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muže a ženy na základě genderové rozdílnosti, historickým průřezem sleduje proměny 

muže jako otce, stejně tak zaznamenává a vyhodnocuje působení mužů v institucích pro 

předškolní výchovu či myšlenky význačných teoretiků výchovy, kteří se působením muže 

na předškolní dítě zabývali. Zmiňuje iniciativy, které se zabývají či zabývaly zapojením 

muže do interakce s dítětem předškolního věku. Projekt v praktické části nastiňuje jednu 

z možností, kterak zajistit mužské pracovníky pro preprimární školství. 
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Úvod 

Muž je, ať už jej hodnotíme z hlediska přístupu, aplikace autority nebo obecně 

genderové specifikace, nedílnou součástí výchovy dítěte, a to jak ve výchově školního 

věku, tak ve výchově předškolní. A je jedno, zda hovoříme o výchově volné, rodinné, kde 

vystupuje jako otec, nebo institucionální, kde reprezentuje genderový vzor dané kultury a 

společnosti. 

Jelikož výchovu vnímáme nejčastěji jako nástroj pro předávání tradic a zkušeností a 

jako možnost, jak seznámit neznalého jedince se světem, je jasné, že v ní musí být 

rovným dílem zastoupena obojí pohlaví, neboť obojí se vyznačují jiným přístupem k věci 

a náhledem na svět. Díky tomu vzniká pevný a efektní systém, utvořený pozvolným 

upevňováním rolí otce a matky v rodinném životě, trvající po staletí. 

Současná doby však tento model vystavuje „erozním" vlivům a zásadnějším 

změnám okolností, které jsou srovnatelné s děním v době průmyslové revoluce. A proto 

právě dnes, kdy dítě častokráte ztrácí mužský vzor v rodině, a to z důvodů vysoké 

rozvodovosti a narůstajícího počtu svobodných matek, je třeba nacházet alternativní 

řešení, která by mu měla poskytovat dostatečný prostor pro ztotožnění se s mužským 

vzorem chování (zejména v případě chlapce) anebo alespoň pro hlubší seznámení se 

s mužským modelem chování. 

Jednou z prvních možností, kde je možné chybějící vzor úspěšně nahradit je 

mateřská škola - první instituce mimo rodinu, se kterou se dítě setkává, první místo, kde 

skutečně začíná fungovat samo za sebe, začíná chápat složitější sociální interakce, 

skupinovou hierarchii. 

Mateřská škola však často podceňuje tuto svou roli a i v případě, že má zájem na 

její plnění, vyvstává problém se zajištěním vhodných pracovníků. Čas od času se přesto 

objeví iniciativy, dávající si za cíl zvýšit četnost zapojení muže do předškolní výchovy. 

Povětšinou se jedná o lokální zájem, zaštítěný soukromou osobou nebo organizací, jež 

bohužel nemívá delšího trvání. Nízká zdokumentovanost a provázanost jednotlivých 

projektů je mimo jiné důvodem, proč doposud nedošlo k nějaké organizovanější 

iniciativě, ať už ve státním měřítku anebo rovnou pod patronátem například Evropské 

unie (Euridice). 



Právě tato skutečnost nutí k zamyšlení. Přestože mnohé jevy a průzkumy dokazují, 

že muži by měli zájem i o práci v MŠ, zatím se nedaří efektivně nacházet společnou řeč, 

spojit požadavky předškolních výchovných systémů a mužských pracovníků. 

A tak se nabízí otázka - jestliže první instituce pro předškolní výchovu byly taktéž 

doménou mužů, nebylo by dobré obrátit se zpět a hledat řešení v minulosti? Neboť 

v současné době se setkáváme s fenoménem feminizace školství, a není to problematika 

pouze České republiky, nýbrž se s ní setkává mnoho jiných států celého světa. Jestliže se 

zaměříme pouze na předškolní výchovu, můžeme konstatovat, že stavy mužů v této 

oblasti bývají často na úrovni statistické chyby. 

Tato práce se má pokusit nalézt odpovědi na dané otázky na základě vyslovených 

faktů, přestože zaujmout jednoznačné stanovisko je povětšinou nemožné. Praktická část 

pak představí návrh projektu na zapojení muže do předškolní výchovy, jež je vytvořen pro 

české podmínky. 



1. Teoretická část 

1.1. Genderová problematika 

Muž není stejný jako žena. A pokud chceme zkoumat vzájemnou diferenciaci mezi 

nimi, nevystačíme si pouze s popisem biologických rozdílů, musíme přihlédnout i k tomu, 

jak daného člověka formovala kultura, jakému tlaku odolával v daném čase dané 

společnosti. 

Právě rozdílnost mezi pohlavími, resp. lépe „genderová rozdílnost" (viz kapitola 

„Genderová rozdílnost" [ ) vyústí ve zřejmý úsudek, že jeden gender se projevuje jinak 

než druhý a tudíž je vhodné, aby povětšinou fungovaly ve společné interakci, neboť 

jedině tak vzniká možnost utvořit si ucelený náhled na celou fungující společnost. Řečeno 

lakonicky - tato kapitola se bude snažit dokázat, proč je přílišná feminizovanost 

předškolní výchovy, a to nejen té řízené, ale i domácí, méně vhodná než výchova se 

zapojením ženy i muže. Respektive - bude se snažit nastínit výhody i nevýhody 

mužského přístupu, které by se projevovaly právě při pedagogickém působení. 

1.1.1. Pojem gender 

Jednou z prvních věcí, kterou je třeba pro přehlednost udělat, je konstituování 

výrazu „gender". Tento termín se v současné době používá často a v nej různějších 

kontextech a snad právě tato nadužívanost vede k tomu, že málokdo chápe jeho pravý 

význam, neboť tento bývá zastřen mnohými chybnými interpretacemi. 

Termín gender se začal formovat v souvislosti s demokratizací společnosti, jež bývá 

následována otevíráním do té doby tabuizovaných sociálních či rasových témat. Je tedy 

zřejmé, že o jeho konstituci se tedy zasloužily především Spojené státy americké a to 

v první polovině 19. století. 

Necháme-li v případě USA stranou otázky rasy, je jasné, že právě demokracie 

přinášela půdu pro svobodné vyjadřování a svobodnou volbu napříč společností. Ženám 

přinesla právo na majetek, vzdělání a v neposlední řadě i právo volební. Pravda, i přesto 

byly ženské možnosti omezené a to zejména díky přetrvávajícímu konservativismu, jež 

zapříčinil fakt, že některá práva byla vyloženě formální (většina žen se například právě k 

volbám nedostavila a když, často volila stejně jako muži, ať už ve slepé důvěře, 

z donucení anebo prostě z důvodu, že muž měl ve své době lepší přehled právě díky větší 

svobodě konání). 
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Nicméně postupné uvědomování si skutečnosti, že není možné posuzovat člověka 

jen podle určitého znaku, v tomto případě podle pohlaví, vedlo k tomu, že bylo třeba 

nějak popsat, co tedy dělá muže mužem a ženu ženou, pakliže to není pouze otázka 

genetické výbavy. Tudíž se začalo o mužství a ženství mluvit v širším kontextu, který 

přesahoval biologický rámec a do tvorby osobnosti zapojil i společnost a kulturu. Tento 

soubor je označován jako gender, český ekvivalent se většinou nepoužívá, ve starší 

literatuře se objevuje termín rod, méně často pak pohlavnost (tato se totiž názvem kryje 

s pohlavností biologickou). 

Gender je tedy nejčastěji definován jako „sociálně utvářený soubor vlastností, 

chování, zájmů, vzhledu, jež je v konkrétní společnosti spojován s obrazem ženy anebo 

muže. Tento soubor podléhá dějinnému a kulturnímu formování, je tedy zjevné, že je 

proměnlivý".1 

Bohužel, v dnešní době často dochází k jisté desinterpretaci tohoto pojmu. Právě 

vyškrtnutí pohlavní příslušnosti jako jediného charakterotvorného prvku vede k tomu, že 

k ní bývá přihlíženo stále méně. To vytváří mylnou iluzi, že ženy (myšleno obecně, 

plošně) jsou schopny suplovat muže téměř při kterékoli činnosti (pochopitelně vyjma 

těch, které jsou limitovány fyzickými vlastnostmi) a naopak. I toto by mohl být jeden 

z mnoha důvodů, proč se v současnosti kupříkladu tradiční rodina netěší takové úctě jako 

v minulosti a je považováno za běžné, když je dítě vychováváno pouze jedním rodičem. 

Je záhodno sdělit, že ne každý se ztotožňoval a ztotožňuje s genderovou teorií. Jako 

hlavní důkazní materiál, který ji má legitimovat, se používá popis začleňování lidí s tzv. 

Turnérovým syndromem do společnost. 

Turnérův syndrom je vrozené onemocnění, jehož podstatou je absence chromozomu 

X (sestava pohlavních chromozómů je tedy XO). Vyskytuje se s četností jednoho případu 

na zhruba 2500 novorozených děvčat. I s touto genetickou vadou se povětšinou profilují 

jako ženy, v prenatálním období a nejrannějším dětství často bez významnějších příznaků. 

Proto bývá Turnérův syndrom na rozdíl od dalších podobných genetických chorob často 

diagnostikován až dlouho po narození. Lidé s Turnérovým syndromem pak nemají 

vyvinuté pohlavní orgány (dochází k jejich zakrnění) a tělo ani neprodukuje důležité 

pohlavní hormony. 

Jelikož však tito jedinci byli vychování jako ženy, tuto roli povětšinou s omezeními 

plní i v dospělosti, ačkoli jsou vlastně bez pohlaví. Toto lze považovat za vážný argument, 

' SMETÁČKOVÁ, Irena, VLKOVÁ, Klára: Gender ve škole, str. 10 
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který vlastně dokazuje, že výchova je schopna ovlivnit vývoj jedince natolik, že přijme 

pohlaví, které mu vlastně nepřísluší. Jednoduše řečeno - jelikož jedinec přijal předložený 

genderový model ženy, stává se vlastně pro okolí ženou a díky tomu vykazují v chování 

vysokou míru feminity, přestože nemají ženské hormony ani pohlavní orgány. 

Turnérův syndrom není jediný podobný úkaz. Pozastavit se můžeme i u 

tranzvestitismu, tedy touze po tom žít jako opačné pohlaví, která dokonce často vede 

k tomu, že si daný jedinec přímo nechá změnit pohlaví. V důsledku to znamená, že ačkoli 

se narodil například jako muž, a to i po fyziologické stránce, přijímal však opačný 

genderový model a nyní vystupuje (pravda, s lékařskou pomocí, která se postará například 

o hormonální změny) jako žena. 

Pokud tedy existuje nejasnost v určování biologického pohlaví, pak je zřejmé, že 

nemůže obstát představa, že ke dvěma biologickým pohlavím se vážou dvě disparátni 
2 

skupiny vlastností a chování. 

1.1.2. Pojem gender v ČR 

Pronikání významu gender do obecného povědomí v českých podmínkách bylo, tak 

jak bylo popsáno výše, podpořeno zejména demokratizací společnosti po roce 1989. 

Feminizační tendence však v českých zemích začínají již v druhé polovině devatenáctého 

století. Za určité startovní datum se považuje rok 1865, kdy vzniká Americký klub dam, 

založený Karolínou Světlou a „první českou feministkou", Vojtou Náprstkem. O čtvrt 

století později vzniká Minerva, první dívčí střední škola v Rakousku - Uhersku. Právě 

toto období je důležité i v otázce vzniku instituce ženy - učitelky v MS, (viz kapitola 

„Feminizace předškolní výchovy" [ ). 

Důležité je pak také období První republiky. Právě její kulturně - politická orientace 

na západní demokracie, zejména USA, vedla k tomu, že Československo se od roku 1918 

snažilo být moderním, plně demokratickým státem. Ženy získávají volební právo (pro 

zajímavost - Švýcarsko se k podobnému kroku odhodlalo až v roce 1971) a paragrafem 

§ 106 z prvorepublikové ústavy je jim zajištěna rovnocennost pohlaví, z oblasti školství 

pak dochází ke zrušení učitelského celibátu. 

Socialistické státní zřízení přerušilo přirozenou poválečnou restauraci a to i 

v emancipačních otázkách. Bohužel znovu příliš vymezilo ženské a mužské role bez větší 

možnosti kompromisu a přihlížení ke skutečným schopnostem a dovednostem. 

2 SMETÁČKOVÁ, Irena, VLKOVÁ, Klára: Gender ve škole, str. 18 
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Vztáhneme-li toto prohlášení na otázku primárního a preprimárního, objevíme existenci 

přímého vztahu mezi zrušením instituce žen v domácnosti a feminizace školství (viz 

kapitola „Feminizace předškolní výchovy" [ ). 

Současná doba opět počíná měnit náhled na zažité mužské a ženské role. Česká 

republika je však považována za zemi konzervativní s nízkou progresivitou při řešení 

genderových otázek, což snižuje potenciál iniciativ, volajících po diskuzi a změně 

v současných zažitých náhledech na muže a ženu. 

1.1.3. Tvorba genderová identity a ovlivňující faktory 

Primárně genderovou identitu nepřijímáme zvláštní vůle, nýbrž je nám 

předkládána. Naše genderová skupina je de facto první a nejhlavnější referenční skupinou, 

jež nás často provází celý život. 

Její tvorba je zahájena již v prenatálním stádiu, kdy se rodiče, příbuzní a známí 

chystají na narození potomka. Jestliže je známo pohlaví, každý participovaný již vytváří 

podvědomé konstrukce, které pak používá v přístupu k nově narozenému jedinci. Ostatně 

podobné jevy provázejí lidstvo odnepaměti, narození syna nebo dcery bylo vnímáno 

rozlišně a vázaly se k němu rozdílné rituály. Tímto byl již předurčeno zařazení jedince do 

genderové skupiny. Chlapcům bývá přisuzována síla, děvčatům krása a plodnost, tedy 

nej důležitější vlastnosti, které budou v budoucnu potřebovat. 

Stejnou funkci pak měly rituály po narození, (například ve starověkém Řecku a 

Římě byly velmi důležité rituály počínající samotným porodem a vrcholící 

dlouhotrvajícími a komplikovanými slavnostmi po narození, které měly dítě naklonit 

jednotlivým bohům). 

Vztaženo pak na dnešní měřítka, genderová identita jedince se začíná utvářet ve 

chvíli, kdy se k němu otevřeně začíná přistupovat jako k muži nebo ženě. Klasickým 

případem může být například nákup vhodných hraček, úprava prostoru a prostředí, ve 

kterém se dítě bude pohybovat. Trh formován poptávkou se snaží podobným snahám 

vycházet co nejefektivněji vstříc - projdeme-li katalogy dětského zboží včetně hraček, asi 

nebudeme na pochybách, která věc je určena pro dívky a která pro chlapce. Přestože by 

nebyl problém pořídit dítěti tzv. unisex výbavu (například oblečení, jež není designováno 

pro jednotlivá pohlaví, ale obecně pro dítě), poptávka je přesně opačná. Klasickým 

případem mohou být růžové doplňky pro děvčata (či jiné pastelové barvy) nebo naopak 

agresivní design pro chlapce, u textilních výrobků často používající maskáčové vzory či 
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design podobný sportovním dresům (přičemž sport, zejména ten nej populárnější, bývá 

dlouhodobě doménou mužů). 

Stejně tak je třeba zmínit první majetek, jež je dítěti poskytnut, tedy hračky. Pravda, 

chrastítka a kousadla, tedy kojenecké hračky, bývají pro obě pohlaví obdobná, jakmile 

však dítě přestane být fixováno pouze na tvar a barvu, začnou být velmi rozdílné. Modely 

dívčích hraček a chlapeckých hraček jsou pak pro euroamerickou společnost víceméně 

totožné. 

Zajímavým fenoménem, který se právě skrze volbu hraček projevuje, je i dnešní 

nutnost „rychlého genderového vymezení." Dítě de facto nemá na vybranou, jakou hračku 

si zvolí, navíc ty, které získává, často nedovolují dostatečnou aplikaci fantazie a jsou 

příliš vymezené, jednoúčelové. V kontrastu lze zmínit například přírodní národy. Zde si 

dítě hračky často opatřuje samo a pak jsou to většinou nástroje, jež potřebuje k nápodobě 

činnosti, která ho zaujala. Chlapce - křováka asi těžko někdo opraví, když začne 

napodobovat typicky ženskou práci. Často jí stejně shledá nezáživnou a raději bude 

napodobovat muže, kteří jdou na lov. V moderní společnosti naopak chlapec nemá na 

vybranou. S propracovanou Action Figure (jedna z dlouhodobě nejoblíbenějších hraček 

pro chlapce v USA) se špatně hraje na péči o dítě, nehledě na to, že jeho snaha mu bude 

pravděpodobně oběma rodiči vyvracena jako nepříslušná. Kromě toho je právě zmíněná 

figurka určena striktně na hraní si na vojáka (například), komplikovaná výbava v podobě 

granátů, samopalu a nože nedovoluje přílišné variování role hračky ve hře a tak dítě často 

nemá jinou šanci (a výdrž) než na tuto roli přistoupit Tím může být dítě omezeno ve snaze 

napodobovat činnost a modely chování, jež ho zaujmou. 

Jak již bylo řečeno, na základě pohlavní příslušnosti je k jedinci od počátku 

přistupováno rozdílně a jsou mu přisuzovány, i prostřednictvím výše zmíněných hraček, 

role odpovídající tomu kterému vnímání genderu. Chlapec by měl být silný, statečný a 

odvážný (přičemž jako referenční skupiny pro tyto vlastnosti bývají stereotypní a 

používané téměř všude - právě zmínění vojáci, policisté, záchranáři, hasiči), popřípadě 

chytrý a důvtipný (často zmiňovaná role vědce či vynálezce). Děvče naopak bývá 

vychováváno ke kráse a péči o sebe sama (stačí vzpomenout, jaký rozruch vzbudilo 

uvedení panenky Barbie), a budoucí potomstvo včetně domácnosti, k diplomacii, k rolím, 

které vyžadují empatii a citlivou spolupráci s okolím (učitelky, lékařky). 

Kromě toho je dítěti překládán i určitý zjednodušený model chování (děvčata se 

neperou, chlapci nepláčou). 
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Jakmile je dítě dostatečně rozvinuté, dítě samo vyhledává genderové skupiny, 

k nímž přirozeně tíhne a formou sociálního učení kopíruje jejich principy chování. Aby 

mohlo být úspěšné, je třeba mít k dispozici dostatek zkoumaného „materiálu." Přestože se 

primární genderová orientace utváří do třetího roku života, je možné ji následným 

působením upravovat. Právě zde nacházíme další důkaz, že je potřeba, aby se dítě v životě 

setkávalo s oběma genderovými modely a přirozeně tak získalo povědomí o obou. Téměř 

úplná feminizovanost školství (mnohdy v kombinaci s monoparentální rodinou) to 

efektivně neumožňuje. 

1.1.4. Genderová rozdílnost 

Možná se nabízí otázka - proč je tedy tak důležité, aby dítě vnímalo oba gendery? 

Proč je preferovaná úplná rodina nad rodinou monoparentální, proč se o vysoce 

maskulinní nebo feminizované společnosti mluví s despektem? 

Přirozená odpověď je pochopitelně nasnadě. Gender nemůžeme zcela vyčleňovat 

nad pohlavní příslušnost. Muž a žena jsou zkrátka fyziologicky jiní a tato rozdílnost se 

musí odrazit i v něm, a to nikoli nějak okrajově, nýbrž jako jeden z hlavních stavebních 

kamenů. 

V interakcích mezi muži a ženami lze vyčlenit několik oblastí, ve kterých se jejich 

rozdílnosti markantní. Je to zejména komunikační rovina, rovina kognitivní a reakční. 

Matoušek uvádí shrnutí nej zajímavějších, ověřených poznatků, pramenící 

z přirozené stavby ženského a mužského těla a jejich kognitivních schopností, které lze 
• o 3 

postavit do vzájemných protikladů." Dá se tedy předpokládat, že žena bude vždy více 

orientovaná na mezilidské vztahy, stejně jako muž se bude více zajímat o věcnou sféru. 

Ženám byla prokázána větší empatie, muž má naopak lepší orientaci v prostoru. Žena 

používá jazyk jako hlavní komunikační prostředek, stejně tak verbálně projevuje 

agresivitu a slovům přikládá větší váhu, kdežto muž má menší jazykový cit, agresivitu 

projevuje přímo a spíš než na jazykové podněty reaguje na přímý kontakt. 

I zde je potřeba zmínit komentář, že existují skupiny, jež podobné rozdíly 

neuznávají, popřípadě jim nepřisuzují dostatečnou důležitost. Nicméně pokud je přijmeme 

jako fakta, je zřejmé, že už pro jejich určitou neslučitelnost mezi nimi musí nastávat 

v daných oblastech specifické šumy. 

3 MATOUŠEK, Oldřich: Rodina jako instituce a vztahová síť, str. 28. 
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I jedinec, jehož genderové vnímání sebe sama bylo dostatečně vyčleněno ve své 

počáteční fázi, potřebuje být v dostatečném kontaktu s genderovou referenční skupinou, a 

to nejen proto, aby se ujišťoval ve správnosti svého chování, cítil sounáležitost, ale také 

proto, že právě ona mu nejlépe porozumí a naopak zase on jí. Jako ilustrační příklad lze 

použít obraz dítěte, které se nachází například na návštěvě mimo svou rodinu. Přestože se 

bude okolí snažit, aby vytvořilo veskrze pozitivní a vstřícné klima, nebude schopné 

reagovat na všechny podněty dítěte, stejně tak dítě nebude dokonale rozumět těm, kteří se 

kolem něj nachází. 

To, že moderní společnost dodnes nenašla vhodný kompromis, který by vytyčil 

nové hranice mezi mužem a ženou (resp. hranic existuje příliš mnoho, než aby byly 

nějakým způsobem srozumitelné), dokazují i výpovědi žen, jež se ohradily proti mužovi, 

který jim galantně podržel dveře. Zeny často chtějí být zcela rovnoprávné a tuto snahu jim 

nemůže nikdo upřít. Zároveň je třeba znovu varovat před přeceňováním genderové 

příslušnosti. Průměrná žena nebude mít nikdy stejnou výkonnost jako průměrný muž, a 

naopak, průměrný muž nemůže suplovat průměrnou matku. 
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1.2. Muž jako otec v proměnách doby 

Hlavním místem, kde muž působil na dítě nejvíce a téměř odnepaměti, je 

samozřejmě rod a později rodina. Není možné dostatečně pochopit roli muže jako 

vychovatele, spřízněného s rodinou rolí prostředníka, pokud předem nepochopíme 

mentalitu doby, jež se právě dokonale zračí v koncepci rodiny a rodinného života. 

Muž jako takový neměl k předškolnímu dítěti tak blízko, jako tomu je ve dvacátém 

a jedenadvacátém století. Nebudeme mu nikterak křivdit, když řekneme, že do výchovy se 

zapojoval většinu času spíše nepřímo, než aby o dítě projevoval zájem, který bychom 

dnes považovali za běžný. V jeho kompetenci bylo zajišťovat dítěti vhodné prostředí, 

potravu, zvolit lidi, kteří se kolem něj budou pohybovat a kteří se o něj budou starat. 

Samotná výchova však ležela zcela mimo jeho zájem. 

Máme-li se věnovat výchově dítěte od narození, pak je třeba říci, že muž se do ní 

zapojil teprve ve chvíli, kdy bylo dítě samostatné natolik, že bylo schopné provádět 

alespoň drobné úkoly a učit se. Dětství bylo po velmi dlouhou dobu považováno za etapu 

zcela nežádoucí. Přístup k dítěti ostatně nejlépe vyjadřuje pojem „pedomargismus", tedy 

opak „pedocentrismu" Dítě překáželo, vyžadovalo péči, navíc, díky velmi vysoké 

mortalitě, k němu rodiče často neměli takovou vazbu, jako dnes. Ostatně dítě bylo 

vnímáno spíš jako majetek než jako samostatná lidská bytost. Důvody jsou nasnadě -

společnost byla vystavována nestabilním ekonomickým a hospodářským podmínkám, žila 

„ze dne na den", stačil jeden rok neúrody a ihned podléhala hladomorům, stejně tak vládla 

nejistota v oblasti vlastní bezpečnosti, drobné šarvátky mezi vládci spojené s rabováním a 

vpády cizích kmenů a národů nebyly ničím neobvyklým. Dítě se tak stalo jakousi 

operativní položkou. 

Vítaný byl tedy přechod dítěte do částečně produktivního věku, neboť negativa 

začala ustupovat pozitivům. Nejprve odpadla intenzivní péče, navíc námaha, vložená do 

starání se konečně slibovala zúročení. Dítě se postupně stalo velmi užitečnou silou 

v domácnosti, zejména pro přisluhovačské a drobné práce. Právě fakt, že mezi raným 

dětstvím (rozuměj obdobím, kdy se dítě bez specifické péče neobejde) a pokročilým 

dětstvím (tedy fází, kdy je dítě již „užitečné") byla poměrně ostrá hranice, způsobil, že na 

dítě bylo nahlíženo jako na nedokonalého dospělého (skvělým příkladem tohoto chápání 

je i způsob, jakým byly děti vypodobňovány ve výtvarném umění - jako zmenšené figury 

dospělého). 
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Přechod dítěte do dospělého věku, který s sebou nesl právě větší vliv otce na 

výchovu a obecně konečně probudil jeho zájem, byla v mnoha kulturách velmi slavnostní 

záležitost. Ilustrujícím prvkem mohou být některé rituály, třeba postřižiny. Tyto se 

objevují zejména v předkřesťanské Skandinávii, kde byli zcela vyholeni zejména chlapci 

vstupující do puberty, nicméně provádění stejného rituálu je zaznamenáno i u děvčat a to 

v době první menstruace. 

Jakou cestu tedy musel vztah otce a dětí projít, aby se z prvotního čistě 

ekonomického a reprodukčního dostal na dnešní úroveň? 

Díky tomu, že model široké rodiny a později nukleární rodina (tj. matka, otec, 

potomci) přečkali bez úhony několik tisíciletí, máme možnost alespoň základního 

srovnávání přístupu k dětem v rodině napříč dějinami. Tato kapitola se má zaměřit 

zejména na mužskou intervenci v rodině a mužské působení na potomky, a to od narození 

po dobu, kdy dítě z dnešního a často i dobového kontextu přestává být „předškolákem" 

(zejména 6. a 7. rok života). 

1.2.1. Úsvit civilizace 

Je zatěžko hodnotit nějak jednotně model rodinné výchovy, rozdělení rolí matky a 

otce a dětí v době, ze které nemáme téměř žádné informace, nepočítáme-li archeologické 

nálezy a kulturní pozůstatky například v podobě nástěnných maleb nebo hliněných fetišů. 

Veškeré hlubší nástiny proto používají výzkumné metody, založené na spojování chování 

dnešních primátů, jejichž život v tlupě by mohl být podobný životu prvních lidí, s životem 

civilizací v počátečních stádiích vývoje - tedy domorodců, kteří jsou izolováni od 

okolního světa (takové se nachází zejména v rovníkových oblastech). 

1 tato práce se tedy nejprve zaměří na animální pojetí výchovy a na roli samce při 

vývoji potomka (specifické pro dané živočišné druhy) spolu s příklady stejných prvků u 

primitivních národů dnešní doby (povšechně z oblastí Jižní Ameriky, Austrálie a Afriky). 

Pojetí dětství a participace ostatních členů společnosti na výchově dítěte se většinou 

liší oblast od oblasti a je úzce spojená s vyspělostí dané kultury, závisí na způsobu a 

obtížnosti získávání obživy, liší se podle klimatických a geografických podmínek. Obecně 

se předpokládá, že dnešní rodinný model nebyl plně utvořen, hovoříme tedy o modelu 

rodovém (příbuzenské vztahy v tlupě, která společně přistupuje ke všem činnostem). Dá 

se předpokládat, že mateřská péče o dítě byla omezená na dobu nezbytně nutnou (tedy do 

chvíle, kdy je mládě schopno samo přijímat jinou potravu než mateřské mléko), jedinec je 

od prvního okamžiku členem tlupy, jejíž zákony a pravidla samovolně přejímá a podřizuje 
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se jim, tlupa ho naopak, v případě jeho zdravého vývoje chrání a zabezpečuje mu 

dostatečnou potravu a ostatní zázemí. 

Role samice a samce je zřejmá - výchova probíhá na pasivní úrovni, pouze tak, aby 

byla zachována kontinuita při předávání znalostí. Mláďata (děti) se podle svého pohlaví 

ztotožňují s jinými členy tlupy, postupně je napodobují při jejich činnostech (nejprve „na 

zkoušku", později přispívají stále větším dílem). 

Čím komplikovanější a sofistikovanější je obstarávání potravy a zabezpečení 

(většinou doprovázené tvorbou a používáním prvních složitějších nástrojů), tím důležitější 

je dělba práce v tlupě. Spolu s tím dochází k markantnější diferenciaci požadavků u 

jednotlivých pohlaví (v duchu první kapitoly lze s trochou nadsázky říci, že někdy v této 

etapě dochází k tvorbě prvních genderových dogmat a problematik). Tlupa se segreguje 

nejen pohlavně, ale i generačně - tedy pokud jsou podmínky natolik hostinné, že se zvedá 

její věkový průměr. Toto je první důležitý krok k alespoň částečnému uznání dětství jako 

období vymykající se definici biologické „neschopnosti" k plnohodnotnému životu. 

Pro ilustraci lze použít popis civilizace Nambikwara dle francouzského antropologa 

Levi-Strausse. Tento studoval v amazonských pralesech primitivní civilizace (Bororo, 

Tupi-Kawahib), jejichž vývoj lze přirovnat zhruba k dnešní představě lidí v době 

kamenné. 

Konkrétně Nambikwarové mají většinou jediné dítě, méně často dvě nebo tři, 

bezdětnost není výjimkou - civilizace dodnes podléhá kočovnému způsobu života, což 

klade zvýšené požadavky na kvality členů jednotlivých rodů a nedovoluje dostatečný 

přísun potravy pro vyvíjejícího se jedince. Děti si hrají napodobováním chování 

dospělých, popřípadě se nikterak neprojevují, pospávají nebo se potulují. Děvčata se 

spolu se ženami zúčastňují sběru plodů, chlapci muže následují při výpravách za 

potravou.4 Zajímavým jevem, který se u některých národů projevuje je různorodá 

specializace uvnitř rodu - v Africe se tak chlapci po vzoru otce učí například vyrábět 

jednoduché šperky.5 

Jak je tedy poznat, dětství takové je chápáno skutečně pouze skrze biologické 

předpoklady, rodičovské vazby nepřesahují rámec rodových a dokonce je můžeme označit 

za nepříliš důležité. Muž tedy figuruje ve výchově pouze jako vhodný model pro 

4 KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana, PUPALA, Branislav: Předškolní a primární pedagogika, str. 40 
5 KÁDNER, Otakar: Dějiny pedagogiky I., str. 43 
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předávání zkušeností a výchova probíhá samovolně s tím, že společenství vymezuje její 

rámec. 

1.2.2. Příchod písma a první moderní národy 

Příchod písma je jedním ze zásadních milníku při vývoji kterékoli civilizace. Tím je 

v jejím vývoji pak zásadně ovlivní vnímání sebe sama, a to zejména díky dobře 

popsatelné minulosti, dokáže progresivněji zajistit vývoj, neboť zkušenost nemusí být 

předávána pouze ústně, ale je zachována i pro budoucí generace. Tradice se zhušťují, 

zvyky přecházejí v zákony a právo, národ má možnost srovnání a neskonale vzroste 

možnost poučit se z předchozích nezdarů. 

Za první civilizaci, která se začala systematicky věnovat výchově, považujeme 

starověkou Mezopotámii (ostatně považovanou za první moderní mocenský útvar). Rod 

jako takový se definitivně štěpí do rozvětvené rodiny. Z dnešního pohledu by bylo možná 

lepší použít slovo domácnost, neboť tehdejší rodina zahrnovala nejen pokrevní 

příbuzenstvo, ale také rodině blízké služebnictvo a otroky. Dítě tedy přichází do kontaktu 

nejen s rodiči, ale veskrze se všemi, kteří žijí v domě. Tento model se pak zakonzervuje 

na velmi dlouhou dobu a setkáváme se s ním ještě v novověku. 

Ani zde však péče o dítě nějak zásadněji nepokročila, pomineme-li obecně nové 

podmínky, do nichž se rodí. A neučinila vůbec žádný pokrok, pokud bychom ji hodnotili 

jen z hlediska vměšování se muže. Požadavky dítěte jsou naopak mnohem více 

upozaděny, například Egypt je znám svou krutostí při výchově aplikovanou již od útlého 

věku, stejně tak v Izraeli a Sýrii, kde se mužská autorita projevuje velmi agresivně. 

Daný stav dobře popisuje Kádner: „A tak otec rodiny byl knězem domu, ve jménu 

božím udržoval kázeň, ve jménu božím odměňoval i trestal, přičemž vzpoura proti 

rodičům stíhána bývala dokonce i smrtí."6 

Asi nemá cenu rozebírat dopodrobna výchovné systémy Číňanů či Indů, v podstatě 

lze důležité poznatky shrnout do jedné věty: Otec nevychovává, pouze dohlíží a soudí, 

dítě je nadále plně v jeho moci a vystaveno jeho milostem a nevolím. 

1.2.3. Antické Řecko a Řím 

Zajímavější změny v pojetí dětství a výchovy vůbec se pak odehrávají v antickém 

Řecku a Římě. 

6 KÁDNER, Otakar: Dějiny pedagogiky I., str. 66 
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Obecně se předpokládá, že antické rodiny mívaly podobný počet dětí, jako ty 

dnešní, a to zejména z ekonomických důvodů. Děti bylo potřeba nejen živit, ale chlapcům 

nahromadit dostatečný majetek, dívkám zařídit odpovídající věno. Dalším důvodem může 

být nedostatečná přirozenost při výběru manželů - dívky se povětšinou vdávaly velmi 

mladé, za muže, jež j im vybral otec a kteří již mívali nějaké postavení, což znamenalo, že 

byli starší (kolem 30 let). Některá literatura dokonce přisuzuje nízkou porodnost velmi 

rozšířená pederastie (muž vybíjel svůj sexuální apetit způsobem, který nevedl k plození). 

Příchod nového potomka jako takový byl jak ve starověkém Řecku, tak Římě 

považován za akt nečistoty. Otec se porodu zpravidla nezúčastňoval, byl pojat jako čistě 

ženská věc, matka tedy rodila s pomocí příbuzných a známých, v případě, že nebyl nikdo 

vhodný po ruce, nastupovala porodní bába. 

Prvním důležitým momentem v životě novorozeněte pak byl proces osvojení. Muž 

měl v antické rodině natolik výsostné postavení, že záleželo pouze na něm, zda dítě 

přijme. Ostatně odložení vlastního potomka nebylo považováno za prohřešek a bylo hojně 

využíváno, zejména pokud se jednalo o děvče. Nutno zmínit, že dítě se buď odkládalo tak, 

aby zhynulo, anebo otec svolil k "milosrdnější" variantě, při které se potomek odložil tak, 

aby byla velká šance na jeho nalezení. Takové dítě pak bylo většinou vychováváno jako 

otrok, dívky pak často coby hétery. 

Aktem zvaným amfidromíá (řecké "obíhání kolem krbu") pak otec uznává 

legitimnost svého potomka a zavazuje se, že jej zabezpečí a dohlédne na jeho výchovu. 

Ve Spartě pak o bytí či nebytí každého novorozence rozhodovali státní činitelé. V 

případě, že se dítě jevilo jako neduživé a nevhodné pro principy spartánské výchovy, 

bývalo pohozeno v Táygetském pohoří - infanticida byla považována za naprosto běžný 

akt demografické ekonomie. Celý akt přijetí dítěte je pak stvrzen několika rituály a tím, že 

otec dává dítěti jméno. Pokud se jedná o prvorozeného syna, získává jméno nejčastěji 

podle děda z otcovy strany, děvče pak pramatky taktéž z otcovy strany (v Řecku). V Římě 

pak prvorozený syn přejímá otcovo jméno. 

Důvody odkládání byly zpravidla dva. Otec buď neuznával, že se jedná o jeho 

vlastní dítě anebo, což byl důvod častější, věděl, že se o potomka nedokáže dostatečně 

postarat. Například Thébané, kteří ctili humanističtější přístup, zakazovali dítě pohodit a v 

případě, že je otec nechtěl, zprostředkovala obec prodej. 

Zajímavostí ještě bývá, že odložené děti u sebe často měly zanechaný šperk, podle 

kterého pak měli v dospělosti nalézt své pravé biologické rodiče. 
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Odkládání bylo, coby "vražda blízkého příbuzného", zrušeno až ve starověkém 

Římě v 1. polovině 3. století našeho letopočtu, pravda, bez většího efektu. Právě díky 

tomu v Římské říši vznikají jedny z prvních doložených nalezinců, tzv. brefotrofeiony. 

Pokračujme dále. Jak se otec podílel na výchově svého potomka v případě, že jej 

uznal za právoplatného? V prvních letech života zejména tím způsobem, že se snažil 

zajistit dítěti kvalitní chůvu, která by pomáhala matce, zotavující se z porodu. Chůvy 

ostatně velmi často přejímaly mateřskou roli se vším všudy a stávalo se tak, že se pro děti 

stávaly druhými matkami. Bohatší děti pak získávaly kojnou, nejčastěji v podobě 

otrokyně. V této chvíli otec do výchovy nezasahuje nijak přímo, pouze dohlíží na matku 

či chůvu a vyjadřuje spokojenost nebo nespokojenost s jejími výchovnými metodami. 

Jakmile dítě zestárne natolik, že získává vlastní rozum, jeho výchova se mění. Ve 

starověkých Athénách byly určité zásady výchovy stanoveny už zákony Solónovými. 

Péče o výchovu byla věcí rodičů a stát na ni dohlížel či ji jemně reguloval. Otec vybírá 

zejména chlapci otroka, který se stane průvodcem nastávajícího občana. Paidagógos, 

neboli vzdělaný otrok, který ho měl učit slušnému chování a provázel chlapce až do doby, 

kdy dospěl v eféba. Děvčata povětšinou zůstávala v područí matky, která je učila běžným 

domácím pracím, popřípadě základům hospodaření. Spartská výchova byla charakterově 

odlišná, zejména díky většímu akcentu na tělesnou výchovu. Děti byly často vlastními 

rodiči trýzněni (například odívány v režný šat, stroze krmeny), pro chlapce to byla 

nezbytná příprava na výchovu v přísné kázni pod státním dozorem v polovojenských 

družinách (agelai). Dítě tedy znalo svého otce především jako toho, kdo v domácnosti 

vládne tvrdou rukou. 

Podobně jako ve Spartě stála u Římanů v nej starší době v popředí výchova k 

vojenské zdatnosti , k rolní práci, občanské kázni a ctnostem zahrnutým po pojem virtus 

(mužnost). Výchova však byla ponechána rodině, stát na ni neuplatňoval výraznější vliv. 

Děti byly ještě v předškolním věku vyučovány otcem, a to nejen v latině, tedy rodném 

jazyku, ale i v řečtině. Zejména s rozmachem Říma a vůbec celkovým zlepšením 

životního stylu se i v římských rodinách objevuje paedagogus, který tuto otcovu roli 

přebírá (viz kapitola „Paidagógos - Paedagogus" [ ). 

Obecně tedy platí, tak jak tomu bylo i v následujících staletích, že otec má zájem ve 

výchově syna, matka naopak dcery. Tato logická rovnice pak vychází z určité "dělby 

práce" a předávání charakteristických zkušeností. Její dlouhodobá funkčnost a platnost by 

měla být jedním ze stěžejních důkazů a důvodů pro, alespoň částečné, 

znovukonstituování. 
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1.2.4. Středověk 

Bohužel ani pro období raného středověku neexistuje relevantní množství pramenů, 

které by nám mohly podat ucelený obraz evropské či rovnou slovanské rodiny. I nadále 

jsme proto limitováni archeologií a poznámkami v kronikách. 

Rodinu této doby lze definovat jako výrobní jednotku, povětšinou zaměřenou na 

obdělávání půdy, pěstování plodin anebo na provoz řemesla. Zároveň je to instituce, 

připravující dítě na jeho budoucí povolání. A nemusí to být ani rodina vlastní, ostatně, 

běžnou praxí naopak bylo dávat dítě do učení. 

Rodina jako taková nevzniká z náklonnosti snoubenců, nýbrž je řízena zájmy 

stavovskými a zejména ekonomickými. Není neobvyklé, že ke sňatku je třeba souhlas 

vrchnosti a že v některých dobách jsou chudině sňatky zakázány vůbec.7 To má za 

následek, že rodinná pouta nejsou tak silná a jsou zbavená emocí, což se samozřejmě 

odráží i v počtech dětí a přístupu rodičů k nim. 

Trvá vedoucí postavení muže a podřízená role ženy, vysoká segregace jejich rolí, 

vázanost rodiny na majetek a tradice. Rodina je stále hlavní společenskou jednotnou a 

výchovnou institucí. Muž tedy pro dítě opět figuruje jako nejvyšší instance, proti které 

není odvolání. 

Toto je pak umocněno další věcí, nej důležitější pro období středověku - příchodem 

a pozvolným rozšířením křesťanství. Opět je třeba rozlišovat útvar od útvaru, ale v zásadě 

můžeme konstatovat, že církev stvrdila ve svém učení podřízenost rodiny pouze muži. 

Kromě vztahů mezi rodinnými příslušníky pak křesťanství přináší další změny. 

Celkový odklon od antické racionality a řecké myšlenky kalokaghatie vede ke ztrátě i 

toho mála v osobnostním přístupu k dítěti, které antika vydobyla. Celkové potlačení 

tělesnosti a péče o tělo vede k obrovskému zhoršení hygienických návyků a logicky k 

vyšší dětské úmrtnosti. A tím se vztah rodiče a dítěte stává o to více povrchním. Toto bylo 

do jisté míry vyrovnáno hlásáním principů monogamie a lásky k bližnímu svému. 

„Všecka rodina dle nich má k sobě lnouti láskou: i trestající otec nemá odvraceti srdce 
• i 8 svého od dítěte, i trestané dítě nemá pochybovat o lásce otcovské." 

Dítě je vychováváno matkou, vedeno k poslušnosti, otec anebo muž do jeho 

výchovy zpravidla vstupuje až po sedmém roce života. Nutno ještě zmínit, že ve 

středověku nebývá rozvinutý systém sociální péče a děti, ztrativší rodiče, jsou většinou 

7 MATOUŠEK, Oldřich: Rodina jako instituce a vztahová síť, str. 20. 
8 KÁDNER, Otakar: Dějiny pedagogiky I., str. 157. 
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vydány světu na milost a nemilost. Takovýchto se často ujímala církev a snad právě i zde 

můžeme najít určitou možnost kontaktu dítěte s mužem - církevním činitelem. 

Schématický obraz o průběhu dětství ve středověku podává Viera Uhrová: 

„Přibližně až do přelomu 15. a 16. století , v mnohých oblastech až do 17. století mělo 

období dětství pro rozhodující většinu dětí přibližně takovouto podobu: Prvních několik 

málo let života trávilo dítě v těsném kontaktu s matkou, kojnou, vychovatelkou, 

zastupující matkou apod. V této závislosti na bezprostřední mateřské péči šlo o samotné 

přežití dítěte. Jen co tato nutnost pominula, stalo se tzv. malým dospělým a přestalo být 

pod dozorem svojí matky. Zdržovalo se mezi dospělými, vměšovalo se mezi ně na 

veřejných prostranstvích, v hostincích, ve vojenských táborech, při práci. Vlastní dětství 

takto bylo omezené jen na několik prvních let života, maximálně do pěti - sedmi let věku 

dítěte. Potom vstupuje do jakéhosi učňovského socializačního poměru vůči společnosti -

už ne jako dítě, ale dospělý, tedy malý dospělý. Téměř s jejím cítí a stává díky tomu, že s 

dospělými žije. Sleduje, co dělají a pomáhá jim."9 

Dá se předpokládat, že v aristokratických kruzích a dvorských společnostech stále 

přežívá model antického vychovatele, který doprovází urozené chlapce a je jim rádcem. 

1.2.5. Novověk 

Novověk, zahájený příchodem renesance, byl časem zahájení přeměny společnosti 

na takovou, kterou bychom dnes nazvali moderní. Pády středověkých dogmat podpořené 

podkopáním autority církve a rozšířením obzorů (zejména díky objevitelským cestám) se 

samozřejmě musely promítnout i do oblasti výchovy a vzdělávání. Je třeba si ale 

uvědomit, že se nejvíce týkaly stavovských vrstev. Pedagogika a myšlení o výchově je 

tedy nejvíce rozvíjena na šlechtických dvorech, běžné vrstvy byly formovány 

s několikanásobně menší rychlostí. 

Jedním z nej výraznějších prvků, který ovlivnil rodinný život bylo poměrné zvýšení 

životní úrovně. Pakliže bylo ve středověku přes 90% obyvatelstva závislých na polním 

hospodářství a samoobživě, v novověku tento trend nabral sestupnou tendenci, rozvíjí se 

obchod a tím i řemesla a služby, nové, na půdu nevázané způsoby obživy, jež umožňují 

snazší migraci a podporují urbanizaci. 

9 KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana, PUPALA, Branislav: Předškolní a primární pedagogika, str. 41, překlad 
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Další důležitou událostí bylo i mírné zvýšení prestiže ženy jako takové. Zbavivše se 

alespoň částečně cejchu brány ďáblovy související s určitým mravním úpadkem 

společnosti, získala v rodině silnější postavení, samozřejmě, i nadále podléhala muži, ale 

pomalu přestává být jeho majetkem. 

Největší pokrok se však činí v otázce vnímání dítěte. Od prvotního pohledu na dítě 

jako na tvora, zplozeného v hříchu a přicházejícího na svět jako mravně zkažený se 

postupně dostáváme k pohledu humanističtějším. Pravda, ještě jej nemůžeme nazývat 

pedocentrismem, ale k dítěti se počíná přistupovat jako k důležitému členovi domácnosti. 

Zejména v městských rodinách a na šlechtických dvorech, kde se rodina 

nejvýrazněji redukuje, můžeme vypozorovat tendence vedoucí k většímu zájmu o rodinu, 

a to jak ze strany matky, tak i otce. A to i díky tomu, že lidé začínají mít více volného 

času a je potřeba jej nějak vyplnit. Jednou z možností je tedy trávit jej s dítětem, starat se 

o něj, vkládat více do jeho výchovy. 

Čistota dítěte je kromě exaktních věd posvěcena i filozofií, zejména pak 

Baconovým empirismem rozvedeným v učení Lockovo. Právě John Locke, hlásající 

princip „tabula rasa", byl jednou z hybných sil při konstituování pojmu „čisté dítě". 

Nový náhled na dětství pochopitelně zbořil některé staré principy a bylo potřeba 

znovu konstituovat hierarchický model v rodině. Vznikají dva extrémní teorie přístupu -

úplné podvolení dítěte instanci rodiče, v širším kontextu Boha (John Wesley) a na druhé 

straně Rousseauovský „laissez faire" - zcela přirozený průběh věci.10 

Právě druhý zmiňovaný muž pak upozornil na velmi podstatnou věc: dítě je jedinec 

se specifickými potřebami a liší se jedno od druhého. Tyto potřeby je pak nutné tolerovat 

a podřizovat se jim (více viz kapitola „Jean Jacques Rousseau" [ ). 

Pro další ilustraci názorové nejednotnosti lze vedle sebe postavit dva názory téměř 

současníků, pravda, z kulturně odlišného prostředí. Francouz Michéle de Montagne, snad 

pod vlivem své vlastní výchovy, stanovuje výchovné principy, které bychom dnes 

považovali přinejmenším za nevyvážené. Navíc rané dětství, alespoň do té doby, dokud 

není dítě schopno samo mluvit (neboť pak již nastupuje učitel latiny, která se má stát 

dítěti mateřským jazykem), považuje za něco téměř ponižujícího. Dítě nedisponuje 

dostatečným mentálním potenciálem, navíc kritizuje i jeho fyzickou formu, kterou 

označuje za nehodnou lásky (alespoň z pohledu muže, neboť žena - matka je naopak pro 

lásku stvořená, což z ní činí podřadný druh). Dítě je podle něj dílem naprosto 

10 KOLLÁRIK.OVÁ, Zuzana, PUPALA, Branislav: Předškolní a primární pedagogika, str. 43 
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nedokonalým. Jakmile toto zmíníme, pak nám vyvstane nádherný protipól v podobě Jana 

Ámose Komenského. Dá se tvrdit, že právě Komenský poprvé nastínil, jak by měla 

vypadat osobnostně orientovaná výchova (jejíž budování se v budoucnu stane doménou 

zejména žen), neboť dítě nebere jako anonymní rodinný inventář, který by nebyl k užitku, 

ale povyšuje jej dokonce na rodinný klenot, jež je třeba chránit a věnovat se mu nad 

rámec dosavadních přístupů." Uvědomil si, že to, co do dítěte (a hlavně jak) vložíme se 

posléze zhodnotí. Komenského vize, velmi ovlivněné prostředím a situací, ve které se 

nacházel, působí dodnes velmi idealisticky a naivně, jeho pedagogické učení je však 

dobře aplikovatelné a některé jeho metody jsou stále inspirativní. 

Jeho dílo je přelomové také v otázce otcovské péče o potomka (viz kapitola „Jan 

Amos Komenský" j ). 

1.2.6. Průmyslová revoluce 

Největší zemětřesení které doslova zbořilo po staletí zažitý rodinný model však 

způsobily sociální revoluce na konci 18. století a posléze průmyslová revoluce. 

Nejprve začíná pozvolný rozklad čistě patriarchální společnosti, započatý již 

v renesanci. Jakousi první, na delší dobu jedinou, vlaštovkou je spisek „Práva ženy a 

občanky," vydaný v roce 1791 v Paříži. V n ě m se ženy dovolávají práva na zcela 

svobodnou volbu partnera na základě citové náklonnosti. Do této doby byla láska mezi 

partnery považována za věc škodlivou, dokonce stavěna na roveň incestu (což prokazuje, 

jak bylo vnímané poslaní rodiny). Kromě silnějšího citového sepětí rodiny, jež mělo 

pochopitelně kladný vliv na vnímání potomků, vzešlých z aktu lásky, měl tento posun 

velký vliv na pozdější zapojení muže do výchovy malého dítěte jako ženě rovnocenného 

elementu. 

Dalekosahající změny společnosti a zejména sociálních systémů, započaté vlnami 

revolucí napříč Evropou, byly akcelerovány i průmyslovou revolucí. Nastává dosud 

největší odliv obyvatel venkova směrem do měst. Rodina se s konečnou platností mění na 

dnešní, tedy nukleární model. Transformace ekonomických systémů na kapitalistické 

s sebou nesla především vytvoření dosud nebývalých ekonomických tlaků na chudé 

vrstvy. Růst nákladů se dal řešit jediným způsobem - do manufaktur, kam zpočátku 

docházeli pouze muži (žena zůstávala v rodině a zaobírala se obhospodařováním 

domácnosti), postupem času přicházely pracovat nejen ženy, ale i děti. 

11 KOMENSKÝ, Jan Ámos: Informatorium školy mateřské, str. 15 
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V tomto období se tedy setkáváme s novým nešvarem - neadekvátním využíváním 

dětské pracovní síly. Do jisté míry se navracíme zpět, na samotný počátek názorů na 

potřeby dítěte. Tyto jdou často stranou, hlavní je jeho ekonomická aktivita. Děti tak byly 

vystavovány devastujícím podmínkám, práci v rozsahu kolem 1 2 - 1 8 hodin denně, 

s minimální stravou, vystavovány nepřiměřené fyzické zátěži a psychickému stresu. 

Navíc platilo pravidlo, že čím dříve začne dítě pracovat, tím lépe, takže se předpokládá, 

že děti nastupovali do práce již kolem čtvrtého roku života. 

Tento stav byl samozřejmě neudržitelný, zejména se neshodoval s nejnovějšími 

vědeckými poznatky, takže netrvalo dlouho a v Evropě se vytvořily dostatečné tlaky, 

které vedly k jeho zrušení. Tím však v návaznosti vznikl další problém — jak zajistit děti, 

jejichž oba rodiče jsou přes den zaměstnáni? 

Naprosto logickým krokem tedy bylo vytvoření institucí, jež by o tyto nezaopatřené 

děti pečovaly. A nebylo to pouze z humánních důvodů, ale i proto, že nezajištěné děti se 

počaly vymykat kontrole, shlukovali se do band páchajících trestnou činnost, ti menší pak 

zakládaly požáry, při kterých často samy hynuly. Rodina je tedy, alespoň co se týče 

otázky dítěte předškolního věku, postupně sesazována z role zaopatřovatele výchovy a 

vzdělání a toto je pomalu ale jistě přejímáno institucemi. Tyto pochopitelně nejsou na tuto 

funkci připraveny, ale k jejich transformování dojde brzy. Kvalita péče, jež poskytovaly, 

je, vzhledem k potřebám dítěte, vcelku dobře sledovatelná na jednoduchém jevu. 

Tyto instituce byly z pochopitelných důvodů vedeny muži (reprezentativní 

postavení), což se také odráželo na jejich rázu, založeném na kázni a autoritě. Postupně 

však tato „tvrdá výchova" ustupuje potřebám dítěte, výchově osobnostně orientované, a 

v tu chvíli se muži ocitají v pozadí a na jejich posty nastupují ženy. Přerod instituce, 

zaměřené na „hlídání" dětí na instituci, kterou bychom dnes nazvali moderní, tedy 

můžeme s trochou nadsázky posoudit podle toho, zdaj í vede muž nebo žena. 

1.2.7. 20. století a současnost 

20. století nenese přízvisko „století dítěte" náhodou. Právě v této době dochází 

k formování lékařského oboru pediatrie, později dětské psychologie a dítě se tímto 

dostává do popředí zájmu. Tomu nahrávají i ustálenější poměry v rodinách, které se 

přizpůsobily kapitalistickému vedení, trvale se zvyšuje životní úroveň, populace na to 

reaguje poklesem natality. 

Rozvinutá industriálni společnost s sebou nese typické znaky, které v drobných 

nuancích přetrvávají dodnes. Jedná se o tendenci odkladu sňatků a narození dětí na stále 
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pozdější dobu, zvyšování rozvodovosti, pokles ochoty lidí o vstup do nového vztahu po 

rozvodu, poprvé se setkáváme s páry, které jsou dobrovolně bezdětné. Tyto tendence byly 

poprvé demografy shodě popsány ve třicátých letech minulého století v téměř všech 

evropských vyspělých státech včetně Československa. Jejich plynulý vývoj byl zbrzděn 

zejména první světovou válkou, nicméně v šedesátých a hlavně sedmdesátých letech opět 

prudce akceleroval. Zde je však nutné rozlišovat kapitalistické státy a státy socialistické, 

kde byly podmínky přeci jen trochu jiné. 

V této době také vznikají silné emancipační tlaky (viz kapitoly „Pojem gender" a 

„Pojem gender v ČR" f ), které ve výsledku vedou k postupné feminizaci školství (viz 

kapitola „Feminizace předškolní výchovy" j ) a ve finále větší zapojení muže do 

výchovy dítěte, neboť žena se svých „přirozených nároků" vzdává. Kromě toho degraduje 

hodnota majetku jako největšího vkladu do života dítěte a je vytlačena jinou - vzděláním. 

Je tedy logické, že otec se o potomky začíná zajímat i v této sféře. 

Emancipace bývá často vnímána jen ve směru změny společenských možností ženy. 

Opomíjený může být i proud opačný. Dvacáté století dalo i muži nové příležitosti uplatnit 

se ve výchově, zejména pak uznání „otcovské dovolené" při péči o dítě. Pravda, v ČR tato 

možnost není zatím příliš využívaná (podle výzkumů CVVM jsou muži zdrženliví 

zejména kvůli tomu, že jim to neumožní zaměstnavatel, případně že by rodina přišla o 

potřebný výdělek), přesto lze vysledovat určité vzestupné tendence, ačkoli klima ve 

společnosti není úplně příznivé - CVVM uvádí, že přibližně 29% respondentů (ze 72% 

muži) longitudinálního výzkumu si myslí, že muž není dostatečně vybaven pro práci 

s malými dětmi. 

o » o 

Vztah otce a dítěte prošel dlouhou cestou, přesto je jeho současná koncepce 

vytvořená poměrně nedávno a ve své podstatě je odvislá od sociálních a ekonomických 

podmínek té které společnosti. Nukleární rodina, přestože bývá již několik desetiletí 

označovaná za zmítající se v krizi, se zdá ještě dostatečně flexibilní a schopná reagovat. 

Přesto se však počínají objevovat první vážnější trhliny systému, nesoucí sebou problémy, 

jež je potřeba plošně adekvátně řešit. 
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1.3. Muž jako vychovatel a učitel v proměnách doby, 

teoretici výchovy 

Poměrně často, a to zejména v populárně-naučné literatuře nebo tisku, se setkáváme 

s názorem, že primární pedagogika byla vlastně od počátku doménou mužů. Právě tento 

názor pak bývá klíčový v argumentaci, proč zapojit muže do předškolní výchovy a to 

z toho důvodu, že tvoří jakousi, na první pohled lákavou, avšak ve svém nitru zcela 

scestnou rovnici: Muži byli na počátku a osvědčili se, je tedy potřeba stejný stav 

rekonstruovat. Tato dedukce je o to víc podpořená, čím bývají zpochybňovány současné 

životní principy (hovoříme o tzv. „vývojovém vystřízlivění") a čím více se hledají nové 

pravdy ze starých principů. 

Povědomí o tom, že muž byl u zrodu cílené předškolní výchovy, vychází z poměrně 

pádných argumentů, ty však nelze brát polovičaté bez přihlédnutí k tehdejšímu sociálně-

kulturnímu kontextu. 

Snad největším dmychadlem pro podobné uvažování, a to zejména v České 

republice, je hojné dosazování učitele národů Jana Amose Komenského na post jakéhosi 

krále předškolní pedagogiky. Toto zjednodušení pochopitelně vychází historicky-

kulturního kontextu jeho působení, z toho, že právě Komenský byl de facto první, který se 

teoreticky zabýval cílenou předškolní výchovou a stanovil principy, jež mnohdy určily, 

snad dokonce utvořily základní pravidla přístupu k řízené předškolní výchově. Avšak, jak 

jsem již naznačil výše, vykládat si to tak, že Komenský je důkazem vhodnosti působení 

muže v předškolní výchově není v pořádku. 

A od Komenského můžeme snadno pokračovat dál přes Jean-Jacquese Rousseaua, 

Pestalloziho, Froebla. To, že mezi nimi chybí ženské jméno, je na první pohled jasné. 

Jasné a samozřejmě zcela logické. 

Abychom v této otázce mohli udělat jasno, musíme si definovat dvě základní roviny 

pedagogického působení, a to teoretickou a praktickou. To že v teoretické rovině 

dominují muži, je skutečně dáno dobou. Respektive jak bychom chtěli, aby se v oboru 

projevila žena, když ta mnohdy neměla ani možnost získat základní vzdělání. Naopak si 

musíme uvědomit, že právě žena vždy zastávala roli realizátora, tedy právě ona se téměř 

celou dobu nacházela v roli praktické, kam muž zasahoval málokdy. 

Ve chvíli, kdy jsou konstituovány instituce pro předškolní výchovu pak počíná 

zastávat roli „hlídače" dětské masy, a to ne pro svou schopnost empatie či spolupráce 

s dětmi, ale zejména kvůli své autoritě, kterou využívá ať už směrem k dětem nebo 
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k dostatečné reprezentaci svého postu. V závěru tedy bude nutné konstatovat, že pokud 

v dnešní době uznáme za vhodné postavit muže do role pedagoga, pracujícího 

s předškolními dětmi, můžeme se o historii tohoto povolání opírat jen minimálně. 

1.3.1. Platón 

Velmi specifické uplatnění mužů při předškolní výchově nastínil Platón ve své 

Ústavě. Pravda, muž v tomto případě intervenoval do výchovy nepřímo, ostatně stejně tak 

tomu bylo i v následujících staletích, nicméně s nevídanou mocí. 

Základem státního úspěchu je podle Platóna absolutní dělba práce a centralizovaná 

státní moc, složená z elity společnosti. Právě tato byla z logických důvodů složena pouze 

z mužů. 

Zabývá se plánováním chodu státu dovedeného (ve dnešním vnímání) ad absurdum. 

Pod plnou státní moc tak spadá i výchova, kterážto se sice odehrává v rodině, ale o jejím 

způsobu rozhoduje právě stát. Absolutní zájem o dítě jako o strategický společenský 

prvek se projevuje nejen ve výchově, ale už v samotném ovlivňování budoucích rodičů. 

Vzhledem k tomu, že společnost měla být založena na efektivní dělbě práce, státní moc 

měla kompetenci sestavovat páry pro manželství, tak, aby děti, které zplodí, byly pro tu 

které budoucí zaměstnání co nejvhodnější. 

Stát ovlivňuje i výchovu, a to například výběrem a sestavováním vhodných písní a 

bajek, určením, pro jaké zaměstnání bude dítě vychováno apod. Děti se mají učit 

nápodobou, navštěvováním veřejných prostranství za doprovodů vhodně zvolených žen. 

Platónův model evidentně kolísá kvůli nedostatečné zřeteli k praxi. Platón naprosto 

podceňuje rodinnou výchovu, navíc se nestará vrstvy, jež definoval jako nižší a 

zaobírá se pouze těmi elitními. Ve svém plánu mimo jiné opomíjí především citovou 

stránku výchovy. 

1.3.2. Paidagógos - Paedagogus 

Jak již bylo řečeno, padidagogós (řecky) a paedagogus (latinsky) - používejme pro 

oba jednotné označení vycházející z toho řeckého - byl vzdělaný otrok, jež ku svému 

boku získaly zejména děti bohatších rodičů. Dítěti pomáhal nejen s učením, resp. je přímo 

vyučoval základům rétoriky, matematiky a jazyka, ale doprovázel je i na cestách a trávil 

s nimi volný čas. Dítěti měl být společníkem a rádcem. 

Otrok byl pořizován zejména chlapcům, musel být velmi vybraně vychovaný, neboť 

právě skrze něj se chlapec učil taktnímu a společenskému chování. Ačkoli paidagogos 
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nebyl primárně určen pro péči o dítě v předškolním věku, ta připadala buď matce nebo 

najaté chůvě, často se do ní zapojoval již kolem pátého roku, kdy počínalo vzdělávání 

dítěte. Od svého svěřence se odpoutal až v době, kdy se z něj stal eféb. 

Vzhledem k obecnému nezájmu otce o rodinu, zejména pak o nedospělé (tedy spíše 

nevyspělé) děti, jež se předpokládá, mohlo vznikat mezi paidagogem a dítětem silné 

pouto, v důsledku tak paidagog působil na dítě jako primární společenský vzor. 

1.3.3. Jan Ámos Komenský 

Komenského pedagogický odkaz lze považovat za nej přesvědčivější nástin 

celoživotního vzdělávání období humanismu. Navíc, díky vydání Informatoria školy 

mateřské, máme představu o tom, jak měl celý zpracovaný systém vypadat. 

Informatorium, první rozsáhlý pedagogický spis zabývající se problematikou předškolní 

výchovy, byl sice jen prvním z řady, ale i tak dobře působí i vytržený z kontextu. 

V humanistickém duchu přiznává každému právo na vzdělání, nehledě na pohlaví či 

sociální statut (v širším kontextu pak vzdělávání bez věkových hranic), značně tedy 

vzdělání oceňuje a přibližuje běžnému člověku. 

Necháme-li stranou ostatní aspekty výchovy zmíněné v Informatoriu a zaměříme-li 

se pouze na otázku vztahu dítěte a muže, zjistíme dvě zásadní informace. 

V otázce mužského přístupu Komenský otevřeně vyzdvihuje rodinu jako jeden 

fungující celek, jehož soudržnost není pouze ekonomického rázu, a le je také (a možná by 

bylo na místě použít slovo „zejména") citová. Oba dva rodiče, tedy i otce, nabádá ke 

společnému přístupu k výchově a vedení rodiny a ke spolupráci. Ačkoli pobízení otců 

k zájmu o své potomky se objevuje již mnohem dříve, Komenský jej v Informatoriu 

popisuje nejako povinnost, ale jako přirozenost. Nabádá je, aby dítěti předávali svůj um a 

byli mu dobrým vzorem a ochráncem. Ostatně celé Informatorium se nese v duchu 

rozmluvy k oběma rodičům, nikoli jako porada matce. 

Z našeho pohledu byl první, kdo si uvědomil, že harmonické fungování rodiny, 

které vytvoří to nejlepší klima pro vývoj dítěte, je odvislé od harmonického fungování 

páru rodičů. Boří tak zažitou rovnici, která praví, že ne city, ale peníze zajišťují dobrou 

výchovu. 

Druhým důležitým momentem je také jeho přesvědčení, že dítě je nejlépe 

vychováváno opět dítětem. Tento model výchovy dítěte dospívajícím je ostatně používán 

do dnešních dnů například v dětských oddílech (viz kapitola „Dětské oddíly" " j ) 
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1.3.4. Jean Jacques Rousseau 

Snad první, kdo „vyrval péči o dítě z rukou matky," byl Jean-Jacques Rousseau. 

Jeho model dobře ukazuje na to, jak se z výchovy - věci přirozené, ke které není třeba 

speciálních znalostí a kterou obstará mateřský pud - stává komplikovaná záležitost, jež 

dokonce potřebuje tolik prostoru, že ji nesmí omezovat okolní světské záležitosti. Jakmile 

dítě odroste prsu matky, je jí odebráno (kolem 2. roku života) a následující léta má jediné 

dva společníky. Vychovatele a přírodu. Vychovatel, pochopitelně muž, nahrazuje matku, 

jež by byla dítěti jindy partnerem. Pakliže chtěl Rousseau vychovávat dítě někým 

mravním, vzdělaným a usměrněným (podle dobových měřítek), pak nemohl tento post 

obsadit ženou. 

Vycházíme-li z dobových reálií, tedy prostředí Francie před Velkou revolucí, 

uvědomíme si, že jediný, kdo byl „oprávněn" přijmout vysoké vzdělání byl stále jen muž 

a to ještě z vyšší vrstvy. Vzdělávání všeho lidu byla zatím čirá utopie. Rousseau neměl 

potřebu tento model nikterak narušovat, takže je zcela logické (i ve stínu, pravda trošku 

staršího, ale přetrvávajícího názoru Michela de Montaigne, že ženu je třeba brát jako tvora 
12 

nižšího, jemuž by vzdělání rozhodně neprospělo) , že někým, koho staví na výjimečný 

post, tedy na post vychovatele, nemůže být už z dobového principu nikdo jiný než muž. 

Vzato tedy čistě hypoteticky - těšila-li by se žena v Rousseauově době stejné úcty 

jako muž, byla by pro post Emilova vychovatele víceméně stejně vhodná (tedy za 

předpokladu, že by mohla vystudovat a všeobecně se rozvinout a byla by s to tyto znalosti 

předávat dál). Navíc historie ukázala, že veškeré pedocentrické směry (jimž Rousseau 

Emilem položil základní kámen) ženskou ruku v mnoha základních principech potřebují a 

vyžadují a lze ji tedy považovat za nenahraditelnou (a to zejména v Rousseauově 

sensitivním období). Rousseau sice ve svém díle kritizuje ženskou výchovu jako příliš 

upjatou a starostlivou, pramenící z její nezměnitelné nátury, nicméně naprosto opomíjí 

citovou stránku vývoje, kterou není s to vychovatel dostatečně zaopatřit. 

V dnešní době si z Emila můžeme odnést poučení v otázce přílišné péče o dítě, jež 

z něj dělá choulostivou bytost .a se kterou se ve stále větší míře potýkáme i dnes. Právě 

osoba muže, u níž nižší stupeň mateřského pudu zajišťuje vyšší apatii v reakcích na 

požadavky dítěte, může být i v tomto vhodným nástrojem. 

12 K.ÁDNER, Otakar: Dějiny pedagogiky II., str. 197 
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1.3.5. Robert Owen 

Velké sociálně-kulturní změny, které s sebou přinesla průmyslová revoluce (viz 

kapitola „Průmyslová revoluce" f ) s sebou nesly i vznik nových ohnisek zájmu v oblasti 

výchovy. Právě toto období lze považovat za vznik prvních institucí 

Jmenujme tedy Roberta Owena, předního britského socialistického utopistu, jež se 

ve svém díle pokusil skloubit ekonomické zájmy s pedagogickými. 

Robert Owen byl pro svou následující dráhu předurčen již v raném věku. Nejen že 

se narodil do vyšších kruhů (otec byl starosta), čímž mu bylo zajištěno vhodné vzdělání -

do školy nastoupil v pěti letech - a zároveň byl podnícen jeho zájem o pedagogiku jako 

takovou. Praví se, že byl již jako sedmiletý pomocným učitelem (pupil teacher).'3 

Zároveň se pohyboval v průmyslových oblastech, již v devatenácti letech byl 

spolumajitelem textilní továrny v Manchesteru. 

Owen se projevil jako sociální stratég, měl zájem na vytvoření podniku s rozsáhlým 

sociálním programem, který by zlepšoval povětšinou nuzné podmínky pracovníků. 

1. ledna roku 1800 zakoupil továrnu svého tchána v New Lanarku a začal realizovat své 

sociální a pedagogické záměry, jež plánoval postavit do vzájemné interakce. 

V roce 1805 zakládá pro své dělníky jesle a školku (resp. opatrovnu), tedy ústavy, 

kam mohou zaměstnanci po dobu své práce bezpečně uložit své děti. Ty zde tráví čas 

posloucháním příběhů, hrou a drobnými pracovními činnostmi. Jako dohlížitele Owen 

stanovil vysloužilého tkalce, kterému pomáhá vysloužilá dělnice. Tento ústav Owen 

nazývá „infant school". Již zde funguje systém vzájemné pomoci dětí - starší jsou vedeny 

k pomoci mladším.14 

Program péče o předškolní děti Owen dále vylepšil po vybudování vzdělávací 

instituce, tzv. „Nového ústavu pro formování charakteru," který si kladl za cíl jak 

vzdělání dětí dělníků (ve významu investice do budoucích zaměstnanců), tak ohlídání 

nej menších a organizované využití pracovní síly dětí v odpovídajícím rozsahu. Ústav 

v prvním roce existence (1805) přijal 759 studentů od 3 do 25 let. 

Ústavní infant school byla pro děti od dvou do šesti let a „vedle názorného 

vyučování zeměpisu a přírodovědě, tanci a zpěvu byl kladen velký důraz na vojenský 

výcvik a hry."15 Výuka byla pochopitelně frontální a řízená autoritativním pedagogem. 

13 CIPRO, Miroslav: Prameny výchovy II., str. 253 
14 ŠTVERÁK, Vladimír: Owen a jeho pedagogické názory, 14 
15 ŠTVERÁK., Vladimír: Owen a jeho pedagogické názory, 14 
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Jak je zjevné, mužský vychovatel stojí v čele třídy ze dvou důvodů: Kvůli společenskému 

kreditu a kvůli autoritativnímu působení na děti (ostatně toto jsou asi jediné relevantní 

důvody, kterými můžeme vysvětlit působení mužů ve vytvářející se institucionální 

předškolní výchově). Owen však přiznává, že malé dítě mateřskou péči z rukou ženy 

skutečně potřebuje a proto dává učiteli k boku pomocnici. 

r % / 
1.3.6. Friedrich Froebel ' 

Snad prvním modelem předškolní instituce, která nevznikla jako primárně sociální 

služba, je Froeblova kindergarten. 

Ta se od běžné opatrovny odlišuje již samotným posláním. Froebel si 

nepředstavoval zařízení, které by pečovalo o dítě v době, kdy jeho matka nemůže a 

poskytovalo by dětem základní dovednosti, ale takové, které by sloužilo i dívkám, 

matkám a budoucím vychovatelkám. Jeho drážďanský předchůdce dětských zahrádek -

herní kroužek, spielkries - z roku 1839 se setkal s velkým ohlasem a při pozorování 

interakcí ženy a dítěte Froebel dochází k poznatku, že ji není možné nikterak narušit či 

nahradit.16 

Froeblův metodický systém a systém dárků tak vychází z předpokladu, že vhodnými 

hračkami a pomůckami a návody lze podpořit rodinnou výchovu nemalým dílem, že jsou 

schopny eliminovat např. určitou neznalost vývojové psychologie, potřeb dítěte. 

První kindergarten je pak otevřena 28. června 1840 a Froeblův model si, díky své 

progresivitě a přehlednosti, brzy získává světový věhlas. Jak již bylo řečeno, Froebel 

podporoval ženy na učitelských postech, aktivně je vzdělával. Avšak výjimkou nebyli ani 

mužští pracovníci, byť v menšině.17 Roku 1848 zakládá stálý ústav vzdělávání pracovnic 

ve veřejných předškolních zařízeních, kde procvičuje jak teorii, tak praktické zacházení 

s dítětem. Kindergarten je tak spojená s postem vychovatelky, nikoli učitele. 

1.3.7. Josef V. Svoboda 

Jiný náhled na věc měl J. V. Svoboda, patrně nej význačnější muž prakticky 

působící v instituci pro předškolní výchovu. Jeho vídeňskými zařízeními inspirovaný 

vzdělávací model pro opatrovny počítal se vzdělaným pedagogem v čele, který má k ruce 

pomocníky, taktéž mužského pohlaví. Děti v opatrovně měly být systematicky a 

přiměřeně vzdělávány, metodu Svoboda shrnul ve svém stěžejním díle Školka. 

16 OPRAVILOVÁ, Eva: Friedrich Fröbel - O výchově člověka, str. 20 
17 OPRAVILOVÁ, Eva: Friedrich Fröbel - O výchově člověka, str. 23 
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Prvním zařízením, kde Svoboda plně uvedl svůj přístup v praxi, byla opatrovna Na 

Hrádku, zřízená v roce 1832. Svoboda je jmenován do jejího čela, odjíždí na měsíční stáž 
18 

do vídeňských opatroven a poté vychovává „na zkoušku" u sebe v bytě. 

Obliba opatrovny byla velká, půl roku po otevření jsou děti rozděleny do dvou tříd a 

ke Svobodovi přibývá pomocník J. F. Šumavský. Zřejmě v tradici českého učitelství byly 

pedagogické posty považovány za čistě mužskou záležitost. Svobodova manželka, jež je 

uváděna ve výročních zprávách jako pomocník, zřejmě vykonávala podružné 

nepedagogické činnosti. Ostatně je třeba přihlédnout i k tehdejší kulturně-politické 

situaci. Výchova dětí v pročeském prostředí (tedy i v českém jazyku) byla vnímána jako 

vlastenecký počin a tehdejší společenství českých vlastenců bylo tvořeno téměř výhradně 

muži. Doba jednoduše nedozrála ještě tak daleko, aby přiznala ženským přístupům 

zasloužené výhody. 

Opatrovna Na Hrádku sloužila, stejně jako většina světových prototypických 

ústavů, jako vzorové zařízení, kde budoucí učitelé a vychovatelé získávali praktické 

zkušenosti formou hospitací. Na rozdíl například od francouzských opatroven, Svoboda 

aplikoval systém minimální zahálky, neustále pobízel děti k činnosti, učil je slušnosti a 

zdvořilosti, mravnosti. To vše s přihlédnutím k jejich schopnostem. 

To, že valná část úspěchu projektu skutečně ležela na bedrech schopného učitele 

Svobody (berme to jako důkaz důležitosti osobnosti učitele), dokazuje i fakt, že po jeho 

smrti nepokračuje vhodný následovník, ale opatrovnu přejímají do svého područí ženy. 

1.3.8. Feminizace předškolní výchovy 

Feminizaci předškolní výchovy v českých podmínkách můžeme rozdělit na dvě 

základní fáze. První se odehrála ve druhé polovině 19. století, kdy v závislosti na 

kulturních podmínkách krystalizovaly vztahy mezi jednotlivými systémy předškolní 

výchovy. 

Jak již bylo řečeno, za původní český projekt lze považovat Svobodovu opatrovnu 

Na Hrádku. Jakýmsi protikladem pak v českých zemích byly Froeblovy dětské zahrádky a 

jiné systémy německého původu. V šedesátých letech se pak objevil i systém třetí, 

inspirovaný francouzskými „salles ďasile" Marie Pape Carpentierové. O jeho 

prosazovaní a zavedení do praxe se zasloužila Marie Riegrová-Palacká se svým 

komitétem dam, jež se snažila dostát svému slovu - „vyrvati hlavní péči o řízení z ruky 

18 STRNAD, Emanuel: Školka Jana Svobody, str. 17 
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mužů, aby také naše obecné blaho třídy dělnické a to ve věci, jež tak blízko se dotýká 

srdce ženy a matky."19 

Hlavním důvodem pro změnu byl podle Riegrové fakt, že ani dětské zahrádky, ani 

školka, neposkytovaly dostatečné citové zázemí pro děti ze sociálně slabých rodin 

(Kindergarten jsou navíc koncipovány spíše pro majetné vrstvy), navíc odsuzovala i 

přílišné zaměstnávání dětí. Nový model má v tomto případě nahrazovat nefunkční rodinné 

prostředí, dávat dítěti prostor k bezpečné hře a pohybu, který bude Čistý, řádně jej 

nakrmit. Citlivý přístup zajistí vychovatelka, která nahradí autoritativní učitele. Systém 

počíná být označován jako „mateřská škola", podle Komenského odkazu. 

Ostatně obecně lze sledovat, že výměna muže za ženu je považováno za progresivní 

posun v kvalitě služeb poskytovaných předškolními zařízeními. Například G. A. Lindner 

se v roce 1883 ostře postavil za vhodné vzdělávání vychovatelek (kritizujíc Froeblovy 

ústavy pro jejich vykonstruovanost a podporujíc českou mateřskou školu), aneb jak praví 

v „Poslu z Budče" téhož roku: „Mateřský jazyk, mateřská láska, mateřské vychování, to 

jsou tři specifika, jež nedají se nahraditi nijakým surrogatem. Sama ,dětská zahrádka', již 

můžeme považovati za nejskvělejší pedagogický útvar novověku, jest po své nejlepší 

stránce toliko sprostým plagiátem, spáchaným na ústavu domácnosti, pravé to školy 

mateřské. (...) Nevyhledávejme toliko lesk domácího krbu v salonech a prostorách 

společenských, nýbrž pečujme o zvelebení komnaty dětské, této pravé a původní ,dětské 

zahrádky'. Toho dosáhneme vychováním vychovatelek." 

Mateřská škola tedy vycházela ze sociálního modelu salles ďasile, metodicky se 

nechala inspirovat Svobodovou Školkou, některé pomůcky naopak přejímá 

z Froebelových kindergarten. První vzniká u svatého Jakuba v lednu 1869. 

Nové pracovnice - vychovatelky - vykonaly studijní cestu do Francie, kde splnily 

závěrečné zkoušky, po cestě zpět se pak seznámily i s fungováním předškolních zařízení 

v Německu. Vedení mateřské školy se ujímá Božena Ledvinková s pomocnicí. O 

mateřskou školu byl takový zájem, že již v dubnu téhož roku se počet dětí téměř 

zdvojnásobil na 313, přibývají i další dvě vychovatelky. 

Nutno ještě dodat, že pro Riegrovou bylo rozšíření mateřských škol i otázkou 

podpory národních a náboženských zájmů. Do jisté míry byl jejich rozvoj podmíněn 

jednoduchou rovnicí - nepokryjeme-li dostatečně poptávku po národním (vlasteneckém) 

19 ČERVINKOVÁ-RIEGROVÁ, Marie: Marie Riegrová, rodem Palacká, str. 40 
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předškolním vzdělávání, děti půjdou do německých ústavů, kde budou učeny německému 

jazyku a německým způsobům. 

Nicméně další demokratizace společnosti, j íž se v Rakousku-Uhersku dostalo po 

pádu bachovského absolutismu, se nutně projevila i v posílení práv žen. Brzy se začaly 

objevovat další učitelky s odpovídajícím vzděláním, rozšířily se možnosti jejich studia a 

pád mužů jakožto hlavních vůdců ústavů pro předškolní výchovu byl otázkou jediné 

generace. 

Druhá feminizační fáze pak vychází ze stavu, jež nastal po 2. světové válce. Nejen 

že v této době dochází k masivním změnám trhu práce (do té doby nebývalé pracovní 

nasazení žen), které u nás do jisté míry zakonzervoval i únorový převrat v roce 1948 a 

metody socialistické republiky, ale celosvětově dochází ke skomírání instituce ženy 

v domácnosti, kterážto je nahrazená modelem dvou výdělečných partnerů. ' / 

Pracovní strategie socialistického Československa - tedy snaha o absolutní 

zaměstnanost, vedla ke spuštění dvou propojených procesů. V první řadě o nutnost 

vytvořit na pracovním trhu nové pozice, ve kterých by se mohly ženy uplatnit. Zároveň 

však bylo potřeba zaopatřit děti, o které se díky zaměstnání neměly šanci starat. 

Povalečný populační boom tuto potřebu ještě podpořil. Tato fáze se však tolik netýkala 

preprimárního školství toho primárního a středního, v otázce předškolní výchovy spíše 

pokračovala ve stávajících trendech. 

Stav se začal měnit až po revoluci a zejména pak v druhé polovině devadesátých let. 

Nejedná se však o přeměnu nikterak výraznou a počty mužů se navyšují pouze nepatrným 

tempem... Školství tak zřejmě zůstane doménou žen celé další desetiletí. 
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1.4. Práce ve školství 

1.4.1. Pracovní trh v ČR z pohledu přístupu k muži a ženě 

Pracovní trh České republiky, z pohledu uplatnění muže a ženy, má některá 

specifika, jež je třeba zmínit a která nám pomohou pochopit problémy, které se promítají 

do práce ve školství. 

Kořeny některých z nich je třeba hledat již v období prvních poválečných 

dvouletek, nej větší podíl, který na dlouhou dobu odlišil trhy západní a východní Evropy, 

na nich má plánované hospodářství obecně. Bývalé Československo bylo státem 

s vysokou ekonomickou aktivitou žen a je jím dodnes. Bohužel, stejně jako v jiných 
r- " 

zemích EU u nás nastává problém v nerovnosti odměňování žen a mužů, jež je, právě 

díky vyššímu zapojení žen v pracovním procesu, o to markantnější. Pro hodnocení 

nerovnosti v odměňování se používá ukazatel GPG (gender pay gap), jež porovnává 

platové vzorky obou pohlaví a vyhodnocuje jejich rozdíl, u ČR se běžně uvádí, že GPG 

má hodnotu zhruba 20%. 

Z toho se dá vyvodit vcelku jednoduchý poznatek. Jestliže pracovní trh v ČR 

dovoluje muži dosáhnout lepších platových a profesních výsledků než ženě, málokdy mu 

bude vyhovovat stejné zaměstnání. A to z důvodů, že se bude cítit podhodnocen, 

nedoceněn. I toto je důvod, proč je tak obtížné defeminizovat některá odvětví a proč v ČR 

dlouhodobě funguje duální trh. 

1.4.2. Situace muže a ženy ve školství 

Školství je oblast, specifická mimo jiné právě velmi vysokou feminizovaností 

(v případě předškolní výchovy nebude přemrštěný výraz absolutně feminizovaná) a 

oblast, která přes svůj na první pohled spravedlivý způsob odměňování dává prostor pro 

nerovné ohodnocování a leckdy tak vytváří podhoubí pro nezdravé pracovní prostředí. 

Genderová nerovnost v přístupu a odměňování je bohužel běžnou věcí, u nás navíc 

stále víceméně přehlíženou a akceptovanou. Je záhodno zmínit například dva základních 

principy, které jsou provázány s kariérním postupem ženy a muže. Jedná se o efekt 

„skleněného stropu" a efekt „skleněného výtahu". 

Tyto principy se samozřejmě odvíjejí od konkrétních situací, ale v podstatě lze 

konstatovat, že se více týkají každého prostředí, které je feminizováno, než prostředí 

s majoritním zastoupením mužů. Školství je tedy vcelku dobrý exemplární příklad. 
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Skleněným stropem metaforicky nazýváme situaci, kdy je kariérnímu postupu ženy 

soustavně bráněno a ona se není s t o prosadit například na řídící pozici. Její kariérní 

postup je na rozdíl od muže silně omezen. Efekt skleněného výtahu pak popisuje situaci 

muže, který vyniká ne proto, že by byl zkušenější či schopnější, ale jen proto, že je 

genderové jiný. Jeho postup pak bývá neopodstatněně rychlejší a jednodušší, než by byl u 
20 

ženy ve stejné situaci. Navíc má větší šanci, že se dostane do řídící funkce. Efekt 

skleněného výtahu bývá ve školství velmi patrný. 

Oba tyto jevy jsou mnohokráte popsány a bohužel je velmi těžké je odbourat, a to 

zejména kvůli společenskému náhledu na gender obecně. České školství je sice řízeno 

tarifními systémy, takže tabulkové platy působí víceméně spravedlivým dojmem, nicméně 

element odměn a osobního ohodnocování dokáže překvapivě zahýbat finálními čísly. 

Pokud mluvíme o feminizovaném školství obecně, tak v případě zařízení pro 

předškolní výchovu tento pojem použít nemůžeme a musíme konstituovat pojem nový -

kompletní či absolutní feminizace. Ačkoli ČSU vede statistiky ohledně profesní 

genderové segregace školství (a to jak pro ZS, SŠ i VŠ), u MS se ničeho takového 

nedočkáme. Víceméně se musíme spokojit s konstatováním, že počty mužů jsou na úrovni 

zhruba statistické chyby. Pakliže si toto uvědomíme, musí nám být jasné, že právě v 

prostředí předškolní výchovy budou výše zmíněné efekty buď několikanásobně 

markantnější anebo naopak neplatné. 

V příručce pro učitele „Gender ve škole", již sestavila Smetáčková a Vlková se 

Pavlík zmiňuje konkrétně o problémech muže v oblastech, které jsou v rámci hegemonní 

definice maskulinity problematické, tedy těch, které jsou téměř každým výhradně 

vnímány jako ženské. Uvádí, pro nás ideální, příklad muže při práci s malými dětmi -

často jsou totiž vystaveni předsudkům, které musí postupem času odbourat, zejména 

nařčením z homosexuality či pedofilie. Na druhou stranu prý paradoxně tyto stereotypy 
• 91 

často efekt skleněného výtahu ještě urychlují, (viz kapitola „Vnímání muže" j ). 

Akceptujeme-li výše zmíněné teorie a fakta, může se zdát, že školství (a teď bych se 

zaměřil zejména na to primární) pro muže představuje dobrou oblast pro seberealizaci. 

Proč tomu tak není? 

20 PAVLÍK, Petr, SMETÁČKOVÁ, Irena: Gender a trh práce, str. 3 
21 SMETÁČKOVÁ, Irena, VLKOVÁ, Klára: Gender ve škole, str. 36 
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1.4.3. Požadavky muže 

Je třeba si uvědomit, že muž mívá na práci ve školství odlišné požadavky než žena. 

Je samozřejmě pravda, že s postupným časem, kdy se bořil zažitý systém nukleární 

rodiny, ve které byly víceméně striktně stanoveny role matka - pracovnice, otec -

zajišťovatel a vůbec s celkovou vlnou genderové rovnosti jsou tyto požadavky stále méně 

důležité, ba dokonce je lze do jisté míry považovat za přežitek, nicméně to nic nemění na 

tom, že v mužích v českém prostředí bývají hluboce zakořeněny a muži je prosazují. Dá 

se předpokládat, že, vzhledem k trendům na západě, ke kterým směřujeme i my, dojde 

skutečně k pozvolnému stírání rozdílů v přístupech, nicméně faktor genderu zde bude 

stále. 

Mužská orientace na kvantitu však přesto existuje a je tedy logické, že nebude chtít 

(anebo moci) přistoupit na práci, jež bude z jeho pohledu nedostatečně ohodnocená. 

Přestože je tento problém do jisté míry samovolně řešen právě nerovností v odměňování, 

jež by se daly vnímat také jako určité „uhojení" mužova pocitu podhodnocenosti, školství 

stále není dostatečně prestižním odvětvím. A to hovoříme o školství obecně. Pakliže 

bychom se opět omezili na preprimární školství, setkali bychom se s mnohem silnější 

vlnou předsudků a odmítání. 

Dlouhodobě tak ve školství u mužů nedochází ke krytí nabídky a poptávky. 

1.4.4. Vnímání muže 

Jestliže muž přeci jen překoná určité zažité předsudky, vymkne se dobrovolně 

vnímání svého genderu a rozhodne se pracovat v prostředí primární (anebo ještě lépe 

předškolní) pedagogiky, může narazit na celou sérii průvodních problémů. 

V první řadě se musí vyrovnat se skutečností, že vykonává, pro společnost nepříliš 

prestižní zaměstnání. To může být, vzhledem k výše zmíněným skutečnostem, 

problematické. 

Dalším problémem, se kterým se muž setkává, je pocit osamocení. Ten nastává 

nejen u lidí, kteří jsou zapojeni do kolektivu, složeného z opačného pohlaví (podmínkou 

je, že jsou buď skutečně samotní anebo nenavázali adekvátní sociální kontakty 

s příslušníky svého pohlaví), popřípadě takové, kteří v kolektivu jako jediní vykonávají 

svého druhu jedinečné kreativní zaměstnání na podřízené pozici (nikoli tedy jako 

odborníci). 

V obou případech dochází k tomu, že takový člověk není schopen adekvátně 

skupinově sdílet, neztotožňuje se se skupinou, ve které pracuje, nemá srovnání svých 
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pracovních výkonů, což vněm vytváří pocit nejistoty z kvality odvedené práce. 

Nepřirozené pak bývají i samotné sociální vztahy ve skupině, kdy si není schopen 

porozumět s ostatními, kteří mu svým způsobem nerozumí, nemohou mu pomoci 

s problémy. Jedinec se musí často podvolovat názorům většiny, které jsou z většinou 

rozdílné od jeho. Ve volném čase neprobíhá přirozená komunikace, nedochází ke katarzi 

vztahů, čímž je vytvořeno permanentní stresové prostředí. 

Popsané příznaky jsou pochopitelně dovedeny do extrému a vždy záleží na tom, jak 

se je jedinec schopen socializovat (vydobude-li si vůdčí postavení nezaložené na 

mocenském principu, bude pravděpodobně od podobných záležitostí ušetřen) a nakolik je 

daná skupina otevřená. Nicméně i tak je třeba uvědomit si, že muž, který aktivně vstupuje 

do institucionální předškolní výchovy, může mít obavy z většinou čistě ženského 

kolektivu, jež jej může apriori odsuzovat (a s největší pravděpodobností to tak bývá, 

přestože obavy bývají zaplašeny velmi záhy) z nej různějších důvodů, jako je například 

podezření z kariérismu, vědomí si jeho „nadřazeného" genderu, který mu pravděpodobně 

zajistí rychlejší postup (viz princip skleněného výtahu), obava ze spolupráce v oblasti, kde 

se dosud s mužem neměly možnost setkat, v neposlední řadě je třeba jmenovat i pochyby 

o jeho důvodech volby právě podobného zaměstnání, které je, jak již bylo řečeno, 

vnímáno vlastně jako „nevhodné" pro mužské pracovníky. Nabízí se pak obavy například 

z pedofilie či hojení si psychických problémů. 

Většina mužů - profesionálů nakonec podobné hráze překoná s lehkostí, a jak 

konstatuje Pavlík, překonání podobné „zkoušky ohněm" jim skutečně velmi často 

vybojuje ve skupině vysoký sociální statut. 

1.4.5. Současné stavy mužů v MŠ 

Zrušení povinné vojenské služby v roce 2004 se na první pohled mateřských škol 

nikterak netýká. Opak je však pravdou. Náhradní vojenská služba, tzv. civilka byla 

jedním z možných postupů, jak si do školky „zajistit muže." Leckteré mateřské školy pak 

ztratily poslední možnost, jak získat mužského pracovníka. Vykonávání civilní služby 

právě v předškolních zařízeních bylo poměrně populární, de facto se jednalo o aplikovaný 

model, kdy pod učitele spadá výkonný vychovatel, jaký známe například ze severských 

zemí, nehledě na to, že voják častokráte nezastával roli pouze pedagogickou, ale zároveň 

se uplatnil coby údržbář či správce. 
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Zajímavým trendem, který bychom rozhodně neměli opomenout, pak bylo to, že si 

muži práci v MŠ, zařízení často nejen pochvalovali, ale existuje nejeden případ, kdy muž 

v učitelském sboru zůstal. 

Bohužel je zřejmě nedohledatelné, kolik mužů v rámci náhradní vojenské služby 

zamířilo právě do předškolních zařízení, rozhodně by bylo zajímavé sebrat jejich 

poznatky. 

Poněkud zarážející je však fakt, že je velmi obtížné dohledat aktuální stavy mužů 

pracujících v předškolních zařízeních. Ačkoli si například mateřské školy často zařazují 

do referencí počty mužských pracovníků, nebylo zaznamenáno, že by třeba navazovali 

spolupráci vyměňovali si know-how ohledně náplně práce a přístupů učitelů (a tím 

vytvářely přístupnější prostředí pro potenciální nové a koneckonců i původní pracovníky 

- sdílením své unikátní pozice by se mohl odstranit často negativně působící pocit 

osamocení), popřípadě pořádali samy „náborové kampaně". Ostatně to vše je pouze 

odrazem toho, že dosud nebylo vydáno nějaké povolanější stanovisko, jež by se za 

personál s vyšším zastoupením mužských pracovníků postavilo a přineslo relevantní 

důkazy a argumenty. A pakliže podobné snahy byly, ztroskotaly většinou na tom, že 

nebyla zachována jejich kontinuita (z nejrůznějších důvodů, malé povědomí a 

uvědomělost veřejnosti mohou být jedněmi z nich). Dále viz kapitola „Současné iniciativy 

pro zapojení muže do předškolní výchovy" j . 

43 



1.5. Současné iniciativy pro zapojení muže do předškolní 

výchovy 

Přestože, jak již bylo zmiňováno, se může zdát, že takových počinů není mnoho, 

opak bude zřejmě pravdou. Jediným problémem pak je, že dnes již těžko dohledáme 

všechny a nejvíce se tedy dozvídáme o těch nej novějších, neboť svědectví o nich podává 

„nesmrtelné masmédium" - internet. 

1.5.1. Magnety na dvou nohách 

Projekt, který lze chápat jako velmi pozitivní a hodnotný vznikl v roce 2003 

v Německu. Jeho iniciátorem je „Otcovská iniciativa" v Berlíně a Braniborsku - Berlin-

Brandenburger Väterinitiative e.V. 

V roce 2003 přišlo sdružení se záměrem, který byl spolufinancován Evropským 

sociálním fondem v rámci programu SF na podporu mládeže, projektem s názvem 

„Magnety na dvou nohách - muži ve školkách ". Ten se zaměřil na mladé nezaměstnané 

muže a umožnil jim rekvalifikaci v sociální sféře, ve které jsou zatím dominantně 

zaměstnány ženy. 

Východiskem projektu byl nárůst nezaměstnanosti v tradičně „mužských" 

odvětvích, minimální perspektiva uplatnění u mladistvých bez ukončeného vzdělání, mezi 

nimiž dominují muži (v Braniborsku byl v roce 2002 podíl mužů mezi nezaměstnanou 

mládeží 61%). Jako chvályhodné lze hodnotit i další důvod, který dobře doplňuje tyto dva 

ekonomické. Tímto je uvědomění si absenci mužských vzorů ve školkách a základních 

školách (podíl žen zaměstnaných v těchto zařízeních se pohybuje mezi 90 a 95%). 

Projekt rozhodně popírá, že by měl být nábor konán formou verbování, spíš usiloval 

o otevření nových příležitostí na pracovním trhu, nabídnutí nových perspektiv. 

Projektu jako takového se bohužel zúčastnilo pouze 14 mužů mezi 20 až 25 lety 

vyučených v řemesle nebo stavebnictví, kteří byli před nástupem do projektu 

nezaměstnaní. Základem projektu byla teoretická kvalifikace v celkovém rozsahu 624 

hodin, na níž navázala praktická část. Tu absolvovali účastníci v 10 mateřských školkách. 

Práce ve školkám otevřela mladým mužům, dle jejich vlastních slov, nové horizonty 

a umožnila jim seznámení se s novým sociálním prostředím. 

Bez nabídky tohoto projektu by mladí muži nepřišli na myšlenku práce v sociální 

sféře. Z výsledných evaluací projektu vyšlo najevo, že projekt pozitivně změnil jejich 

postoje vůči práci s dětmi. Mateřské školky, které se projektu účastnily, si velmi 
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pochvalovaly přítomnost obou pohlaví v jejich zařízení, dětem byl zprostředkován fakt, že 

muži se dokáží o ně starat stejně tak dobře jako ženy. 

Přestože jsou dané projekty hodnoceny veskrze pozitivně, nabízí se otázky, na něž 

zřejmě nebude jednoznačná odpověď. První z nich rozhodně bude, zda je podobné 

projekty možné realizovat ve větším měřítku, respektive zda by se to vyplatilo. Obdobný 

malý vzorek je přeci jen pouze malou kapkou, ze které se nedají utvořit relevantní závěry, 

není jasné, zda náklady, vynaložené na rekvalifikaci, budou alespoň vratné (myšleno 

nejen ekonomicky, ale i kulturně). 

Dalším velkým otazníkem je, zda takto rekvalifikovaný muž nebude pouhopouhou 

„rychlokvaškou." Pochopitelně, náležitě nastavené požadavky na vstupní kompetence 

podobné riziko eliminují, stejně tak kvantum rekvalifikačních hodin je vcelku úměrné, 

přesto se však dá zamyslet nad tím, zda by nebylo lepší podobné zájemce rekvalifikovat 

například formou studia na V Š ve zkrácené podobě - nejsou tím myšleny přímo nějaké 

úlevy, spíš zhuštění kurzů tak, aby byl student schopen odpromovat za co nejkratší dobu. 

Muž který je schopen strávit přípravou na zaměstnání delší dobu pravděpodobně dané 

zaměstnání méně snáze opustí pro jiné (například z důvodů lepší platové pozice). 

Za třetí je vhodné dotázat, nakolik by bylo možné aplikovat v současné době 

podobný projekt v České republice. Zde si troufám tvrdit, že mizivá, a to zejména 

z důvodů financování a koordinace projektu v případě zapojení vícero institucí. Navíc se 

dá předpokládat, že přesvědčit mladé muže o tom, že mateřská škola je i pro ně vhodné 

místo pro profesní působení, je přeci jen o trochu těžší než v Německu. 

1.5.2. Bytové školy 

V zahraničí se často setkáváme s fenoménem bytových mateřských škol, a to 

zejména v sousedním Německu a Velké Británii. Myšlenka je jednoduchá - skupina dětí, 

jejichž rodiče jsou určitým způsobem spříznění (většinou známí, sousedé či obyvatelé 

stejné oblasti) vzájemně hlídají své děti po dobu zaměstnání. Osoby se v hlídání 

pochopitelně střídají v závislosti na pracovních možnostech, často s dětmi zůstává i muž, 

neboť prostředí se má podobat co nejvíce přirozené rodině. 

Tyto bytové školy, jak můžeme podobné iniciativy nazývat, vznikaly většinou 

v oblastech, kde je buď nezaměstnanost, nedostatečně pokrytá poptávka po místech v MS 

anebo nepříliš kvalitní předškolní vzdělávání. 

V prvním případě je vznik podobné iniciativy logický - rodiče, často nezaměstnaní, 

mají dostatek času na výchovnou činnost, nepotřebují tedy dítě zaměstnat po dobu jejich 

45 



pracovního výkonu. Bytové školy jak mateřské tak základní jsou ostatně jevem, který 

často provází uskupení komunitního charakteru, tvořící se v sedmdesátých až 

osmdesátých letech minulého století (tzv. fenomén „smart-squatters"), a to nejen 

v oblastech s vysokým výskytem sociálně slabých domácností. Smart-squattering je 

určitou formou sociálního protestu a rezignace na státem řízený systém (obecně protest 

proti establishmentu), kterýžto vykonávají často lidé vzdělaní s nezanedbatelným 

potenciálem. Spolu s podobně smýšlejícími jedinci pak zakládají komuny, ať už pro 

společné řešení nevhodné životní situace nebo potřebě vlastního subkulturního prostoru. 

Tyto pak často využívají formu squattingu. 

Aby komuna mohla dlouhodobě fungovat, je jasné, že musí řešit mnohé 

samosprávní otázky a jednou z nich je i vzdělávání. Právě to je řešeno formou „bytových 

škol". 

V případě druhém iniciativa logicky supluje chybějící místa v MS, jestliže kapacitně 

nedostačují anebo jsou příliš drahá (v případě placeného předškolního vzdělávání, s nímž 

se v Evropě běžně setkáváme). V případě třetím se snaží zkvalitnit předškolní vzdělávání 

dítěte. Jednoduše řečeno - pakliže rodič ví, že tamní školka (resp. zařízení pro předškolní 

výchovu obecně) není ničím jiným než opatrovnou či pečovatelnou, raději poskytne dítěti 

méně stresové prostředí rodinného typu nehledě na to, že mu je častokráte s to poskytnout 

i kvalitnější péči. 

Sdružené domácí hlídání a vzdělávání má navíc tu výhodu, že nepodléhá, pokud 

tedy probíhá nezištně a je soukromého rázu, žádné kontrole, nemusí se tudíž obracet na 

normy. Je tak levnou a často i efektivní náhražkou pro fungující instituce, která, co do 

počtu nabízených míst, nemusí být zanedbatelná. 

Bohužel, stejně jako v ostatních případech, ani zde nejsme schopni zdokumentovat 

podobné jevy plošně, musíme se spokojit pouze s krátkými odkazy z dobového tisku. 

Nepodařilo se ani dohledat, zda podobné zařízení někdy nevstoupilo ve spolupráci 

se samosprávným celkem a to za účelem dohledu a finanční podpory. Zde by se otevíral 

prostor, který by stál za průzkum. 

1.5.3. Barnehage a Förskola 

Švédsko i Norsko jsou známy svým vysoce rozvinutým sociálním systémem a 

levostřednou politickou orientací, která se konzervativně drží na vrcholu. To s sebou nese 

vysoce pokrokové pojetí veřejných služeb, školky nevyjímaje. 

46 



Prvním znakem odlišným od českého prostředí je velká paleta různých systémů 

institucí pro předškolní výchovu. Právě to dovoluje větší vstup soukromého sektoru a 

dílčích komunálních iniciativ. Druhou záležitostí je jiná genderová segregace pracovního 

sektoru (zřejmě zapříčiněná válečnou neutralitou Švédska), která však aktivně zajišťuje 

ženám rovnoprávnost. Díky tomu jsou zde v oblasti péče o dítě totožné legislativní 

podmínky pro ženu i pro muže, toto je navíc vnímáno jako přirozená věc, která se promítá 

do normálního života, není zde tedy žádnou raritou potkávat muže s kočárkem. 

Jak norská, tak švédská škola běžně zaměstnává na učitelských postech mužské 

pracovníky. Tento stav vychází také z původního pojetí barnehage a förskoly jakožto 

systémů, které dětem plně nahrazují rodinné prostředí. Tento stav se dokonce vymyká 

evropským měřítkům a je tedy, možná i globálně, unikátní. 

Pakliže bychom chtěli zjistit, co způsobuje tento fakt, otázka je nasnadě. Genderová 

rovnoprávnost se projevuje i v minimálním GPG (viz kapitola "Pracovní trh v ČR z 

pohledu přístupu k muži a ženě" f ), tudíž prestiž a lukrativnost zaměstnání není ohrožena 

pocitem nedostatečného ohodnocení. Kromě toho daňové systémy obou zemí stírají 

většinu platových rozdílů střední třídy. 

Skandinávské země mohou být dobrou inspirací při přejímání dílčích postupů a 

přístupů, nicméně ekonomická a společenská odlišnost těchto zemí od našich podmínek 

neumožňuje přejmout jejich vzdělávací systémy. 

1.5.4. Dětské oddíly 

Rozhodně nemůžeme zanedbávat ani dětská uskupení pro volnočasové aktivity ve 

formě dětských oddílů. Pochopitelně se nejedná o iniciativy, které by byly zaměřeny 

přímo na předškolní vzdělávání, přesto však mohou dítě správně podnítit a stát se tak 

rovnocennou a nepřehlédnutelnou složkou v jeho zdravém vývoji. 

Navíc, což je důležité pro tuto práci, se právě zde dostává dítě do kontaktu 

s mužským elementem a to ve velmi ojedinělé formě - autoritativně na něj povětšinou 

působí starší kamarádi a osoby velmi mladé, s nimiž se do kontaktu nedostává příliš často. 

Přestože existuje mnoho uskupení, které se zabývají náplní volného času pro děti (z 

ČR můžeme vyjmenovat například Debrujáry, Tomíky, Brontosaury, Pionýr) a které 

občas přijímají i členy v předškolním věku, budeme se věnovat hlavně dvěma - Junákem 

a Ligou lesní moudrosti. 
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Na prvním místě se budeme věnovat skautským organizacím, a to jak britského 

typu, tak českého. To, že se liší, je podchyceno již v názvosloví, britský Skaut není český 

Junák, přestože se tato slova považují za ekvivalenty. 

Skaut jako takový je určen pochopitelně spíše pro děti školního věku, u nichž se 

předpokládá, že budou schopni vyvinout určitou samostatnost v životě bez rodičů, 

nicméně existují i jakési „přípravné ročníky", které kooperují s rodinami. Předškoláci se 

zde připravují na budoucí skautskou kariéru, spolu se staršími kolegy navštěvují 

pravidelné schůzky, případně se zúčastňují výprav a akcí v doprovodu rodičů. Děti bývají 

podle pohlaví zařazeny buď do věkově odpovídajících skupin - družin, u Junáka jsou to 

nejčastěji družiny vlčat (chlapci) anebo světlušek (dívky), vymezené pěti až desíti lety 

věku. Důvody členství dětí předškolního věku v podobných oddílech bývají různé. Není 

neobvyklé, že dítě přichází do oddílu, aby následovalo staršího sourozence, popřípadě je 

mu skautské členství doporučeno například z důvodů znevýhodněného sociálního 

prostředí. Dětský oddíl může být také dobrým místem pro realizaci dítěte s vyšším 

rozumovým potenciálem, jehož rodiče však nechtějí, aby byl urychlen nástup do školy. 

Teprve v českých podmínkách však získal skauting charakteristicky vysoké 

požadavky na samostatnost dítěte. Zatímco v zahraničí je naprosto běžné, že rodiče 

podporují dítě svou účastí ještě v mladším školním věku, v České republice (resp. 

v Československu) je (bylo) naprosto běžné, že dítě je vydáno na pospas kolektivní péči a 

svou cestu k samostatnosti si musí najít samo. Právě z tohoto důvodu se vytváří velmi 

silná parentální vazba mezi dítětem (členem) a vedoucím (ať už přímo vedoucím oddílu 

nebo rádcem). 

Právě velká věková blízkost člena s vedoucím tvoří velmi silné pouto a dítě se 

s takto podávanou autoritou velmi lehce ztotožňuje. Ostatně, je známou věcí, že 

ovlivňování dítěte prostřednictvím staršího kamaráda je efektivnější než ovlivňování 

osobou rodiče. Na tomto poznatku je mimo jiné postavena i strategie věkově 

heterogenních skupin v MŠ. 

Druhou organizací, jež si zaslouží pro toto téma pozornost, je již výše zmiňovaná 

Liga lesní moudrosti, a to zejména kvůli svému propracovanému systému, jež přímo 

počítá s účastí dětí předškolního věku. Pakliže skaut umožňuje takovým dětem participaci 

na programu, jsou-li dostatečně schopné, LLM pro tuto věkovou skupinu vypracovala 
22 

vlastní motivační program. 

22 MACEK, Jiří; VILHELM, Petr: Svitek březové kůry - Kniha orlích per, str. 144 
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To, zda do daných kmenů (oddíl LLM) může chodit i mladší dítě, rozhoduje 

povětšinou náčelnictvo kmene, jeho odmítnutí, splňuje-li požadavky, není běžné. Děti 

jsou kromě toho vítány na společných akcích (výletech, táboření), kde se o veskrze starají 

všichni účastníci. Pro děti předškolního věku je uzpůsobena tzv. Lóži skřítků, do níž jsou 

zařazeny. Její program je vázán na spolupráci s rodinou, jedná se o motivaci při zdolávání 

běžných vývojových met praktického života (samostatnost v oblékání, znalost adresy, 

sebeovládání). 

Závěrem této kapitoly je možné připomenout i myšlenku Marie Montessori, která ve 

svém systému přenechávala skautským organizacím veškerou péči o tělesnou výchovu 

dítěte. I ve světle tohoto prohlášení, které je pouze důkazem velké důležitosti skautingu a 

oddílům jemu podobným (pro zajímavost je dobré zmínit i fakt, že skauting neexistuje 

pouze v Andoře, Číně, na Kubě, v Severní Koreji, Laosu a Barmě) při participaci na 

výchově dítěte, můžeme tvrdit, že právě spoluprácí s těmito organizacemi může muž 

velmi dobře působit ve výchovném procesu a že se skutečně jedná o jeden z možných 

léků při řešení problémů absence mužského vzoru v životě dítěte. 

1.5.5. Zájmové kroužky 

Dalším místem, kde na dítě působí autoritativně muž jsou všemožné zájmové 

kroužky, zaměřené zejména na „chlapecké" koníčky. Jedná se o nej různější sportovní 

aktivity (v ČR zejména fotbal, hokej, florbal, lyže) či jiné se specificky zúženým 

zaměřením (nejrůznější modelářské skupiny, vědomostně zaměřené kroužky). 

Dva nej větší české fotbalové týmy, Sparta a Slavie, verbuj í do svých přípravek již 
• • 23 •• • •r r * 1 o o 

děti pětileté. Děti jsou zařazeny do homogenní skupiny, zúčastňují se tréninků a zápasů 

pod vedením trenérů. Trenéři jako takoví jsou bezpochyby vnímáni coby velká autorita, 

mezi ostatními autoritativně působícími jedinci (například pedagogy) nezvykle 

konkurenceschopná, zejména kvůli aplikovanému drilu, kterému se dítě podřizuje. Tím se 

stává členem silné skupiny, která je navíc vnímána jeho vrstevníky a okolím jako značně 

prestižní. 

Chlapec je navíc nucen často porovnávat otce právě s osobou trenéra, přičemž je 

logické, že rysy trenéra bude hodnotit jako důležitější, dominantnější, mužnější - trenér je 

přeci jen ztělesněním mužství, tvrdý, fyzicky schopný, spravedlivý. 

23 AC Sparta Praha. AC Sparta Praha | [online], 2008 [cit. 2008-02-15], Dostupný z WWW: 

<http://www.sparta.cz/>. 
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Vliv trenéra lze rozhodně využít pro dobrou výchovu dítěte (například skrze 

aplikaci sportovního chování), není však možné nevyslyšet hlasy o jednostranném 

rozvíjení dítěte, jemuž sport bude zabírat stále více času a fyzický trénink nakonec 

eliminuje trénink rozumový. 
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2. Perspektivy zapojení mužů v reakci na současný 

stav - projekt 

2.1. Východiska projektu 

2.1.1. Vysoká rozvodovost 

Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi patří Česká republika mezi země s 

nadprůměrnou intenzitou rozvodovosti. Po novelizaci zákona o rodině, která vstoupila v 

platnost 1. 8. 1998 a v jejímž rámci se upravovaly i podmínky rozvodu, vykazuje intenzita 

rozvodovosti jednoznačný vzestupný trend, který v současné době dosáhl svého 

několikaletého stropu. Od roku 2004 se drží zhruba na stejné úrovni, tedy 49 %. V roce 

2007 byla stejná jako v roce 2006, tedy 48,7 %24 Znamená to, že rozvodem dnes končí již 

polovina z původně uzavřených manželství. 

Za uvedeným vzestupem celkové úrovně rozpadu manželství české populace stál 

zejména nárůst rozvodovosti po více než pěti letech trvání manželství, přičemž zcela 

nejvýrazněji se zvýšila rozvodovost až po deseti letech manželského soužití. Nicméně 

úplně nej vyšší úrovně rozvodovost stále dosahuje ve třetím a čtvrtém dokončeném roce 

trvání manželství. Průměrná délka trvání manželství od jeho vzniku do ukončení 

rozvodem je v současnosti kolem dvanácti let (12,1 roku v roce 2004). 

Bezdětná manželství se s nejčastěji rozpadají již velmi brzy od sňatku (v prvním až 

třetím dokončeném roce trvání manželství), zatímco manželství s dětmi až o něco později 

a jejich vysoká intenzita rozvodovosti se udržuje až do doby, než se nezletilé děti stanou 

zletilými nebo se věku zletilosti již blíží. 

Zaznamenávají se i příčiny rozvratu manželství na straně muže a ženy. Zhruba v 

polovině případů dominuje u obou pohlaví „rozdílnost povah, názorů a zájmů". 

Vzhledem k již poměrně dlouhé době uplynulé od úpravy rozvodové legislativy lze 

pozvolný, ale trvalý vzestup intenzity rozvodovosti obyvatelstva České republiky označit 

za jednu ze základních charakteristik demografického vývoje posledních let. 

Za hlavní příčiny vysoké a zvyšující se rozvodovosti jsou obecně považovány ne 

příliš přísná legislativa (zejména, když se manželé dohodnou na vypořádání), sekularizace 

24 Demografické informační centrum. Demografie [online]. 2007 [cit. 2008-01-05], Dostupný z 

WWW: <Demografie.info>. ISSN 1801-2914. 
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společnosti, tolerance k rozvodům, nízký věk při sňatku, sňatek „vynucený" těhotenstvím 

partnerky aj. Od devadesátých let mladí lidé postupně oddalují vstup do manželství, stále 

častěji také žijí s partnerem před sňatkem po určitou dobu nesezdaně, přesto však i svazky 
i • • 25 

vzniklé v devadesátých letech vykazují vysokou intenzitu rozvodovosti. 

Právě toto vede k vysokému počtu tzv. censových domácností. V tomto případě nás 

pochopitelně budou zajímat jen ty neúplné s alespoň jedním dítětem mladším patnácti let. 

2.1.2. Nezanedbatelný počet censových domácností 

Podíl censových domácností s jedním anebo více dětmi (neúplné rodiny s dětmi) 

cim v ČR dlouhodobě asi 8,1%. Při rozvodu je dítě většinou přiřknuto do péče matce 
• v 9 f\ 

(podobná tendence je v celém světě), v České republice údajně až v 95% případů , i 

proto pouze nepatrné procento monoparentálních rodin vede otec. 

Poměr úplných a neúplných rodin se liší podle velikosti sídla (obecně platí, že 

v menších obcích je počet censovních domácností nižší, naopak ve velkoměstech 

dosahuje extrémních hodnot). V ČR připadají na tři úplné rodiny s dítětem nebo dětmi 

dvě neúplné pod vedením matky, pod vedením (pouze) otce pak připadá jedna na osm 

úplných. Monoparentální censovní domácnosti jsou pak v poměru 12:1 v otázce pohlaví 
27 

rodiče s větším zastoupením žen. 

Prognózy naznačují, že počet monoparentálních censovních domácností se bude 

držet na hodnotě 8,1% ještě přinejmenším pět let, poté se očekává jeho pozvolný pokles 

(zhruba desetinu procenta ročně). Stejná hodnota byla zaznamenána i v roce 2006 a 2007. 

Jak je tedy zjevné, zhruba 93% všech monoparentálních rodin vede žena a tento 

trend se dlouhodobě měnit nebude. 
2.1.3. Absolutně feminizovaná předškolní výchova 

Personál českých mateřských škol je z 99,9% tvořen ženami. Dochází tak 

k absolutní feminizaci této instituce. Školky navíc v současné době nemají přílišnou šanci, 

jak si zajistit mužské pracovníky (jistou výhodou byla někdejší civilní vojenská služba), 

neboť existuje jen málo absolventů, kteří by se konkrétně o práci ve školce zajímali. 

25 Český statistický úřad. Český statistický úřad [online], 2008 , 2008 [cit. 2008-02-05], Dostupný z 

WWW: <http://www.czso.cz/>. 
26 SMETÁČKOVÁ, Irena, VLKOVÁ, Klára: Gender ve škole, str.23 
27 Demografické informační centrum. Demografie [online]. 2007 [cit. 2008-01-05], Dostupný z 

WWW: <Demografie.info>. ISSN 1801-2914. 
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Feminizovanost s sebou nese několik průvodních jevů, ať už sociologických v 

podobě neúplnost předkládaného odrazu společnosti (chybějící mužský element) nebo 

ekonomických, provázených celkovým snížením společenské prestiže instituce a 

podprůměrným finančním ohodnocením pracovníků. 

2.1.4. Nízká společenská prestiž profese (obecně / pro muže) 

Přestože české předškolní vzdělávání může čerpat z rozsáhlého historického odkazu 

a globálně bývá považováno zajedno z nejlepších, v ČR se tato profese vyznačuje nízkou 

společenskou prestiží. 

Částečně jeden z průvodních jevů absolutní feminizovanosti, částečně odraz 

špatného vnímání českého školství celkově. K tomuto jevu kromě toho přispívá i fakt, že 

pobyt v MS je minimálně zpoplatněn, pro předškoláky a předškoláky s odkladem zdarma, 

v síti školek je nízké procento zařízení se soukromým zřizovatelem, která by spadala pod 

MŠMT, zařízení nedokáží reagovat dostatečným způsobem na poměr nabídky a poptávky. 

Podíl má i teprve nedávné zařazení mateřských škol (rok 2005) do vzdělávací 

soustavy. 

Muž jako takový nemá o práci v MŠ zájem zejména kvůli špatnému platovému 

ohodnocení, možným předsudkům, náplni práce, která mu není přirozená a nemusí mu 

vyhovovat v celém svém záběru. 

2.1.5. Vysoké procento dětí navštěvujících MŠ 

Podíl dětí ve věku od 3 do (přibližně) dosažení 6 let, navštěvujících MŠ, ze všech 
• 28 dětí daného věku ve skutečnosti dosahuje něco přes 87 % . Toto číslo by bylo 

pravděpodobně ještě větší v případě, že by byla dostatečně pokrytá poptávka (počty 

odmítnutých žádostí, který dnes dosahuje hodnoty zhruba 2,7% a dá se předpokládat, že 

bude prudce stoupat - maxima dosáhne v roce 2011). 
íU 

V procentuelním vyjádření dětí navštěvujících MŠ nejsou MŠ nespadající pod 

působnost MŠMT. 

2.1.6. Potřeba dětí vnímat oba vzory 

Dítě, ať je již jakéhokoli pohlaví, potřebuje vnímat oba genderové vzory, aby si 

vytvořilo dostatečné povědomí o fungování mužských a ženských genderových modelů 

v rodné společnosti. 

28 KUCHAŘOVÁ, Věra, SVOBODOVÁ, Kamila. Síť zařízení denní péče, str. 23 
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Muž a žena se prokazatelně liší ve způsobu řešení problémů, v sociálních 

interakcích, vnímání situací, hodnotové orientace. Přílišné působení pouze jednoho 

modelu chování, které může nastat například v případě chlapce z monoparentální rodiny 

vedené matkou, který má popřípadě sourozence ženského pohlaví, jež tráví většinu 

pracovního dne v české MŠ, kde nefiguruje jediný mužský pracovník, vede ke vznikům 

nedostatků ve vnímání společnosti a k možným problémům při sebeuvědomění. 

2.1.7. Vystupování českého muže ve výchově dítěte 

Podle výzkumů CVVM (kvótní výběr respondentů nad 15 let, terénní šetření, cca 

2,5k respondentů) má většinový podíl na výchově dítěte matka. Otcovská výchova pak 

převažuje zejména u podnikání výletů a sportovních aktivit a při trestání. Velkou část 

činností pak dělají oba rodiče společně. Je doložené pozvolné generační snižování 
29 

autoritativní a rozhodující role otce v rodinné výchově. 

rodiny populace rodiny současné rodiny rodičů 
s nezaopatřenými dětmi populace současné populace 

matka otec oba matka otec oba matka otec oba 
hraní si 35 7 54 36 6 51 36 6 43 
četba pohádek 56 6 28 56 6 27 54 7 24 
povídání si 29 4 66 31 4 61 36 6 52 
učení 48 8 31 46 11 30 39 16 25 
čas na dítě 35 2 61 34 3 58 35 5 48 
výlety, sport 10 15 69 10 16 63 7 20 50 
kino, divadlo 23 5 44 21 5 45 16 6 39 
zájmové kroužky 25 6 23 25 7 22 20 5 18 
návštěvy lékaře 70 4 22 74 3 16 82 3 12 
péče v nemoci 75 2 14 77 2 11 81 1 9 
tresty 14 16 53 16 17 49 22 30 38 
kupování dárků 19 2 78 20 2 75 21 3 72 
rozhodování o studiu, 10 3 66 10 4 68 12 14 55 
profesi 

T a b u l k a 1 - Procentuelní vyjádření zastoupení rodičů při výchově dítěte v průřezu tří generací 

Český otec je pak dále méně zapojován do výchovy dítěte zejména z pracovních 

důvodů, velkou roli hraje také názor, že není schopen dostatečně suplovat ženu - matku. 

Česká společnost si nadále myslí, že zapojení muže do výchovy malých dětí napomáhá 

vytvářet silnou vazbu mezi otcem a dítětem, citově muže obohacuje, upevňuje vztah mezi 

otcem a matkou dítěte a má pozitivní vliv na vývoj dítěte. 

29 Centrum pro výzkum veřejného mínění - Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. [online]. [2007] , 2008 

[cit. 2008-03-13], Dostupný z WWW: <http://www.cvvm.cas.cz/>. 
30 Centrum pro výzkum veřejného mínéní - Sociologický ústav A ľ ČR, v.v.i. [online], [2007] , 2008 

[cit. 2008-03-13], Dostupný z WWW: <http://www.cvvm.cas.cz/>. 
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2.2. Úvod - Projekt „Půjčovna" 

Většina iniciativ, které se snažily přivést mužské pracovníky do předškolní výchovy 

nabízely práci, která byla totožná s tou, které vykonávají ženy - učitelky. To je 

samozřejmě logické a víceméně správné, neboť post bude formován dalším působením 

muže a muž si může další postupy a metody tvořit a osvojovat dosti svobodně. Přesto se 

domnívám, že právě fakt, že role není od počátku šitá muži na míru vytváří prostředí plné 

předsudků, které rozhodně nenaláká širší okruh zájemců. 

Projekt „Půjčovna" si bere za hlavní cíl vytvořit novou specifickou pracovní pozici 

v předškolní výchově, která by co nejvíce vyhovovala jak škole, tak muži, který by jí 

vykonával. Zároveň nastiňuje možnost organizační formy a ekonomického zajištění. 

Projekt počítá se založením zprostředkovatelské agentury, jež by nadále svoje 

služby prodávala jako ucelený nabídkový balík. Tento by obsahoval lektory, za jejichž 

odpovídající vzdělání a schopnosti by agentura zodpovídala a základní programovou 

nabídku, která by se pochopitelně formovala podle požadavků klientů. 

Muži by do MŠ docházeli ve smluvené frekvenci, jeden lektor by tak působil 

v několika různých předškolních zařízeních, přičemž v každém by odučil kurz, skládající 

se z rozličných činností (viz „Náplň práce" j ) 

Projekt si neklade ambice na změnu zažitých tendencí a přístupů, pokouší se 

nabídnout řešení, které odpovídá současnému stavu a vnímání předškolní výchovy 

v České republice. 

2.3. Cíle projektu 

2.3.1. Přivést muže do MŠ 

Jak je patrno z výše zmíněných východisek projektu, mužský element v podobě 

pedagoga v MŠ chybí a nedá se předpokládat, že by se tento stav samovolně měnil. 

Přestože vměšování se muže do předškolní výchovy přestává být českou společností 

vnímáno apriori negativně, nemůžeme hovořit o přílišném navýšení prestiže. 

Přítomnost muže v institucionální výchově by měla být považována za běžnou, 

zdravou a prospěšnou záležitost, podporovanou jak zřizovateli MŠ, tak klienty. Dodnes 

však v České republice neexistovala větší, organizovanější podpora tohoto záměru. 
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2.3.2. Zatraktivnit práci v MŠ 

Práce v mateřské škole je dostatečně kreativním zaměstnáním, které přináší 

možnost individuálního a samostatného přístupu pedagoga, seberealizace. Netěší se však 

přílišné prestiži, má však potenciál tento náhled změnit. Dá se předpokládat, že jedním 

z problémů je i podfinancovanost celého sektoru, jedním z možných kroků je tak 

komercionalizovat dílčí části, poskytnout zaměstnancům odpovídající zázemí a podporu 

při prezentaci. 

2.3.3. Nabídnout mu specifické možnosti realizace 

Současná MŠ nenabízí pracovní pozice, které by odpovídali'přímo požadavkům a 

schopnostem mužských pracovníků. 

Projekt by měl konstituovat nové pracovní pozice s takovou náplní práce, která 

odpovídá přímo mužské mentalitě a dovoluje efektivně využívat jeho potenciál. Toto 

předpokládá větší motivaci muže, efektivnější využívání jeho potenciálu k oboustrannému 

užitku. 

2.3.4. Zajistit vhodně kvalifikované pracovníky 

Tento projekt se snaží zapojit muže do MŠ, nikoli však „za každou cenu." 

Jednoznačně preferuje kvalitu nad kvantitou. Muž by měl předškolní zařízení obohatit 

nejen svou přítomností, ale zejména aktivním přístupem k programu, jež plně využívá 

jeho potenciál. Mužský element by se měl taktéž využívat i na úrovni psychologických 

intervencí. Způsob, jakým bude zajištěná vhodná kvalifikovanost je popsán v realizační 

části projektu. 
L 

2.4. Rekognoskace 
t • 

2.4.1. Personalistická sondáž 
I I 

Jedním ze dvou primárních kroků je ověření podmínek pracovního trhu. Je třeba 

zjistit, zda by daný projekt s takto nastavenými parametry zaujal dostatek odpovídajících 

pracovníků. Sondáž by se proto měla zajímat o pracovníky ve třech základních rovinách, 

přičemž by následovalo vyhodnocení potenciálu a kvalit jednotlivých zájemců: 

• Profesní rovina: Absolventi a studenti VŠ (případně SŠ) daných 

pedagogických a psychologických oborů. 

• Osobnostní rovina: Muži s pozitivními referencemi v oblasti přímé práce 

s dětmi (učitelé, vychovatelé, vedoucí volnočasových aktivit). 
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• Kapacitní rovina: Nezamestnaní, uchazeči o práci v daném oboru, muži 

v domácnostech, otcové se zájmem o podobné iniciativy. 

2.4.2. Poptávková sondáž 

Druhým ze základních počinů je zjištění poptávky. To může probíhat na úrovni 

přímého jednání (jednáním s vedením předškolního zařízení) a nepřímého působení 

(oslovením klientů předškolního zařízení). V prvním případě je potřeba zformovat 

projektovou nabídku na základě poptávky předškolního zařízení, vytvořit specifické 

podmínky pro to které prostředí, v případě druhém zjistit ekonomické možnosti projektu, 

lépe vytyčit meze mezi cenou a nabídkou. 

2.4.3. Základní ekonomická rozvaha 

Ekonomiku projektu je třeba stanovit alespoň rámcově, pro lepší stanovení 

ekonomických relací s možností odvození základní finanční proveditelnosti. 

Pro výpočet je použita základní varianta v podobě agentury s právní formou 

společnosti s ručením omezeným, základní jmění je předpokládáno ve výši 200 tis. Kč s 

rezervním fondem 10% ze základního jmění. 

Předpokládané personální zajištění: 

• lektor - manager s pracovní náplní 50% lektorskou a 50% koordinační a 

řídící. 

• asistent lektorů se sekretárskou pracovní náplní a asistencí při organizaci 

kurzů 

• pět lektorů 

• služby účetní firmy a právní služby jsou zajišťovány externě 

Předpokládaný vstupní kapitál je věcně tvořen: 

základní jmění společnosti 200 000 Kč 

počítačové vybavení 2x PC,lx tiskárna 75 500 Kč 

propagace - inzerce 2% 66 150 Kč 

celkem 341 650 Kč 

T a b u l k a 2 - Přehled uvažovaného základního jmění společnosti 

Jeho zajištění se předpokládá krátkodobým tříletým úvěrem se sazbou 7,5%. 
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Při stanovení rozsahu činnosti agentury vycházíme z předpokládané doby jednoho 

kurzu v délce tří hodin, pracovního fondu lektorů 169 hodin měsíčně s tím, že struktura 

využití je následující: 

hodin podíl dny v měsíci 

vedení kurzu 120 71% 15 

příprava 29 17% 4 

doprava 20 12% 3 

T a b u l k a 3 - Struktura časového využití pracovního fondu 

Z ekonomického hodnocení vychází, že projekt může fungovat při následujících 

předpokladech: 

• počet provedených kurzů za měsíc 220 

• počet spolupracujících školek 55 

• cena jednoho kurzu 1641Kč 

• cena za měsíční 4 kurzy najedno dítě 275 Kč 

Pokud budou výše uvedené parametry dodrženy resp. budou realizovatelné pak je 

projekt životaschopný s tím, že je schopen splácet i výše uvedený úvěr v prvních třech 

letech. 

Náklady 4 178 724 Kč 

Výnosy 4 333 421 Kč 

Hrubý hospodářský výsledek 154 697 Kč 

Daň 32 486 Kč 

Čistý hospodářský výsledek 122 211 Kč 

T a b u l k a 4 - Přibližný rozpočet projektu 

V případě nižšího zájmu - rámcově v úrovni 1 5 - 2 5 školek je výhodnější forma 

realizace externími lektory. 

2.4.4. Základní legislativní rozvaha 

Je potřeba stanovit právní kompetence lektorů v otázce zodpovědnosti za děti. 

Zejména v případě, kdy lektor vykonává činnost bez asistence pedagoga z předškolní 
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instituce, kde je kurs vykonáván - obecně se tak nabízí přejmutí veškeré zodpovědnosti 

na hlavu lektora. 

2.5. Realizace projektu 

2.5.1. Příprava 

• Náborové kampaně: Kampaně přímo cílené na skupiny zaměstnanců, jež 

potřebujeme oslovit. Spíš než o zviditelnění jde o uvedení do problematiky 

projektu. 

• Prezentace a diskuze: Poslouží k představení práce v předškolním zařízení 

jako práce zajímavé a užitečné, zároveň představí projekt, jeho cíle a náplň. 

Následná diskuze zodpoví otázky potenciálních zájemců » 

2.5.2. Kvalifikace 

• Studium: Aby byl projekt ekonomicky realizovatelný, nemůže agentura 

přímo zajišťovat studium či rekvalifikaci zájemcům o post lektora. V oblasti 

studijní se spíš předpokládá motivační působení na potencionální pracovníky 

z řad studentů. 

• Rekvalifikace: Rekvalifikace jako taková bude stále v režii zájemce. 

Agentura se může pokusit zařídit např. grantový příspěvek popř. 

zorganizovat rekvalifikační kurzy a přispět na ně, avšak v rámci zmíněné 

ekonomické únosnosti budou preferováni lektoři s dostatečným vzděláním. 

2.5.3. Organizace 

Jak již bylo řečeno, agentura s ručením omezeným by zastřešovala síť lektorů, 

jejichž služby by si objednávali klienti - instituce pro předškolní vzdělávání. Lektoři by 

byli placeni agenturou, ne klientem. Jejich náplň práce by se odvíjela od dohody 

s klientem, v případě, že klient nemá speciální požadavky, bude mu nabídnut unifikovaný 

programový balík. 

2.6. Náplň práce 

Aby byla iniciativa projektu opodstatněná, je potřeba, aby muž, kromě své 

přítomnosti, která je již sama o sobě užitečná a stěžejní, poskytoval škálu činností a akcí, 

při kterých by využíval svoje přirozené schopnosti a specificky působil na děti. 
<-v 
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Jednotlivá programová náplň bude odvislá od požadavků předškolního zařízení, 

přesto se dá vytvořit několik základních činností, jež se nabízejí jako nejhlavnější a 

nejpřirozenější. 

Celý model pak vychází z odlišností, které jsou v náhledových, kognitivních a 

interakčních schopnostech mužů a žen. Muž se uplatní zejména s přihlédnutím k imitační 
l i 

a identifikační teorii vzniku a vývoje genderových rozdílů. 

2.6.1. Herní partner (sdílení / intervence) 

Spontánní hra je asi jedna z nej základnější činností, kde se mužský element může 

projevit. Ve formě sdílení se dítě seznamuje se společenskými vzorci chování a má 

příležitost ztotožnit se s nimi (v případě interakce chlapec - muž) anebo se vůči nim 

vyhranit (interakce dívka - muž). Navíc, pokud by lektor vstupoval do hry skutečně tak, 

aby se i nadále jednalo o hru spontánní, veškeré formování bude probíhat zcela 

přirozenou a nenásilnou cestou. 

Sdílení jako takové je pak nezbytné z hlediska formování genderové i sociální role, 

korekcí procesů jejího přijímání a podpory při uvědomování si vlastní výlučnosti. Muži se 
/i/v' 

při to otevírá prostor pro aktivní zásahy a intervenci z pozice herního partnera. 

Muž je krom toho logickým partnerem u celé škály chlapeckých námětových her, 

kde jej žena ve většině případů nemůže plnohodnotně suplovat. 

2.6.2. Pozorování - pedagogická diagnostika 

Verbální i neverbální komunikací s dítětem je lektor schopen získat poznatky, jež 

mohou být pro učitelku nové, užitečné. Ty lze, u problémových dětí, využít pro lepší 

porozumění dítěti, při spolupráci s rodičem i psychologicko-pedagogickou poradnou. 

2.6.3. Intervenční působení 

Muž s potřebným vzděláním může posloužit i jako terapeut. Zde bude jeho 

výlučnost od stejné role, kterou by zastávala žena, podpořena opět zejména genderovou 

rozdílností. Přesto s sebou tato jednoduchá diferenciace nese mnohé výhody, jež je možné 

zužitkovat. 

Předně - dá se předpokládat, že muž lépe naváže kontakty v případě chlapců a tím 

se mu otevře nepoměrný operační prostor pro případnou intervenci. Tuto zásadu není 

. možné přeceňoval, ale také ne podceňovat. Chlapci se subdeprivací pocházející 

31 KARSTEN, Hartmut: Ženy - muži, genderové role, jejich původ a vývoj, str. 31 
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z přílišného působení ženského faktoru na vývoj sice nejprve nedávají přednost muži, ale 

pokud ztratí ostych a zjistí, že v určitých věcech jsou jejich přístupy shodné a že mezi 

nimi působí porozumění, jsou k němu nepoměrně méně rezervovaní. 
/«tT* 

V určitých případech se pak dá říci, že mužská je při řešení problémů skutečně 

nezastupitelná. Například při práci s autistickým dítětem - chlapcem. Kupříkladu dítě, 

postižené Aspergerovým syndromem, jednou z forem autismu, poruchou sociálního 

chování, komunikace a představivosti, vyžaduje intenzivní cílené učení a cvičení 

sociálních interakcí. Pakliže chceme, aby takovýto jedinec reagoval a choval se jako muž, 

bude rozhodně dobré, když mu vzorem a učitelem bude právě muž. 

Stejně tak můžeme předpokládat, že muž může pozitivně působit na chlapce 

s agresivními sklony či naopak na chlapce s přílišnou úzkostí. C-/V 

Toto intervenční působení má pochopitelně stěžejní podmínku - dostatečné vzdělání 

v oboru psychologie nebo speciální pedagogiky. Otázkou také je, nakolik bude takováto 

intervence prospěšná a viditelná. , 

2.6.4. Příprava na systematické vzdělávání, podpora pravidel 

V této oblasti můžeme čerpat z přirozené autority, jež se muž mezi dětmi těší a která 

je tvořena zejména reakcí dítěte na stavbu těla (čím vyšší postava a širší ramena, tím vyšší 

respekt osoba mívá) a vystupováním (hlubší hlas, agresivnější reakce a gesta). 

V sociálním a hierarchickém systému předškolního zařízení by mohl lektor 

zaujmout novou roli a přivlastnit si řešení určitých problémů. Přichází do prostředí, kde 

jsou již dané posty vymezeny a proto si může dovolit působit v lecčems i proti zažitým 

pořádkům. f 

Toto samozřejmě v žádném případě neznamená, že by se měla učitelka dostat vůči 

lektorovi do submisivní role, oba musí pochopitelně spolupracovat a fungovat v co 

nejtěsnější kooperaci, v žádném případě nesmí dojít ani k drobným střetům dvou autorit 

(což rozhodně vyžaduje prvotní vymezení si rolí)./-' ' ' 

Lektor se však může zhostit pozice, která mu dovoluje vytvořit nové, od běžného 

stavu lehce odlišné prostředí, například jakousi upravenou emulaci školního (pro 

předškoláky), může proto vyžadovat zvýšenou kázeň, vyšší důslednost, větší 

systematičnost a zároveň progresivněji budovat principy vlastní zodpovědnosti či 

svědomitosti. 

Je jasné, že podobný přístup by nešlo aplikovat jako běžný stav v MŠ, takto se jedná 

pouze o krátkodobou stimulaci, která je ještě k tomu vytržena z kontextu běžného 
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prostředí. Veškerou zodpovědnost za ní přejímá právě lektor, neovlivňuje tedy vztah dětí 

a učitelky. 

Pochopitelně je diskutabilní, nakolik by pak mohlo být pro děti lektorovo působení 

stresující, pokud by ho měly spojené s prosazováním nových principů na základě své 

autority, dá se však předpokládat, že pakliže by se lektor věnoval i herním činnostem, kde 

by byl jeho vztah s dětmi uvolněný, přijímaly by jeho přísnost bez větších problémů. 

2.6.5. Sport, výlety, dobrodružství 

Mužský element se dobře projeví v činnostech, jež jsou mu v české společnosti 

přisuzovány coby klasické či přirozené. Tedy při sportovních aktivitách a aktivitách, které 

mají dobrodružné prvky. Můžeme tvrdit, že muž, byť dospělý, si uchovává určitou 

hravost a bezprostřednost, která se projevuje právě při pohybových činnostech a není 

nikterak omezena působením ve skupině. Jedním z dobrých důkazů, jež můžeme použít, 

jsou sportovní volnočasové aktivity, které se těší velké oblibě anebo dětské oddíly 

(Junáka, Ligu lesní moudrosti). Právě zde dobrovolně působí mladí muži a kromě 

naplňování vlastního volného času se starají o výchovu dětí a mládeže. Funguje zde určitý 

symbiotický princip, jež by bylo možné přenést do vztahu lektor - dítě, pravda, v poněkud 

zodpovědnější formě a s vědomím, že lektor si ponechává profesionální nadhled. 

Lektor by tedy mohl nabídnout škálu sportovních aktivit podle domluvy, případně 

jejich výuku, výlety do přírody a za dobrodružstvím kombinované s praktickými 

didaktickými vstupy (tedy například v návaznosti na školní vzdělávací program). 

Zároveň lze při sportovní činnosti skrze autoritu podporovat morální a etické 

principy (fair-play, podřízení se pravidlům, přijmutí role ve skupině, zodpovědnost za 

vlastní činy, shovívavost) i utužovat zdraví dítěte (odvaha, touha po překonání se, 

statečnost, výdrž, sebeovládání). 

2.6.6. Konstrukční činnosti, informační technologie 

Konstrukční činnosti jako takové jsou skutečně z přirozenosti bližší muži. Proto se 

může uplatnit při vedení programu s konstrukčními prvky - od primitivních 

stavebnicových her po pokusy 

I v oboru informačních technologií se dají najít určité odlišnosti v přístupu a 

chápání muže a ženy v oblasti abstraktního virtuálního prostoru. 
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2.6.7. Prožitkové učení 

Zatímco žena - učitelka dokáže pro děti zatraktivnit obory, které se týkají spíše žen 

(do jisté míry podléhající stereotypnímu náhledu na typicky ženská zaměstnání - lékařky, 

kadeřnice, kuchařky), u muže je to pochopitelně naopak. Při vhodné stimulaci prožitkem 

(návštěva hasičské zbrojnice, stanice záchranářů, policejní služebny) lze získané prožitky 

a poznatky dále rozšiřovat v didaktickém kontextu - referovat o bezpečnosti silničního 

provozu, práce s ohněm a pod. 

2.7. Evaluace projektu 

Úspěšnost působení lektora je pochopitelně třeba nějakým způsobem evaluovat (ať 

již v počáteční pilotní fázi, kdy se evaluace stává východiskem pro případné úpravy 

navrženého systému anebo přímo při aplikaci projektu, kdy evaluace nastíní, kterým 

směrem by se mělo působení muže ubírat). Neboť není možné používat ucelený evaluační 

systém, a to hlavně z toho důvodu, že se dá předpokládat, že na různých místech budou 

lektoři fungovat na různých úrovních, bude třeba vytvářet unikátní evaluační kritéria pro 

každé zařízení. 
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Závěr 

Muž do předškolní výchovy patří. Bez jeho vlivu na výchovu, komunikaci a 

interakce s dítětem by dítě ztratilo možnost vnímat oba genderové vzory, tedy mužský i 

ženský, a tím by zpracovávalo zkreslený obraz o společnosti. Je víceméně jedno, kde 

takový mužský vzor dítěti poskytneme. V nejlepším případě tuto roli plní otec, v horším 

pak jiný mužský člen rodiny. Přesto však musíme počítat s možností, že rodina není dítěti 

takovýto vzor schopna poskytnout (ať už přihlížíme k počtům censových domácností 

anebo vnímáme rozpad tradiční nukleární rodiny a stále větší nárůst formálních svazků) a 

v tom případě její roli přejímá instituce. 

S největší pravděpodobností to bude mateřská škola či jiné zařízení pro děti 

předškolního věku. Avšak ani zde se dítě s mužským vzorem pravděpodobně nesetká. 

Ačkoli je tendence zařazování mužských pracovníků do předškolních zařízení spíše 

vzestupná, společenská situace a prestiž odvětví je bohužel příliš silnou brzdou. Muži jsou 

odrazováni nejen atypičností profese vzhledem k jejich pohlavní příslušnosti, čistě 

ženským prostředím, ale také nízkým finančním ohodnocením. 

Trendy a průzkumy ve světě ukazují, že i muž má zájem na tom podílet se na 

institucionální předškolní výchově. Je tedy pravděpodobné, že se dá vytvořit společný 

průsečík množin zájmů muže jako potenciálního zaměstnance a mateřské školy. Právě o 

to se snaží nejen některé oficiální projekty (např. ze Spolkové republiky Německo), ale 

také drobné dílčí iniciativy jednotlivých mateřských škol. 

Mateřská škola na druhou stranu není naštěstí jediným místem, kde by mohlo 

docházet k setkávání dítěte a mužského vzoru. V dnešní době existuje i pro předškolní 

děti široká škála zájmových činností, které by tento účel splnily, ať už se jedná o 

sportovní kroužky anebo dětské oddíly. 

Řešení tedy existují. Avšak nej větším problémem zůstává samotné přehlížení této 

potřeby dítěte, její bagatelizování anebo špatné interpretování. Úspěšného pokroku 

v těchto otázkách bude docíleno, až bude přinejmenším nastolena diskuze o problému. 



Diskuse 

Projekt, který předkládá tato práce, má jednu myšlenku: Uvědomit si situaci 

v České republice - společenskou, ekonomickou, stav školství - a pro tyto podmínky 

vytvořit adekvátní projekt, který by měl alespoň nepatrnou šanci na realizaci. 

Samozřejmě se hned na počátku nabízí otázka, zda je vůbec takovýto projekt 

přínosný a zda má cenu přivést muže do předškolních institucí za daných podmínek, zda 

není lepší působit mnohem větším tlakem a spíše se snažit změnit celkovou situaci 

natolik, aby se mužské zastoupení v pedagogických sborech mateřských škol začalo 

objevovat v hojném počtu. 

Pochopitelně, i tento nástin řešení problému je správný, avšak dá se předpokládat, 

že bude mnohem méně agilní, či dokonce neproveditelný. Projekt jako takový si neklade 

za cíl ihned od počátku měnit zažité tendence, spíš jej lze přirovnat k jisté záplatě, jež se 

snaží rychle zacelit ty největší trhliny. A to z toho důvodu, aby se vytvořilo příhodnější 

klima pro složitější restrukturalizaci. 

Zároveň je tedy otázkou, zda jsou mužští pracovníci v předškolních zařízeních 

skutečně natolik potřební. I zde se dá odpovědět ano i ne. Jejich současná absence 

evidentně nemá zcela zhoubný vliv na zdárný vývoj dítěte. A přestože se situace mění (z 

našeho pohledu k horšímu), tempo přeměny je také poměrně pomalé. Dá se tedy 

předpokládat, že současný stav by bylo možno považovat za dobře fungující, nevolající 

po změně. 

Na druhou stranu si je však třeba uvědomit, že takováto změna přístupu (byť se zdá 

jakkoli nicotná), může ovlivnit samotný náhled rodičů a veřejnosti na předškolní 

vzdělávání k lepšímu (obecný proces, který probíhá při defeminizaci), školkám přinést 

nové možnosti i ze strany fungování pedagogických pracovníků a obecně „rozvířit 

stojatou hladinu" v otázkách zapojení otce a otcovství. A v neposlední řadě samozřejmě 

prospět dítěti, které bude dané zařízení navštěvovat. 

Zároveň je pozoruhodné, že v České republice do dnešního dne nevznikl žádný 

program, který by se podobnou problematikou zabýval. A to ani ve formě užší spolupráce 

zařízení s mužskými pracovníky, která by vedla k pocitu sounáležitosti, vyměňování 

poznatků a postupů a postupnému zdokonalování a ukotvení postu učitele v předškolní 

instituci. 
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