijnímu magickému 

myšlení sklon vidět za vším tajemné síly. Na druhou stranu se jim všechno, čemu 

nerozumí, zdá magické. Kvůli nevyvinutému logickému myšlení ještě nejsou schopné 

rozlišit události, které jsou z fyzikálního hlediska nemožné, tudíž jsou skutečně zázračné, 

a ty, které možné jsou. Pro děti je zázračných mnoho věcí. Mohou proto s poměrnou 
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samozřejmostí přijmout vyprávění o velkém zázraku, a naopak obrovsky žasnout nad 

něčím, co možné je. Proto si nemyslím, že je nutné příběhy o zázracích vynechávat. Navíc 

v Bibli jsou Izraelci vyzýváni, aby vyprávěli svým dětem o velkých skutcích, které Bůh 

v minulosti konal (Dt 6,20–23; Ž 78,3–6). Tato vyprávění slyšely jejich děti od 

nejútlejšího věku. Proto věřím, že jsou vhodné i dnes pro naše nejmenší. 

Paní Cavalletti zjistila, že už předškolní děti jsou schopné odkrývat význam textu, který 

něco naznačuje. Svou metodu z velké části staví na podobenstvích a má tento způsob léty 

osvědčený. Proto věřím, že má smysl dětem podobenství vyprávět. Je možné se inspirovat 

způsobem KDP a Godly play a nesnažit se podobenství dětem vysvětlovat a analyzovat. 

Je potřeba jim vysvětlit, co podobenství obecně jsou, že skrývají velké poklady, které ale 

není snadné objevit (pro inspiraci je možné použít úvod z lekcí Godly play na youtube164). 

Poté je s dobrou vizualizací převyprávět a vstoupit tak s dětmi do podobenství. Je dobré 

držet se co nejpřesněji textu Bible, aby se zachovala metafora tak, jak jí Ježíš říkal. Po 

převyprávění můžeme dětem vhodnými otázkami pomoct v přemýšlení. Je třeba mít na 

paměti, že děti jsou na jiné vývojové úrovni než dospělí, nemůžeme jim proto nutit své 

vlastní pohledy a výklady; jsou pro ně zatím nesrozumitelné. Zřejmě si najdou výklad 

textu zcela jiný, než jaký vidíme my. To ale vůbec nevadí, protože podobenství nemají 

jeden správný výklad. Je to dobrý způsob, jak dětem dát zažít, že Bůh a Boží království 

je něco, co nemůžeme nikdy plně pochopit naším rozumem, co nedokážeme obsáhnout 

a popsat. Je to tajemství, které nás přesahuje a do kterého budeme vždy jen nahlížet 

a krůček po krůčku pronikat. Tento rozměr tajemství, úžasu a úcty nám myslím v našich 

besídkách často chybí.  

Krom narativních textů je možné předškolákům vyprávět i některá proroctví, jak to dělají 

v KDP. Děti jsou otevřené pro chápání symbolů, proto když použijeme proroctví 

obsahující nějaký ztvárnitelný prvek (například světlo, miminko, kontrasty), můžeme 

tímto způsobem malé děti zvát do tajemství Ježíšovy inkarnace a jeho života a podpořit 

tak vědomí, že Ježíš skutečně byl i plně Bohem.  

 

 
164 „Parable of the great pearl“ Godly play https://www.youtube.com/watch?v=h-

b3T7HfXYY&list=PLd8UFTdIPH2cdkUutFNa1_8Pp_nyyZytc&index=2  

https://www.youtube.com/watch?v=h-b3T7HfXYY&list=PLd8UFTdIPH2cdkUutFNa1_8Pp_nyyZytc&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=h-b3T7HfXYY&list=PLd8UFTdIPH2cdkUutFNa1_8Pp_nyyZytc&index=2
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7.3 Pomůcky k příběhu 

Kvůli dětskému intuitivnímu myšlení a ikonickému způsobu reprezentace velmi pomůže 

srozumitelnosti příběhu jeho znázornění pomocí obrázků, postaviček, rekvizit či 

převleků. Je ale potřeba mít na paměti, že pokud používáme poměrně realistická 

znázornění nebo rekvizity, děti si budou danou postavu či věc představovat přesně tak, 

jak jim ji ztvárníme. U detailních obrázků je potřeba dát si pozor na výraz tváře postav. 

Děti předpokládají, že emoce se přímo projevuje v chování a výrazu. Pokud obrázek 

neodpovídá prožívání biblické postavy, je dobré to případně dětem okomentovat 

(například Tady na obrázku je nakreslený tak, že se vůbec neusmívá, ale ve skutečnosti 

měl velikou radost a byl moc šťastný.) Obrazy a představy, které si děti vytvoří, v nich 

dlouho zůstávají. Proto je dobré dát si na výběru pomůcek opravdu záležet. Velmi vhodné 

mi přijdou 3D figurky používané v KDP a Godly play, které umožňují příběh souběžně 

s vyprávěním hrát. Díky své jednoduchosti je také odbouraný problém s tím, že by si děti 

myslely, že daná postava vypadá skutečně tak, jak je znázorněná. Naopak to dává prostor 

fantazii a umožňuje vtisknout postavě jakékoli emoce. Problém je ale s dostupností 

takového materiálu a většími nároky na skladovací prostory.  

Pokud pro znázornění Pána Ježíše používáme obrázky, doporučuji kvůli fixaci dětí na 

obraz záměrně používat více různých znázornění. Tím děti vedeme k uvědomění si, že je 

to pouze pomocné zobrazení, že tak Ježíš ve skutečnosti nevypadal. 

Při použití obrázků (například v Powerpoint prezentaci) je vhodné mít je jednoduše 

a jasně kreslené, s co nejméně prvky, žádné rušivé pozadí plné různých lidí a předmětů. 

Děti se v nich lépe vyznají a jasně vidí, co je podstatné. Příliš podrobné zobrazení může 

odvést pozornost od hlavní linie příběhu.  

Kromě zraku je dobré zapojit do vnímání příběhu i další smysly, podle toho, co se 

k danému příběhu hodí. Můžeme je nechat sáhnout si do písku, na tvrdý kámen, kožešinu, 

trní. Můžeme přinést různé vonné látky – koření, voňavky, oleje. Nebo jim dát něco 

ochutnat. 

Předškolní věk je Zlatý věk dětské hry. Proto, pokud je to možné, je dobré nechat děti, 

aby si po převyprávění příběhu samy mohly s pomůckami hrát – zkusit si dávat obrázky 

na flanelograf, pohrát si s figurkami, vyzkoušet si rekvizity. Mohou skrze to také lépe do 

příběhu proniknout a nechat ho na sebe působit.  
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7.4 Jak příběhy vyprávět 

Předškoláci mají velmi rádi vyprávění pohádek, proto je velký potenciál, že se pro ně 

poslouchání biblických příběhů stane oblíbenou aktivitou. 

Než začneme samotný příběh vyprávět, můžeme dětem ukázat Bibli a říct, že všechno, 

co uslyší, se skutečně stalo a je to zapsané v Bibli. Tu pak po celou dobu necháme 

v blízkosti, aby si s ní děti již od mala propojovaly příběhy a získávaly k ní vztah. Někdy 

můžeme v rámci vyprávění příběhu přečíst určitou větu přímo z Bible, děti rády vidí, že 

si to skutečně nevymýšlíme. Myslím, že je dobré se při vyprávění co možná nejvíce držet 

textu Bible. Nepřimýšlet si zajímavosti a detaily, které v Bibli nejsou, pokud to není nutné 

pro pochopení příběhu. Myslím, že je na místě určitá bázeň před Božím slovem a respekt 

k němu a z toho vyplývající snaha předat ho co možná nejvěrněji dětem. Když se děti 

vžijí do příběhu, mívají spoustu otázek na detaily, na to, co bylo dál, jak se tento jmenovat 

atd. Pokud daná informace není v Bibli napsaná, ani se nedá z textu odvodit, můžeme 

dětem popravdě říct, že nevíme, protože to v Bibli napsané není. Děti tuto informaci 

přijímají velmi dobře a podtrhuje to pro ně věrohodnost příběhu, vidí, že jim neříkáme 

něco, co jsme si vymysleli, ale to, co je skutečně zapsané v Bibli.  

Děti ještě nejsou schopné v příbězích rozlišovat mezi významnými a nepodstatnými 

informacemi. Při vyprávění proto není dobré zabíhat do přílišných detailů nebo sdělovat 

dětem nějaké zajímavosti, které ale nejsou pro pointu příběhu podstatné. Hrozí totiž, že 

si děti z celého příběhu zapamatují právě tyto nepodstatné drobnosti. Je potřeba dopředu 

promyslet, co je důležité říkat pro pochopení hlavní myšlenky a co je možné vynechat. 

Centrace omezuje myšlení dětí pouze na jeden aspekt problému, příběh by měl být proto 

dostatečně zjednodušený na jednu dějovou linii, na jednu myšlenku, kterou celou dobu 

sledujeme.  

Předškolní děti charakterizuje egocentrismus, teprve se učí vidět svět očima druhého 

člověka. Porozumění příběhu může pomoct, když dětem budeme popisovat pocity postav, 

jejich přemýšlení, aby se jim lépe podařilo vžít do příběhu a chápat děj. Schopnost 

empatie je omezená dojmem, že se emoce vždy přímo projevují chováním. Při vyprávění 

je proto dobré všechny emoce postav nejen slovně popsat, ale také je jasně vyjadřovat 

našim chováním (mimikou, postojem těla, tónem hlasu). Shoda verbální a neverbální 
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komunikace napomáhá porozumění. Tak se vyprávění příběhů stává částečně 

i pantomimou. 

Je ale možné také emoce postav jen naznačit a po převyprávění příběhu se ptát dětí, jak 

si asi myslí, že se ta osoba cítila. Děti se díky tomu samy více zamyslí nad příběhem 

a zkusí se do postav vcítit. Zároveň se také učí regulovat vlastní emoce. 

Děti jsou velmi citlivé, mají živou představivost a často trpí různými strachy, proto při 

vyprávění opatrně s napětím a nebezpečím (například není vhodné nechat přijít 

obrovského muže převlečeného za Goliáše). Je třeba dopředu přemýšlet o všech děsivých 

nebo emočně náročných místech příběhu a pokusit se najít rovnováhu mezi vzrušujícím 

vyprávěním a přílišným zdramatizováním.165 Jak je vidět v KDP a Godly play, jiná 

možnost je převyprávět příběh bez jakékoli dramatizace, klidně a vážně. Možná se tento 

způsob bude k některému příběhu hodit více. Záleží také na připravenosti dětí 

k naslouchání takovému vyprávění.  

Malé děti (zvlášť 3–4leté) bezděčně přijímají, cokoli jim vypravěč řekne. Je proto potřeba 

vyvarovat se manipulativním a sugestivním výrokům a tezím.  

Vnímání času je pro předškoláky povětšinou omezené na tady a teď. Nemají ještě 

vyvinutou představu plynutí času. S tím je třeba v příbězích počítat. Všechno minulé, 

dávné, jim splývá s pojmem včera. Těžko chápou, jak dlouho něco trvalo (Izrael putující 

po poušti 40 let; Noe 80 dní v lodi). Je třeba jim to vysvětlovat představitelnými příklady 

(například Miminko, které se na poušti narodilo, vyrostlo v chlapce, pak v dospělého 

a pak se samo stalo otcem a celou tu dobu byli na poušti; Noe musel na lodi mockrát 

spinkat). Je dobré zamyslet se, jestli časový údaj je pro daný příběh stěžejní, jestli je 

potřeba se jím zabývat, nebo zda je možné ho jen okrajově zmínit a pro pochopení hlavní 

myšlenky není nezbytný.  

Co se týče matematických představ, předškoláci stále potřebují k pochopení počtu 

názorný příklad. Proto má smysl jim říkat počet něčeho, pokud je to pro ně představitelné 

– například když jim ukážeme počet na prstech. Vyšší čísla už jsou pro ně zcela beze 

smyslu. Místo toho používáme obecné pojmy a přirovnání – třeba obrovské množství, 

velikánská hromada, tolik lidí, že by se vůbec nevešly do této místnosti ani na celý dvůr 

atd.    

 
165 Allistonová, Jak vyprávět příběhy, s. 88 
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Předškoláci ještě nejsou zatížení logickým myšlením, což je v něčem při vyprávění 

výhoda. Věci, nad kterými se my pozastavujeme, klademe si otázky, obáváme se, jak je 

děti vezmou, ony berou zcela samozřejmě (například příběh o potopě – pokud jim 

explicitně nebudeme vyprávět, jak se všichni krom těch, co byli v arše, utopili, pak se děti 

klidně budou radovat z toho, jak Pán Bůh zachránil Noeho rodinu a nebudou se 

pozastavovat nad tím, kolik jiných lidí a zvířat zemřelo). Absence klasického logického 

myšlení ale neznamená, že děti o příběhu nepřemýšlí. Často nás mohou překvapit 

otázkami, nad kterými nás nikdy nenapadlo přemýšlet. 

Dle Osera děti věří v Boha, který aktivně zasahuje do života lidí a trestá je nebo odměňuje 

podle toho, jak se chovají. Děti dobře vědí, že za špatné chování má přijít trest. 

V příbězích je proto dobré dávat důraz na milost – i když děláme špatné věci, Bůh je 

milostivý a netrestá nás, ale odpouští nám, pokud ho poprosíme.  

Obecně je třeba při volbě způsobu vyprávění vždy vycházet z individuality každého 

dítěte, jeho osobnostních charakteristik, temperamentu, schopností a limitů. Jinak 

budeme vyučovat zvídavé, rozumově nadprůměrné dítě, jinak dítě s nějakým zdravotním 

či sociálním handicapem.  

 

7.5 Morálka v příbězích 

V předškolním věku děti berou morální pravidla jako objektivně daná, neměnná 

a černobílá. Chování, které je ve shodě s těmito pravidly, je správné, to, které není, je 

špatné. Jsou naučené, že například lež, krádež, ubližování zvířatům, vražda atd. se nemají 

dělat, a proto jsou vždy špatné. To trochu komplikuje vyprávění biblických příběhů, které 

nejsou morálně černobílé. Rachab lže vojákům, aby ochránila zvědy, Elíša lže syrské 

armádě. Abraham zabíjí beránka místo Izáka. Pán Bůh nechává zabít všechny prvorozené 

v Egyptě. Děti v předškolním věku ještě nechápou, že někdy je přijatelné a správné to, co 

je jinak obecně špatné. Uniká jim smysl jednotlivých morálních pravidel a nadřazenost 

některých norem nad jinými. Proto myslím, že je lepší se těmto morálním dilematům 

v příbězích vyhnout, přejít je tak, aby neupoutaly dětskou pozornost, těžko se jim totiž 

vysvětlují.  

V některých situacích nemusí děti dobře poznat, zda bylo chování biblické postavy dobré 

nebo špatné, zvlášť když v příběhu není jasný pozitivní nebo negativní následek, případně 
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trest, podle kterého by dokázaly čin ohodnotit. Ještě víc je pro děti situace matoucí, pokud 

po dobrém chování následuje komplikace, kterou mohou vnímat jako trest (například 

Josef se zachová správně, přesto jde do vězení), neboť děti hodnotí jednání podle jeho 

důsledků. Proto je dobré jim v příběhu také říct morální hodnocení daného činu 

(například: Josef to udělal správně, Pán Bůh z něj měl radost. To, že ho dal pán do vězení, 

bylo velmi nespravedlivé. Ale Pán Bůh Josefa neopustil… V jiném případě například Ale 

to bylo moc špatné, že to udělal, to se Pánu Bohu vůbec nelíbilo.) 

 

7.6 Jak vytvářet obraz Boha 

Předškolní děti mají úsudek vázaný na vzhled, je pro ně těžké představit si něco, co 

neviděly. Proto je velká výzva, jak jim představit Boha, kterého nikdy nikdo neviděl.  

Po vzoru KDP bych nejdříve dětem představila vtěleného Boha Ježíše Krista, a to pomocí 

podobenství O Dobrém Pastýři. Tím se pokládá základ obrazu Boha, který je milující, 

pečující a přijímající, který je zná jménem, vede je a chrání. Toto podobenství rozvíjí 

religiozitu mateřského typu, kterou malé děti vývojově potřebují.  

Dále můžeme pokračovat v představování Ježíše skrze jeho život a skutky. Toto KDP 

nedělá, přiklání se pouze k podobenstvím, protože Ježíš sám lidem zjevoval svou identitu 

tímto způsobem. Jeho posluchači ale zároveň s těmito podobenstvími byli svědky 

Ježíšova jednání, viděli, jak se chová, co dělá, jak mluví s lidmi, viděli Jeho zázraky. 

Proto myslím, že bychom měli dětem zprostředkovat i tento pohled na Ježíše. Skrze 

příběhy jim ukazovat Ježíše, který byl člověkem a skrze podobenství je zvát do tajemství, 

že byl i vtěleným Bohem, že je tu stále nějakým způsobem s námi, že je živý i dnes.  

Boha Otce děti poznávají skrze starozákonní příběhy, ve kterých sledují Jeho jednání 

s Božím lidem. Představujeme jim ho také jako Otce Pána Ježíše, což v nich mimovolně 

vyvolává představu osoby vzhledem podobné Ježíši. To je poněkud chybný obraz Boha, 

ale k jeho korekcím bude docházet s tím, jak se bude dítě duchovně vyvíjet.  

Obraz Boha Otce můžeme rozšiřovat pomocí biblických metafor. Předškoláci jsou 

schopní chápat jednoduché metafory, pokud jsou pro ně představitelné. Je vhodné jim to, 

k čemu Boha přirovnáváme, co nejvíce vizuálně ztvárnit. Pokud je to možné, nechat děti, 

aby si věc osahaly, vyzkoušely, poznaly její vlastnosti. Případně aby si vyzkoušely to, co 

dělá daná osoba (zahradník, hrnčíř). Pak pomocí otázek vést děti k přemýšlení, proč je asi 



63 

 

Bůh připodobňován právě k této věci nebo osobě. Některé biblické metafory jsou pro děti 

rozebrané v knížce Jaký je Bůh?166 Ta ukazuje Boha jako hrnčíře (Iz 64,8), déšť (Oz 6,3), 

pastýře (Iz 40,11), architekta (Žd 11,10), slunce (Ž 84,12), orla (Dt 32,11), zahradníka (Jr 

2,21), skálu (Ž 71,1.3), lampu (2. Sam 22,29) atd.  

Obraz Ducha svatého můžeme vytvářet pomocí různých symbolů, kterými je 

představován v Bibli. Nejznámějším symbolem je holubice ukazující volnost, jemnost 

a útěchu, kterou nám přináší. Je ale dobré doplnit ji dalšími symboly, jinak si budou děti 

představovat Ducha svatého jako ptáčka. Je možné použít olej a jeho vůni, kterou nejde 

vidět, ale můžeme jí cítit. Nebo vítr, který nevidíme, ale cítíme jeho vanutí. Oheň, který 

očišťuje.  

Některé děti mají ze svého rodinného prostředí velmi negativní předporozumění slova 

„duch“ a je těžké tento obraz změnit. Proto může být v určitých specifických skupinách 

dětí vhodné nahradit pojmenování Ducha svatého Jeho jiným biblickým jménem, 

například jménem Přímluvce. Toto slovo pravděpodobně děti ještě neznají, nemohou mít 

tedy špatné předporozumění. A ve slovu je vhodně obsaženo, že s námi mluví a že je při 

nás.  

Při vytváření představy Boha u dětí je potřeba mít na mysli, že jim podvědomě předáváme 

představu, kterou my sami o Bohu máme. Je tato představa správná? Není to jen nějaká 

karikatura Boha? 

To, co dětem ale nejvíce utváří představu Pána Boha, jsme my. Naše jednání s dětmi – 

způsob, jak s nimi mluvíme, zda jim odpouštíme, nasloucháme, milujeme je a přijímáme 

– ale také náš vztah s Pánem Bohem. Děti jsou velmi všímavé k tomu, jakým způsobem 

o Bohu mluvíme, zda Ho opravdu milujeme, radujeme se z Něj, rádi o Něm vyprávíme, 

zda se rádi a upřímně modlíme. Tím se v nich může upevňovat obraz Boha, který je dobrý, 

milující a důvěryhodný.  

Naše osobnost, náš vztah s Pánem Bohem a vztah k dětem je proto nad všechny 

vyučovací metody. 

 

 
166 Erickson, Nelson, Jaký je Bůh? 
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7.7 Aplikace příběhu pro děti 

Je obvyklé mít připravenou jednu myšlenku, která je pro děti do jejich života relevantní, 

a kterou tudíž chceme, aby si z příběhu zapamatovaly. Tuto myšlenku zdůrazňujeme 

v průběhu vyprávění a zopakujeme ještě na konci příběhu. Aplikace se často týkají nějaké 

Boží vlastnosti – chceme, aby si děti na základě příběhu zapamatovaly, že Pán Bůh má 

určitou vlastnost, jedná s námi určitým způsobem. Taková aplikace se ale většinou zapíše 

pouze do hlaviček dětí (pokud vůbec), ale ne do jejich srdcí.  

Další možnost je aplikace, která se zaměřuje na to, co by děti měly nebo neměly dělat, 

jak by se měly chovat. Často je to na základě Ježíšova jednání s druhými, kdy odpouštěl 

svým nepřátelům, neoplácel zlým za zlé, miloval ty, kdo ho nenáviděli. Toto pak dáváme 

za příklad předškolákům – když tě kamarád bouchne, neměl bys mu to vrátit. Problém ale 

je, že v tomto věku se děti teprve učí nastavovat hranice, učí se umět dát najevo, co se jim 

líbí a co ne, co je v pořádku a co už je za přípustnou mírou. Je důležité, aby se toto naučily 

rozeznávat a prosazovat. Teprve, až budou mít vytvořené zdravé jasné hranice, je možné, 

aby nechaly druhé lidi je někdy překročit bez toho, aby jim to oplatily. Chtít to po nich 

před tím může být pro jejich vývoj velmi škodlivé. Samozřejmě je učíme odpouštět, ale 

odpuštění u předškoláků přichází až poté, co se viník omluví a je spravedlivě 

potrestaný.167 Proto pozor na aplikace tohoto typu.  

Aplikací může být také ryze praktické jednání, třeba to, že si budeme všímat, jak krásně 

Pán Bůh stvořil naši zem, budeme dávat pozor na zvířátka a rostliny. Budeme sledovat, 

jak rostou a žasnout nad tím. Budeme se od nich učit chválit Boha, nebát se, být pilní. 

Budeme pečovat o svá těla, protože jsou stvořená Bohem k Jeho obrazu. Necháme se 

ohromit množstvím hvězd na noční obloze atd.  

Jak je vidět na metodách KDP a Godly play, aplikací, tedy kýženým vlivem na život 

dítěte, může být samotný prožitek z příběhu, údiv nad tajemstvím Božího království, 

lidského života, Ježíšovy stálé přítomnosti s námi. Může to být upřímná vděčnost Pánu 

Bohu, která se projeví spontánní modlitbou. Může to být posvátná úcta před něčím, co 

nás přesahuje. Nebo hluboký pokoj a spočinutí, radost, pocit přijetí a sounáležitosti, 

jistota, že je milované. To je víc než jen teoretické vědění, je to skutečné zažití této reality, 

 
167 Staněk, Vývojové aspekty odpuštění, s. 23 
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a to je to, co děti skutečně proměňuje. Myslím, že o tyto aplikace bychom se měli 

pokoušet především.  

 

7.8 Modlitba 

Úkolem učitelů Bible je vytvořit takové podmínky, aby se dítě mohlo setkat s Pánem 

Ježíšem, aby Mu skrze příběhy naslouchalo a zažilo, jak je milující, štědrý a pečující. 

Takové setkání v dětech může automaticky vyvolat vděčnost a úžas, které jsou způsobem 

modlitby. Je to modlitba, která plyne ze srdce, nejen z rozumu. Děti pak můžeme svým 

příkladem vést k tomu, aby svou vděčnost formulovaly do slov modlitby.  

Děkovná modlitba se vyhýbá skutečnosti, že předškoláci mají tendenci vnímat modlitbu 

jako magickou, jako kouzelnou formulku, kterou řeknou, a stane se podle toho. Toto 

vnímání je nejvíc znát u prosebných modliteb. Proto je dobré začít s dětmi modlitbami 

děkovnými, aby zažily, že modlitba je o vztahu s Bohem, že je to odpověď na Jeho 

jednání, že je to dialog. Pak můžeme přidávat i aspekt prosby. 

Pro děti jsou důležité rituály a gesta. Ke zklidnění k modlitbě proto může pomoct rituál 

sepnutí rukou a zavření očí.  

Děti mají modlitbu často spojenou jen s určitým časem, rituálem (před jídlem, před 

spaním). To je ale možné změnit příkladem rodičů. Pokud se rodiče spontánně nahlas 

modlí během dne za různé záležitosti a situace, které přichází, pak věřím, že i pro děti 

bude zcela přirozené začít reagovat na různé situace modlitbou. Možná ještě nechápou 

zcela význam a účinek modlitby, ale mohou se modlit svými slovy a kdykoli během dne. 

 

7.9 Shrnutí kapitoly 

Program pro předškoláky by měl být jasně strukturovaný, se střídáním aktivit. Vyprávěné 

příběhy jsou z celé Bible, ale ne všechny, zvláště starozákonní, jsou vhodné. Při 

vyprávění se drží co nejvíce textu Bible, vynechávají se zbytné detaily, pokud je potřeba, 

popisují se a předvádí emoce postav, drží se jedna hlavní myšlenka a dějová linie. 

Souběžně s povídáním se příběh vizualizuje. Bere se v úvahu omezení dětí ve vnímání 

času a počtu. Morálně rozporuplné příběhy se raději vynechávají. Způsob vyprávění se 

přizpůsobuje individuálním rozdílům dětí.  
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Obraz Boha se začíná utvářet představením Pána Ježíše, například skrze podobenství 

O Dobrém Pastýři. Dále se rozvíjí evangelijními příběhy a dalšími podobenstvími. Obraz 

Boha Otce se utváří hlavně skrze starozákonní příběhy a metafory. Obraz Ducha svatého 

pomocí symbolů.  

Vliv příběhu na dítě může být nová vědomost o Bohu, o sobě a o světě, a o tom, jak se 

má chovat. Kýženým výsledkem je ale spíše prožívaný úžas, vděčnost, pokoj a radost 

a z toho pramenící spontánní modlitba.  
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8 Závěr 

Děti se rodí s vrozenou spiritualitou, mají schopnost vnímat duchovní stránku života 

a instinktivně se vztahují k nadpřirozenému. Rolí dospělých je tuto jejich přirozenou 

vlastnost kultivovat, rozvíjet a směřovat k živému Bohu. Děti vyrůstající v křesťanských 

rodinách mají často od malička hluboký vztah s Bohem, chybí jim jen jazyk, který by jim 

umožnil tyto duchovní prožitky vyjádřit a interpretovat. Úkolem katechety je proto děti 

tento jazyk učit skrze vyprávění biblických příběhů a vytvářet prostor, ve kterém se 

mohou setkat s Bohem.  

Cílem vyprávění biblických příběhů proto není naučit děti něco o Pánu Bohu, ale pozvat 

je do hlubšího vztahu s Bohem. K tomu napomáhá srozumitelně prezentovaný příběh, do 

kterého mohou děti vstoupit a setkat se v něm s Bohem, prožít Jeho lásku a přijetí, Jeho 

velikost i tajemství.  

Z poznatků vývojové psychologie, vědeckého zkoumání duchovního vývoje 

i z osvědčených metod duchovního formování dětí vyplývá několik doporučení, jak 

efektivně předávat biblické příběhy na základě specifik přemýšlení a vnímání 

předškolních dětí. Důležitější, než metody a pomůcky, je ale vztah katechety k dětem – 

zda je skutečně miluje a přijímá – a jeho vztah k Pánu Bohu – zda to, co jim o Pánu Bohu 

vypráví, také žije, zda na něm vidí upřímný a hluboký vztah s Bohem. Naším úkolem je 

být dobrými reprezentanty Boha, být svědky víry a vytvářet dětem prostředí, ve kterém 

se mohou setkat s Bohem.  

Doufám, že tato práce poslouží těm, kteří se věnují biblickému vyučování předškolních 

dětí. Snad v ní najdou inspiraci a praktické tipy, jak co nejlépe dětem předávat zvěsti 

Bible a jak jim pomoct, aby se setkaly s Pánem Ježíšem a prohlubovaly svůj vztah s Ním.   

 

„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.“ 

Mk 10,14  
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