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Toto je text legálně získaný z: www.psychotesty.psyx.cz  

 
 

.Předškolní období. 
 
PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz  

 
"já to zvládnu" 
 
Tato vývojová fáze začíná po třetím roce života a končí nástupem do 
školy. Dítě v předškolním období asi nejvíce charakterizuje silná snaha 
být aktivní a přenášet již získané a právě získávané schopnosti do praxe. 
 
Myšlení předškolního dítěte je typické svým egocentrismem a vázaností 
na přítomnost a vnější znaky. Důsledkem sebestřednosti myšlení je 
zkreslování takové reality, která dítěti z nějakého důvodu nevyhovuje - 
pokud je neúplná, subjektivně ohrožující nebo ji dítě nedokáže pochopit, 
neváhá skutečný stav věcí doplnit nebo překroutit. Dítě je také 
přesvědčené o tom, že svět je přesně takový, jak se mu jeví. Ve svých 
úsudcích hodně spoléhá na nápadné vnější znaky, přičemž ignoruje 
ostatní, méně nápadné vlastnosti objektů. 
 
Dítě si začíná "mluvit pro sebe" - mluví nahlas, ale jeho proslov není 
určen nikomu dalšímu. Tento typ projevu předchází tzv. vnitřní řeči, 
komunikaci sama se sebou, která se bude později uplatňovat v 
přemýšlení a regulaci chování. 
 
Pro tento věk je typická velmi živá představivost, a to tak živá, že 
představy dítě občas přimíchá k realitě. O "skutečnosti" výsledné směsi 
je pak pevně přesvědčeno. Podobným způsobem mění i vzpomínky. Tím 
si dítě přizpůsobuje realitu vlastním potřebám, což má velký význam pro 
vyváženost jeho duševního života. S touto fantazijní úpravou skutečnosti 
souvisí problém lhaní předškolních dětí. Dítě v tomto věku málokdy lže v 
pravém slova smyslu - lež je totiž složitá mentální operace, kterou 
předškolák neovládá. Takže pokud tvrdí, že "tu vázu neshodil, ona spadla 
sama", je téměř jisté, že je o pravdivosti svého tvrzení přesvědčen a ze 
svého hlediska tedy nelže. Shodil vázu, ta se rozbila, dostal strach z 
trestu a aby se toho strachu zbavil, ve svých představách si celou událost 
převyprávěl a nové verzi uvěřil. (V takových případech je přínosnější 
domluva směrem k budoucnosti, než dokazování dítěti, že si vymýšlí.) 
 
V posuzování dobrého/špatného chování je pro dítě kritériem, zda 
následuje odměna nebo trest. Postupně si osvojuje a chápe další normy 
chování, které přebírá od rodiny. Začíná se rozvíjet svědomí, jehož 
existence se navenek projevuje jako pocity viny dítěte při porušení 
nějaké - již přijaté - normy. Identita dítěte je tvořena tím, jak je 
hodnoceno ostatními, pro něj významnými, lidmi. Dítě se chce podobat 
rodičům a tak nekriticky přejímá jejich způsoby chování, názory atp. 
 
Do této vývojové etapy spadá i vytvoření pohlavní identity, tj. 
uvědomění si, že to které pohlaví je trvalým, neměnným znakem. Tohle 
ví už čtyřleté dítě. Jeho zájem o genitální oblast, zkoumání rozdílů mezi 
mužem a ženou a případná masturbace nejsou v předškolním věku 
patologickými jevy; v tomto období je to normální. S rozvojem pohlavní 
identity souvisí převzetí pohlavní role, tedy způsobů chování a myšlení v 
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EQ-TEST 

 Test emoční 
inteligence Dokážete 
komunikovat s druhými, 
umíte správně odhadnout, 
jak se cítí? Vládnete svým 
emocím nebo ony ovládají 
vás? 
 

OSPAT 

 Test typů a 
poruch osobnosti Jaké je 
celkové zaměření vaší 
osobnosti? Nemáte 
některé vlastnosti příliš 
silně nebo naopak příliš 
slabě vyvinuté? 
 

BITEPT 

 Test psychických 
poruch Dělá vám starosti 
vaše psychika? Chcete 
pomoci odhadnout, jak 
jste na tom s duševním 
zdravím? 
 

FULJOB 

 Test profesní 
orientace Na jakou školu 
nebo práci se hodíte? S 
jakou profesí ladí vaše 
osobnost? 
 

MEMREX/COGIT 

 Test paměti a 
test mentálního výkonu. 
Jak funguje vaše paměť? 
Jak dobří jste v 
zapamatování a vybavení? 
Myslí vám to pružně, 
rychle a bezchybně? 
Neselháváte v pozornosti? 
 

Online testy na 
www.psychotesty.psyx.cz 
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Online programy 
proti úzkosti a 
depresi 
 
* zbavte se svých potíží z 
pohodlí svého domova 
 
* zcela anonymní 
 
* potřebujete jen zájem a 
internet 

 
www.velka.zlutasova.cz 

 
 

Test duševního Test duševního Test duševního Test duševního 
zdraví zdraví zdraví zdraví ---- MENFIT MENFIT MENFIT MENFIT    
 

* posuzuje pozitivní i 
negativní vlivy na vaši 
psychiku 
* zjišťuje možný výskyt 
nejčastějších 
psychických poruch 
 
www.psychonet.czwww.psychonet.czwww.psychonet.czwww.psychonet.cz    
 
 

Stáhněte si 
relaxaci v mp3 
 
* relaxační metody 
pomáhají proti úzkosti,  
stresu, při potížích se 
spánkem a jiných 
problémech  
 
www.relaxace.psychoweb.cz  

 

závislosti na pohlaví. Ztotožnění se s příslušnou pohlavní rolí je 
výsledkem sociálního učení (v rodině, kontaktem s vrstevníky, 
prostřednictvím médií apod.). Děti jsou v tomto ohledu velmi citlivé, 
důrazně odmítají věci typické pro druhé pohlaví a upřednostňují kontakt 
s vrstevníky téhož pohlaví. 
Projevem pokračujícího osamostatňování se z vazby na rodiče je zájem o 
kontakt s vrstevníky. Nejvýznamnější rozdíl mezi vztahem s rodiči a 
vztahem s vrstevníky je v symetrii - vzhledem k rodičům je dítě v 
podřízené pozici, zatímco s vrstevníky vstupuje do rovnocenného vztahu. 
Předškolní dítě si za kamaráda vybírá dvojníka, tj. někoho, kdo se mu 
subjektivně co nejvíce podobá. To je důsledkem stále přetrvávajícího 
egotismu*, kdy dítě za ideálního kamaráda považuje někoho přesně 
stejného, jako je ono samo. Ve vrstevnické skupině se dítě učí 
prosazovat své názory a dělá to způsobem, který si dříve osvojilo v 
rodině, přičemž krajními póly jsou agresivita na jedné a nadměrná 
poddajnost na druhé straně. Míra úspěšnosti, v jaké se dítěti podaří 
integrovat do vrstevnické skupiny, se stává součástí jeho identity. 
Typické a normálně se vyvíjející dítě v předškolním věku je hravé, 
aktivní, projevuje živý zájem a snaží se uplatňovat své schopnosti v 
praxi. Nemá rádo jakékoli odlišnosti od normálu, protože ty příliš 
komplikují situaci; dítě v tomto věku tíhne k jasným a jednoduchým 
závěrům. 
Toto období končí nástupem do školy, který je možný tehdy, když je na 
to dítě dostatečně zralé. Zralost se týká jak fyzické, tak i psychické 
oblasti. Až po 6. roce nastává např. schopnost dobře rozlišovat písmena 
a koordinovat pohyby očí; tyto schopnosti, stejně jako delší koncentrace 
pozornosti nebo větší citová stabilita aj., jsou závislé na zrání centrální 
nervové soustavy a mozkových hemisfér. 
 
Počátek školní docházky je pro dítě velmi náročnou životní etapou a 
úlohou rodiny je dítěti toto období maximálně usnadnit. To se děje již 
preventivně v předcházející výchově, přičemž se doporučuje důraz na 
celkovou úroveň chování dítěte a jeho schopnost navazovat sociální 
kontakty spíše než např. učit dítě perfektně číst a počítat. Těmto 
dovednostem se naučí ve škole, nakonec je to její základní funkcí; do 
školy by mělo jít "vyzbrojeno" spíše dovednostmi ze sociální oblasti. 
 
* Egotismus 
Zaměření pozornosti na vlastní já typické v raných fázích vývoje. Projevuje se naprostou 
absencí sebekritiky a prosazováním se i na úkor druhých. Egotismus je odrazovým 
můstkem k vytvoření zdravých vztahů se sociálním okolím. 
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Psychologie na internetu: 
www.psychotesty.psyx.cz > online psychologické testy 
www.psychoweb.cz > články z psychologie, výtahy z knih 
www.psychonet.cz > inteligentní testy osobnosti  
www.profi.psychonet.cz > psychologické testy pro firmy a personalistiku 
www.velka.zlutasova.cz > online programy proti depresi a úzkosti 
www.chytra.zlutasova.cz > kurzy základů psychologie přes internet 
www.relaxace.psychoweb.cz > relaxace v mp3 ke stažení 
www.psyx.cz > testy, poradna, hypnóza 

Inteligentní test 
osobnosti IES 

 
* hodnotí 14 klíčových 
lidských vlastností 
 
* podrobné vyhodnocení 
bez čekání, ihned  
 

www.psychonet.cz 
 

 


