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Seznam používaných zkratek 

NNO – nestátní nezisková organizace 

GRV – globální rozvojové vzdělávání 

RV – rozvojové vzdělávání 

RVP – rámcově vzdělávací program 

RVP PV – rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

NVP - národní program vzdělávání 

ŠVP - školní vzdělávací programy 

MŠ – mateřská škola 

ZŠ – základní škola 
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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je představit koncept rozvojového vzdělávání a zjistit, 

zdali působení nestátních neziskových organizací může pomoci mateřským školám v jeho 

zavádění. 

V empirické části je cílem zjistit, s jakými problémy se potýkají učitelé mateřských 

škol při zavádění rozvojového vzdělávání a co konkrétně by jim ve spolupráci s NNO 

pomohlo. 

Protože je v České republice rozvojové vzdělávání novým pojmem, bylo mým 

cílem zjistit, jak jej vnímají sami učitelé. Rozvojové vzdělávání se dotýká témat jako 

světový obchod, globalizace, klimatické změny, rozvojové země, chudoba, humanitární 

pomoc, kterým je v současné době věnováno stále více pozornosti. 

Rozvojové vzdělávání dostává možnost dostat se do mateřských škol díky 

školskému zákonu z roku 2004, který přináší školám větší svobodu při přípravě vlastních 

rámcově vzdělávacích programů. Při vytváření těchto programů je možné zapojit 

odborníky z jiného než školního prostředí. NNO tak mohou nabídnout své zkušenosti s 

problematikou rozvojových zemí. 

Mezi největší problémy patří podle učitelů nedostatečná informovanost o 

rozvojovém vzdělávání, nedostatek pomůcek a metodických materiálů. Na této úrovni 

jsou NNO schopny mateřským školám v rámci svých možností pomoci. 
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Abstract 

The primary aim of this thesis is to introduce the concept of development 

education and find out whether non-governmental organizations (NGOs) can help nursery 

schools in implementing it.  

The aim of the empirical part is to find out which problems face teachers from 

nursery schools during the implementation of development education and which concrete 

steps would help them to improve their cooperation with NGOs. 

Since the development education is a new term in Czech Republic, my aim was to 

find out how it is being perceived by teachers. Development education touches topics that 

are being paid much more attention these days such as world trade, globalization, climatic 

changes, development countries, poverty and humanitarian aid. 

Development education can get into nursery schools thanks to school law from 

2004, which brings more freedom to schools in preparation of their own educational 

programs. During this preparation, professionals from other than educational background 

can be involved. This way NGOs can provide their experiences from development 

countries. 

According to the teachers, the biggest problem in implementing the development 

education is a poor knowledge of the development education itself, absence of utilities and 

methodical materials. On this level, NGOs are able to help the teachers in terms of their 

opportunities. 
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.1. Úvod 

Tím, jak se svět stává menším díky rychlému šíření informací a takřka 

neomezenému cestování, jsme stále více propojeni s životy ostatních lidí. Na druhou 

stranu je náš svět i světem, kde existuje velká nerovnováha zejména mezi lidmi žijícími 

v rozvinutých a rozvojových zemích. Nezbývá nám, než si uvědomit řadu současných 

naléhavých problémů jako zvyšující se počet obyvatel žijících v chudobě, otázky lidských 

práv, zhoršující se životní prostředí, ozbrojené konflikty, různé formy diskriminace nebo 

vztah rozvojových a rozvinutých zemí. 

Česká republika se zdá od těchto problémů vzdálená. Kromě existence minoritních 

skupin se u nás v nijak významné míře nevyskytují skupiny imigrantů nebo uprchlíků. V 

souvislosti s tím není rozvojové vzdělávání dodnes pociťováno jako určitá nutnost. Proto 

se v České republice nevyskytuje potřebné množství odborníků. V situaci, kdy v 

sousedství nežijí žádní „cizinci“ není pro učitele zcela zřejmé, proč by se ve své práci měli 

zabývat rozvojovým vzděláváním. Tato situace se však s nárůstem mediálního zájmu o 

problematiku rozvojových zemí začíná měnit a zájem o rozvojové vzdělávání začíná 

stoupat. 

Je potřeba, aby každé dítě mělo představu o tom, že svět není jen Česká republika 

a že jsou na světě úplně jiné země s jinou kulturou a není tak samozřejmé mít doma 

tekoucí vodu a dostupnou lékařskou péči. Měly by si uvědomit, že i ony jsou součástí 

života na Zemi a že to, co dělají, má své následky. Objasnění, jsou-li tyto následky 

všeobecně prospěšné či nikoliv, je jedním z cílů rozvojového vzdělávání. 

Smyslem rozvojového vzdělávání je „zvyšovat povědomí o tom, jak globální 

problémy a procesy ovlivňují každodenní život jednotlivců, lokálních komunit a 

společností, a jak zároveň každý z nás může zpětně ovlivňovat tyto procesy.“1 Rozvojové 

vzdělání probíhá na třech úrovních vzdělávání – předškolní, základní a středoškolské 

vzdělávání. V roce 2004 byl schválen zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, aneb školský zákon. Tento zákon díky 

rámcově vzdělávacímu programu otevírá pole působnosti rozvojovému vzdělávání. 

                                                 
1 Development Education Association. Dostupné z: <http://www.dea.org.uk/sub-538531> [cit. 20.3.2009]. 
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Působím jako lektorka rozvojového vzdělávání v nestátní neziskové organizaci a 

má práce spočívá v pořádání seminářů rozvojového vzdělávání v mateřských školách. Při 

návštěvách mateřských škol se setkávám s různými úrovněmi aplikování rozvojového 

vzdělávání. Některé mateřské školy spolupracují s neziskovými organizacemi, některé ne, 

některé zavádějí rozvojové vzdělávání a některé nezavádějí. Tento fakt mě přivedl 

k tématu této práce a k realizaci výzkumu. Předmětem mého zájmu je zjistit, jaký vliv má 

spolupráce s neziskovými organizacemi na zavádění rozvojového vzdělávání 

v mateřských školách. Jaké problémy se v mateřských školách při realizaci rozvojového 

vzdělávání objevují a zdali mateřským školám spolupráce s nestátními neziskovými 

organizacemi pomáhá. 

Zájem o problematiku ze strany nestátních neziskových organizací je očividný, 

neboť se tématům rozvojového vzdělávání věnují, vytváří programy a metodické 

pomůcky. Oproti tomu pohled učitelů mateřských škol na tuto problematiku je jen velmi 

málo zmapován. To mě přivádí na myšlenku, abych se v této práci zaměřila právě na ně a 

získat jejich pohled na problematiku rozvojového vzdělávání. 

.2.  Vymezení cílů práce a výzkumné otázky 

Cílem práce je zjistit vliv nestátních neziskových organizací na zavádění 

rozvojového vzdělávání v mateřských školách z pohledu učitelů, a zdali spolupráce 

s nestátními neziskovými organizacemi ulehčuje zavedení rozvojového vzdělávání do 

programu. Tato práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. 

V teoretické části budu hledat odpovědi na výzkumnou otázku: Pomáhají nestátní 

neziskové organizace při zavádění rozvojového vzdělávání do mateřských škol? 

Primárně budu tuto výzkumnou otázku zkoumat analýzou literatury a sekundárně se jí 

dotknu i v empirické části mé práce. 

V empirické část práce se budu snažit zjistit, zda mají učitelé při zavádění 

rozvojového vzdělávání nějaké problémy a tyto problémy se budu snažit konkretizovat a 

zjistit, co by učitelům ze strany nestátních neziskových organizací nejvíce pomohlo. 

Konkrétní znění výzkumné otázky je: S jakými problémy se potýkají učitelé 

mateřských škol při zavádění rozvojového vzdělávání a co by jim ve spolupráci 
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s ��O pomohlo? Odpověď na tuto výzkumnou otázku budu hledat pomocí 

dotazníkového šetření. Použiji dotazník s uzavřenými a polozavřenými otázkami, některé 

otázky rozvinu formou strukturovaných rozhovorů jen s několika respondenty. 
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. TEORETICKÁ ČÁST 
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V teoretické části bakalářské práce pracuji hlavně s dostupnou literaturou a 

internetovými zdroji, které využiji při hledání odpovědi na výzkumnou otázku. 

Teoretická část mé práce je rozdělena do tří částí.  V první části se budu zaobírat 

teoretickými východisky. Budu pracovat s pojmy nestátní nezisková organizace a 

rozvojové vzdělávání. Zaměřím se i na charakteristiku dětí v předškolním věku (3-5 let), 

protože v této práci se jedná o rozvojové vzdělávání právě pro děti tohoto věku. Hlavním 

úkolem této části je představit tyto pojmy, popsat je a vysvětlit. 

V druhé část se zabývám rolí NNO při aplikaci rozvojového vzdělávání. Pokusím 

se představit jak samotné NNO prezentují rozvojové vzdělávání. Popíši jednotlivé NNO, 

které se této problematiky dotýkají. Zároveň představím jejich programy k rozvojovému 

vzdělávání a způsob aplikace těchto programů do mateřských škol. 

Třetí část se dotkne školské reformy, která díky rámcově vzdělávacímu programu 

umožňuje rozvojovému vzdělání lépe se prosadit do osnov. Popíši reformu školství 

v České republice i cestu, kterou tato reforma musela projít. Poté se budu věnovat 

výsledku této reformy a to hlavně rámcově vzdělávacímu programu pro mateřské školy. 

Důležitou části je rozbor rámcově vzdělávacího programu konkrétně pro potřeby 

rozvojového vzdělávání. Tím mám na mysli jeho konkrétní části, kdy je možné aplikovat 

rozvojové vzdělávání. 

.3.  Teoretická východiska 

.3.1.  Úvod 

V této části práce představím pojmy, se kterými se v práci běžně pracuje. Nejprve 

definuji pojem nestátní nezisková organizace. Jelikož pro činnosti, které v této práci 

nazýván rozvojové vzdělávání, existuje mnoho pojmů, pokusím se představit nejčastěji 

užívané termíny v českém prostředí. Na základě vysvětlení jednotlivých pojmů, je možné 

si představit definici rozvojového vzdělávání, která v ustálené formě v České republice 

neexistuje. Pro správné pochopení rozvojového vzdělávání je důležité znát jeho témata a 

cíle, které jsou popsány v závěru této kapitoly. 
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.3.2.  Vymezení pojmu „nestátní nezisková organizace“ 

Neziskové organizace, neboli ty organizace, které nejsou zakládány za účelem 

zisku, se soustřeďují na lidskou bytost, která mění svůj způsob života. Třetí sektor 

zahrnuje veřejně prospěšné organizace nejrůznějšího typu a zaměření, které jsou 

nevládního charakteru.2 

Nestátní nezisková organizace bývá někdy označovaná podle anglické zkratky jako 

�GO (�on-Governmental Organization), v podmínkách České republiky se však častěji 

užívá zkratka českého názvu NNO. 

Podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu právnických osob, v souvislosti 
s určením poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, jsou 

uváděny následující: občanská sdružení včetně odborových organizací, politické strany a 

politická hnutí, registrované církve a náboženské společnosti, nadace, nadační fondy, 

obecně prospěšné společnosti atd. 

Nevládní neziskové organizace (NNO) v České republice jsou: 

• občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., 
• obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., 

• nadace a nadační fondy podle zákona č. 227/1997 Sb. 

• církevní právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. 

Pro zjednodušení je v této práci používána zkratka NNO, či zkrácený název 

„nezisková organizace“. Běžně se také požívá název „nevládní nezisková organizace“ 

nebo jen zkráceně „nevládní organizace“. 

.3.3.  Charakteristika dětí ve věku 3 až 5 let 

Následuje přehled některých charakteristických vlastností dětí předškolního věku. 

Považuji za důležité je znát kvůli lepší představě o možnosti použití rozvojového 

vzdělávání v předškolním vzdělávání. 

Děti ve věku 3 až 5 let vnímají v daný okamžik pouze jednu vlastnost – mohou 

zařadit svoje kamarády buďto do skupiny podle pohlaví nebo barvy vlasů ale ne podle 

                                                 
2 Rostislav Duben, Neziskový sektor v ekonomice a společnosti 
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obojího. „I když nedokáží pojmově uchopit názor druhých, reagují na jejich citovou 

zkušenost. Jsou schopny rozpoznat citové projevy a v případě, že jde o situaci, kterou 

samy zažily, dokáží se do ostatních dětí vcítit. Dovedou popsat, jak se druzí cítí. Tato 

schopnost empatie je jedním ze způsobů, jak děti mohou přesáhnout svou bezprostřední 

situaci a vytvořit si emociální vazby s okolím.“3 Nevědí, co to jsou státy a kultury, ale zato 

si všímají konkrétních rozdílů a pamatují si je především, když se objeví v jim důvěrně 

známých oblastech jako např. jídlo a oblečení. 

.3.4.  Vymezení pojmu „rozvojové vzdělávání“ 

Jelikož je rozvojové vzdělávání v České republice poměrně novým fenoménem, 

neexistuje ustálená definice. Můžeme se tak setkat hned s několika používanými termíny 

jako jsou: rozvojové vzdělávání či výchova, globální vzdělávání či výchova, vzdělávání 

k rozvoji atd. Za nejběžnější termín se dá označit globální rozvojové vzdělávání (GRV), 

ale spíše každá organizace volí vlastní termín podle svého zaměření. V zahraničí je situace 

obdobná, ačkoliv termín GRV je specifikem České republiky. 

V této práci především užívám termín rozvojové vzdělávání. Především z důvodu, 

že v oblasti mateřských škol se jedná o nejběžněji používaný termín. Důležitým faktem je 

pro nás vědomí, že ačkoliv termín se vyskytuje v mnoha podobách, jeho význam je 

poměrně stejný. 

.3.5.  Jednotlivé termíny používané ��O 

Termín GRV se, pravděpodobně úplně poprvé, objevuje v roce 2004 v příručce 

Člověka v tísni Společný svět4. Je přesně vymezen definicí a lze předpokládat, 

že je v českém prostředí jakýmsi kompromisem mezi rozvojovým a globálním 

vzděláváním, které spolu souvisí. Podle této definice se GRV snaží informovat o životech 

lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a umožňuje lidem pochopit souvislost mezi jejich 

životy a životy lidí na celém světě. Dále pak usnadňuje porozumění jak na úrovni 

ekonomické, sociální, politické tak i na úrovni kulturní a environmentální. Rozvíjí 

dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, které umožňují lidem aktivně se podílet na 

                                                 
3 Metodický materiál WATOTO, Společnost pro Fairtrade, str. 2 
4 Nádvorník, Ondřej, Volfová, Andrea (ed.). 2004. Společný svět. Příručka globálního rozvojového vzdělávání. 
Praha: Condor Plus 
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řešení problémů na místní, regionální, státní a mezistátní úrovni. Směřuje k přijetí 

zodpovědnosti za vytváření světa. 

Graham Pike a David Selby používají ve své knize termín globální výchova, který 

vysvětlují jako spojení dvou směrů planetárního vědomí a směr zdůrazňující ústřední 

postavení dítěte. „Planetární vědomí hovoří o respektování principu „jedné Země“ 

v souladu s nímž musíme zájmy jednotlivých států vnímat s vědomím potřeb celé planety. 

Úkolem vzdělávání je utvářet osobnost člověka, který toleruje lidi z jiných kultur, s jiným 

vyznáním a světovým názorem a váží si jich. Osou směru zdůrazňující ústřední postavení 

dítěte je názor, že děti se učí nejlépe tehdy, podporujeme-li je v jejich vlastním zkoumání 

a objevování a jednáme s nimi jako s osobnostmi s jedinečnými názory, zkušenostmi a 

nadáním.“5 

Humanitární organizace ADRA ve svých propagačních materiálech používá 

termínu rozvojové vzdělávání vycházejícího z anglického termínu „Development 

Education“ „Rozvojové vzdělávání otevírá horizonty, ukazuje svět v jeho rozličnosti a 

barevnosti. Umožňuje lidem lépe pochopit vazby mezi jejich vlastním životem a životy 

lidí na celém světě. Jeho cílem je přispět k otevřenosti, toleranci a zájmu o svět, ve kterém 

žijeme.“6 

Je očividné, že obě organizace čerpají ze stejného zdroje, kterým je britská 

Asociace pro rozvojové vzdělávání7. Z toho vyplývá i to, že oba termíny (globální 

rozvojové vzdělávání a rozvojové vzdělávání) označují totéž. To dokládá i příklad další 

organizace Společnosti pro Fair Trade, která donedávna měla spojení „rozvojové 

vzdělávání“ přímo ve svém názvu. Na svých webových stránkách používá oba termíny – 

rozvojové vzdělávání i GRV. 

.3.6.  Cíle rozvojového vzdělávání 

OSN charakterizuje obecné cíle rozvojového vzdělávání takto: „Umožnit lidem, 

aby se podíleli na rozvoji své komunity, národa a celého světa. Takováto možnost 

                                                 
5 Pike, G., Selby, D. 1994. Globální výchova. Praha: Grada, str. 13 
6 Dostupné z <www.adra.cz/prvak> [cit. 13.3.2009]  
7 Development Education Association - DEA 
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vyžaduje kritické povědomí o místní, národní a mezinárodní situace založené na 

porozumění sociálním, ekonomickým a politickým procesům.“8 

.3.7.  Témata rozvojového vzdělávání 

Při hledání nejčastějších témat rozvojového vzdělávání jsem na webových 

stránkách organizací zabývajících se touto problematikou našla nejvýstižnější výčet u 

organizace Člověk v tísni, o. p. s. Nejčastější témata v rámci rozvojového vzdělávání jsou 

spravedlivý obchod, rovnost pohlaví, rozdělení bohatství ve světě a socio-ekonomický 

rozvoj, globalizace, historické kořeny současného světa, humanitární pomoc a rozvojová 

spolupráce, chudoba, konflikty, lidská práva, lidský rozvoj, mezinárodní instituce a jejich 

činnost, migrace, mezinárodní dluh, nerovnost, podíl na rozhodování, populační vývoj, 

světový obchod či otázky týkající se vzdělání, zdraví a životního prostředí v České 

republice a v rozvojových zemích.9 

Ve srovnání se zeměmi, ve kterých koncepce rozvojového vzdělávání vznikala, 

případně ve kterých je již po delší dobu využívána, má situace v České republice jistá 

specifika, která mají významný podíl v pohledu na celkový koncept rozvojového 

vzdělávání. Mezi ně patří například omezené množství uprchlíků, žádná koloniální 

minulost či nedůvěra k „sociální spravedlnosti“ z důvodu komunistické minulosti země.10 

.3.8.  Závěr 

Je očividné, že jednotný název pro rozvojové vzdělávání nenajdeme. Důležitým 

poznatkem však může být, že různé formy  názvu neodpovídají velkým změnám obsahu. 

Témata jsou po většinou stejná nebo jen s malými odlišnostmi. Jedná se především o 

globální témata. Za povšimnutí stojí silné propojení s multikulturními tématy, kterým se 

v problematice rozvojového vzdělávání dá jen těžko vyhnout. Z toho nám vyplývá, že 

oblast rozvojového vzdělávání je průřezové a multidisciplinární. 

                                                 
8 Nádvorník, Ondřej, Volfová, Andrea (ed.). 2004. Společný svět. Příručka globálního rozvojového vzdělávání. 
Praha: Condor Plus. 

9 Dostupné z <www.varianty.cz> [cit. 15.3.2009] 
10 Text vychází z článku Marcina Wojtalika The train to enlarged European Union, zveřejněném v 
Development Education Times, November 2003, dostupné z 
<http://www.deeep.org/english/news/de_times/times2/6.php> [cit. 13.3.2009] 
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.4.  Role nestátních neziskových organizací při zavádění 

rozvojového vzdělávání. 

.4.1.  Úvod 

V této části práce představím jednotlivé neziskové organizace zabývající se 

rozvojovým vzděláváním v mateřských školách. Podíváme se na konkrétní nabídku 

programů a jejich popis tak, jak jej prezentují samotné NNO. Podíváme se na rozdíly 

v nabídce a pokusíme se odhalit, probíhá-li spolupráce mezi jednotlivými NNO. 

Informace o programech jsem získala především z internetových stránek neziskových 

organizací a informačních brožur, které vydávají. Konkrétní dotazy jsem směřovala 

k pracovníkům NNO. 

.4.2.  Jednotlivé ��O zabývající se rozvojovým vzděláváním 
v MŠ: 

• ADRA 

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární 

organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Byla založena ve Spojených Státech 

Amerických před více jak padesáti lety a dnes má zastoupení již ve 125 zemích světa. 

Jejím základním posláním je pomoci lidem v nouzi tak, aby byli schopni převzít kontrolu 

nad svými vlastními životy a mohli co nejlépe využívat ty zdroje, které mají k dispozici. 

V České republice existuje občanské sdružení, ale i nadace. ADRA ČR usiluje o 

zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel České republiky, rozvojových zemí a všech 

lidí, kteří její pomoc potřebují. Vše bez rozdílu rasy, pohlaví, vyznání nebo náboženského 

přesvědčení.11 Její projekty se rozdělují na tři části: rozvojové, humanitární a domácí, kam 

patří právě rozvojové vzdělávání. 

Projekt rozvojového vzdělávání se nazývá PRVák, který se dělí do tří modulů – 

pro předškolní vzdělávání a 1. třídy základní školy, základní školy a střední školy. První 

modul nazvaný „Pomáháme si“ se zaměřuje na děti v předškolním věku a na 1. třídy 

                                                 
11 Dostupné z <http://www.adra.cz/adra/cz/kdo-jsme> [cit. 27.3.2009] 
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základních škol. “Jeho cílem je vytvořit u těchto dětí povědomí o základních rozvojových 

problémech, podporovat sociální cítění a vnímání významu mezilidské solidarity. Použité 

metody samozřejmě odpovídají věku dětí. Například jsou používány speciální 

„rozvojové“ omalovánky, pomocí kterých si děti mohou na příbězích svých vrstevníků z 

tzv. třetího světa uvědomit rozdíly, ale i podobnosti života v České republice a v 

rozvojové zemi.“12 

Obsahem programu je spousta her zaměřených na poznávání cizokrajných zemí a 

kultur. Povídání o životě dětí z rozvojových zemí a jejich příběhy. Součástí je i výroba 

předmětů odpovídající kultuře dané země. Jedná se tedy o program pro děti realizovaný 

přímo v mateřské škole vyškoleným lektorem. Tento program je bezplatný a pro učitele 

může představovat zdroj inspirace pro vlastní vyučování. 

• ARPOK 

Jedná se o obecně prospěšnou společnost celým názvem Agentura rozvojové a 

humanitární pomoci Olomouckého kraje, která byla založena Olomouckým krajem a 

Univerzitou Palackého v Olomouci v září roku 2004. Hlavním cílem této organizace je 

organizování rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v zahraničí, ale i České 

republice. Díky Univerzitě Palackého, která organizaci nabízí silné odborné zázemí, je 

dalším cílem globální rozvojové vzdělávání.13 

Školám a pedagogům nabízí výukové programy pro žáky a studenty, metodické 

materiály použitelné ve výuce, výstavy, které je možné vypůjčit a instalovat přímo ve 

škole a semináře pro pedagogy seznamující s tématy GRV interaktivní formou. Z této 

nabídky se mateřských škol týká zejména A�YA�A - Děti a svět: 

„Metodický materiál pomáhá pedagogům MŠ a prvního stupně ZŠ začlenit do 

výuky rozvojová a multikulturní témata. Děti se seznámí s kamarády z osmi prioritních 

zemí zahraniční rozvojové spolupráce ČR (Angola, Bosna a Hercegoviny, Jemen, 

Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Vietnam a Zambie) a s dětmi vietnamského původu 

žijících v České republice. Dozví se, jak si děti hrají a jaké mají hračky, kde žijí, jaké mají 

radosti, jaké starosti a s čím doma musí pomáhat.  Na základě těchto informací si děti 

                                                 
12  Dostupné z <http://www.adra.cz/adra/cz/projekty/vzdelavaci-projekty/prvak> [cit. 26.3.2009] 
13  Dostupné z <www.arpok.cz> [cit. 26.3.2009] 
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uvědomí rozdíly mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi. Metodický materiál je doplněn 

barevnými fotografiemi, pracovními listy a výstavou.“14 

• Společnost pro Fair Trade 

Je občanským sdružením zabývajícím se, jak vyplývá již z názvu, především 

zvyšováním povědomí české veřejnosti o Fair Trade15 (česky Spravedlivý obchod) jako 

účinném nástroji k prosazování udržitelného rozvoje v zemích globálního Jihu. Kromě 

toho přináší do České republiky inovativní formy rozvojového vzdělávání. 

„Metodická příručka WATOTO vznikla jako reakce na rostoucí potřebu materiálů 

pro předškolní vzdělání, které by efektivně odrážely okolní svět. Děti dnes vyrůstají ve 

společnosti stále multikulturnější a mnohé z nich se setkávají s rozmanitostí ve svém 

každodenním životě. Doufáme, že WATOTO pedagogům i dětem pomůže se s těmito 

změnami vypořádat.“16 

Příručka slouží jako odrazový bod pro zájemce, kteří chtějí začlenit rozvojové 

vzdělávání do výuky. Je vhodná zejména pro předškolní vzdělávání, ale své uplatnění 

najde i v 1. a 2. třídách základních škol. Skládá se ze série fotografii několika dětí, které se 

vyskytují v pro ně běžných situacích denního života. V příručce se nachází vždy příběh 

dítěte a popis země a místa, ve kterém žije a aktivity k jednotlivým fotografiím. 

Tato organizace nabízí i semináře určeny pedagogům v mateřských školách a v 1. 

a 2. třídách základních škol, kde představí metodologickou příručku WATOTO a 

předvedou, jak s ní pracovat. Zároveň ve spolupráci s organizací ARPOK pořádá semináře 

k metodickému materiálu ANYANA - Děti a svět (popsán výše). 

.4.3.  Závěr 

Rozvojovému vzdělávání v mateřských školách se NNO věnuje méně než je tomu 

třeba na školách základních a středních. Jak je vidět, určitá nabídka zde však existuje. 

Důležitá je spolupráce mezi organizacemi, což podporuje vývoj metodických pomůcek, 

ale i programů. Za důležitý fakt považuji, že tyto organizace nabízejí k metodickým 

pomůckám i možnost seminářů, kde předvedou, jak se dají využít ve výuce a jak se s nimi 

                                                 
14 Dostupné z <http://www.arpok.cz/cz/rozvojove-vzdelavani/projekty.html> [cit. 25.3.2009] 
15 Fair Trade je způsob obchodu s drobnými pěstiteli z rozvojových zemí. Fair Trade podporuje férovější přístup 
k mezinárodnímu obchodu a klade důraz na jeho sociální a ekologické rozměry 

16 Dostupné z <http://www.fairtrade.cz/index.php?clanek=41> [cit. 26.3.2009] 
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dá efektivně pracovat. Program přímo ve školce zase nabízí učitelům možnost získat od 

zkušených lektorů inspiraci pro práci s dětmi v rámci rozvojového vzdělávání. Výhodou 

je, že tyto informace, nejsou jen na teoretické úrovni. 

Všechny tři organizace mají určité zkušenosti z rozvojových zemí. To přináší 

velkou výhodu a možnost aplikovat tyto zkušenosti do rozvojového vzdělávání. Co však 

pracovníkům neziskových organizací často chybí, je pedagogické vzdělání. Organizace se 

tento fakt snaží eliminovat spoluprací se školami i s odborníky s pedagogickým 

vzděláním. To nabízí kombinaci odbornosti a zkušeností. Vzhledem k tomu, že je 

rozvojové vzdělávání poměrně novým pojmem v české společnosti, tak i množství 

odborníků na toto téma je minimální. Neziskové organizace se snaží vyškolit další, ale i 

úroveň těchto školení se různí. 

Pokusila jsem se zjistit, jak je obtížné najít informace či nabídku rozvojového 

vzdělávání. Co neziskové organizace dělají pro to, aby se učitelé mateřských škol o nich 

dověděli. Na internetu nebyl problém informace nalézt. To ale vyžaduje ze strany učitelů 

jistou informovanost a zájem o rozvojové vzdělání.  Jak sama vím z praxe, organizace se 

snaží mateřské školy oslovovat, ale nepodaří se jim informovat všechny, nebo se nabídka 

mezi množstvím nabídek pro mateřské školy ztratí. Zde bych viděla asi největší problém - 

komunikace mezi neziskovou organizací a mateřskou školou. 

.5.  Vliv školské reformy na zavádění rozvojového vzdělávání 

.5.1.  Úvod 

Začátek kapitoly bude věnován reformě školství, která přináší školám značné 

uvolnění při plánování toho, co a jakým způsobem budou učit. Školy mají povinnost 

sestavit vlastní školní vzdělávací programy. Hlavní myšlenkou této reformy je možnost 

dosažení cílů vzdělávání různými způsoby. Ve školních osnovách se uvolňuje místo pro 

nové metodické postupy a tím i pro rozvojové vzdělávání.  V této kapitole představím 

konkrétní části reformy poskytující prostor pro rozvojové vzdělávání. 
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.5.2.  Reforma školství 

Reformu školství odstartovala porevoluční doba v 90. letech, ale k jejímu naplnění 

vedla dlouhá cesta. Na počátku reformních snah stálo několik dokumentů z počátku 90. 

let. Žádný z nich se však neujal. Až v roce 1999 byla publikována analýza „České 

vzdělání a Evropa“ (takzvaná Zelená kniha), která vyvolala první ohlasy pedagogické 

veřejnosti. V letech 1999–2000 pedagogové usilovali o vyvolání veřejné diskuze o 

potřebách reformovat školství. Akce jako „Výzva pro 10 milionů“ však brzy skončily bez 

většího zájmu veřejnosti.17 

V roce 2000 Rada pro vzdělávací politiku začala pracovat na strategickém 

dokumentu, který se měl stát součástí dlouhodobého plánu směřování českého školství. 

Výsledkem je takzvaná Bílá kniha (Národní program rozvoje vzdělávání v České 

republice), která byla vydána v únoru 2001. Tento dokument definoval šest hlavních cílů 

vzdělávání a stal se podkladem k realizaci školské reformy. 

Na Bílou knihu navazovala i tvorba Rámcově vzdělávacích programů, jež se staly 

vodítkem pro tvorbu vlastních školních vzdělávacích programů, i příprava nových zákonů. 

Po četném připomínkování a několikerém vrácení byl v roce 2004 schválen školský zákon 

(zákon č. 561/2004), zákon o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004) a o dva 

roky dříve zákon o ústavní výchově (zákon č. 109/2002).18 

.5.3.  Rámcově vzdělávací program 

„Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní. Státní 

úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání 

(NPV) a Rámcově vzdělávací programy. Zatímco NPV formuluje požadavky na 

vzdělávání, které jsou platné v počátečním vzdělávání jako celku, RVP vymezují závazné 

rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy (pro předškolní, základní, a střední 

vzdělávání). Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se 

uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Školní vzdělávací program si vytváří 

každá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP“19. 

                                                 
17 Dostupné z <www.varianty.cz> [cit. 20. 3. 2009] 
18 Dostupné z <www.varianty.cz> [cit. 20. 3. 2009] 
19 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání RVP PV. [online]. Praha: Výzkumný ústav      
pedagogický; 2004, str.6 
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„RVP PV (RVP pro předškolní vzdělávání) určuje společný rámec, který je třeba 

zachovávat. Je otevřený pro školu, učitele i pro děti a vytváří tak podmínky k tomu, aby 

každá škola, resp. pedagogický sbor či jakákoli odborná pracovní skupina, profesní 

sdružení nebo každý jednotlivý pedagog, mohla (za předpokladu zachování společných 

pravidel) vytvářet a realizovat svůj vlastní školní vzdělávací program“20. 

Koncepce předškolního vzdělávání je založena na týchž zásadách, jako ostatní 

obory a úrovně vzdělávání a řídí se s nimi společnými cíli: orientuje se k tomu, aby si dítě 

od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro 

své celoživotní vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti 

znalostí. 

V předškolním vzdělávání je třeba uplatňovat integrovaný přístup. Vzdělávání by 

mělo probíhat na základě integrovaných bloků, které nerozlišují „vzdělávací oblasti“ či 

„složky“, ale které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a 

vztazích. Obsah bloků by měl vycházet ze života dítěte, být pro ně smysluplný, zajímavý a 

užitečný. Realizace takovýchto bloků poskytuje dítěti širokou škálu různých aktivit a 

nabízí mu hlubší prožitek. Dítě tak nezískává jen izolované poznatky či jednoduché 

dovednosti, získaná zkušenost je komplexnější a stává se pro dítě snáze uchopitelnou a 

prakticky využitelnou. Dítě může získávat skutečné činnostní výstupy - kompetence.21 

Vzdělávací obsah je v RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, 

psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou 

nazvány:  

                                                 
20 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání RVP PV. [online]. Praha: Výzkumný ústav 
pedagogický; 2004, str.6 

21 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání RVP PV. [online]. Praha: Výzkumný ústav          
pedagogický; 2004 
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1. Dítě a jeho tělo  

2. Dítě a jeho psychika  

3. Dítě a ten druhý  

4. Dítě a společnost  

5. Dítě a svět 

.5.4.  Co přináší RVP pro rozvojové vzdělávání 

Oblasti, ve kterých se dá aplikovat rozvojové vzdělávání, jsou hlavně Dítě a 

společnost a Dítě a svět. V těchto oblastech jsou pedagogové nabádáni, aby u dětí 

vytvářeli povědomí o existenci ostatních kultur a národností a snažit se o jejich poznání. 

Oblasti rámcově vzdělávacího programu jsou charakterizovány takto: 

• Dítě a společnost 

„Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně-kulturní je uvést dítě do 

společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i 

duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné 

dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské 

pohody ve svém sociálním prostředí.“22 

• Dítě a svět 

„Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u 

dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní 

prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového 

dosahu – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) 

k životnímu prostředí.“23 

                                                 
22 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání RVP PV. [online]. Praha: Výzkumný ústav          
pedagogický; 2004, str.26 

23 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání RVP PV. [online]. Praha: Výzkumný ústav 
pedagogický; 2004, str. 29 
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.5.5.  Závěr 

Školská reforma je pro školy jasným signálem, že se na vytváření osnov musí 

podílet. Školy se tam můžou profilovat a odlišovat od ostatních. Zároveň tato volnost 

přináší školám také možnost zvolit si způsob výuky a zapojit různé metodické materiály, 

ale i experty z jiného nežli školního prostředí. Právě zde se uvolňuje místo pro neziskový 

sektor, který může nabídnout škole své zkušenosti přímo z rozvojových zemí, které 

zrcadlí do svých programů a metodických pomůcek. Vzhledem k tomu, že rozvojové 

vzdělávání je oblastí průřezovou a multidisciplinární, odpovídá tak požadavkům nového 

školského zákona. Pro rozvojové vzdělávání se pole působnosti otvírá zejména ve dvou 

vzdělávacích oblastech „Dítě a společnost“ a „Dítě a svět“, kde se setkávají jak cíle RVP, 

tak rozvojového vzdělávání. 
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. EMPIRICKÁ ČÁST 
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.1.  Cíl výzkumu 

Cílem praktické části mé bakalářské práce je odpovědět na výzkumné otázky. 

Primárně: S jakými problémy se potýkají učitelé mateřských škol při zavádění 

rozvojového vzdělávání a co by jim ve spolupráci s ��O pomohlo?  Sekundárně: 

Pomáhají nestátní neziskové organizace při zavádění rozvojového vzdělávání do 

mateřských škol? Ráda bych zjistila, jaké je v mateřských školách povědomí o 

rozvojovém vzdělávání, jak probíhá jeho zavádění v oblasti rámcově vzdělávacího 

programu a jaký je způsob spolupráce mateřských škol s nestátními neziskovými 

organizacemi. 

.2.  Respondenti a prostředí výzkumu 

Místo provádění výzkumu je Kladno, v jehož rámci jsem vybrala všechny 

mateřské školy, které jsem následně prostřednictvím emailu oslovila. 

Záměrně jsem vybrala jako místo svého výzkumu Kladno, protože se jedná o mé 

bydliště, díky čemuž se zde dobře orientuji a oslovování respondentů i sběr dat pro mě 

bude z logistického hlediska (financí, času, organizace) jednodušší. Kladno spadá do 

kategorií měst s počtem obyvatel do 100 00024. Volba pouze jednoho města a počet jeho 

obyvatel mi zaručuje vyhnutí se případným regionálním odlišnostem, které by ovlivnily 

výsledky šetření. V Kladně existuje celkem 19 mateřských škol, které nepodléhají 

centrálnímu řízení, a tedy nepostupují jednotně (oblast výuky, organizace výuky, osnovy, 

postoj k rozvojovému vzdělávání apod.). Seznam mateřských škol jsem získala na portálu 

materskeskolky.cz25. 

Cílovou skupinou byli učitelé mateřských škol v Kladně.  Respondenti splňovali 

požadavek alespoň jednoho roku praxe v oboru a museli být stále zaměstnanci mateřských 

škol. Oslovení proběhlo na základě emailů adresovaných ředitelům mateřských škol. 

Pokud ředitel s výzkumem souhlasil, osobně jsem do školy přinesla dotazníky, které jsem 

                                                 
24 Přesný počet obyvatel je 68 935. Dostupné z <www.mestokladno.cz> [cit. 28.3. 2009] 
25 Dostupné z 
<http://www.materskeskolky.cz/obec.php?okres=Kladno&city=Kladno&kraje=St%F8edo%E8esk%FD> [cit. 
15. 3. 2009] 
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předala dvěma náhodně vybraným učitelům. V každé mateřské škole vyplňovali dotazník 

dva učitelé. Celkem s výzkumem souhlasilo 16 ředitelů z celkového počtu 19 mateřských 

škol. Počet respondentů byl tedy 32. Respondenti vyplňovali dotazník vždy samostatně 

mimo jejich pracovní dobu a byli informováni, že jde o anonymní dotazníky, které budou 

použity pouze k výzkumným účelům v rámci bakalářské práce. 

Rozhovory jsem vedla se čtyřmi učiteli z různých mateřských škol. Podmínkou pro 

uskutečnění rozhovoru byla jistá informovanost o rozvojovém vzdělávání. 

Učitelé byli ochotní a panovala příjemná atmosféra. Vzhledem k tomu, že se 

jednalo o anonymní výzkum, jsem přesvědčena, že výsledky jsou validní. 

.3.  Výzkumná metoda 

Zvolila jsem kvantitativní strategii výzkumu. Jedná se o neexperimentální výzkum, 

který budu vyhodnocovat pomocí statistického šetření. Pro doplnění jsem zvolila 

kvalitativní strategii výzkumu - polostrukturovaných rozhovorů. 

Použila jsem dotazníkové šetření s uzavřenými a polouzavřenými otázkami 

(možnost zvolit odpověď „jiná“ a doplnit vlastní). Vzhledem k vytyčeným cílům je 

dotazníkové šetření dostačující. 

Dotazník se skládá z deseti otázek. V první otázce zjistím, zdali se respondent 

s tématem RV někdy setkal. Pokud se nesetkal, není třeba, aby ve vyplňování dotazníku 

dále pokračoval, ale přesto je tato informace pro mě relevantní, neboť ji využiji k zjištění 

informovanosti o pojmu rozvojové vzdělávání. V otázkách 2 až 5 zjišťuji detaily o 

zavádění RV a dostupných materiálech. V otázce 6 se ptám, co by mateřské školy 

v nabídce NNO uvítaly. V 7. otázce zjišťuji, zdali mateřské školy spolupracují s NNO a 

pokud ano, pokračují dalšími otázkami, ve kterých zjišťuji, jak konkrétní spolupráce 

vypadá. 

Otázky do dotazníku byly sestaveny na základě výzkumných otázek. Otázky jsem 

vybírala po konzultaci s vedoucí mé bakalářské práce Dr. Danou Moree. Jejich znění a 

úpravu jsem konzultovala se sociologem Doc. Ing. Karlem Müllerem, Csc. 
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Jako strategii výběru jsem vybrala vyčerpávající šetření, neboť jsem oslovovala 

všechny ředitele mateřských škol v Kladně. Oslovení proběhlo formou emailu, ve kterém 

ředitele žádám, o souhlas výzkumem.   

Při zpracovávání odpovědí z dotazníků byly použity metody kvantitativního 

vyhodnocování dat dotazníkového šetření26. Na základě výsledků byly sestaveny grafy. 

Pro doplnění jsem použila polostrukturované rozhovory. Výňatky z rozhovorů 

použiji jako citace k doplnění a rozšíření výsledku dotazníkového šetření. Konkrétně u 

grafů, které vzešly z dotazníkového šetření, jsem použila citaci z rozhovoru tak, abych 

přiblížila uvažování učitelů při vyplňování dotazníku. Jednalo se o anonymní rozhovory, 

aby učitelé nezkreslovali své výpovědi. Počet respondentů byl 4 a všichni jsou v této práci 

označeni písmenem „A“, „B“, „C“ nebo „D“. Slovo učitelka je před písmenem voleno 

z důvodu, že respondenti byly ženy. Jediné, co respondenti uváděli, byl jejich věk, neboť 

je to relevantní informace. Mohou se totiž vyskytnout rozdíly v informovanosti o 

rozvojovém vzdělávání mezi učitelkou, která absolvovala školu v nedávné minulosti, kde 

jsou již zahrnuty nové přístupy k výuce a učitelkou, která vystudovala před mnoha lety, 

kdy tyto přístupy ještě ve výuce zahrnuty nebyly. 

Výběr učitelů pro strukturovaný rozhovor probíhal náhodně v oslovených 

mateřských školách mezi učiteli, kteří nevyplňovali dotazník a mají určitou informovanost 

o rozvojovém vzdělávání. 

 

Označení Věk 

učitelka A 48 

učitelka B 42 

učitelka C 32 

učitelka D 24 

 

Označení respondentů polostrukturovaných rozhovorů 

                                                 
26 Hendl, J. Kvantitativní výzkum. Praha: Portál: 2005, str. 211 



30 

 

Struktura rozhovoru pro zástupce mateřských škol o rozvojovém vzdělávání: 

• Úvod 

• Atmosféra rozhovoru 

• Datum, čas, délka rozhovoru 

• Věk respondenta 

 

1. Co si představujete pod pojmem rozvojové vzdělávání? Používáte tento termín 

nebo jiný? 

2. Jak byste popsala aktivity, které děláte v rámci rozvojového vzdělávání? 

3. Jaké problémy Vás potkávají při aplikaci rozvojového vzdělávání jako součásti 

rámcově vzdělávacího programu? 

4. Jak postupujete při řešení těchto problémů? 

5. Využíváte pomoci ��O? Jak? Pokud ne, tak proč? 

.4.  Výsledky 

1. Setkali jste se s pojmem rozvojové vzdělávání? 

 

Otázka č. 1 
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Z počtu 32 respondentů se jedenáct respondentů s pojmem rozvojové vzdělávání 

setkalo a sedm respondentů se přiklonilo k tomu, že spíše se s tímto pojmem setkalo. Šest 

respondentů odpovědělo zcela záporně. Jelikož se s tímto pojmem vůbec nesetkali, 

nepokračovali dál ve vyplňování dotazníku. Rozdíl mezi volbou kladné nebo záporné 

odpovědi není nikterak velký.  Může tak dokazovat stále ještě nedostatečnou 

informovanost učitelů o problematice rozvojového vzdělávání. To potvrzuje i rozhovor 

s učitelkou A mateřské školy v Kladně. „�ěco jako rozvojové vzdělávání v našich 

osnovách určitě najdete, ale tento pojem nepoužíváme. Představujeme dětem jiné kultury 

a země. Cestujeme po mapě a kreslíme si obrázky ze zemí, které imaginárně navštívíme. 

Pod pojmem rozvojové vzdělávání si představím problematiku rozvojových zemí a 

zvyšování informovanosti o ní.“ 

Pravděpodobné může být, že používají jiný pojem pro rozvojové vzdělávání jako 

je např. globální výchova, globální rozvojové vzdělávání apod. Ptala jsem se na tento 

pojem i respondentů v rozhovorech. Učitelka B: „Myslím, že tento pojem je docela 

výstižný. My ho v rámci mateřské školy nepoužíváme, ale jsme informováni, co je jeho 

obsahem. Ani jiným pojmem neoznačujeme tyto aktivity.“ 

Nebo učitelka C: „Pojem rozvojové vzdělávání mi není rozhodně cizí. 

V podvědomí mám ale spíše pojmem globální rozvojové vzdělávání, s kterým jsem se 

setkala při hledání informací na internetu.“ 

Učitelka D se k tomu vyjadřuje: „Pojem rozvojové vzdělávání jsem poprvé slyšela 

už ve škole. Jsem teprve dva roky po škole, takže mám ještě poměrně čerstvé informace. U 

nás ve školce se tento termín nepoužíval. Až když jsem se o to začala zajímat a dodávala 

jsem kolegyním různé podněty, tak se termín zaběhl.“ 

Pojem rozvojové vzdělávání se vyskytuje v podvědomí učitelů, ale jeho užívání 

v rámci mateřských škol není tak běžné. Pouze v jenom případě uvedla učitelka 

v rozhovoru, že se setkává spíše s jiným pojmem (globální rozvojové vzdělávání). 
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2. Zavadíte rozvojové vzdělávání v oblasti Rámcově vzdělávacího programu? 

 

Otázka č. 2 

Ačkoliv RVP je pro rozvojové vzdělávání šancí, jak se dostat do mateřských škol, 

většina učitelů zavádění RV do výuky nepotvrzuje. Je možné, že některé části 

rozvojového vzdělávání byly v mateřských školách aplikovány ještě před zavedením 

RVP, čemuž by mohla odpovídat i odpověď respondentů, kteří zvolili „zatím 

nezavádíme“ nebo „zavádíme jen jeho dílčí aspekty“. Odpověď „zatím nezavádíme“ 

označilo dvanáct respondentů a odpověď „zavádíme jen jeho dílčí aspekty“ byla 

respondenty označena celkem pětkrát. Podle dispozic programu zavádí rozvojové 

vzdělávání devět respondentů z celkového počtu 27. Pouze jednou byla zvolena možnost 

„zavádíme jen s dílčími úpravami“. 

Při rozhovoru se učitelky k tématu vyjádřily takto: Učitelka A: „Rozvojové 

vzdělávání nezavádíme, jelikož jeho dílčí části už máme. �aše školka se snaží profilovat 

odlišným přístupem v práci s dětmi. Po přečtení programu jsme byli překvapeni, že 

většinu bodů splňujeme, a tak nevidíme důvod, proč by měl být program zaveden.“ Z toho 

vyplývá, že tato mateřská škola má témata spojená s RV běžně zařazená do výuky. Tak je 

tomu i podle názoru paní učitelky B: „Rámcově vzdělávací program přinesl řadu změn. 

Jestli zavádíme konkrétně rozvojové vzdělávání, se říct nedá. Tvoříme integrované bloky, 

ve kterých se tato témata rozhodně probírají. Jedná se víc o změnu struktury výuky než o 
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obsahovou část. Již před školskou reformou jsme měli běžně tato témata zařazena 

v našich osnovách.“ 

 

3. �arážíte při tom na nějaké problémy? 

 
Otázka č. 3 

Mateřské školy, které zavadí RVP, s tím v podstatě nemají problém. Z 26 

respondentů takto odpovědělo jedenáct a deset spíše nemá problémy se zaváděním RVP. 

Jen ve čtyřech případech odpověděli respondenti, že při aplikaci tohoto programu mají 

nějaké problémy. Je to velmi překvapující zjištění, neboť většinou při implementaci 

nového programu se projeví určité nedostatky nebo i problémy. Důvodem může být 

odpověď na předešlou otázku. Pokud respondent odpověděl, že zatím nezavádí RV, je 

také pravděpodobné, že nemá žádný problém. Tomu odpovídá i skoro stejný počet 

záporných odpovědí na obě otázky (v poměru 12:11). 

V rozhovorech jsem se zeptala na konkrétní problémy. Učitelka D: „�ejvětším 

problémem je nedostatek metodických materiálů a pomůcek. Víme, co by se mělo dělat, 

ale nevíme jak. Je smutné, že na trhu je stále tak málo literatury. Od dob, co jsem byla ve 

škole, toho přibylo jen minimum.“ 

Nebo odpověď učitelky A: „Myslím, že základním problémem je nedostatek 

informací. V tomto oboru jsou neustále nové věci, které můžeme zapojit do práce s dětmi. 
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Ale k nám se vše dostává velmi pomalu. Já osobně jsem se o možnosti rozvojového 

vzdělávání dozvěděla až z letáku jedné organizace.“ 

 
4. Máte k dispozici dostatek pomůcek/materiálů? 

  
Otázka č. 4 

Z výsledků mého výzkumu je zjevné, že učitelé mateřských škol postrádají 

dostatek pomůcek při zavádění rozvojového vzdělávání.  Jedenáct respondentů volilo 

odpověď, že nemají dostatek pomůcek či materiálů.  Odpověď „spíše ne“ volilo 13 

respondentů. Při zavádění nového programu se předpokládá absence materiálů a zároveň 

to zpomaluje aplikaci rozvojového vzdělávání a komplikuje učitelům situaci. 

Proto mě zajímalo, jak se k tomu vyjádří učitelky v rozhovorech. Učitelka D 

mateřské školy se vyjadřuje takto: „�ejvětším problémem jsou pomůcky. Dětské mapy 

světa samozřejmě ve školce máme. Sama jsem si sehnala i fotografie zvířat a lidí z jiných 

zemí. Když je člověk vynalézavý, leccos si může sám vyrobit a připravit, ale ne všichni 

učitelé na to mají čas a energii ve svém volném čase“. 

Učitelka B: „Materiálů není nikdy dost. Vždy se hodí něco nového, co zpestří 

program ve školce. �emůžeme si však stěžovat, že s materiály, které máme, bychom 

nemohli daná témata probrat“. 

Další učitelka C mateřské školy si stěžuje na nedostatek pomůcek: „Ráda bych 

měla ve školce panenky různých barev pleti, ale je těžké je sehnat.“. 
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RVP dává učitelům při tvorbě výuky značnou volnost a klade na učitele požadavek 

vytvoření vlastních integrovaných bloků. Jsou jasně dané výstupy, kterých by se mělo 

docílit, ale jak, to už zákon ponechává na učitelích a mateřských školách. 

 

5. Kde hledáte vhodné materiály? 

 
Otázka č. 5 

Jiné: 1x – Samostaně 

1x - Mezi učiteli 

 

Při vyplňování této otázky někteří respondenti volili víc jak jednu odpověď. Podle 

výsledků je nejčastějším zdrojem informací odborná literatura a internet. Internet byl 

zvolen desetkrát a odborná literatura dokonce jedenáctkrát. Spolupráci s jinými 

mateřskými školami a ostatní poradenské a odborné organizace volilo jen minimum 

respondentů. Dvakrát byla zvolena možnost „jiné“ a doplněna vlastní odpověď. 

Respondent v prvním případě napsal, že informace získává samostatně. V druhém případě 

respondent uvedl, že informace získává mezi ostatními učiteli. Stejně vypovídala i 

učitelka A při rozhovoru: „Jako jediný zdroj informací nám slouží literatura, které není 

na toto téma mnoho. Pak si také předáváme informace mezi kolegy navzájem, avšak jen 

v rámci naší školky.“. Učitelka D: „Já si většinu materiálů hledám na internetu. Můžu tam 
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najít i odkazy na literaturu či přímo na programy, které jsou pro mateřské školy 

pořádány. Samozřejmě si informace nenechávám pro sebe a předávám je kolegyním.“ 

Učitelka B se s vyhledáváním meteriálů nezatěžuje: „�a vyhledávání materiálů se 

nijak nezaměřuji, pracuji s tím, co máme.“ 

 

6. Co byste uvítali v nabídce nestátních neziskových organizací? 

 
Otázka č. 6 

Jiné: 2x – DVD o dětech z rozvojových zemí 

 

U této otázky měli respondenti opět možnost volit víc jak jednu odpověď. 

Nejčastěji by v nabídce NNO uvítali možnost získat více informací o rozvojovém 

vzdělávání, ukázkové programy a semináře pro učitele. Vše do určité míry NNO, 

zabývající se rozvojovým vzděláváním, nabízejí. Semináře pro učitele pořádá Společnost 

pro Fair Trade společně s organizací ARPOK. Informace o rozvojovém vzdělávání 

poskytují na svých webových stránkách všechny tři neziskové organizace. Ukázkové 

programy nejsou přímo v nabídce žádné NNO. Humanitární organizace ADRA nabízí 

programy pro děti v mateřských školách, které ale mohou zároveň posloužit jako 

ukázkové. Co v jejich nabídce chybí, jsou filmy na DVD o dětech z rozvojových zemí 

určené pro děti předškolního věku. Dva respondenti to uvedli v dotazníku. 
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Pouze ve čtyřech případech mají učitelé mateřských škol zájem o kontaktování ze 

strany NNO. Šestkrát bylo označena potřeba více materíálů a  pomůcek. Potřeba materiálu 

vyplývá už z otázky č. 4, kdy 23 respondetů materiály nebo pomůcky postrádá. 

 

7. Spolupracujete v oblasti rozvojového vzdělávání s nějakými neziskovými 

organizacemi? 

 
Otázka č. 7 

Dvanáct respondentů odpovědělo, že nespolupracují s NNO. Devět respondentů 

zvolilo odpověď „výjimečně“, takže spolupracují s NNO minimálně nebo jen 

příležitostně. Pravidelně spolupráce probíhá jen u čtyř učitelů. 

Na stejnou otázku jsem se zeptala i respondentů v polostrukturovaných 

rozhovorech. Dva respondenti odpověděli kladně (A a D) a dva záporně (B a C). 

Učitelky odpovídaly takto: učitelka D: „�aše školka spolupracuje s ��O už 

druhým rokem. Adoptovali jsme si na dálku holčičku z Indie, které přispíváme na vzdělání. 

Snažili jsme si vybrat dítě předškolního věku, aby se s ní děti mohly ztotožnit. Ještě jsme si 

pořídili fotografie WATOTO s metodickým sešitem od Společnosti pro Fair Trade.“ 

Učitelka B: „S ��O nespolupracujeme. �ikdy k tomu nebyla příležitost. Popravdě 

by mě nenapadlo se obracet na takovou organizaci kvůli potřebě pomůcek nebo 

metodických materiálů.“ 
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Učitelka C: „V současné době nespolupracujeme. Jestli jsme v minulosti 

spolupracovali, to nevím. V této mateřské škole jsem teprve dva roky, takže tuto otázku 

bych směřovala na některou z mých kolegyní. Důvod, proč nespolupracujeme s ��O? 

Spolupráci s ��O se nebráním, ale ještě jsme se nerozhodli pro nic konkrétního.“ 

 

8. Pokud ano, jaká to je organizace? 

 
Otázka č. 8 

Jiná: 1x - Arcidiecézní charita Praha 

 

Nejvíce respondentů odpovědělo, že organizace s kterou někdy nebo pravidelně 

spolupracují, je ADRA. Tato odpověď byla zvolena celkem šestkrát. Zdá se to být  

poměrně vysoké číslo, což může být způsobeno i tím, že z jedné mateřské školy 

vyplňovali dotazník dva respondenti. Když se v jedné třídě  mateřské školy aplikuje určitý 

program, je pravděpodobné, že ho doporučí další třídě v rámci mateřské školy. Nemusí to 

však být pravidlem. Dva respondenti pak zvolili Společnost pro Fair Trade. Čtyři 

respondenti vědí, že spolupracovali někdy s nějakou NNO, ale nemohli si vzpomenout na 

konkrétní jméno organizace. Jednou respondent zvolil možnost „jiná“ a doplnil vlastní 

odpověď: Arcidiecézní charita Praha. Je pravděpodobné, že se jedná o adopci na dálku, 

neboť se tato organizace profiluje právě tímto směrem. 
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V polostrukturovaných rozhovorech jsem se zeptala učitelek mateřských škol na 

stejnou otázku. Ve dvou případech ze čtyř učitelky odpověděly, že nespolupracují vůbec a 

nemohly tak určitou organizaci označit. Konkrétně se jedná o učitelky B a C. 

Naproti tomu učitelky A a D potvrdily spolupráci a konkrétně ji popsaly. Učitelka 

D: „Jak jsem říkala, od Společnosti pro Fair Trade máme fotografie WATOTO, se 

kterýma se nám krásně pracuje. Holčičku z Indie máme adoptovanou už dva roky. Je mi to 

trapné, ale přesný název organizace nevím. Jedná se o charitu působící v Praze, na název 

bych se musela jít podívat.“ 

Učitelka A: „�aše školka spolupracuje s humanitární organizací ADRA. Měli u 

nás vlastní program pro děti. Děti dostaly omalovánky s příběhy dětí z rozvojových zemí. 

Po vybarvení je stále používáme a občas si z nich čteme.“ 

 

9. Jste s jejich službami spokojeni? 

 
Otázka č. 9 

Deset respondentů hodnotí služby NNO kladně a jsou spokejeni. Tři respondenti 

jsou spíše s jejich službami spokeni. Ani jeden z respondentů, který spolupracuje s NNO 

neoznačil zápornou odpověď.  Neziskové oraganizace zabývající se rozvojovým 

vzděláváním si zaměření na toto téma samy vybraly. Při realizaci programů používají své 

zkušenosti z rozvojových zemí. Oba tyto faktory by měly naznačovat, že je v nejlepším 
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zájmu neziskových organizací nabízet kvalitní programy zejména proto, že neziskové 

organizace jsou jeho největším propagátorem. 

Při rozhovorech s učitelkami mateřských škol byla vidět spokojenost se spoluprací 

také, ačkoliv jsem se konkrétně na tuto otázku neptala, vyplynulo to z chvály programů. 

Jako u učitelky A, která na základě toho, že se jí program ve vedlejší třídě líbil, ho 

objednala i pro svoji třídu. „Program, vedený lektorkou ve vedlejší třídě, se mi líbil. 

Požádala jsem o realizaci programu i u mě ve třídě. Příští rok už budeme se zapojením 

programu počítat dopředu. Zvažujeme i nabídku metodických materiálů WATOTO, ale 

musíme se na tom domluvit s paní ředitelkou.“ 

 

10. Jak konkrétně tato spolupráce vypadá? 

 
Otázka č. 10 

Jiné: 1x - semináře pro učitele 

 

V otázce č. 10 opět měli respondenti možnost zvolit více jak jednu odpověď.  Z 

počtu 16 odpovědí označili respondenti „programy pro děti“ jako konkrétní formu 

spolupráce celkem osmkrát. Další, respondenty nejčastěji volenou odpovědí, je spolupráce 

ve formě dodávání materiálů. Besedy s dětmi respondenti vybrali třikrát. Jedenkrát byla 

označena možnost „jiné“ a doplněna vlastní odpověď respondenta. Konkrétní spolupráce 

mezi NNO a respondentem byla ve formě semináře pro učitele mateřských škol. 



41 

 

.5.  Diskuse 

V empirické části jsem zjišťovala postoje učitelů mateřských škol k rozvojovému 

vzdělávání a spolupráci s neziskovými organizacemi. V rámci výzkumu se potvrdila větší 

informovanost o pojmu rozvojové vzdělávání (víc jak polovina respondentů se tímto 

pojmem setkala), než jsem očekávala. Rozvojové vzdělávání se do výuky mateřských 

škol, alespoň v určité formě, zavádí. V průběhu výzkumu jsem zjistila, že určité formy 

rozvojového vzdělávání se v mateřských školkách objevovaly už před školskou reformou 

a zavedením RVP. Překvapením byly převládající záporné odpovědi učitelů na otázku 

problémů při zavádění RV. Pokud už měli učitelé problém se zaváděním RV, snažila jsem 

se podrobněji zjistit konkrétní problémy. Za nevětší problém se, podle výzkumu, dá 

považovat absence materiálů a pomůcek. Učitelé se snaží si sami materiály vyhledávat a 

to zejména v odborné literatuře a na internetu. Vzhledem k tomu, že literatury na téma 

rozvojového vzdělání není mnoho (pro předškolní vzdělávání se dá použít jen kniha 

Cvičení a hry pro globální výchovu, autoři Pike a Selby), můžeme potvrdit nedostatek 

materiálů a informací na téma rozvojového vzdělávání. V rozhovorech zase učitelky 

upozorňovaly na nedostatek informací a metodických materiálů k rozvojovému 

vzdělávání. Tyto problémy bych viděla jako řešitelné, jelikož NNO, zabývající se 

rozvojovým vzděláváním, mají k dispozici informace, metodické materiály i pomůcky. 

Dostáváme se tak ke spolupráci a požadavkům učitelů na NNO. 

V dotazníku uvedli učitelé zájem o mnoho aktivit ze strany NNO. V jejich nabídce 

by uvítali od více informací o rozvojovém vzdělávání až po ukázkové programy a 

semináře pro učitele. Důležitým zjištěním je, že kromě jednoho požadavku (DVD o 

dětech z rozvojových zemí) mají NNO skutečně vše ve své nabídce a mohou tak pomoci 

při zavádění rozvojového vzdělávání do mateřských škol. Proč tomu tak není ve všech 

případech? 

V dotazníkovém šetření byla zjištěna poměrně malá spolupráce mateřských škol a 

NNO. Pravidelnou spolupráci potvrdili jen čtyři učitelé. Za hlavní problém bych 

považovala nedostatečnou komunikaci mezi NNO a mateřskými školami. Na druhou 

stranu v dotazníku učitelé zvolili pouze čtyřikrát možnost o zvýšení kontaktování ze 

strany NNO. Při rozhovorech s učiteli byla zajímavá reakce jedné učitelky, která se 

vyjádřila ke spolupráci s NNO jako k něčemu, co by jí nikdy nenapadlo. Předpokládám, 
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že to nebude ojedinělý názor. Většina lidí si totiž nespojuje NNO se vzděláváním, ale 

maximálně s nějakým seminářem pro učitele. 

Když už se mateřská škola zapojí do spolupráce, tak je se službami NNO 

spokojena. Na příkladu Kladna se projevila jako nejvíce spolupracující organizace ADRA. 

Vzhledem k tomu, že ADRA patří k třem největším NNO V České republice a její hlavní 

sídlo je v Praze, byl tento výsledek předpokladatelný. Organizace ARPOK, která nebyla 

zvolena ani jednou, má své sídlo v Olomouckém kraji, kde má také hlavní pole působnosti 

v rámci rozvojového vzdělávání. V prostředí Středočeského kraje proto neměla moc šancí 

na označení v dotazníku, i když její metodický materiál je velmi zajímavý. Mateřské školy 

při spolupráci s NNO využívají hlavně programy a besedy pro děti, ale také materiály pro 

rozvojové vzdělávání, které jim podle výzkumu tak chybí. 

Výzkum hodnotí situaci na příkladu Kladna. Nepředpokládám, že by se výsledky 

daly aplikovat na celý kraj nebo jiné město. K tomu by byl zapotřebí větší rozsah 

výzkumu, který se však v rámci bakalářské práce uskutečnit nedá. 

.6.  Závěr 

Na začátku práce jsem si vymezila cíle. V teoretické části jsem chtěla zjistit, zdali 

nestátní neziskové organizace pomáhají mateřským školám v zavádění rozvojového 

vzdělávání. Této otázky jsem se dotkla i v empirické části, kde jsem hlavně hledala 

odpověď na otázku, mají-li učitelé zájem o spolupráci či konkrétní pomoc při řešení 

problémů s aplikací rozvojového vzdělání? 

Na základě dostupných zdrojů a literatury, zjištění nabídky NNO a prostřednictvím 

analýzy dotazníkového šetření doplněného o rozhovory se zástupci mateřských škol, se 

podařilo cíle práce naplnit. 

Nejprve jsem představila pojmy, které se v této práci vyskytují. Pokusila jsem se 

přiblížit rozvojové vzdělávání a témata, kterými se zabývá. Termín rozvojové vzdělávání 

v této práci volím z důvodu, že oproti jiným termínům v České republice užívaných, je 

v prostředí mateřských škol i NNO nejčastěji používaný. 

Terminologie a označení aktivit, v této práci nazývaných rozvojové vzdělávání, se 

v rámci České republiky i jednotlivých stupních vzdělávání liší. Neexistuje jednotná 
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definice ani jednotný pojem. To však neznamená úplnou odlišnost významu pojmů u nás 

používaných. Naopak všechny definice jsou podobné a témata jsou více méně stejná. 

Považuji však za nutné, terminologii sjednotit a přijmout jednotnou definici. To by mohlo 

usnadnit orientaci učitelů mateřských škol, ale i státní správě. 

Při zkoumání programů NNO, které se zabývají rozvojovým vzděláváním, je 

očividné, že jejich nabídka je velmi pestrá. Mohou tak výrazně pomoci mateřským 

školám, které mají zájem o zavedení rozvojového vzdělávání. Učitelé si mohou zvolit 

způsob, jakým začít, ať už se jedná o semináře pro učitele nebo ukázkové programy přímo 

v mateřské škole. Otevírá se pro ně i možnost zakoupení metodických materiálů, které si 

mohou nechat předvést nebo si je mohou vyzkoušet sami. 

Jako velký krok vpřed směrem k vytvoření spolupráce mateřských škol a NNO 

bych vyzdvihla změny související s reformou školství. Jak můžeme v této práci sledovat, 

školská reforma je pro NNO výzvou a umožňuje větší prostor pro jejich působení 

v mateřských školách. Mateřské školy při vytváření vlastních vzdělávacích programů 

mohou vytvořit bloky pro různě zaměřené programy v rámci RVP. Témata rozvojového 

vzdělávání se v určitých bodech shodují s cíli RVP. NNO mohou nabídnout své 

zkušenosti z rozvojových zemí, které aplikují do svých programů. Podle mého názoru by 

měla existovat spolupráce i na úrovni tvorby metodických materiálů. Ta do jisté míry 

existuje, ale pouze ze strany NNO. Odpověď na otázku teoretické části, zdali NNO mohou 

pomoci mateřským školám v zavádění RV, je tedy kladná. 

V empirické části jsem zjišťovala, zdali zavádění rozvojového vzdělávání přináší 

problémy a pokud ano, tak jaké. K mému překvapení už často určité části rozvojového 

vzdělávání mateřské školy ve výuce měly. Problémy se vyskytují zejména v nedostatečné 

informovanosti o rozvojovém vzdělávání, nedostatku pomůcek a metodických materiálů. 

Spolupráci s NNO na odstranění těchto problému potvrdilo poměrně málo učitelů. Na 

druhou stranu, samotní učitelé mateřských škol jsou určitě otevřeni spolupráci s NNO. 

Nabídka NNO pokrývá poptávku mateřských škol. Otázkou tedy zůstává, proč tak málo 

mateřských škol využívá spolupráce NNO? Podle mého názoru toto ovlivňují dva faktory: 

Prvním faktorem může být nedostatečná informovanost učitelů o nabídce NNO a ještě 

pravděpodobnější je, že učitelé nepředpokládají zaměření neziskových organizací směrem 

ke vzdělávání v mateřských školách. Za druhý faktor bych označila nedostatečnou 

komunikaci mezi NNO a mateřskými školami. Doporučením této práce je tedy hledat 
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možnosti, jak tuto spolupráci zlepšit. Cesta pro aplikaci rozvojového vzdělávání je 

otevřena a budoucnost záleží už na samotných mateřských školách a NNO. 
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