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Dítě při vstupu předškolní výchovy (Říčan 2004) 

• období tzv. identifikace, kdy se dítě s rodiči ztotožňuje, přejímá jejich 
názory, hodnoty a přání; IDENTIFIKACE je velmi silná a trvalá vazba 

• do života dítěte vstupuje další „vlivná“ osoba – jeho první učitelka 
(model chování a jednání) 

• rodiče a mateřská škola společně utvářející celoživotní IDENTITU 
osobnosti dítěte 

• jedním z hlavních nástrojů, kterým dospělí vládnou je FORMATIVNÍ 
hodnocení 



Formativní hodnocení jako utváření 

Formatio (lat.) – dávat určitý tvar, vtisknout konkrétní podobu, utvářet, 

Formace jako utváření osobnosti:

• individuální povahové vlastnosti jako iniciativnost, vytrvalost, vědomí 
povinnosti, ochota pomoci, samostatnost apod. 

• počátky uvědomělého regulování a usměrňování vlastního chování

• všechno, co dítě zajímá, co si pamatuje, pozoruje, poznává a o čem 
přemýšlí je spojeno s pozitivními citovými vztahy (Kuric, 2001)



"Hle, jste v mých rukou jako hlína 
v rukou hrnčířových." (Jr 18,6)

HLÍNA - OSOBNOST DÍTĚTE

• je daná, nemohu změnit její podstatu. 

• je různá, podle toho jaká je, musím reagovat.

• je tvárná, „živá“



Hrnčíř - učitel

• hrnčíř v sobě nese umění mistra, u 
kterého se vyučil 

• v hrnčíři je také otištěno vše, o do něj 
vložili jeho rodiče, prarodiče, jeho děti 
a přátelé 

• to, co jej PŘESAHUJE mu dává 
schopnost tvořit 



Formace předpokládá PŘESAH (transcendenci)

• transcendence je to, co přesahuje skutečnost vnímanou smysly a dává 
jí VYŠŠÍ SMYSL/VÝZNAM.

Transcendence (uvědomování si přesahu) je jedním z hlavních 
motivačních zdrojů výkonu pomáhajících profesí včetně učitelské: 

1. Mistrovství

2. Autonomie 

3. SMYSL - plyne z vědomí PŘESAHU (D. H. Pink, Drive/Pohon, 2017) 



Děti a PŘESAH 

• „děti předškolního věku si zcela přirozeně kladou nejdůležitější 
filozofické otázky“ (M. Lipmann, Filozofie pro děti) 

• Bravená, N. (2016). Přesah a jeho význam pro socializaci a formování 
dítěte jako osobnosti. Praha: PedF UK. 



VÝCHOVA jako TVORBA

• Rozhoduji, zda vytvořím mísu nebo vázu. 

• Dokud je hlína tvárná, tak ji zpracovávám. 

• Výsledný tvar je vypálen a setrvalý. 

• Mísu mohu ozdobit, ale už z ní nemohu udělat
vázu - IDENTITA DÍTĚTE



Hodnocení – nástroj v rukou učitele

• Hodnocení doprovází dítě od narození a je tedy něčím, 
co očekává 

• Hodnocení je pro učitele to, co ruce pro hrnčíře  



Sebehodnocení - obrat hodnocení k dítěti

Honzík:   „Mám to dobře?“

Učitelka: „Co myslíš?“ 

Honzík:   „Že ne“ 

Učitelka: „Proč si to myslíš?“

…

Nechávejte děti objevit, že nejlepším zdrojem hodnocení jsou oni samy 



Výchova k sebehodnocení je založena na utváření:

1. vnímání sebe v kontextu světa 

2. sebe-úcty, sebe-uznání jako předpokladu pro 
schopnost nestranně posuzovat vlastní jednání. (Ricoeur
1993 IN: Pelcová 2013) 



Utváření sebe-úcty, sebe-uznání vlastní 
IDENTITY (Ricoeur 1993 IN: Pelcová 2013) 

1. Rozpoznat sebe sama – schopnost být sám sebou 
na základě vlastního hodnocení, volit právě tu jednu 
možnost, tu svou. Za ni potom nést i odpovědnost, tj. 
přijmout závazek, něco slíbit, ctít svůj slib.

2. Stabilní setrvalost v čase – splnit přijatý úkol, vůle 
dovést věc do konce, dodržet dané slovo, věrnost. 

3. Schopnost přejít od otázky „co jsem“  k otázce 
„kdo jsem“ – odlišovat to, jak mě vidí druzí (co pro 
ně jsem), a tím, kým skutečně jsem. IDENTITU nelze 
stavět na představách druhých, ani těch 
nejbližších, mám-li být sám sebou. 
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