
Rozhovor č. 1, Simona Schwaningerová 

Tazatel: Ehm, takže. Nejprve bych Vás se tedy zeptala, zda Vám tedy nevadí, že Vás budu nahrávat. 
Dotazovaný: Nevadí. 
T.: Je to.. Tento rozhovor bude sloužit jako podklad pro mojí bakalářskou práci, která se jmenuje 
Etiketizace a schématická typizace v mateřské škole. Představila bych tedy Ph.D Simonu 
Schwaningerovou, která je eee výchovnou poradkyní a učitelem anglického jazyka na základní škole 
v Rudníku, která zároveň ee pod sebou má i mateřskou školu v Rudníku, kde jsem prováděla 
pozorování. Eee nyní bych Vás tedy poprosila, zda byste mohla představit svoji dosavadní ee 
pedagogickou kariéru a její průběh. (úsměvy) 
D: Tak po gymnáziu jsem ee rok učila v mateřské škole ve Vrchlabí. Po roce jsem odešla aaa protože 
jsem šla na mateřskou dovolenou. eee Poté jsem nastoupila na základní škole v Rudníku a následně 
jsem začala ee studovat vysokou školu. Nejdříve to bylo jenom ee pedagogické minimum, které 
následovalo ee bakalářským studiem výchovného poradenství a navazovalo na speciální pedagogiku. 
Souběžně jsem studovala aprobaci český jazyk, anglický jazyk eee magisterské studium. ee Po 
magisterském studiu jsem ještě ee dodělávala doktorskou práci eee pedagogiky a filozofie. Na 
základní škole v Rudníku učím už třináctým rokem, (pauza, počítání na prstech) sedmým rokem jsem 
výchovný poradce, eee a kariérovým poradcem, preventistou ee. … no..  
T.: přitakání … Dobře, takže teď bych se zeptala emmm zmínila jste tedy, že jste jeden rok působila 
v mateřské škole ve Vrchlabí, zda byste tedy mohla popsat tu zkušenost právě v tom, v té mateřské 
škole a tu práci.  
D: Tak ee, ty zkušenosti nebyly zas až tak veliké, vzhledem k tomu, že to bylo hnedka po maturitě  
takže ee víceméně ee tato práce byla proto ee, že jsem se nedostala po maturitě hnedka na vysokou 
školu, takže jsem začala učit v mateřince. Ta práce nebyla pro mě .. uspokojivá, vzhledem k tomu, že 
eee jsem ještě v té době úplně neznala problematiku pedagogiky aaa ani nijakým způsobem e jsem 
v mateřince nechtěla zůstat, chtěla jsem učit na základce. Takže vývoj těch dětí ee byl pro mě 
neznámou sférou aa ee nějakým způsobem ty výsledky pro mě nebyly dostačující. 
T: přitakání.. Dobře, a kdybych se tedy zeptala, zda byste, ehm, mohla tu prostředí, kde v současnosti 
působíte, tedy to prostředí těch základních škol a té mateřské školy nějak porovnat. Nebo zda vidíte 
nějaké rozdíly, nebo podobnosti. 
D: Tak určitě, že tam je velká návaznost ee vzhledem k tomu, že děti z mateřinky potom jdou k zápisu 
a nastupují na základní školu. Ta změna tam je vidět už v té první třídě, kdy ee se seznamujeme s tím, 
že některé děti e jsou nevyzrále pro emh pro první třídu, nezralé a tam potom e ten odklad, který by 
měl být ee většinou nenastává, protože s ním rodiče nesouhlasí a e chtějí, aby dítě nastoupilo do první 
třídy. ee Je to velký problém, protože ee v první třídě, hnedka v prvním pololetí ee se tohlento velmi 
ee odráží, ty děti ee neprospívají, mají problémy se čtením ee s matematikou. Jsou velmi hravé jsou ee 
nepozorné, vyrušují aa proto většinou doporučujeme vyšetření v pedagogickopsychologické poradně 
ee Buď o následný odklad, vrácení do mateřské školy a někdy dojde i k tomu, když s tím rodiče 
nesouhlasí je potřeba opakovat první třídu. 
T: přitakání .. Á takže vy jak mi to tady popisujete tak může se zeptat, vy tedy také učíte i na prvním i 
na druhém stupni. Máte tedy zkušenost.. 
D: učím na prvním i na druhém stupni ee na prvním stupni většinou v první třídě mám kroužek pro ee 
děti, angličtinu (T: přitakání ) a potom angličtina, protože u nás v Rudníku je angličtina povinná od 
druhé třídy, takže učím ee od druhé třídy až do deváté třídy angličtinu (T: přitakání) Volbu povolání ee 
potom v osmé třídě. No a výchovné poradenství který mi zabere .. dost času  
T: přitakání Á tedy z hlediska té role toho pedagoga v té mateřské škole a v té základní škole (smích) 
vidíte tam nějaký rozdíl, nebo .. je to stejné? 
D: No tak rozdíl tam určitě je (T: smích) děti v mateřince ee jsou většinou ee hravé ee samozřejmě, že 
mají určitý režim, kde se na přestup do základní školy připravují. EE  záleží to hodně i na rodičích jak 
s těmi dětmi ee doma pracují (T:přitakání). Jestli si na ně čas udělají, jestli jim ee přečtou pohádku 
namísto toho aby prostě ee jim třeba pouštěli i mluvené slovo, protože tak komunikace.. je velmi 
důležitá (T: hm) Je tam hodně dětí, které mají určité logopedické vady ee které ee neumí kreslit neumí 
dobře držet tužku a tohlento je záležitost rodiny, jak jsou vedené a učitelka v mateřské školce s nima 
už potom další činnosti rozvíjí. (T:ehm) Takže je to, je to hodně vidět když ee tak školka supluje 
vlastně tu funkci tý rodiny. 



T: přitakání.. Zatímco na té základní škole už ten..  
D: Na základní škole samozřejmě ee děti .. na prvním stupni ee tak nějak pozvolna přecházejí z těch 
základních návyků ee do určitého režimu (T:ehm) Někteří rodiče nedávají svým dětem pevné limity, 
to znamená že oni nemají návyky na pevný režim. Tam je to potom hodně znát a jinak ee ostatní děti 
si myslim, že většinou se dobře zapojí a na tu školu se těší a je to pro ně něco nového. EE .. maj tam 
spolužáky ze školky, což je hodně důležité, ale přijdou i mezi jiné vrstevníky, mezi ty starší, mezi 
kterými hledají své vzory (T:ehm) chtějí se jim podobat a ať už v tom kladném nebo záporném slova 
smyslu. A ee příprava do školy už je hodně důležitá na to, aby si navykly. EE co se potom odráží tak 
je přestup z prvního stupně na druhý (T:ehm) je pokud děti nezískají ty základní návyky na prvním 
stupni tak už těžko se s nimi ztotožňují na druhém stupni. Tam už toho docílit moc nejde, protože tam 
by ta příprava už měla být samostatná (T:ehm) bez ee doprovodu rodičů. A některé děti to prostě 
neumí.. 
T: ehm., tak ty návyky, teda to je jak, to myslíte přípravu do školy? 
D: přípravu, tam by ee měl být pravidelný denní režim  (T:ehm). Většinou to bývá tak, že dítě příjde 
za školy, mělo by mít hodinu až dvě volný čas pro sebe, na to aby si odpočinulo. A potom pevně, 
každý den, dejme tomu ee ode čtyř nebo od pěti, to už záleží na ee ne té rodině tak ee se pravidelně 
připravovat do školy, ale ta hodina tam musí být pevná, aby to dítě si na to zvyklo a vědělo, že ten 
v určitý čas hodinku nebo dvě se do té školy musí připravovat  (T:ehm), aby si zkontrolovalo tašku a 
podobně. Ale v tomto případě je to dítě už musí samo …. maminka kontrolovat, jenom maminka 
kontroluje, nesmí připravovat  (T:ehm). 
T: dobře.. eee tak nyní bych se vrátila spíš k té vaší ehm ee pozici toho výchovného poradce, jelikož se 
moje pozorování v té mateřské školce zaměřovalo hl.. spíše na tu kázeň, na to chování těch dětí a na ty 
reakce té toho učitele  na tyhle ty problémy, které se mohou objevovat i v té mateřské školce. Tak já 
bych se Vás tedy chtěla zeptat ee z hlediska té toho kázeňského, zda y se dalo porovnat třeba ee právě 
problémy kázeňské v mateřské škole a právě na základní škole, které ..  vy řešíte? 
D: emh já si myslim, že ty problémy jdou ruku v ruce. (T:ehm) ee děti, které vyrůstají třeba se staršími 
sourozenci a nebo jsou v rodině, kde jsou starší rodiče a nemají tam žádné vrstevníky tak ee tyhlenty 
děti ee se ne nedokážkou zařadit to do kolektivu. Neumí to mateřské škole a neumí to ani na základní 
škole. Tyhle děti si ee musí zvyknout na kolektiv ee svých vrstevníků, ale leckdy je to pro ně hodně 
těžké, protože oni nedokážou .. si s těmi dětmi hrát, nedokážou je o něco poprosit a podobně. A 
většinou to sklouzává k tomu, že na sebe upozorňují úplně jinými věcmi (T:ehm) Ať už je to ee 
vyrušování otravováním těch svých spolužáků, berou jim věci, ubližujou jim a podobně. ee kdyžto pak 
třeba jsou s učitelkou schopný navázat takový kontakt ee že se jim leckdy nechce jít ani domů, protože 
ta učitelka jakoby suplovala tu rodinu, jo (T:ehm). 
T: Á tedy když se bavíme právě o té o té kázni, tak často se zmiňuje v literatuře i v právě 
v komunikaci s pedagogy pojem zlobení. Dalo by se nějak ten pojem aspoň vymezit nebo nebo 
definovat. Máte vy nějakou takovou svoji vlastní představu o tomto pojmu 
D: E zlobení je určitě podle mého názoru upoutání pozornosti někoho na něco nebo na někoho    
(T:ehm). To dítě nezlobí pouze z nějaké příčiny, že prostě je nevychované a podobně, ale ono 
upoutává pozornost. Ať už to je v případě toho, že tu pozornost nemá doma, že ty rodiče prostě 
(T:ehm) si nehrají, nečtou, nejezdí na výlety a nechávají ho na pospas pouze televizi a počítačům. Na 
druhém stupni nebo v těch (T:ehm) vyšších ročnících samozřejmě tam už ty děti hledají nějakým 
způsobem tu svoji osobnost a jestliže jsou ee outsidery v té třídě nezapadnou do kolektivu tak na sebe 
upozorňují tím, že jakoby zlobí (T:ehm). Ale není to proto, že by chtěli škodit ať už učiteli a nebo 
nebo prostě svým spolužákům, ale potřebují s někým mluvit a potřebují vyjádřit svůj názor a  prostě to 
jinak neumí než tím, že vykřikují aa nebo prostě něco provedou, jenom pro to aby si ten pedagog toho 
všimnul(T:ehm).  
T: Kdybych se zeptala ee řešíte i ňáké takové ee kázeňské problémy s dětmi na tom prvním stupni? 
nebo jenom , nebo převážně ty s těmi dětmi z druhého stupně?  
D: ee určitě ee převažující část ee je na druhém stupni, ale i na prvním stupni jsou děti, které mají 
kázeňské problémy ee tam už jsem říkala, že ee třeba jde opravdu o děti, kteří mají starší rodiče a 
nedokážou se zapojit do toho kolektivu dětí. ..  ee potom to jsou děti ee které ee velmi často sledují 
třeba ee filmy v televizi a nebo na počítači  (T:ehm) hrají strategické hry, se zbraněmi a podobně a 
takové děti ee většinou to převádějí do toho svého světa a tak se i chovají  (T:ehm). 



T: ee ještě bych se Vás ee zeptala .. ted jsem to zapomněla (smích ) na co jsem se Vás chtěla zeptat, 
aleee ted prááávě… ano, už jsem si vzpoměla. EE často tady zmiňujete právě to rodinné prostředí těch 
dětí. EE je důležité aby se kantoři nebo pedagogové seznamovali s tím rodinným prostředím těch dětí 
nebo si myslíte, že by mělo ňák jakoby to poznání té rodiny vyplynout právě skrz toho dítěte, nebo že 
by se ty pedagogové měli zajímat i o to rodinné prostředí?  
D: Tak já si myslim, že rudnická škola je taková rodinná škola, že tam je necelých stosedmdesát žáků 
a všichni pedagogové znají rodiče svých dětí, které učí. EE mají možnost s nimi navázat užší kontakty, 
záleží už potom na těch rodičích, zda chtějí o svých problémech  (T:ehm) nebo prostě .. o problémech 
svých dětí mluvit s kantorem, jestli mu natolik důvěřují, že prostě  (T:ehm) se otevřou aa myslím si že 
po téhle stránce by to bylo dobře, protože potom nedojde k nějakému nálepkování těch dětí, že prostě 
ee on je grázl od školly, ale on se tak chová proto (T:ehm), ale ten problém je leckdy jinde. (T:ehm). 
Děti ee mám tu zkušenost, že některé děti ee z naší školy suplují i ee svoje rodiče ve výchově svých 
sourozenců, že leckdy už (T:ehm) třeba od páté nebo šesté třídy se o své sourozence starají. Vodí je do 
školky, vyzvedávají je z družiny, tráví s nimi celé odpoledne ee leckdy mají na starost i úkoly těch 
druhých aa ty rodiče i jsou dneska hodně pracovně vytížení a v Rudníku ty příležitosti moc nejsou a 
oni musí za prací dojíždět, tak někdy ani neví co ty děti do školy musí všechno mít a ví to ten starší 
sourozenec.  
T: přikyvuje.. ještě bych se Vás na to chtěla zeptat, zda právě může ovlivnit to , že .. jsme tady 
v Rudníku na malé vesnici, kde se v podstatě všichni znají, je tady dva a půl tisíce obyvatel. Zda může 
právě ovlivnit třeba předchozí známost učitele a těch rodičů, třeba například mimo školu, že to , jestli 
to může nějak ovlivnit tu spolupráci, těch pedagogů a těch rodičů, když se třeba znají už, nevím, 
z mládí, nebo z ňákých jiných akcí. 
D: Tak já si myslim, že tohle by asi ovlivňovat nemělo, že by to mělo prostě vyplynout z dané situace 
a že, že ten rodič, pokud má zájem, tak si k tomu pedagogovi najde cestu ať už ho zná a nebo ho nezná  
(T:ehm). Jo.. takže to co mě mrzí je třeba věc, že ee opravdu dneska ten kantor je v takové pozici, že 
většinou rodiče se staví proti němu a nechtějí s ním komunikovat, nechtějí s ním nic řešit aa většinou 
vinu dávají učiteli za špatné známky, za jakési nevyzdvihování těch dětí ee rodiče neuznávají, že ee 
jejich dítě má výchovné problémy, protože doma se s tím nesetkávají a mluví o tom před těmi dětmi 
(T:ehm) ee a ty děti potom samozřejmě si dělají i obrázek o tom učiteli. (T:ehm) Spíš negativní než 
pozitivní.  
T: na základě právě té komunikace s tím rodičem a tou, tím rodinném prostředí  
D: Rodiče začali zasahovat ee ee i do toho co se ty děti mají učit, jaké mají dostávat známky a to si 
myslím, že je na velmi špatné cestě.  
T:  (T:ehm) Dobře. Tak nyní bych tedy ee se za zabývala tou tím tématem té práce, opustila bych tedy 
to pozorování, a tím tématem je prvním je etiketizace. Což je v podstatě subjektivistické nálepkování 
právě v tom školském prostředí. Mám na mysli subjektivistické nálepkování žáků. Myslíte si, že se 
tento jev vyskytuje i ve školském prostředí nebo právě na konkrétním příkladě rudnické školy?  
D: Tak ee určitě se vyskytuje, ale ee myslim si, že je to .. je to asi problém spíše ee některých učitelů 
(T:ehm), kteří si zařazují děti do šuplíků od samého začátku  (T:ehm) tím, že tenhlenten je chytrej, ten 
má samý jedničky a bude je mít vždycky a tehlenten je v uvozovkách hloupej a nedává pozor aa ten 
bude grázl aa vždycky když se stane nějakej problém tak prostě on v tom bude lítat i když to tředa ee 
si myslim se ho ani nedotkne (T:ehm). Jo.. je to věc, která .. je .. už převzatá asi z dřívějšího období, 
myslim si, že dnešní učitelé by se k tomu měli stavět úplně jinak, protože samozřejmě se může stát, že 
je problém v rodině, že se to dítě s tím nedokáže vyrovnat. aa příjde do školy né úplně v dobrém 
rozpoložení a najednou se něco stane aa ten učitel by o tom spíš měl s ním mluvit, než to že půjde a 
napíše mu poznámku za ňáké nevhodné chování a podobně. A samozřejmě jsou i děti, kteří prospívají 
s výbornými známkami aa nelíbí se mi třeba to, že když tomu dítěti vychází dvojka z jednoho 
předmětu, tak  ee dám mu jedničku, protože bych mu zkazil vysvědčení (T:ehm). To už dneska prostě 
si myslim, že už by vůbec nemělo být. (T:ehm) Navíc je hodně velký problém s tím, aa to já hodně 
s tím bojuji. Je odcházení žáků ee na střední školy (T:ehm) ee kteří neprospívají, mají na vysvědčení 
nejenom trojky ale i čtyřky, je to dneska takový trend, že se prostě rodiče, že chtějí aby  mělo maturitu 
za každou cenu (T:ehm) a když se nedostane na státní střední školu tak  je většinou dávají na 
soukromé školy ee kde to zaplatí ato dítě tu školy vystuduje. (T:ehm) EE dneska už se to trošku 
obrátilo stím, že ee .. to leckdo pochopil a ví, že student, který během čtyř let neprospívá, dělá reparáty 



ee má čtyřky, tak ho k tý maturitě už nepustí. Ale.. je to hodně pozdě mu to třeba říct až ve čtvrťáku ee 
co potom dělat.  
T: Chtěla bych se zeptat, vy jste tady mluvila o těch šuplících, můžou tyhle můžou tyto šuplíky nebo 
tyto nálepky mít vliv vliv na ty děti a vliv i na ty ostatní pedagogy. Jestli se to třeba ňák v rámci školy 
třeba komunikuje, nebo jestli se to pak přenáší dál?  
D: Tak vliv na to dítě to určitě má. Protože pokud to dítě je zašuplíkovaný ee v tom negativním slova 
smyslu tak ee většinou nemá šanci se z něj dostat. (T:ehm). Jo, pokud se nenajde pedagog, který mu 
z toho pomůže.  (T:ehm). Ale,  nikdy se nenajde nenajde padagogický sbor, který by ee stál za jedno 
aa chtě prostě se podřídit těm druhým, a nebo znát názor těch druhých. (T:ehm). Není to jenom, na 
naší škole, já si myslim, tohlento je všeobecný problém a že to tak prostě je, ale jde pro to spoustu věcí 
udělat. Když se najde alespoň jeden  nebo dva učitelé, kteří ee prostě toho žáka dokážou z toho šuplíku 
negativního vytáhnout, tak jedině dobře.  
T: přitakává.. Á vliv na ty pedagogy, myslíte, si, že .. tím, že si to například předávají, nebo 
komunikují ve sborovnách nebo na těch radách, zda se tím můžou nechat ovlivnit? 
D: .. Neměli by se nechat ovlivnit (T:ehm), určitě ne. Aaa samozřejmě každý má na to svůj názor ee 
každý toho ee toho žáka ňákým způsobem hlídá, někdo mu tu šanci dá, někdo mu jí nedá  (T:ehm) 
T: A můžu se zeptat, vy mluvíte o té šanci, nebo že mu pedagog může pomoci vymanit se z toho, z té 
nálepky. Jsou nějaké například .. postupy nebo metody, nebo jak pomoct těmto žákům?  
D: Tak dneska ee dneska je spoustu žáků, kteří mají specifické puruchy učení (T:ehm) a jejich chování 
a ee většinou ee ale tyhlenty neprospívající nebo nálepkovaní žáci tyhle poruchy nemají. Určite ee ta 
šance tam je, tím že k tomu žákovi přistupujeme individuelně. (T:ehm) Snažíme se ho pochopit, 
snažíme se s ním promluvit o jeho o jeho problémech, jak jemu by to vyhovovalo, co ho trápí, s čím 
má problém ee může v tom být třeba to, že on sám není schopen se na ten daný předmět připravit 
(T:ehm) na tu vyuku, že se s tim neví rady jak se to naučit ee jak postupovat. Tam stačí hrozně málo, 
ale musí se chtít. (T:ehm) 
T: Ehm musí se chtít pomoct. Dobře, teď bych tedy přešla k té, k dalšímu k další části mé práce, která, 
kterou je právě ta typizace. Již jste tady zmínila, ty šuplíky, tak já bych se zeptala, zda si tedy myslíte, 
že si ty učitelé vytváří ty typy těch žáků, různé například kategorie. Že si je dělí podle různých kritérií. 
Já myslím, že už jste na to narazila u těch šuplíků, kdybychom tedy opustili nálepkování konkrétních 
jednotlivých žáků a přešli bysme k těm typům. Myslíte si, že i to se vyskytuje právě ve škole? 
D: Tak určitě ee každý učitel ee má ve své třídě a když ta třída dneska prostě, každá třída je ee 
specifická je individuální (T:ehm) najde se tam prostě vždycky nějaký kolektiv žáků ee kteří ee spolu 
nějak drží pohromadě a ee většinou ee to sklouzne k tomu, že ti žáci se přizpůsobí jeden druhému.  
(T:ehm) . EE když učitel prostě ee třeba řekne že má ve třídě pět dobrých žáků deset středů aa ee pět 
žáků kteří mají specifické poruchy učení tak je asi rozdělí do ňákých třech skupin. EE podle toho by 
k nim pak měl postupovat. Těm dobrým žákům dávat práci navíc aa nenechat je při hodině (T:ehm) 
jen tak lelkovat, když už mají hotovo. ee tamty, ten střed, tak ňák jako vést aa opakovat, protože to 
jsou většinou žáci, kteří mají třeba trojky a nebo čtyřky. A pak to jsou ty poruchy učení, kde by měla 
být specifická práce (T:ehm) pro ty žáky, nenáročná, ee přispůsobivá jejich tempu a ee dát jim větší 
čas na vyřešení úloh aa to už záleží na na každém učiteli.  
T: přitakává.. Vy tady zmiňujete ten rozdílný přístup k těm jednotlivým em těm jednotlivým typům 
nebo těm skupinám těch žáku. Měl by například učitel mít i rozdílné přístupy třeba co se týče 
hodnocení těch žáků? 
D: Tak určitě ee určitě ee by žáci se specifickými poruchami učení měli mít rozdílné hodnocení od 
těch ostatních. Tam je to známkování nastavené trochu jinak ee takový žák by nikdy neměl 
propadnout z žádného předmětu. V případě, že ee mu to opravdu nejde nebo že, dokáže že opravdu si 
neví rady ani s pomocí tak pak je to možné. Ale jinak ee by ten učitel mu měl pomoci, aby to základní 
učivo zvládnul. (T:ehm). Ee potom se stává, že … ve třídě kde ee kde  je dvacet žáků tak ee tam jsou 
dva dobrý dobří žáci a ty většinou se přikloní k těm ostatním. Najednou jim ee jakoby stačí, že mají 
dvojky, že ee mají trojky a splynou ee  (T:ehm) s tou skupinou a neudělají nic navíc (T:ehm). Jo? To 
je to, že vlastně dobří žáci se najednou stanou průměrnými a spíše jim to uškodí než…  
T: že se trošku svezou, dalo by se říct (D: ehm). Ee takže tedy se bavíme o typologii já bych mohla 
Vám tady přip ukázala pět typů žáků, kteří, nebo podle autorů, kteří se pak nakonec v těch třídách 
mohou, dejme tomu, vyextrahovat nebo kteří podle, na které si může ten učitel ty žáky rozdělit. 



Souhlasíte, vy, s tímhle dělením? Já samozřejmě počkám až si to přečtete nebo jestli chcete něco 
vysvětlit?  
D: … Tak určitě s tímhle dělením souhlasím. Ee jsou to jasně čtyři typy… A… v každé třídě se takové 
typy žáků najdou (T:ehm). Ee někteří, když tohlento roztypujeme třeba na prvním stupni (T:ehm) tak 
je jasné, že ee prostě na druhý stupeň ee se ty skupinky malinko zmenší (T:ano, ehm). 6e tam dojde ke 
změně, že v první třídě třeba … mají ee z dvaceti žáků ve třídě patnáct žáků ve třídě samé jedničky 
(T:ehm), tamty mají dvojku a stane se, že třeba je jeden který je opravdu pro tu školu nezralý a je 
hravý tak může mít z něčeho trojku a tam potom je nabídka té pedagogické poradny aa nebo 
zopakování ročníku (T:ehm). Ee v dalších ročnících potom ee takovým zlomem je čtvrtá a pátá třída 
(T:ehm). Ee kde už se ee jasně vidí jak ta třída bude vypadat. Ee zda to budou žáci, kteří budou 
výborně prospívat a najde se tam třeba jeden nebo dva žáci, kteří budou slabý. Dá se tady už i 
specifikovat to, jestli ta třída bude spíše sportovně nadaná nebo jestli bude výtvarně nadaná (T:ehm) ee 
jestli bude matematická, a nebo spíše jazyková… I tohlensto se už dá poznat. Nejhorší je přestup 
potom na druhá stupeň, šestá třída (T:ehm) kde ty děti ee vlastně přicházejí od jedné učitelky, třídní 
učitelky (T:ehm) ee k učitelům ee kde každý je má na jiný předmět. A tím pádem ee vlastně ty děti už 
musí ee se snažit sami za sebe ee musí si zvyknout na přístup daného učitele, na jeho známkování, na 
jeho způsob zkoušení, na ee jeho nějaké nároky a podobně. Pro některé děti je to velmi obtížné, ee 
proto v té šesté třídě dochází ke zhoršení prospěchu (T:ehm) k výraznému zhoršení ale to bývá 
většinou v prvním pololetí. Potom,když už si ty děti zvyknou tak to druhé pololetí ee dokážou dohnat 
a nebo taky ne. (T:ehm) jo.  
T: Dobře, tak já Vám tedy děkuju a ještě bych se zeptala k tý typologii. Tady je ten páty typ, žáci které 
lze označit za neurčitý a málo diferencovaný soubor. Ee vyskytují se takové žáci například ve vaších 
třídách a jak s nimi pracujete nebo …to jsou v podstatě žáci nevýrazní, málo se hlásící  
D: .. Tak ee .. určitě určitě v nějaké třídě se vždycky takový žák najde. Který ee to spíše neguje tu 
výuku. (T:ehm). Který nemá žádnou motivaci ee nemá pro koho se učit, proč se učit, protože nemá 
žádný cíl (T:ehm) takový žák většinou ee neplní svoje povinnosti, ee většinou odpovídá ee .. nevim, 
nebo mě je to jedno aa já nechci aa podobně. (T:ehm). Takže takový žáků na naší škole je několik.  
T: Jo. Tak a ted bych přišla k těm závěrečným otázkám, chtěla bych se zeptat co Vás na té 
pedagogické práci baví, nebo jaké jsou právě pozitiva té pedagogické práce a zároveň i ta negativa, co 
Vás například obtěžuje nebo co Vám nevyhovuje.  
D: Tak pedagogické práce dá se říct ee je ee můj koníček (T:ehm) moje poslání. Ee je to práce .. u 
které si nedokážu představit ji upust opustila (T:ehm) Protože ee mě ty děti nabíjej energií ee dávaj mi 
každý den nové zkušenosti ee do života ee dávají nebo motivují mě k tomu abych neustále vymýšlela 
ee pro ně práci, která by je ňákým způsobem bavila, ale hlavně, abych tam viděla taky ňáké výsledky. 
(T:ehm). Ee samozřejmě,že mám radost z toho když se me to podaří, když se ee prostě žáci opravdu ee 
se připravují aa dokáží na olympijádách vyhrát první místa. A podobně. Ale ee jsme trošku ee třeba 
zklamaná ze žáků u kterých vím, že ee tam ty dispozice jsou a oni toho nevyužívají (T:ehm). Jo, takže 
tam je to … tam je to trošku takový hodně na vážkách ale ee myslim si, že ee na naší škole jsou žáci 
celkem takový hodně přístupní, komunikativní ee mluví o problémech ee chtějí je nějakým způsobem 
řešit a nemůžu říct, že .. že by třeba byli s nima ňáké výrazné problémy (T:ehm). Za těch třináct let ee 
.. jsem možná měla dva žáky, kteří byli velice problémový aa potom se to odrazilo i .. s nástupem do 
jejich soukromého života (T:ehm), s čím se dalo počítat. Ee ta práce leckdy bývá i nepříjemná z toho 
důvodu, že ee tam třeba musím spolupracovat s ospodem, musím spolupracovat s pedagogickou 
poradnou. Denodeně musím řešit nějaké problémy (T:ehm), ale vždycky to jsou věci, které se vyřešit 
dají, pokud ty rodiče chtěji a škola chce vždycky. A hlavně musí chtít taky ten žák. 
T: ehm. Vy jste tady zmínila, sledujete pak i nějak dál ty žáky? Když vycházejí z těch škol (D: 
oddech), jestli Vás to zajímá jak pokračují? 
D: tak určitě, určitě. Mmmee se o ně zajímám, většinou jsou to žáci, kteří ee tady zůstanou v Rudníku 
(T:ehm) ee je jich spousta, kteří studují vysokou školu a jsem na ně pyšná a ale zrovna tak ee jsem 
pyšná i na ty kteří vystudovali ee učební obor a ee svoji práci mají rádi, odvádí ji kvalitně a nestydí se 
za ni aa takovejch dětí já vážim a hlavně těch, kteří příjdou aa ee dokážou prostě i po letech ee s váma 
komunikovat (T:ehm). Jsou i žáci kteří e kteří raději přejdou na druhý chodník a nepozdraví, ale to si 
myslim, že už k té práci patří a že s tím už nic neuděláme, tam už je to ve výchově v charakteru a to 
jsou věci do kterých ee my nemáme právo zasahovat ňákým způsobem  
T: Tak já bych Vám moc poděkovala za rozhovor a za Váš čas a děkuju. 



Rozhovor č. 2, první část  

Tazatel: ehm.. takže nahrávka číslo dvě .. ee … nejprve bych se zeptala zda ti nevadí, že tě nahrávám?  
Dotazovaný: Ne, nevadí. 
T:  ee tento rozhovor, nebo tato nahrávka bude sloužit jako podklad pro mou bakalářskou práci, která 
se jmenuje Etiketizace a schématická typizace v mateřské škole. Rozhovor budu provádět ee 
s Blankou Divišovou, která je učitelkou v mateřské škole v Rudníku. A ještě bych chtěla upozornit na 
začátek rozhovoru, že forma může být ee .. dejme tomu trochu neformální jelikož ee dotazovaná je 
moje matka, takže si tykáme (smích). Takže nejprve bych se zeptala zda by jsi mohla shrnout svoji 
pedagogickou kariéru, čím jsi vším prošla, co jsi vystudovala. 
D: Jo, takže vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Litomyšli, obor vychovatelství aa v roce 
1982 jsem nastoupila .. jako vychovatelka na základní škole v Trutnově na šestidomí, kde jsem 
působila šest let a po druhé mateřské jsem nastoupila jako vychovatelka na základní školu v Trutnově 
na Zelené louce na základní školu Mládežnickou (T: ehm) … Kde jsem působila jako vychovatelka 
pak i jako vedoucí vychovatelka a po přestěhování do Rudníku jsem nastoupila jako učitelka 
v mateřské škole v Rudníku.  
T: Ehm, můžu se zeptat jak dlouho jseš tady?  
D: Takže v Rudníku v mateřské škole působím sedmým rokem. 
T: Dobře. 
D: Od roku 2005. 
T: ehm, ehm . AA ta budova té mateřské školy se přesunovala, mohla bys to ještě nějak popsat? 
D: No no no, nastoupila jsem ee v Rudníku byly dvě mateřské školy, jedna v Lázních fořtu a druhá na 
poště. Já jsem nastoupila za odcházející paní učitelku, která šla do důchodu, na poštu. Je to, byla to 
jednotřídní mateřská škola, kde jsem začala spolupracovat s ee paní učitelkou Janou Levínskou (T: 
ehm), která mě v podstatě tady jakoby zaučovla (T: ehm) prvním rokem. 
T: a teď se ty budovy sloučily 
D: ták aa.. pak se mateř, nebo mateřskou školy vybudovali na základní škole, takže se sloučily obě 
mateřské školy, takže teď spadáme pod základní školu, máme čtvrtku budovy základní školy a máme 
tam dvě oddělení, kde dole jsou Myšky a nahoře jsou Sluníčka a já působím v oddělení Sluníček stále 
s paní učitelkou Janou Levínskou, a u Myšek působí dvě pedagožky paní Eva Vlasáková a Lenka 
Nývltová.  
T: Ehm, dobře děkuju. Ještě něco bysi chtěla dodat? (D:vrtí hlavou) Dobře. Ee takže bychom tedy 
přešly k první otázce ee zeptala bych se zda by jsi mohla porovnat to prostředí školní družiny, kde máš 
letitou praxi a právě té mateřské školy. Jestli tam jsou nějaký podobnosti, rozdíly? 
D: Tak zpočátku to pro mě bylo velice složité, protože jsem se musela ee hodně připravovat na práci 
v mateřské škole, protože jsem viděla velké rozdíly a navíc ee  praci ee ve školní družině jako 
vychovatelka, kde jsem měla už letitou praxi jsem zvládala v podstatě bez přípravy, kdežto když jsem 
nastoupila do mateřské školy tak jsem se musela velice pečlivě připravovat, protože v mateřské škole 
ee je program podle rámcově vzdělávacího plánu.. který mi paní učitelka Levínská (T: ehm) poskytla. 
Takže jsem se ho mohla držet, ale snažila jsem se tam přinýst nový věci, které se daly přenést 
z družiny(T: ehm) i do té mateřské školy. Když bych to mohla porovnat, tak zpočátku jsem byla 
zaprvé překvapená.. ee takovým klidným prostředím v tý mateřský škole, protože jsem byla zvyklá 
z družiny, že prostě tam byl frmol (T: ehm), děti se střídaly, byla to velká základní škola takže jsme šli 
třeba třikrát na oběd. Bylo to velice rušné, kdežto tady, v tomto prostředí mateřské školy v podstatě 
jsem pracovala stále se stejnými dětmi, se stejným počtem dětí, nic se neměnilo a navíc ten režim v tý 
mateřský škole byl velice takový klidný (T: ehm), takže mě to přišlo jako oáza (smích) (T: ehm).  
T: Ta školka (T: ehm) 
D: Ta školka prostě, ze družiny. Když jsme to porovnala co se týče ee pedagogické práce, nebo té 
výchovné práce, tak v podstatě ee v tý školní družině jde o vyplnění toho času i když se tam také, nebo 
jsem se snažila vždycky prostě dětem ten program udělat zajímavý, i s tím, že jsem spolupracovala 
s učitelkama (T: ehm) tak aby navazoval na to vyučování, ale přesto bylo to odvislý prostě od, má 
krátkého počtu hodin, na to působení s těmi dětmi, protože docházely nepravidelně jak jim končilo 
vyučováni, zas nepravidelně odcházely domů nebo do kroužků, takže se tam ten počet dětí prolínal a 
v podstatě pracovat se skupinou určitou nebylo možné (T: ehm). Navíc každý den byl jiný, podle 
rozvrhu těch dětí. Práce ve družině mě velmi bavila (T: ehm) (smích), moc mě bavila, protože přece 



jenom jsem některými dětmi byla taky tři roky od první až do třetí třídy, takže jsme si mezi sebou 
vytvořily víceméně takový kamarádský vztah (T: ehm), kdy .. ee… Já nevim jak bych to jako řekla.. 
kdy… jsme s v podstatě byli takový partneři.  
T: Ehm, s těmi dětmi.  
D: s těmi dětmi jakoby. Kdežto v tý školce .. každé působení v té školce má vždy ňáký takový 
výchovný podtext nebo podtón (T: ehm), kdy prostě jakoby… není to nahodilý, není nahodilá ta 
činnost jakoby v tý družině závisí v podstatě nebo záviselo na osobnosti ty vychovatelky, jakou 
činnost si pro ty děti udělá, kdežto v tý školce se držíš .. prostě plánu (T: ehm). 
T: a myslíš si, že to může souviset i třeba s tím věkem těch dětí, že přeci jenom, sice to na sebe věkově 
navazuje, ale přeci jenom v tý družině už jsou starší děti, školou povinný (D:No, no no),  jestli to s tím 
může taky ňák jakoby souviset?  
D: No, to v každým případě, protože v tý mateřský školce se učí takový ty základy, v podstatě se musí 
ze začátku vůbec naučit odloučení od tý rodiny a přizpůsobení se kolektivu dětí (T: ehm), protože do 
tý doby se s dětmi potkávají nahodile na hřišti, nebo někde v ňákým dětským koutku a najednou jsou 
v podstatě bez těch rodičů, takže o to je to těžší, ta adaptace. Kdežto když už příjdou do školy, tak už 
je předpoklad, že už jsou jakoby socializovaný, že prostě (T: ehm) jakoby vstupuje do tý školy, ano je 
to sice prvňáček, ale už má ty základní pravidla, chování, návyky naučené z tý školky (T: ehm).  
T: Že už jakoby to odloučení od té rodiny nemusí být takový.  
D: No  
T: Třeba problém (D: jo) pro to dítě.  
D: Je to potom pro ně problém, protože najedou jsou na ně nakládána, je na ně nakládáno daleko víc 
povinností a klade se větší důraz na tu samostatnost, protože si musej zapamatovat spousta věcí, 
ohlídat si svoje věci, přizpůsobit se. Že jo, ale .. už pracuješ .. jakoby .. už ty děti můžeš brát víc za ty 
partnery.  
T: Ehm, to ještě ve školce moc (D: no tam) nepozoruješ? Nebo  nevy, ne nefunguje to tam tak. 
D: No, ale ve školce jseš v podstatě, jakoby nahrazuješ tu mámu, že jo. Takže tam je to trošku jiný (T: 
ehm). Protože tam jakoby .. jde pořád o ty základní takový základní pravidla (T: ehm), který je učíš, 
toho osamostatňování, teprve je to všecko jakoby učíš takže to si myslim je daleko jakoby jiný než 
v tý družině (T: ehm).  
T: Ee taky tady zmiňuješ tu rodinu, zeptala bych se. Je rozdíl právě v tý spolupráci  s těma rodičema 
dětí v tý mateřský školce a v tý družině? (D:No) Je tam ňákej rozdíl?  
D: Velký rozdíl, protože veš v mateřský školce v podstatě se všemi rodičemi přicházíš každý den do 
styku, každý den (T: ehm). Když mám ranní tak je od rodičů přebírám, když mám odpolední tak je 
rodičům předávám. A vidím se každý den od každého dítěte s tím rodičem. Kdežto v tý družině je to 
jiné, protože děti odcházeli sami nebo pro ně chodili sourozenci nebo odešli do kroužku. Takže tam 
jsem se viděla s rodiči minimálně, prostě (T: ehm) dejme tomu s třetinou rodičů (T: ehm). Ale zase 
tam byla velká spolupráce s, v tý družině, aspoň já, vždycky jsem měla štěstí na úžasné učitelky, takže 
jsem jakoby spolupracovala vždycky s tou učitelkou takže, když byl jakýkoli problém, ať výchovný, 
nebo já nevím vztahový, mezi těmi dětmi tak vždycky jsme to řešili společně s tou učitelkou. Takže 
jsem vždycky měla oporu v tý učitelce (T: ehm), takže jako když by bylo potřeba něco řešit s rodiči 
tak jsem se většinou obracela na tu učitelku (T: ehm).  
T: a prostřednictvím 
D: a prostřednictvím ní, kdežto tady máš každodenní, ve školce, každodenní styk s těmi rodiči (T: 
ehm).  
T: A nejsou tady děti, které by vodili do školky třeba sourozenci starší?  
D: Ne  
T: Ne.  
D: Málo 
T: ne nestává se to.  
D: Málo. 
T:Ehm, dobře.  
D: Choděj prarodiče občas, ale prostě s těmi rodiči se vidíme prostě. 
T: Ještě bych se chtěla zeptat, ee jsme na vesnici, školka teda spadá pod školu, je v podstatě malá, ee 
má na tebe třeba vliv to, že se s některými těmi rodiči znáš, nebo, že znáš to rodinné prostředí už třeba 



z dřívějška (D: hm) nebo z jiných  akcí. Přece jenom jsi vyrůstala tady v Rudníku, má to třeba na tebe 
ňáký vliv? Nebo na tu práci v té (D: jo jo jo) s těmi dětmi?  
D: Má to velký vliv, ee ze začátku když jsem nastoupila tak si myslim, že jsem udělala i pár chyb, že 
jsem prostě přistupovala i k těm rodičům z pozice kamaráda, nebo známých. Že jsem si s nimi tykala, 
ale teď už to nedělám, i když se s nimi třeba znám (T: ehm). Tak ee jim říkám třeba jménem, ale 
vykám jim, protože si myslim, že přece jenom trošku takový odstup by měl být. Jsou výjimky, kdy si 
třeba s těmi rodiči tykám, když se s nimi znám už spousta let (T: ehm) nebo, ale většinou mmm… 
Jakoby snažím se s nimi .. snažím se s nimi hovořit každý den, nebo jakoby ee neodmítám je, jako ee 
Já nevím jak bych to měla jakoby třeba říct, prostě. Samozřejmě že s nima mám spíš víceméně 
přátelské vztahy (T: ehm) s těmi rodiči  
T: ale snaží se to udržet. 
D: protože je všechny znám, ale snažím se to udržet na ňáký takový úrovni (T: ehm), že potom.. to 
nemůžu, nemá říkat, třeba o těch.. 
T: to můžeš říkat co chceš.  
smích  
D: Po konfliktu s jedněmi rodiči prostě, kte, kde mě to velice velice ranilo, tak jsem si .. tak jsem si 
prostě o tom přemýšlela a řekla jsem si, že lepší bude prostě trošku takový ten odstup a trošku 
profesionální přístup (T: ehm) i k těm rodičům a nebýt k nim tak otevřená .. jak jsem byla doposud. 
(T: ehm) Protože si myslim, že jsem jakoby povahově velice vstřícná, nebo všichni mi to říkají, že 
jsem až moc (T: ehm) hodná aa .. takže jsem to trošku trošku jsem to omezila na takovou trošku to 
profesionální úroveň, ale samozřejmě v podstatě dvě třetiny dětí, od dvou třetin dětí znám ty rodiče (T: 
ehm), znám jejich prostředí, vím kde bydlí, znám jejich rodiče i tech rodiče tech rodičů těch dětí (T: 
ehm) takže.  
T: a můžu, může tě  to třeba ovlivnit, tvůj názor na to dítě, nebo když třeba má poprvé vstoupit do tý 
školky, ještě se úplně neznáte tak třeba to rodinný prostředí už z toho třeba, vytváříš si o nich ňákou 
dopředu představu nebo, může to ovlivnit? Ta znalost? 
D: No myslim si ovlivňuje, ale spíš ze strany rodičů vůči mě, protože očekávají, že budu já (T: ehm) 
vůči jejich dítěti, dejme tomu hodnější, nebo ho budu upřednostňovat, protože se známe (T: ehm) aa to 
já jakoby nechci, protože já se snažím být ke všem dětem stejná, ale přesto prostě mě to trošku ovlivní 
(T: ehm) 
T: Dobře. Tak když bychom se teďka od toho odpoutaly a přešly bysme k dalšímu tématu. Ee moje 
pozorování proběhlo v září, vždycky dva roky po sobě a hodně jsem se tam zabývala problémem 
zlobení.  Zajímalo by mě jak ty, ty definuješ ten pojem zlobení, nebo co si myslíš, že vyjadřuje? Často 
se to v mateřských školách používá, i ty to často v mluvě s dětmi používáš, tak co přesně to znamená 
pro tebe. 
D: Hm, tak já jsem nad tím hodněkrát ee přemýšlela, protože otázka rodičů jestli zlobil (T: ehm)mě 
vždycky jakoby zarazí nebo příjde mi i nepatřičná, že bych byla radši kdyby se mě rodiče ptali- jak 
jste se měli, co jste dělali, jak se mu ve školce líbilo. Ale jejich otázka často když si pro ty děti příjdou 
tak je co jste měli k obědu a byl jsi hodný? nebo zlobil jsi (T: ehm) Takže si myslím, že jako odpověď 
od dětí na to je složitá nat. úplně a na tož i ode mě, protože pod pojmem zlobení Co je to v podstatě 
zlobení? jsou to děti od tří do šesti let (T: ehm) takže já si myslim, že málokdo z nich zlobí ee 
záměrně, málokdo z nich zlobí aby tak že .. si to jakoby uvědomuje (T: ehm), že ňáký takový to 
zlobení je v podstatě ee nepodřízení se dejme tomu tomu řežimu dne, ale může to vyplývat i z toho že 
může mít to dítě špatnou náladu, špatně se vyspalo. Může ho ovlivňovat spousta jiných věcí, takže 
jako já si myslim, že v podstatě ty děti ve školce nezloběj (T: ehm). Ano, mají své výkyvy. Někdy je 
to tak a někdy je to jinak, ale prostě v podstatě nezloběj, samozřejmě se najdou pokaždý v každým tom 
roce dvě tři děti se kterými je obtížnější ta práce, kdy můžeme si říct- Jo ten je zlobivý (T: ehm), ale co 
to je to zlobení, nemyslím si, že je to zlobení v pravým slova smyslu. 
T: ehm, Dobře a kdybychom se tedy bavily o tom zlobení v pravým slova smyslu, tak to se už 
objevuje třebas v té družině, když to posuneme, že přeci jenom o ten o už o ten věk trochu výš, tak tam 
třeba v té škole nebo v té družině (D:No tam, tam ) už by se to dalo?  
D: Tam to tak bylo, protože tam jsme měli jakoby spousta takových i s tim se potom odráží i ty 
výchovné problémy prostě  (T: ehm) aa řešilo se to s učitelkou s pomocí těch rodičů a bylo to už 
zlobení záměrně né, mohlo by se říct i když si ubližujou ty děti navzájem, myslim si že tam byly už i 
náznaky šikany (T: ehm), že třeba když jsem jezdila do Prahy na Karlovu univerzitu na to celoži na 



fakultu celoživotního vzdělávání, na právě takový ty preventivní metody v tý školní družině, tak jsem 
uvědomila, protože jsme tam měli přednášku taky od ee  docenta Koláře o tý šikaně (T: ehm), tak jsem 
si uvědomila, že ač já jsem o tom takhle nepřemýšlela, že opravdu už třeba i náznaky tý šikany tam 
byly (T: ehm). Byla to velká sídlištní škola, kde prostě pak e po tý revoluci se začali velice hodně 
objevovat takový ty rozdíly mezi těma dětma, mezi těma dětma co maj všechno a mezi těma dětma  
jakoby .. dejme tomu třeba nemajetnějších těch rodičů a .. mm  a bylo to, byly ty daleko větší prostě, 
ve školce nic takovýho se v podstatě neobjevuje (T: ehm).  
T: A když teda bychom se bavili o tom zlobení, přece jenom používá se to často, rodiče se na to ptají 
tak .. co je to zlobení v tý školce, když tedy to není záměrný nebo není to naschvál.. tak co je tedy to 
co ty ňák dejme tomu sankcionuješ nebo trestá v tý školce?  
D: Ano, ano .. takže (zakašlání) ee takže třeba zlobení já mm, dobře budeme používat zlobení ale 
dejme tomu v úvozovkách (T: ehm) považuju to, že já dětem vždycky říkám: Řeknu třikrát a pak už se 
zlobím, takže když napomenu jednu, jednu věc dělá a dělá ji a já ho napomenu jednou, podruhý, 
potřetí, tak ano, potom už musím zvýšit hlas (T: ehm) a pak už se zlobím … Takže nebo zlobím se 
třeba křičím, zvýším hlas, né že bych jakoby křičela, ale zvýším třeba hlas (T: ehm) na vycházce, kdy 
neuposlechnou, utíkaj,  nezastavěj tam kde maj. Tak to potom považuju za zlobení, dneska se ti to moc 
nepovedlo, protože.. (T: ehm) máme určitá pravidla, která se musí dodržovat a zlobím se a křičím, 
proto, že se o vás bojím, protože by vám mohlo hrozit nebezpečí (T: ehm). Tak to třeba je jakoby 
zlobení. Pak třeba, když máme zaměstnání a sedíme na kroužku a pošťuchujou se, může se to stát, že 
je to třeba nezajímá, já pak nad tím přemýšlím jestli jsem je zaujala natolik, aby byli všichni jakoby 
dávali pozor, nebo aby všichni mě dávali zpátky tu odezvu. Ale pokud se to opakuje jeden den, druhý 
den a vidím, že třičtvrtě dětí to baví a dva tři pořád, neustále vyrušujou tak si ho musim posadit, třeba 
k sobě a když to nepomůže, tak se nedá nic dělat, tak třeba i na židličku, přinesu židličku na koberec 
(T: ehm) dám ji stranou od dětí, aby teda byl v kontaktu s námi, ale … tak dejme tomu todle je jakoby 
je v úvozovkách ve školce (T: ehm) to zlobení.  
T: Já bych ti tady, mě z toho pozorování, co jsem byla v té školce tak mě v podstatě z toho vyšlo, že 
pod pojmem zlobení by se dalo zahrnout: otravování, vyrušování a buď ignorování těch, toho učitele a 
nebo nerespektování těch příkazů. Souhlasila by jsi s tím (D: Ano souhlasila), nebo by jsi ještě něco 
přidala (D: asi tak). 
D: No, tak jsou děti, které neustále .. ee jakoby potřebují nad sebou jakoby dohled a dozor. Takže my 
máme v podstatě to oddělení, kde máme koberec, prostě takový to centrální, kde si děti hrají a potom 
ještě můžu pootevřít velké zašupovací dveře a dostanou se do tý časti ložnicové, kde (T: ehm) si 
můžou hrát, kde mají tři koutky. Maj tam dopravní koutek, maj tam obchůdek a maj tam koutek, kde si 
hrají na doktorku. Takže když já jim ráno tam otevřu a můžou si tam jít hrát, tak v podstatě ale potom 
musím jakoby korigovat obě dvě části (T: ehm) prostě tý herny. A prostě jsou děti, nechci to teda 
tedkon jakoby jmenovat, ale jsou prostě, máme ty děti v tom kolektivu, které si, se bojím spustit třeba 
z dohledu, protože vim, že prostě budou ubližovat těm dětem při tý volný hře (T: ehm).  
T: Dobře, takže bysme pod to zlobení mohly zahrnout například i ňáke ubližování (D:tak, tak) 
ostatním. To se, to se taky objevuje (D: Ano, ano), v té školce. 
D: Ale vyplývá to jakoby z tý hry, kdy prostě chce zrovna tu hračku co má (T: ehm) někdo jiný a 
nedokáže prostě se ovládnout , nebo nedokáže si to vykomunikovat s těmi dětmi (T: ehm), kdy já jim 
říkám tak si počkáš, nebo si o to poprosíš (T: ehm). 
T: Ještě bych se chtěla zeptat … pořád když bychom byly teda u toho pojmu zlobení, všimla jsem si 
jistých rozdílů a zajímalo by mě jestli i ty si všímáš takových rozdílů mezi zlobením kluků a zlobením 
holek. (D:Ano) je to často tématizované v té školce tak, jestli i ty sis toho všimla. 
D:Tak, tak, tak. Jo, protože holky mají to zlobení takové skryté, takové zákeřnější, kdy navádějí a 
poštívají se v podstatě proti sobě (T: ehm), ale nezlobí jakoby, prostě tak jakoby okatě prostě, jako 
kluci ty jsou hotový s tím hned prostě. Takže se nepučí mi hračku tak ho zmydlím (T: ehm). Ale 
kdežto ty děvčata jsou, tak to jako třeba loni bylo, protože jsme teda z těch devíti Sluníček v podstatě 
osm děvčat a to bylo docela těžký jakoby ukočírovat, protože se neustále tvořili skupinky a ta 
nemluvila s tou a ta nemluvila s tou (T: ehm), ale zase není to klasický zlobení prostě. Je to o vztazích 
a je to o to abych je jakoby naučila, protože já si hrozně cením, když je naučím toho kamarádství a 
respektování se navzájem, protože v podstatě já to říkám pořád dokolečka, že i o klasický zlobení se 
prostě nejedná (T: ehm). Je to… mě to prostě takový jakoby, vychází to prostě z těch povah těch dětí, 
že jo (T: ehm).  



T: A teda klasický zlobení, to teda připisuješ klukům? (D:No, to bych tak) chápu to správně? 
D: To bych tak řekla, to jsem si jakoby nesetkala ještě s holčičkou která by prostě jako opravdu zlobila 
tak, že jako bych, ne to né.  
T: ehm, a tak, když bysme třeba vzaly ňákej jako typickej obraz toho klučičího zlobení, tak jak to třeba 
vypadá? Co je to konkrétně, co je to klučičí zlobení ňáký třeba příklady.  
D:Takže to klučičí zlobení (T:No, no no,  klučičí zlobení), takže .. klučičí zlobení: neustálé 
postrkování, předbíhání dětí, vrážení do dětí (T: ehm), braní jim prostě jako by ty hračky, ee 
neuposlechnutí nebo pořád být první nebo pořád se všude pát prostě dopředu, překřikovat, ne nepočkat 
teda když máme na kroužku, když si chceme povídat tak prostě, ten kdo drží kamínek tak ten mluví a 
prostě to nefunguje (T: ehm) takže překřikuje prostě ty ostatní. Ne ne nedokáže u oběda vydržet 
v klidu, prostě, kope děti pod stolem (T: ehm) prostě takový jakoby .. ee  
T:To nepozoruješ ani u holek?  
D:Ne 
T:To nedělaj holky?  
D: Ne.  
T: Ehm, dobře. Á ted bych i ty užjsi to tady zmínila, že ten režim dne je důležitý. Tak mohly bysme se 
trochu, já se mu taky v té práci věnuju. Jsou třeba ňáké body v tom režimu dne, které jsou z hlediska 
například té kázně (D:Ehm) takový krizovější (D:Kritický)nebo kritický  nebo je nutno tam zvyšovat 
tu pozornost? 
D:Ano, právě a to jsou to prostě v tom režimu dne jsou ty rušný, jak my říkáme, přechodový části (T: 
ehm) mezi jednotlivými činnostmi. A to je vždycky když jdeme ná toalety (T: ehm), vždycky když 
jdeme do šatny, vždycky když jdeme na vycházku, protože prostě jsou to části, kdy prostě dochází 
k přechodům po chodbách, do šatny po schodech, obouvání, takže prostě to je takový ten prostor 
prostě pro ty děti, kdy jakoby se můžou jakoby rozjet, že jo (T: ehm). Takže proto je důležité nastolit 
takový ten režim a řád, jak my to máme, že prostě máme ty děti rozdělený podle těch věkových skupin 
na ty tři na ty tři části (T: ehm), na Hvězdičky, Andílky a Sluníčka a všechno to dělíme, takže i na ten 
záchod i do tý šatny, i na ten odchod do ty na vycházku. Je máme vždycky takhle rozdělený abychom 
právě eliminovali a předešli (T: ehm) prostě tomu, protože hrozí tam teda nebezpečí úrazu a především 
i právě nebezpečí takový těch kázeňských prohřešků (T: ehm), který v podstatě jsou zbytečný a my je 
můžeme tímhlectím vyeliminovat aby tam nebyly.  
T: Ehm, takže vlastně tím řádem se snažíte zamezit (D:Tak),zamezit nebezpečí pro ty děti (D:Ano). 
Jak z hlediska teda ňákýho úrazu tak (D:Ta, tak i tý kázně), ehm i tý kázně. Dál 
D: Protože ten řád a ta kázeň jim prostě udržuje prostě takový ten rytmus toho dne (T: ehm), na který 
oni si potom už jakoby zvyknou, navyknou. Je to pro ně pocit bezpečí, ten řád, (T: ehm) že to je prostě 
pro ně neměnný, je to stále stejný, stále se to opakuje, takže oni se k tomu lépe jakoby přizpůsobí, 
když se to nemění, protože každá změna je pro ně jakoby složitá, protože oni se neorientují ještě v těch 
časových prostě (T: ehm) pojmech takže potom je to pro ně složitý. Ale když to je pořád stejný a 
dokola, tak oni už si to prostě utvrdí a už to prstě běží (T: ehm) jakoby samovolně.  
T: Taky jsem si všimla, že často používáte stejný fráze, nebo třeba pomocí ňáký rytmizace nebo 
básniček, který se často opakují, takové ty předěly těch dnů (D:Ano) že to tam v té školce (D:No, no, 
no) je, že ty děti si to zapamatujou. Takže že to takhle opravdu, opravdu funguje. Dál bych ještě se 
zeptala ee co se týče právě toho, dejme tomu hodnocení těch dětí ee z toho výchovnýho hlediska, tam 
bych zařadila právě to trestání nebo sankcionování těch dětí a pochvaly. Jestli na to máte třeba ňáký 
systém, jestli to je ňák odstupňovaný nebo co třeba ty osobně používáš,, nebo jak s tímhle pracuješ? 
D:Ehm. No takže já bych radši, nejradši bych se zmínila právě o pochvalách o povzbuzení (T: ehm), 

protože si myslím, že to je mým hlavním takovým předmětem tý práce, protože já se snažím prostě 

nejvíce ty děti chválit, vyzdvihovat jim to jejich sebevědomí aby prostě si cenili sami sebe, takže 

využívám každou chvilku, kdy je můžu prostě pochválit. Za cokoli, vždycky si najdu, abych je 

mohla(T: ehm) něco pochválit. Takže třeba ze začátku právě, v tom září, třeba malý Hvězdičky, tak ee 

pochvalu dělám, že jim kreslím na srdíčko hvězdičku, když se jím něco podaří(T: ehm), aby byl u toho 

i ten tělesný kontakt, pochválim, pochválim pohlazením, pochválim prostě každý den ráno na kroužku, 



když si sedneme tak si zhodnotíme ten den, nebo když příjedeme z vycházky (T: ehm), než jdeme na 

oběd tak si hodnotíme to dopoledne, jak se nám povedlo a opět chválím prostě slovně. Pak třeba když 

se máme hezký týden, když se nám to hezky podaří tak se tak se i odměníme třeba v pátek po obědě 

bonbónkem (T: ehm), aby věděly, že to mají za to, že se nám ten týden povedl a že všichni hezky 

pracovaly. Takže prostě tu pochvalu, všimla jsem si, že třeba pro ty děti, na ty děti působí už jenom to, 

když se na ně usměju, když s nima navážu oční kontakt a usměju se na ně (T: ehm), tak vidím, že 

úplně roztajou. Takže jakoby to jako je.. taková odezva zpátky, že jakoby takhle je to jakoby dobře (T: 

ehm, sama máš z toho dobrý pocit) tak, sama mám z toho dobrej pocit. No a ten trest jakoby .. test 

(vzdychnutí) .. v podstatě trest nepou, ee .. netrestáme, nemáme žádnou židličku hanby, nebo něco 

takovýho (T: ehm), to nic takového není, ale prostě jak jsem říkala, když to třeba nejde jeden den, 

nejde to druhý den, nejde to už třetí den, tak třeba už při tom zaměstnání nevydržim třeba a přinesu 

židličku na koberec a posadím teda (T: ehm), třeba toho dotyčnýho na tu židličku, to ano, nebo si i 

myslim, že tim trestem pro ty děti je, že prostě přijdeme z tý vycházky a jak jsem říkala, když si ten 

den hodnotíme potom a sedíme na tý lavičce, než jdeme na oběd, tak si to třeba i zhodnotíme, že si 

říkáme, tak komupak se ta vycházka dneska nepovedla, kohopak jsem musela napomínat (T: ehm), 

kdopak neposlechl, kdopak utíkal, takže i ty děti pak jakoby přede všemi  (T: ehm), jakoby vidí co 

udělaly jakoby špatně, že to jakoby hodnotíme a nebo řekneme si, zítra už to bude lepší nebo zítra teda 

si zvolíme jinou první dvojici (T: ehm), když tydle první dvojici se to nepodařilo, takže tak.. já jakoby 

.. víc jakoby netrestám 

 

Rozhovor č. 2, druhá část 

Rozhovor Blanka Divišová, druhá část 
Tazatelka: Tak.. zahájíla bych druhou část rozhovoru s Blankou Divišovou, s kterou jsme 
poprvé přerušily.. za okolností, které jsme měly taky doma a opustili jsme téma zlobení, které 
jsme probírali na konci minulého rozhovoru a ted bychom se přesunuly k dalším tématům, 
které souvisí s mojí bakalářskou prací a nejprve bych se tě zeptala ee když pracuješ s celou 
třídou, jak se ti s nimi pracuje? Když máš všechny ty děti dohromady?  
Dotazovaná: Takže já bych řekla, že složení naší třídy je v letošním roce úplně báječné, máme 
je v podstatě na ty tři skupiny rozdělené a v každé skupině je devět dětí. A řekla bych, že až 
na dvě výjimky v podstatě tam nemáme žádné výraznější problémy co se týče, já nevim, 
kázně a toho chování (T: ehm), protože všechny děti v podstatě… jsou bezproblémové (T: 
ehm) co se týče tohodlec toho (T: ehm), dejme tomu, když bysme braly, toho hlediska zlobení 
(T: ehm, jo, jak jsme se o tom už minule bavily), tak, tak, tak. A jinak jsou tam děti velice 
vstřícné, ochotné pracovat, zapálené pro cokoliv (T: ehm), v podstatě se mnou spolupracují, 
takže se mě s nimi pracuje velice hezky (T: ehm).  
T: A když bychom tedy.. z hlediska toho mého tématu té práce, kterým je šuplíkování, byla, 
jseš si třeba například ty vědoma, že si ty děti, celou, když vezmeš celou tu skupinu, že si je 
třeba nějak jako rozřazuješ, šuplíkuješ? Jseš, jseš si toho vědoma?  
D: Určitě si toho vědoma jsem, protože se to objevuje v každodenní činnosti, při zaměstnání, 
při ranní hře, při odpolední hře. Takže určitě to tam.. máme tak v té skupině také, protože jsou 
tam děti, které výrazně vybočují, ale i děti, které zase výrazně vybočují, ale na tu druhou 
stranu (T: ehm) a pak jsou tam děti v tom středu, kteří jsou v podstatě, zas takové en, 



nevýrazné, není s nimi vlastně žádný problém, takže kolikrát si uvědomím, když si zpětně 
třeba rekapituluji (T: ehm) ten den, že jestli jsem se na ně vůbec za celý den usmála, jestli 
jsem s nimi hovořila, jestli jsem je pohladila, protože v tom kolektivu těch dvaceti sedmi dětí, 
zanikají (T: ehm). Jsou tak nevýrazní, že jakoby mám pocit, že mě nepotřebují, že mají takový 
svůj vlastní svět a že … za mnou nepříjdou a nevemou mě za ruku a nezeptají se mě na nic, 
takže musí ta iniciativa vycházet v podstatě ze mě když (T: ehm).. s nimi chci navázat ten 
kontakt.  
T: A ty se snažíš denně navázat kontakt s každým dítětem, které je ve školce?  
D: Noo, ráda bych, ráda bych, byl by to takový ideál, ale je pravda, že pokud máme plný 
počet dětí tak ten den prostě uběhne v takovým ee rychlým tempu (T: ehm), že někdy, někdy 
se mi to možná opravdu nepodaří, ale ráda bych abych prostě si každy den na ně, na ně 
alespoň chviličku prostě toho času, aby věděly, že mě mají jenom pro sebe, ale … nejde to 
někdy  
T: emh, když je těch dvacet sedm dětí  
D: No, když jich je méně, třeba ideální pro mě je počet dvaceti dětí (T: ehm), kdy se mi s nimi 
pracuje opravdu nejlépe a nejvíc si to užíjem a .. to vím, že prostě s každým navážu ten 
kontakt (T: ehm), za ten den. 
T: Stává se to často, že Vás je takhle míň?  
D: Právě, že v letošním roce se nám to nestává, že máme v podstatě stále přes těch dvacet 
dětí.  
T: ehm, ehm, Dobře, ted bych se vrátila k tomu co jsi řekla, že máš děti,které vybočují na 
jednu stranu i na druhou stranu. Tak kdybychom se nejdříve věnovaly těm dětem, které 
vybočují … dejme tomu z toho pozitivního hlediska, mohla bys něják popsat, s čím, čím jsou 
ti například sympatické, nebo proč jsi je zařadila právě do tohodle, na tuhle stranu, tý ty 
škály?  
D: ee, možná, že jsou to děti taky, že už je znám, že už chodí (T: ehm) do tý školy už tři roky, 
tak přece jenom v podstatěě ee … už se známe natolik, že jako vím, co od nich můžu 
očekávat (T: ehm), takže větš, většinou jsou to už ty děti co patří do mezi sluníčka, že vím, že 
se o ně, že na ně mám spolehnutí, že je můžu již pověřit prostě úkolem … že třeba tvoří 
pošťáka mezi oddělením Sluníček (T: ehm) a Myškami. Eee že se na ně mohu spolehnout, 
když jim řeknu, potřebuju, děti, teď jít něco zařídit, pohlídej mi tady (T: ehm), dělej chvilku 
za mě paní učitelku, vim taky že… sami oni už kontrolují ty děti, že jakoby už jsou sžitý tak 
s tim prostředím a s pravidly v tý školce tak, že samy upozorňují co se třeba teďkon děje 
zrovna špatně (T: ehm), všímají si pořádku ve třídě prostě jestli je správně uklizeno (T: ehm), 
prostě jsou už to takový jakoby pomocníci, jsou už to prostě velké děti. (T: ehm), beru je 
jakoby jako velké děti, jakoby partnery, už se na ně prostě obracím se složitějšími úkoly a je 
na ně, mám na ně jakoby důvěru a spolehnutí. 
T: Je na ně spolehnutí. A na té druhé straně toho pólu, jsou děti, které, se kterými máš asi 
ňáké problémy, mohla bys ty popsat?  
D: Ano, a na té druhé straně toho pólu jsou děti například, které … sice chodí do školky, ale 
třeba kvůli časté nemocnosti se tam vyskytují zřídka (T: ehm). Takže je pro ně ještě těžký, 
ještě nejsou začlenění třeba do toho kolektivu, takže jim to dělá problém, stále pláčou, stýská 
se jim po mamince (T: ehm), na špatně navazují ten kontakt s těmi dětmi, protože přece 
jenom děti, které chodí pravidelně už mají vytvořené určité skupiny, party při ty volný hře, 
takže s těma se pracuje jakoby obtížněji, pak jsou tam samozřejmě děti, které teda jaksi 
vybočují z tý kazně nebo z toho chování správného (T: ehm), co my si teda představujem, co 
my tam máme dané za ty pravidla… Pak jsou taky děti… obtížnější po tý stránce inteligence 
(T: ehm), protože teda máme tam taky i chlapce, který teda teď i byl v i ve speciálně 
pedagogické centrum (T: ehm) na vyšetření, takže pro něj musíme tvořit ten individuální plán, 
protože nemluví a je to pro něj hodně složitý. Takže tam jsou spíš ty děti, kteří by vyžadovaly 



tu individuální péči, ale v tom velkém počtu prostě na to není tolik času. (T: ehm). Nejsou to 
děti, který bychom zatracovaly nebo se kterýma bych nechtěla pracovat, ale uvědomuju si, že 
by jim bylo lépe v menším kolektivu, kdybych se jim mohla víc věnovat.  
T: Ehm, a najdeš si na ně třeba někdy čas, nebo … snažíš se to ňák změnit?  
D: Snažím se právě na ně najít čas, třeba při tý ranní hře, ale pokud příjdou zavčasu, protože 
když už je potom třeba kolem osmé hodiny a už je tam třeba potom počet dvaceti tří (T: ehm) 
dětí tak už to opravdu nejde takže se snažím je třeba přivést k ňáké skupině dětí, aby si teda 
měly s kym hrát. Ale větší prostor na to je odpoledne. Takže odpoledne se snažím … se jím 
věnovat, pokud, hraju s nimi hry, snažím se s nimi ňáke jednoduché opakování, co já vim, 
zvířátek, barev, počítáme (T: ehm) aby to bylo takovou nenásilnou formou, ale aby alespoň 
trošku měli tu individuální péči, kterou právě oni potřebuji (T: ehm).  
T: takže se věnuješ jím jednotlivě a hledáš právě způsob jak jim pomoct (D: Ták), nebo jak je 
začlenit. Dobře a pak tedy mezi těmito dvoumi, dvěma póly je určitě nějaký střed, tak 
kdybychom se bavily o tom středu, o těch dětech, které jsi zařadila v podstatě do té (D:Ano), 
v podstatě do toho prostředka.  
D: No, ten střed by byl širší, takže to se mi zdálo, že některé děti by mi třeba nepasovaly do 
toho, že bych je třeba spíše přiradila k těm, do tý skupiny, do ty první skupiny (T: ehm), takže 
nakonec jsem střed musela rozdělit ještě na dvě skupiny.  
T: takže už dopředu jsme si tedy už vytvořily jakousi hierarchii, nebo jakýsi systém na 
rozdělení těch dětí (D:Ano, ano) 
D: takže jsem o tom přemýšlela, takže samozřejmě potom jsou tam děti o kterých vím, že jsou 
šikovné … že prostě rádi pracují, ale … jsou třeba ještě nesoustředěné, roztěkané (T: ehm), 
takže třeba přííí tom zaměstnání trošku vyrušují, nebo maj přehršel aktivity tak je musím 
trošku třeba mírnit (T: ehm), aa ale vím o nich, žeee až se jakoby … spraví třeba tahlecta 
stránka, tak že budou samozřejmě vynikající, že budou patřit do tý první skupiny. Ale není 
s nimi ta práce až tak jednoduchá jako s tou (T: ehm) první skupinou. Takže třeba pověřit je 
ještě ňákým samostatným úkolem to by nešlo (T: Dobře, dobře, takže…) a pak. 
T: to tedy souvisí i ňákým věkem i s vývojem toho jedince (D: tak, tak, tak) A určitě i 
povahovými vasi rysy.   
D: tak, tak a pak je teda je tam skupina  právě takových těch opravdu nevýrazných dětí (T: 
ehm)… jsou to většinou holčičky (T: ehm), které v podstatě když pracujeme na kroužku tak 
oni nemají potřebu … se přihlásit o slovo, něcos mi povědět, možná že to vědí, já vim, že to 
vědí, protože kolikrát se jích zeptám, tak mě potom odpovědí, ale jenom když se jich zeptám, 
samy od sebe nikdy ne(T: ehm). Takže… ti jsou nevýrazní, většinou sedí i na tom kroužku tak 
jakoby v pozadí tak se jakoby krčí do sebe (T: ehm), takže musím si na to dávat pozor a 
musím je je oslovovat a kolikrát se i stane, že třeba když na ně přijde řada a měly by 
odpovědět, tak nechtějí, takže pošleme to dál a nenutím je nijak, ale vždycky se na tydlecty… 
slečny nebo holčičky snažím najít čas třeba na vycházce, kdy je prostě ten prostor, kdy je 
můžu vzít za ruku a můžu si s mini třeba popovídat (T: ehm)… aby… neměly ten pocit, že 
jakoby jsou odstrčený (T: ehm).  
T: Aa zadáváš jim třeba i ňáké úkoly navíc, aby se tohle třeba změnilo? Snažíš se ten stav 
toho, že jsou nevýrazný, snažíš se to ňák změnit?  
D: No, snažím se třeba na vycházku je dát jako první dvojici, že jsou důležité a že vedou 
všechny děti, to se jakoby snažím (T: ehm), dávám jim na starosti teda ty Hvězdičky třeba za 
ručičku, teda aby jako mají má měly pocit důležitosti (T: ehm), abych je otevřela, ale 
v podstatě si kolikrát říkám, že to jakoby vychází z jejích povahových vlastností, že oni nikdy 
nebudou ten typ, že se budou někam rvát dopředu (T: ehm)… alee, že prostě jsou takový 
uzavření do sebe a že oni tím, ale nestrádají, prostě oni jsou takový (T: ehm). 
T: Á kdybychom teda opustili tuhletu skupinu. Zeptala bych se ještě na takovou otázku, jaká 
typ dítěte vyhovuje nejvíc tobě, že co, jako, jaké děti máš ty nejradši, nebo nemyslím jako 



individuálně aby ted měni, jmenovala, ale abys popsala jaký typ dítěte vyhovuje tobě, s jakým 
se tobě nejlíp pracuje? 
D: No samozřejmě asi jako každýmu pedagogovi se mě pracuje nejlépe s otevřenými dětmi, 
které jsou pro všechno zapálené, Takže radši mám výrazné typy (T: ehm), radši takové ty 
treperendy (T: ehm) i trošku zlobivce, ty kluky, než-li ty, kteří sedí v koutku, protože je to pro 
mě samozřejmě jednodušší, protože ty, kteří sedí v koutku, tak ty musím se daleko víc se 
snažit přitáhnout (T: ehm) do tý činnosti, kdežto tydlecty děti aktivní, bezprostřední, otevřený 
vtáhnu do hry okamžitě (T: ehm) a pro všechno je hned zapálim, takže s těmi se mi pracuje 
daleko lehčeji a taky je mám …. jakoby radši (T: ehm, jasně).  
T: Á zeptala bych se právě na tu druhou stranu, jestli, už jsi to tady zmínila, ale je tedy ňáký 
typ konkrétně,třeba i z té skupiny jak, kterou jsme zařadily na tu, ten negativní pól. Jak yp 
dítěte s kterým se ti špatně pracuje, s kterým, co ti nevyhovuje co ti (smích) co třeba nemáš 
ráda? Právě naopak k tomu typu dítěte, který ty máš ráda, tak eh.. 
D: Tak ono je to prostě takový dvousečný, tak když si vezmu třeba toho našeho Járu (T: ehm), 
tak já o něm vím, že je inteligentní, chytrý, krásně maluje ee hezky by pracoval, ale bohužel 
prostě nedá se to zvládnout jakoby po tý stránce výchovné, protože tím jak je aktivní a chtěl 
by všechno jakoby hned a rychle a první tak skáče do řeči, jakoby kazí nám (T: ehm) 
v podstatě tu hru, protože se prostě nedokáže jakoby sám vnitřně ještě kontrolovat (T: ehm) 
natolik, aby prostě se udržel … aaa … to je pro mě jakoby velice obtížné, protože nevim … 
aa i ta spolupráce s rodinou je hrozně obtížná u nich, takže nevím prostě jak na něj, jakoby ee 
jakou cestou na něho jít (T: ehm). To je třeba jeden přiklad. Pak tam zase … v té obtížně 
skupině máme třeba holčičku Tamaru, která … ee… si myslím, žeee nepatří ani do naší do 
školky, že by si zasloužila být třeba v ňáké specielní školce, kde by bylo málo dětí, protože 
vidím, jak je to pro ni strašně obtížný (T: ehm), prostředí dvaceti sedmi dětí, kdy je prostě … 
okolo ní se stále něco děje aáá ona není schopná jakoby to pojmout a je to pro ní (T: ehm) 
strašně složitý, takže ona se uzavírá do takovýho vlastního světa (T: ehm), a vtáhnout ji do 
dění v tý školce je prostě hrozně těžký (T: ehm).  
T: Já bych jenom ráda zhodnotila nebo z toho pozorování vyplynulo, že třeba tady máme 
výrazného chlapce, kterému jsme se věnovali už několikrát a to je právě Tobias. A to je právě 
ten typ chlapce, který je aktivní, je eee zvídavý, je i v podstatě by se dalo říct poměrně velmi 
inteligentní a na druhou stranu ee taky má ty svoje chvilky, kdy zlobí, nafukuje se a přesto si 
myslím, že to jeden z nejvýraznějších článku, nebo jeden z nevýraznějších osobností v těch, 
v té školce, takže bych si právě, chtěla říct, že si myslím, že jseš spravedlivá co se týče ee 
toho přístupu k těm dětem, že přesto, že je tenhle chlapec obtížně zvládnutelný často, tak že 
k němu přistupuješ v podstatě rovnoceně a snažíš se mu a snažíš se ho pochopit a vyhovět… 
Já bych se teď z toho tedy chtěla zeptat, myslíš si že máš ňáké svoje vyloženě oblíbence, ke 
kterým bys třeba ňák nadržovala, nebo ? 
D: Nechtěla bych si to o sobě myslet (T: ehm, tak), nemělo by to tak být, ale jistě jako 
každému člověku je prostě někdo víc sympatičtější někdo (T: ehm) míň sympatičtější. Snažím 
se toho vyvarovat nebo chtěla bych aby to nebylo poznat, ale vím (T: ehm) sama, sama to 
vím, že ano, že to tak je, že prostě jsou mi některé děti bližší (T: ehm) už tou svou otevřeností 
a takovou upřímností (T: ehm) a některé děti méně bližší ale … ne, myslím, doufám aspoň 
doufám, že se to prostě neodráží v mém přístupu k nim (T: ehm). To bych jakoby nerada… 
prostě říkám jim všem, že mám všechny ráda, že si se všema ráda povídám, že je všechny 
ráda vyslechnu (T: ehm), ale určitě jsou mi některé děti sympatičtější a některé méně. 
T: Dobře. Eee kdybychom se tedy, rozdělily jsme si ty děti, které máš ve školce v letošním 
roce do čtyř kategorií. Zeptala bych se ti, zeptala bych se tě, jestli si myslíš, že k těm čtyřem 
skupinám různě přistupuješ, jestli je, už jsme se tady bavily o individuálním přístupu k té 
čtvrté skupině i v podstatě o přístupu k té třetí skupině, kdy se snažíš (D:No). Našla by se 



tady, našla bys i ňáký zvláštní přístup i k těm prvním dvou skupinám? Nebo myslíš si, že je to 
poznat v té školce, nebo že si to jakoby si to uvědomuješ, ten rozdíl k těm skupinám?  
D: NO jako při práci ? (T:Ano při práci) nebo když jakoby během toho dne (T: Během celého 
dne, při práci.) 
D: No tak samozřejmě, že k nim musíš přistupovat trošku diferencovaně a trošku ke každé 
skupině jinak. Protože každá skupina si vyžaduje to svý … takže musím se snažit teda mírnit 
tu skupinu dejme tomu problémových dětí, musím se snažit vtáhnout ty holčičky (T: ehm), ty 
tichý, hodný holčičky do toho dění abych v nich projevila a probudila ten zájem, protože já na 
ní, já na nich chci vidět, že se usmívaj, že se radují (T: ehm), že prostě jsou spokojení. A 
samozřejmě zase potom… musím i preferovat, nebo jakoby vyzdvihnou i tu skupinu prostě 
těch šikovných, protože vim, že jim můžu dát náročnější práci, vim, že je můžu si zavolat a že 
mě třeba pomůžou při výzdobě už školky, když vystřihujem, tvoříme společně ňáký plakát, 
takže je můžu nechat samostatně pracovat a můžu se mezitím věnovat třeba … ty skupině teda 
těch, dejme tomu problémovějších dětí (T: ehm).  
T: Takže zatím jsi tady v podstatě bavíme o těch třech skupinách ee té první, třetí a čtvrté a 
kdybychom ještě vzaly tu skupinu, která je v podstatě, jsou to v podstatě adepti na první 
skupinu (D: Jo) (smích), tak aspoň jsem to pochopila. (D: Ano) Že to jsou v podstatě ti, kteří 
mají na to být v první skupině (D: Ano), ale ještě je tam ňáký, ňáký problém, nebo třeba ňáké 
ale . Tak s těma taky ňák pracuješ, jakoby jinak? 
D: … eeee no …. já nevim, to jako, asi… ty jsou prostě tak jako bych řekla. Jsou taky 
bezproblémový, mají spoustu kamarádů, protože to jsou taky otevřené děti, úplně (T: ehm) 
přístupné, ale prostě ee já bych viděla, žeee když pracujeme v kroužku, když máme ňáké to 
zaměstnání, tak tam je trošku právě ten problém, při ty práci (T: ehm), kdy se mají třeba 
soustředit na něco, kdy po nic chci pozornost, kdy po nich chci ee vydržet eee třeba sedět teda 
na tom kroužku chvíli, tako to je pro ně ještě obtížné (T: ehm), aby takovou ještě takovou tu 
sebekontrolu v sobě ještě nemají.  
T: Dobře… Tak já myslim, že bych ti mohla poděkovat … za spolupráci při pozorování, za 
tvoje uvedení mě do mateřské školky, za to že jsem ee to tu práci napsat a že mě to bude asi 
pro tentokrát stačit  
D: Tak jo 
T: Díky  
 


