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The society defines itself not always and entirely by how it works

but also by how it plays.

— Carl Honoré



K zamyšlení…

 Hrají si dnešní děti méně? Více? Jinak?

 Mohou mít na hru dětí vliv rodiče? Kamarádi? Prostředí, kde vyrůstají?

 Má hra vliv na jejich vývoj a rozvoj? Je důležitá?

 Co ztrácíme, když si nehrajeme?



Hra a spontánní hra

 specifický pojem; ne opakem, ale spíše protipólem „práce“

 neustálený sémantický význam pojmu; otázka kultury, historického kontextu

 mnoho teorií hry; pravděpodobně ale existuje evoluční přesah hry

4 podmínky spontánní hry:

 - dobrovolnost

 - volba

 - nekontrolovanost

 - nestrukturovanost



Výzkum v oblasti spontánní hry u dětí

 hra má pozitivní vliv na rozvoj kognitivních schopností

 na hru má pozitivní vliv pocit kontroly nad hrou

 pro hru jsou významné podněty; čím více podnětů tím lépe

 do hry dnešních dětí se promítá technický pokrok

 roste tendence rodičů upřednostňovat organizované aktivity pro děti před 

volným pohybem



Hyperprotektivita – co to znamená?

 Hyper-, řecká předpona s významem nad-, pře-, nadmíru

 Protektivní - mající ochranný účinek

 = nevhodný výchovný styl, kdy „ve snaze chránit dítě před každým rizikem 

brání rodiče dítěti v postupném získávání dovedností, které jsou nezbytné

právě pro účelné zvládání nevyhnutelných rizikových situací“ (Langmeier & 

Krejčířová, 2006, s. 270).

 = taková ochrana, jež nekoresponduje se skutečnou mírou ohrožení a jež je 

nadměrná vůči objektivní míře rizika



Hyperprotektivita & moderní 

technologie

 dnešní doba bezpečnější než kdy dříve (pokrok, výchova, zodpovědnost) 

 hyperprotektivita roste (rodiče dávají najevo svou úzkost + mají prostředky k 

jejímu „utišení“)

 Odpovědi ochraňovaných jedinců (Ungar, 2009): 

 ústup/přijetí fikce o riziku

 potvrzení kompetence skrze vyhledání „vlastního“ rizika

 www.najdute.cz

http://www.najdute.cz/


Výzkum

 zkoumání souvislostí mezi spontánní dětskou hrou a hyperprotektivitou

 populace: ČR, osoby 18+; narodili se a vyrůstali do 10 let na území dnešní ČR

 vzorek 239 respondentů získán pomocí Google online dotazníku 

Dotazník:

1. část vlastní konstrukce mapující spontánní hru ve věku 10 let respondenta
(demografické údaje, počty hodin hry venku a vevnitř ve věku 10 let, způsobu

a frekvence kontroly rodiči při hře, vážnější úrazy, nemoci, popis běžné hry

venku)

2. dotazník PBI (Parental Bonding Instrument) v online podobě mapující míru

protektivity subjektivně vnímanou respondentem u obou rodičů do věku 16 let



Výběrový soubor

 Počet Průměr Směrodatná 

odchylka 

Minimum Maximum 

Muži 110 43,92 16,03 18 75 

Ženy 129 34,71 14,91 18 75 

Celkem 239 38,95 16,1 18 75 

 



Souvisí počet obyvatel obce, kde dítě vyrůstá, s tím, kolik 

hodin si hraje venku, když je mu 10 let?

ANO.

počet obyvatel obce počet hodin hry 1 dítěte



Souvisí aktuální věk respondenta s počtem hodin hry, když 

mu bylo 10 let?

ANO.

aktuální věk respondenta počet hodin hry (týdně) v 10 letech



Souvisí počet hodin hry se skórem protektivity rodičů?

NEPROKÁZÁNO.

počet hodin hry skór protektivity rodičů



Souvisí počet úrazů dítěte hry se skórem protektivity

rodičů?

NEPROKÁZÁNO.

počet úrazů dítěte skór protektivity rodičů
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Shrnutí a další vývoj tématu

 Spontánní hra je pro dítě klíčová

 Existuje míra ochrany, která už je nebezpečná

 Budoucnost:

 Výzkum: VS = 10leté děti (srovnání s nejmladší generací)

 Zviditelnění tématu i na poli širší veřejnosti

 Poskytnutí reflexe rodičům a dalším pracovníkům v dětmi ohledně výchovy a 

přístupu k dětem 



Děkuji za pozornost.



DISKUZE…



Zdroje

Tato prezentace vznikla na podkladě pramenů bakalářské diplomové

práce „Mizení spontánní hry u dětí jako důsledek hyperprotektivity“.

Práce je volně dostupná na:

http://theses.cz/id/hjovf5?info=1;isshlret=spont%C3%A1nn%C3%AD%3B

;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dmizen%C3%AD%20spont%C3

%A1nn%C3%AD%20hry%26start%3D1

http://theses.cz/id/hjovf5?info=1;isshlret=spont%C3%A1nn%C3%AD;;zpet=/vyhledavani/?search%3Dmizen%C3%AD spont%C3%A1nn%C3%AD hry%26start%3D1

