
1,2 - lezení po čtyřech, ne po kolenou 
3,4 - prohnout (vyklenout) záda, ruce pod bradu 
5,6 - dřep, znázornění růžku (ruce k hlavě) 
7,8 - vzpor klečmo, zvednout hlavu. 
Pozn.: Dětem objasníme neznámá slova i v jiném kontextu. Zapůjčené texty z materi-
álů mateřských škol. 

Ručičky, tleskejte 
Hrajeme a zpíváme, ručičkama tleskáme: 
takhle malý ptáček lítá, ptáček lítá, 
mušky chytá -
paci, paci, paci, paci, 
s muškou do hnízda se vrací. 
Hrajeme a zpíváme, ručičkama tleskáme: 
takhle bílý motýl lítá, 
Jenda s Mařenkou ho chytá, 
paci, paci, paci, paci, 
to umějí jenom ptáci. 

1.6 - tleskání rukama, kruhové rozestavení dčtí 
2.7 - stoj rozkročný, upažit, podřepy 
3.8 - výpon, vzpažit 
4.9 - tleskání rukama 
5 - poklus na svoji značku 
10 - poklus po tělocvičné, znázornění letu ptáka. 

HODNOTY DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ 
Jitka Čížková, Ivana Nováková 

Pozornost, která je věnována problematice hodnot a hodnotové orientaci dětí, je v 
naší literatuře nedostačující už proto, že účinnost výchovného působení je závislá na 
znalosti détí, na něž vychovatel působí. Nemáme-li dostatek poznatků o motivech 
chování, postojích a přáních dětí, naše výchovné úsilí zpravidla nebude účelné. 

Poznávání hodnotové orientace dětí, která se během života sice stále vyvíjí, její 
nevhodný vývoj však může svým směrem omezit optimální vřazení jedince do spo-
lečnosti, se z tohoto pohledu jeví jako podstatné pro výchovnou práci. Můžeme říci, 
že poznávání individuálních hodnot je předpokladem porozumění dítěti, jeho potře-
bám a tím i jeho možnostem přiměřené adaptace na společenské prostředí. 

Zabýváme-li se hodnotou z hlediska významu pro člověka, můžeme ji charakteri-
zovat jako vztah ke skutečnosti, vznikající z nějaké potřeby konkrétního člověka a z 
jeho začlenění do sociálního prostředí. Pro záměr naší studie, poznat potřeby, přání a 
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hodnoty dětí žijících trvale v dětském domové, jsme zvolily srovnání preferencí těch-
to dětí s détmi z rodin. Sledovaly jsme dčti mladšího školního včku, což se nám zdá-
lo vhodné zejména proto, že o hodnotové orientaci zde nelze uvažovat jako o určitém 
stálém a neměnném zaměření a právě toto věkové období poskytuje možnost sledovat 
orientaci dítěte danou jeho sociální zkušeností. 

Vycházely jsme z předpokladu, že hodnotová orientace dětí trvale žijících v dět-
ských domovech se liší od hodnotové orientace dětí žijících v rodinách a dále, že dčti 
z dětských domovů dávají přednost věcné orientaci proti dětem z rodin, které prefe-
rují sociální prostředí. 

Vzhledem k psychické vyspělosti dětí jsme použily metodu projektivní techniky, 
kterou jsme samy sestavily a nazvaly: "Co bys chtěl mít ve svém domečku ?" Metoda 
je založena na práci s obrazovým materiálem. Má dvě části. V první části si děti vy-
bírají jeden ze čtyř "domečků", v němž by chtěly žít. 

1. domeček zobrazuje rodinu s jedním dítětem, matka telefonuje, otec sedí na bal-
kóně v houpacím křesle, byt je vybaven mnoha různými technickými předměty. 

2. domeček zobrazuje rodinu, se dvěma dětmi, které si hrají v dětském pokoji, 
matka v kuchyni umývá nádobí, otec se dívá v obývacím pokoji na televizi. 

3. domeček zobrazuje rodinu se třemi dětmi, jeden chlapec přináší matce do ku-
chyně nákup, druhý chlapec leží v posteli s šátkem kolem krku, děvčátku spolu s ot-
cem uklízí v obývacím pokoji. 

4. domeček zobrazuje rodinu se sedmi dětmi a babičkou. Všichni se společně baví, 
hrají na kytaru, "Člověče nezlob se !". byt je vybaven jen základním nábytkem. 

Druhá část je založena na sestavování vlastního domečku. Dítě dostane 34 karti-
ček s 24 obrázky předmětů a 10 obrázky osob. Na prázdný karton papíru velikosti pů-
vodních panelů "domečku" si dítě vybere 10 nejžádanéjších osob a předmětů, které 
by chtělo mít ve svém domečku. Metodu jsme doplnily rozhovorem s dítětem při prá-
ci s obrázky. Dítě bylo dotazováno proč volí ten který domeček a určitý obrázek k 
sestavení "svého domečku". 

Pomocí uvedené metody jsme provedly výzkum u dvou skupin dětí, a to 25 dětí z 
dětského domova a 25 dětí z rodin. V obou skupinách byl stejný počet chlapců a děv-
čat (14 chlapců, 11 děvčat), děli byly ve včku od 6 do 10 let. 

V první části našeho sledování jsme nezaznamenaly staticky významný rozdíl ve 
volbě obrázků rodin, tj. výběr ze čtyř různých "domečků". 
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Tabulka č. 1: Volba obrázků zobrazujících živo/ rodiny 

pros t řed í obr . č. 1 obr . i. 2 obr . č. 3 obr . č. 4 E 
dětsky domov 7 7 8 3 25 

rodina 3 5 8 9 25 
celkem 

10 12 16 12 50 

K vyhodnocení získaných výsledků jsme použily test nezávislosti chf-kvadrát pro 
kontingenční tabulku, který nepotvrdil významnost rozdílu volby typu rodiny u děti 
žijících v dětském domově nebo v rodině. Z výše uvedené tabulky však můžeme za-
znamenat, že děti z rodin volí častěji velkou rodinu se sedmi dětmi a méně často ro-
dinu s jedním dítětem než děti z dětských domovů. 

V druhé části, kdy měly děti z předložených obrázkových kartiček utvořit svůj do-
mov podle instrukce: "Co bys chtěl mít ve své domečku ?", se však náš předpoklad o 
rozdílné hodnotové orientaci dětí žijících v různém sociálním a výchovném prostředí 
potvrdil. Děti z dětského domova z celkového počtu 250 obrázků zvolily 52 osob a 
198 věcí. Dčti z rodin vybraly ze stejně omezeného počtu 250 obrázků 79 osob a 171 
věcí. Vyhodnocením údajů z testů chí-kvadrát jsme získaly potvrzení statisticky vý-
znamného rozdílu mezi preferencemi hodnot dětí sledovaných skupin. (Získaný vý-
sledek 7,5405, stupeň volnosti 1,5 % hladina významnosti, testovací kritérium 3,841. 
Závěr je jistý na 95 %.) 

Tabulka č. 2: Volba žádoucích osob do "svého domečku" 

dětský domov rodina 

osoby počet % počet % 

maminka 9 17,30 18 22,78 
latinek 5 9.61 17 21,52 
babička 9 17,30 10 12,66 
dědeček 4 7,69 7 8,86 
chlapec 6 11,56 5 6,33 
dívka 7 13,46 7 8,86 
malý chlapec 5 5,76 2 2,53 
děvčátko 2 3.84 3 3,80 
batole 1 1,96 3 3.80 
kojenec 6 11,56 7 8,86 celkem 

52 100,00 79 100,00 

Předpokládáme, i e děti v obou skupinách volily osoby, k nimž mají určitý vztah. 
U dětí z rodin převažovala volba rodičů a prarodičů. Děti z dětského domova neza-
znamenaly významnější preferenci žádné konkrétní osoby. 
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Mezi volbou určitých věcí u dčtí z rodin a z dčtského domova nejsou příliš velké 
rozdíly. U obou skupin je nejčastčji vybírána televize, psací stůl a magnetofon. Pře-
kvapující je výběr houpacího křesla na 3. místč v pořadí u dčtí z dětského domova. 
Zajímavý je i rozdíl v preferenci mísy s jídlem a skříně se šatstvem, které děti z dět-
ského domova umisťují na 4. a 5. místč. Rovněž volba knihovny dětmi z rodin na 5. 
místč oproti 18. místu u dčtí z dčtského domova dokumentuje rozdílné postoje k hod-
notám věcného prostředí u námi zkoumaných skupin. 

Malé rozdíly jsou ve významu, který přikládají děti obou skupin zvířatům. Větší 
roli při orientaci dítěte na určitý předmět hraje věk. Mladší děti volí častěji hračky 
(medvídka, stavebnici), zatímco starší dčti magnetofon, kytaru, šicí stroj. Můžeme ří-
ci, že děti z dětského domova si do "svého domečku" vybíraly častěji věci, jejichž 
nedostatek někdy pocítily, např. jídlo, šaty, křeslo, tedy věci, které děti z rodin pova-
žovaly patrně za samozřejmé. 

Také věk, kdy dítě z rodiny odešlo, se projevil v prezentované vazbě. U dčtí, které 
odešly z rodin v útlém věku, se projevila větší vazba na věci. Děti, které byly odebrá-
ny z rodin jako starší, vykazují větší pouto k osobám, což dokumentuje poněkud větší 
zastoupení osob při výběru kartiček do "svého domečku". 

Tabulka č. 3: Volba žádoucího předmětu do " svého domečku". 

détský domov rodina 

předmét počet % počet % 

televize 18 9.04 16 9.48 
psací stůl 16 8,07 12 7,01 
houpací křeslo 14 7,07 7 4.09 
skííft se Šatstvem 13 6,56 9 5,26 
mísa s jídlem 12 6.06 5 2.92 
pes U 5,55 10 5.48 
papoušek 10 5,05 11 6.43 
magnetofon 9 4,54 13 7.60 
medvídek 9 4,54 5 2,92 
počítač 9 4,54 • 8 4,67 
kytara 8 4.04 8 4.67 
video 8 4,04 8 4.67 
kočka 8 4,04 9 5.26 
knihovna 7 3,53 10 5,84 
akvárium 7 3,53 9 5.26 
jízdní kolo 7 3.53 7 4,09 
auto 7 3,53 6 3.50 
šicí stroj 7 3,53 4 2,33 
lyže 5 2,52 9 5,26 
kopací míč 5 2,52 2 1,16 
dort 5 2,52 3 1,57 
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dětský domov rodina 

předmět počet % počet % 

květina 5 2,52 4 2,33 
stavebnice 5 2,52 2 1,16 
stan 3 1,51 2 1,16 

celkem 
198 100,00 171 100,00 

Naše výsledky odpovídají poznatkům autorů, zabývajících se projevy psychické 
deprivace dčti v ústavních zařízeních (Robertson, Bowlby, Langmeier, Matějček), 
kteří zjišťují tři fáze v chování dětí odloučených od matek a umístěných v ústavu. Po 
první fázi protestu, následuje fáze zoufalství, která vede ke sklíčenosti a apatii, aby 
ve třetí fázi vyústilo v popření potřeby po citové fixaci na "mateřskou osobu". Děti se 
sice mohou připoutat k nějaké osobě, která je ošetřuje, nebo k sourozenci, s nímž 
jsou společně v ústavu. Nemají-li však k dispozici takovou osobu, ztrácejí vztah k li-
dem a upoutávají se spíše na věci. Výsledky naší práce potvrzují, že absence klad-
ných citových vztahů vedou k zúženému vývoji hodnotové orientace, což může mít v 
pozdějším životním období za následek narušený vztah k ostatním lidem a vyústit až 
v asociální chování. 

Vzhledem k malému vzorku sledovaných dětí, nelze naše zjištění přeceňovat. Pre-
zentované poznatky by měly směřovat k vychovatelům z ústavních zařízení, aby ak-
centovali ve své práci rozvíjení vztahů mezi dětmi a všemi dalšími osobami, s nimiž 
mají děti možnost se v tomto prostředí setkávat. Domníváme se, že při sledování 
hodnotového zaměření dětí je možné použít metodu popsané projektivní techniky ve 
výchovné práci, protože poskytuje dostatečné informace o přáních dítěte. Po dalším 
rozpracování by se případně mohla stát i tréninkovou technikou k rozvíjení hodnoto-
vého zaměření dětí do oblasti sociálních vztahů. 

K POSLÁNÍ PORADENSKÝCH CENTER PRO SLUCHOVÉ POSTI-
ŽENÉ 
Miloš Potměšil 

Časná péče o sluchové postižené děti má bezesporu nejvýznamnější postavení v 
celém systému speciální výchovy. Z odborné literatury máme možnost se seznámit s 
různými směry a typy výchovné péče o děti s vadami sluchu. Současné směry péče o 
sluchově postižené děti ve světě se odvíjejí ze závěrů a doporučení porady sektoru 
vzdělávání OSN - UNESCO v červnu roku 1984. (1) Z obsahu využijeme alespoň ně-
které teze: 

- není již nutné považovat neslyšící dítě pouze za pacienta s vadou, ale za osobnost, 
která má specifické potřeby a podstatný potenciál pro rozvoj; 
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