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Anotace:

Diplomová  práce  se  zaměřuje  na  aktuální  problematiku  firemních  mateřských  škol. 

Konkrétně  se  v  ní  zabývám tématem uspokojování  potřeb  dětí  ve  firemních  a  také 

státních mateřských školách. Téma je zakotveno v teoretické rovině, která předkládá 

kromě  jiného  pohled  na  možnosti  vzniku  firemních  mateřských  škol  a  také  jasný 

přehled  několika  modelů  potřeb.  Cílem  práce  bylo  zjistit,  zdali  existují  rozdíly  v 

uspokojování potřeb předškolních dětí v těchto dvou typech předškolních zařízení. 

Annotation:

My diploma thesis focuses on the question of business kindergartens. Specifically, I deal 

with  the  problem  of  satisfying  needs  of  children  in  both,  business  and  state 

kindergartens. The research I conducted within this work is based on the theoretical part 

of  the  thesis  that,  among  other  things,  provides  a  view of  conditions  applicable  to 

funding of business kindergartens as well as a view of several models of needs. The 

goal of my research was to find out whether there are some differences between the 

mentioned types of preschool facilities in satisfying needs of preschool children.
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ÚVOD
Firemní mateřské školy jsou v posledních letech aktuálním tématem. Nejedná 

se zcela o novou záležitost, jelikož mateřské školy zřizované podniky existovaly už v 

Československu, ale  okolo roku 1989 se začaly rušit.  Před pár lety začalo postupně 

několik  větších  firem  zřizovat  vlastní  předškolní  zařízení.  V  průběhu  těchto  let 

probíhaly  také  legislativní  změny,  které  měly  rozšířit  nabídku  míst  předškolních 

zařízení. Byl vydán Soubor prorodinných opatření - Prorodinný balíček, který obsahoval 

návrh  na  zavedení  daňových  výhod  pro  zaměstnavatele  poskytující  nebo  zajišťující 

svým  zaměstnancům  péči  o  děti  (mpsv.cz).  Mělo  se  jednat  o  tzv.  „miniškolky“ 

rodinného typu. Nyní je zřizování firemních mateřských škol dále podporováno v rámci 

podpory  slaďování  rodinného  a  pracovního  života.  Hlavní  změnu  poskytla  novela 

školského zákona č. 472/2011 Sb., která umožňuje firmám zřizovat mateřskou školu 

určenou pro vzdělávání dětí  zaměstnanců. Firmy, které si  samy zřídily či  si  nechaly 

zřídit firemní mateřskou školu specializovanou firmou, poskytují místa v tomto zařízení 

dětem  svých  zaměstnanců  ve  formě  benefitu,  i  přes  to,  že  je  v  těchto  zařízeních 

vyžadováno po zaměstnancích firmy školné.

Dalo by se říci, že firemní mateřské školy jsou na trhu předškolních zařízení 

určitou novinkou. Proto mě problematika firemních MŠ a jejich kvalita poskytovaného 

předškolního  vzdělávání  začala  zajímat.  Rozhodla  jsem  se  tedy  zaměřit  svou 

diplomovou práci na uspokojování potřeb dětí v těchto zařízeních.

Diplomová práce  se  zaměřuje  na  uspokojování  potřeb  předškolních  dětí  ve 

firemních  předškolních  zařízení  a  ke  srovnání  využívá  státní  mateřské  školy.  V 

teoretické části jsem se kromě širší problematiky vývoje předškolního vzdělávání ve 

vztahu k potřebám dítěte zabývala právními aspekty zřízení firemních mateřských škol, 

státními mateřskými školami a Rámcovým vzdělávacím programem PV. Dále bylo také 

potřeba proniknout do teoretických modelů potřeb dětí a uvést konkrétní možnosti jejich 

uspokojování v mateřské škole. 
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V  praktické  části  jsem  se  vydala  přímo  do  terénu  firemních  a  státních 

mateřských škol, kde jsem prováděla kvalitativní výzkum, jehož hlavní metodou sběru 

dat  byla  metoda  rozhovoru,  doplněná  pozorováním  a  analýzou  pedagogických 

dokumentů.  Cílem  bylo  zjistit,  zdali  jsou  rozdíly  v  uspokojování  potřeb  dětí  ve 

firemních předškolních zařízeních ve srovnání se státními mateřskými školami.
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I TEORETICKÁ ČÁST

1 KURIKULÁRNÍ REFORMA A VÝZNAM PRO PŘEDŠKOLNÍ 
PEDAGOGIKU

V  průběhu  posledního  století,  proběhla  předškolní  pedagogika  velkým 

vývojem.  Na  jeho  počátku  probíhalo  reformní  hnutí  inspirované  rozvoje  pediatrie, 

Stoletím dítěte,  publikace od Ellen Keyové. Bylo upozorněno na předškolní  období, 

jako důležitou fázi v životě člověka, kdy dítě získává důležité dovednosti, ale také se 

rozvíjí jeho osobnost. Tento růst by měl probíhat v podnětném prostředí, které počítá s 

možnostmi dětí a je přizpůsobeno jejich potřebám. Reformní hnutí probíhala na více 

místech  Evropy  zároveň  a  celkově  souběžně  s  reformou  pedagogiky.  Mezi  důležité 

představitele tohoto hnutí pro předškolní pedagogiku patří například M. Montesorriová, 

Rudolf Steiner a Helen Parkhurstová, která působila zejména v USA. V té době u nás 

vznikala  i  předškolní  zařízení  zaměřená  na  alternativní  pedagogiku.  U nás  se  touto 

problematikou zabývaly dvě pěstounky – Anna Süssová a Ida Jarníková.  Tyto tendence 

a  vývoj  v  těchto  směrech,  však  důsledkem  2.  světové  války  a  poté  nástupem 

socialistického režimu, u nás skončily.

Po  roce  1945  byly  opět  snahy  k  návratu  reformní  pedagogiky  a  proměny 

školství. Rok 1948 však tyto snahy zastavil.

Školský  zákon  o  Jednotné  škole  z  roku  1948  zařadil  mateřské  školy  do 

soustavy  škol.  Všechny  mateřské  školy  byly  státní  a  byly  zřizovány  i  spravovány 

místními,  či  městskými  národními  výbory,  které  měly  možnost  také  rozhodovat  o 

podmínkách o přejetí  dítěte do MŠ. Vzhledem k tomu, že nedostatek míst  v MŠ se 

projevoval od počátku vzniku předškolních zařízeních, bylo většinou kritériem výboru 

pro přijetí zaměstnanost matky a věk dítěte okolo 5 let. (ČSÚ, 1990)

Vzdělávací  politika  socialistického  režimu  v  ČSSR  udávala  cíle  výchovně 

vzdělávací činnosti ve školách na úrovni velmi obecné a to v politických dokumentech. 
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„Jejich  obecné  formulace  zdůrazňovaly  funkci  školy  jako  přípravy  na  život,  práci  

a obranu  socialistické  společnosti.  Ideologický  rámec  kurikula,  třídní  socialistická  

morálka spolu s principy socialistického kolektivismu byly v rozporu s proklamovaným  

ideálem všestranně rozvinuté osobnosti.“ (Walterová, 1994, s. 165) 

V předškolní pedagogice byla vždy snaha o vytvoření vlastního vzdělávacího 

programu,  jenž  by  ustanovil  cíle  předškolní  pedagogiky.  Posledním  takovýmto 

dokumentem do společenského převratu v roce 1989 byl Program výchovné práce pro 

jesle a mateřské školy  z roku 1984. (Bečvářová, 2010, s. 8) Tento program již byl 

krokem k obratu v přístupu mateřských škol k dítěti a pojetí výchovně vzdělávací práce 

učitelek.  Změna  se  projevila  v  požadavcích  na  psychohygienu  dítěte  nevyžadující 

striktní denní režim a stereotypnost struktury hlavního zaměstnání, a také v respektu k 

přirozeným  potřebám  dítěte (potřeba  spontánní  hry,  volného  pohybu,  potřeba 

individuálního přístupu). (Bečvářová, 2010, s.8-9) 

Avšak ne vždy byly tyto požadavky uspokojovány, protože celý program v MŠ 

byl časově přesně načasován. Změny v přístupu některých učitelek se udávaly velmi 

pomalu a na potřeby dětí nebylo zcela adekvátně reagováno. Cíl předškolní výchovy je 

zde stále formulován stylem socialistické ideologie. 

Obecně kurikulum české  školy  nebralo  ohled  na potřeby dětí,  jejich  zájmy 

a potencialitu.  Nýbrž  se  snažilo  vychovávat  manipulovatelné  a  podřízené  lidi 

(Walterová, 1994). Diferencované typy předškolních zařízení, jak je známe nyní, se před 

rokem 1989 nevyskytovaly.  V té době existovaly státní mateřské školy,  závodní MŠ 

a mateřské školy při JZD a to včetně jeslí, které však byly také státní a tudíž pracovaly 

podle stejného programu. (ČSÚ, 1990). Jesle však spadaly pod kompetenci ministerstva 

zdravotnictví, a tak měly jiný program.

Rok 1989 byl převratem politického zřízení naší společnosti, s v důsledku toho 

se počaly také velké změny ve školství. Začalo se hovořit o přeměně kurikula1 a to na 

1 Kurikulum = pojem se začal používat až po roce 1989
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všech stupních škol, což bývá vždy jedním z prvních kroků při přeměně politického 

systému. 

Mnozí odborníci, pracující na přeměně paradigmatu vzdělávání, se podíleli na 

různých  projektech.  Pro  analýzu  výchozích  podmínek,  ze  kterých  měla  vycházet 

transformace  školství,  neexistovalo  mnoho  spolehlivých  zdrojů.  Jedny  z  těch  mála 

poskytla například skupina NEMES, která prováděla určité dílčí sondy mezi pedagogy, 

rodiči a studenty pedagogických fakult na téma „Naše škola na konci roku 1991/92“. 

Dalším  takovýmto  kvalitním  projektem  byl  Svoboda  ve  vzdělávání  a  česká  škola 

vypracovaný opět skupinou NEMES. Mezi nejucelenější programy této reformy patří 

projekt, který zadalo MŠMT ČR týmu Pedagogické fakulty UK v Praze pod vedením 

J. Kotáska,  Budoucnost vzdělání a školství v obnovené demokratické společnosti a ve  

sjednocující se Evropě. (Spilková, 2005, s. 16)

Dalším  byl  také  výzkum probíhající  mezi  reformními  učiteli,  zaměřený  na 

sebereflexi učitelů. Z jeho výsledku vyplývá negativum a pozitivum české školy, které 

se dotýkají předškolní výchovy a uspokojování potřeb.(Spilková, 2005) Jednou z kritik 

je nedostatečný respekt k individualitě žáka a jako jedno z pozitiv byla uvedena vysoká 

úroveň vzdělávání a výchovy v některých oblastech (předškolní výchova v mateřských  

školách, aj.)  (Spilková, 2005. s. 29-30). Respekt k individualitě, lze vztáhnout také k 

potřebám dítěte, s ohledem na individuální potřeby dětí, ale také ty, které mají všichni 

společné (viz kap. Potřeby dítěte).

Důležitým aspektem v transformaci školství byl princip humanizace, který se 

rozvíjel především v posledních dvou desetiletích 20. století.  Jednalo se o akcent na 

svobodu člověka,  lidská práva,  společenskou soudržnost, kritické myšlení,  na rozvoj 

možností  člověka aj.  Z pohledu pedagogiky tento směr mířil  k povšimnutí  si dítěte, 

žáka, jeho potřeb, zájmů a možností rozvoje. (Spilková, 2005) „Základní princip tohoto  

úsilí  pak  tkví  ve vztahu:  potřeby – požadavky  (práva)  – služby (péče)“  (Dunovský, 

1999, s. 49). Důraz na potřeby a na individualitu dítěte se projevuje také v integračních 

a inkluzivních snahách společnosti.

Vrcholem humanizace lze označit vytvoření konceptu o právech dítěte, který 
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navazoval na Ženevskou deklaraci práv dítěte z roku 1924 a Chartu práv dítěte z 1959 

(Dunovský,  1999).  Jedná  se  o  Úmluvu  o  právech  dítěte  z  roku  1989,  opírající  se 

„o psychologické potřeby člověka, které jsou založeny už v dětském věku: potřeba být  

přijímán a uznáván, potřeba sebeuvědomění  a seberealizace, potřeba překonat sám  

sebe.“ (Spilková, 2005, s. 38). Ve výchovně vzdělávacím procesu se jedná hlavně o to, 

aby dítě  bylo přijímáno takové jaké je,  aby byly brány ohledy na jeho individuální 

potřeby  a  ty  také  byly  naplňovány.  Jedná  se  hlavně  o  přístupy  a  snahy  učitelů  k 

pozitivnímu přijetí všech dětí s ohledem na jejich potřeby.

Kritika  kolektivistického  přístupu  ke  vzdělávání,  mířila  v  předškolní 

pedagogice k hledání šťastného dětství, které bude moci dítě prožít se vším všudy, ve 

kterém ho na jeho cestě bude provázet dospělý člověk a bude mu pomáhat v interpretaci 

stávající světa a připravovat jej na svět budoucí (Kolláriková, Pupala, 2001). Z tohoto 

hledání  vyústila  v  roce  1993 koncepce  osobnostně  orientovaného modelu,  „u jehož  

zrodu  stála  docentka  Eva  Opravilová,  v  rámci  grantového  projektu  MŠMT  ČR“ 

(Syslová, 2012, s. 210). Tento model není nikterak povinný, ale lze ho považovat za 

nástroj  pro  vnitřní  proměnu  MŠ  v  duchu  humanismu  a  demokracie 

(Kolláriková, Pupala,  2001).  „Je  charakterizován  svobodou,  neformálností...  

Neupřednostňuje intelekt dítěte, ale rozvojem jeho citových, sociálních a volních vazeb  

zajišťuje pocit jistoty a bezpečí a vytváří stálou příležitost k sociálně založenému učení  

a poznání.“ (Kolláriková, Pupala, 2001, s. 132).

1.1 ZÁVISLOST PROMĚN HODNOT VE SPOLEČNOSTI NA 
VZDĚLÁVACÍ POLITIKU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

V 90. letech nastala změna v hodnotách české společnosti, a to, že ženy začaly 

odkládat  své  rodičovství  do  pozdějšího  věku  a  snižovat  plánovaný  počet  potomků 

(Křížková  eds.,  2008).  Nárůst  oddalování  rodičovství  je  nyní  především  u 

vysokoškolsky vzdělaných žen, které si před nástupem na mateřskou dovolenou chtějí 

odstartovat kariérní růst ve svém oboru. Ale také u dalších žen s jiným vzděláním se 

věk, ve kterém se stávají matkami zvýšil. 
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Tuto  tendenci  v  celé  Evropě  sledovala  řada  badatelů  ve  vztahu  k 

institucionálnímu zajištění péče o dítě. P. McDonald se ve svých studiích domnívá, že 

nízká plodnost vychází z teorií genderové spravedlnosti.  Země s vysokou porodností 

mají vysoký podíl zaměstnaných matek a dětí pod tři roky umístěných v institucích pro 

denní  péči  o  děti.  U  zemí  s  nízkou  porodností,  kde  se  matkám  přisuzuje  role 

pečovatelky,  je tomu naopak. (Křížková eds.,  2008, s.  66) Výzkum vede k úvahám, 

zdali by vedlo zřízení dostatečného počtu předškolních zařízeních i pro děti mladších tří 

let k nárůstu porodnosti v ČR. 

Eliminace  jeslí  byla  důsledkem  toho,  že  jesle  od  60.  let  20.  století  byly 

předškolním zařízením a spadaly pod ministerstvo zdravotnictví. Po roce 89 byly vyňaty 

z  kategorie  předškolních  zařízení  což  vedlo  k  úbytku  přidělovaných  financí  a  tedy 

zrušením převážné většiny jeselských zařízeních. Tato situace vedla od poloviny 90. let 

k nárůstu počtu dětí mladších tří let v mateřských školách. (Křížková et.al., 2008)  „V 

současné  době  je  ve  školkách  zapsána  celá  čtvrtina  ze  všech  dvouletých  dětí2“ 

(Křížková et.al., 2008, s. 54) Toto tvrzení však přináší otázku, jak jsou v mateřských 

školách a jiných předškolních zařízeních připraveni a schopni naplňovat potřeby takto 

malých dětí, které jsou v lepším případě zařazeny v homogenní skupině nejmladších 

dětí navštěvující MŠ.

Velký úbytek míst v mateřských školách přineslo odnárodnění podniků a JZD 

a tím zrušení  velkého počtu MŠ při  závodech a  JZD. Český statistický úřad (1990) 

dokládá tabulky s počty zařízení předškolní péče, ve kterých jsou zaznamenány také 

počty závodních MŠ a mateřských škol při JZD, jejichž počet dosahoval v roce 1988 

dohromady čísla 2067.

Počet zrušených závodních MŠ a MŠ při JZD, navýšilo také zavření běžných 

státních MŠ, které rušily obecní úřady, a to o více než 34% v období mezi 1989/90 až 

2007/8 (Kuchařová, 2009, s. 78).

2 Pozn. autora Křížková (2008, s. 54-55) = „některé děti mladší tří let jsou k docházce do MŠ 
zapsány o několik měsíců dříve, než je začnou navštěvovat. Některé MŠ ale děti ke každodenní 
docházce přijímají i v případě, že nedosáhly věku tří let.“
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Nízký počet dětí  v MŠ trval  nadále.  Navyšoval  jej  mírný nárůst  porodnosti 

zvláště silných ročníků, které odkládaly rodičovství do vyššího věku. To způsobilo, že v 

letech 2000 až 2006, se počet dětí nepřijatých do MŠ navýšil skoro pětinásobně a dosáhl 

téměř 10 000 (Křížková et.al., 2008). Počet nepřijatých žádostí v roce 2007 dosahoval 

čísla 13 409 (Kuchařová, 2009, s. 78). To způsobilo mnohem větší poptávku po místech 

v MŠ, než byla nabídka.

Po  r.  89  se  začal  rozrůstat  nabídkový  trh  z  předškolními  zařízeními,  které 

pečují o děti mladší tří let.  Jednalo se však především o soukromá zařízení, jež jsou 

placená, a pro rodiče nedisponující určitou finanční částkou, nedosažitelná. Proto jsou 

tato  zařízení využívána pouhým 1 až 2% rodin s předškolními dětmi (Křížková, 2008).

V  posledních  letech  se  objevuje  trend  slaďování  rodinného  a  pracovního 

života, jelikož firmám se vyplatí udržet si v pracovních pozicích kvalifikované, zkušené, 

vyškolené  zaměstnance.  Proto  volí  řešení  pro  včasný  návrat  matek  z  rodičovské 

dovolené. Některé velké firmy zvolili cestu firemních školek, a menší podniky nabízejí 

ženám s malými dětmi například poloviční úvazky, či práci z domova.

Z hlediska sociologické problematiky shrnuje Křížková a eds. (2008, s. 68-69) 

několik argumentů, které by měly vést k uvědomění si potřebnosti uceleného konceptu 

podpory předškolních zařízeních v ČR.

− Argument  existence  rostoucí  poptávky po  předškolních  zařízeních. 

Rodiče marně shánějí umístění svých dětí do jeslí, kterých je nyní v ČR minimum, proto 

některé MŠ přistupují i na přijetí dětí dvouletých. Stále však je poměrně hodně dětí, 

které se do státních MŠ, díky nedostatečné kapacitě, nedostanou.

− Argument  instuticionální se  týká  nemožnosti  plně  využívat 

vícerychlostní3 „rodičovskou  dovolenou“,  vzhledem  k  nedostatku  předškolních 

zařízeních  a  zařízeních  pečující  o  děti  mladší  tří  let.  Z  tohoto  důvodu  není  možné 

3 Vícerychlostní rodičovská dovolená = rodiče mají možnost vybrat si ze třech typů možností 
čerpání příspěvku

15



kombinovat pracovní život matky (otce) s péčí o děti.

− Argument rovných příležitostí  a  argument ekonomický vychází  ze 

skutečnosti,  že  pouze  polovina  žen  z  ČR se  vrací  po  mateřské  dovolené  do  svého 

zaměstnání. Nedostatek míst zamezuje umístění dítěte do MŠ a tím nemožnost návratu 

matky do zaměstnání v ochranné lhůtě4 proti ztrátě zaměstnání.

Tento argument potvrzuje výzkum Rodiče 2005, ve kterém bylo zjištěno, že v 

průběhu 90. let  se zvyšoval počet žen na mateřské dovolené,  které přesahovaly onu 

tříletou dobu, ve které je držena pozice v posledním zaměstnání. Na něj navázal výzkum 

Kuchařové, Ettlerové, Nešporové a Svobodové s tím, že pro 40% těchto matek, které 

nenastoupily  po  třech  letech  zpět  do  zaměstnání  byla  hlavním důvodem nemožnost 

umístit své dítě do předškolního zařízení z důvodu obsazenosti.

− Argument závazku se vztahuje k plnění Barcelonské deklarace5, kterou 

ČR ratifikovala. Evropské země se dohodly na třetinovém podílu dětí mladších tří let 

a 90%  dětí  do  tří  let  po  školní  docházku  (europass.cz),  které  budou  umístěny  v 

institucích  denní  péče  o  děti  a  to  do  roku  2010.  Česká  republika  však  patří  mezi 

evropské země s nejnižšími počty umístěných těchto dětí.

− Argument populační odkazuje na silný populační pokles ČR ve vztahu 

k evropským zemím. ČR patří  mezi  země s nejnižší  plodností,  pro které je  typické 

klasické genderové rozdělení dělby práce v rodině (viz výše).

Z pohledu druhé strany, tedy matek na rodičovské dovolené a sociální politiky 

státu, se podle některých studií soudí, že se stále více preferuje zajištění péče o děti v 

rodině. Sirovátka et al.  (2008, s. 79) soudí, že se zřejmě jedná „především o špatné  

zkušenosti  s  kvalitou  institucionální  péče,  ve spojení  s  vnucenou zaměstnaností  žen,  

4 Ochranná lhůta = jedná se o tří roční ochrannou lhůtu pro možnost návratu z rodičovské 
dovolené do zaměstnání

5 Barcelonská deklarace = 
http://www.europass.cz/docs/vzdelaniEU/barcelonska_deklarace_2002.pdf
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včetně matek velmi malých dětí a následně odklonem zájmu veřejnosti od zařízení péče  

o děti do 3 let (jesle), které před rokem 1989 ani nyní nebyly preferovanou formou péče  

o  děti.“. Jedná  se  tedy  o  zažitou  formu  přístupu,  která  se  předává  z  generace  na 

generaci.  Někteří  dnešní  rodiče  předškolních  dětí  mají  stále  zažitou  představu 

předškolního  zařízení  jako  instituce,  ve  které  jsou  děti  nuceny  do  jídla,  spánku,  k 

řízeným  činnostem  a  velké  poslušnosti.  Naštěstí  se  jejich  představy  z  velké  části 

rozplynou, když jejich dítě začne navštěvovat MŠ. Zjistí, že proběhla opravdová změna 

od  doby,  kdy  oni  sami  navštěvovali  předškolní  zařízení.  Tento  obrat  nazýváme 

kurikulární reformou s důrazem na obrat k dítěti jako osobnosti a jeho individuálním 

potřebám, prezentovaný modelem osobnostně orientovaná výchova.

Odraz tohoto pohledu lze ověřit také z šetření HRZO5 zabývající se kvalitou 

služeb  MŠ.  Téměř  všichni  dotazovaní  (97%)  byli  spokojeni  s  programem  a  péčí, 

velkému  procentu  (91%)  vyhovovala  celková  možná  doba  docházky. 

(Kuchařová, 2009, s. 21) 

Rodiče mající děti ve věku 4 let a více, preferují péči o dítě mimo rodinu a to v 

65 až 75% této populace.  U dětí  ve věkovém rozmezí 2 až 3 roky je toto procento 

výrazně nižší a to pod hladinu 10%. (Sirovátka, 2008) Preference péče o dítě mimo 

rodinu  tedy  odpovídá  společnosti  s  genderově  dělenými  rolemi  v  rodině.  Z  výše 

uvedeného vyplývá, že většina žen má  zájem pečovat o své děti minimálně do tří let 

věku, ale také to může značit nedostatek míst v mateřských školách pro děti od 2 let.

1.2 CESTY KE SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA

Trend který je zaměřen na slaďování rodinného a pracovního života se týká 

především  potřeb  rodičů,  nikoliv  dětí.  Jejich  potřeby  jsou  až  sekundární.  Prvotní 

moment je ten, že rodič potřebuje a chce nastoupit do zaměstnání. 

Výzkumné  šetření  pro  Aperio6 se  zabývalo  pohledem  rodičů  na  problémy 

týkající  se  zajištění  denní  péče  o  předškolní  děti.  Celkově  mířila  kritika  na 

6 Aperio – Problémy a potřeby rodičů. Internetová anketa. 2008. (Kuchařová, 2009, s. 21)
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nedostatečnost  nabídek  jeslí  a  mateřských  škol.  Rodiče  zmiňovali:  sníženou  ochotu 

přijímat  děti  různého  věku  podle  potřeb  rodičů,  otevírací  dobu,  kvalitu  služeb, 

dostupnost o prázdninách a nízkou schopnost, či chuť učitelů využívat alternativních 

postupů  práce  s  dětmi.  (Kuchařová,  2008,  s.  21)  Aspekt  nedostupnosti  MŠ 

o prázdninách, či její částečná dostupnost, pravděpodobně ve firemních MŠ nenastane, 

jelikož spadají pod danou firmu, která má samozřejmě celoroční provoz a tím pádem 

zřejmě  bude  zajišťovati  letní  provoz  firemní  MŠ.  Tím  odpadá  starostlivost  rodičů 

o nalezení náhradní péče o jejich děti v době letních prázdnin. Rodiče i tak ale musí 

počítat s možností zavření FMŠ v době celopodnikové dovolené. 

Návrat do zaměstnání z rodičovské dovolené bývá pro matky složitou etapou. 

Za posledních 20 let  stoupl zájem péče o nejmenší děti matkou a vlivem možnosti 

třífázové  rodičovské  dovolené,  některé  matky  chtějí  nastoupit  do  zaměstnání  až  po 

čtyřech letech „dovolené“, kdy jim však jejich původní zaměstnavatel nedrží pracovní 

pozici (Kuchařová, 2009). Kuchařová (2009, s. 18) ve své studii uvádí, že důvodem 

nezaměstnanosti může být v nezájmu vytvářet vhodné pracovní podmínky pro pracující 

matky ke sladění pracovního a rodinného života „mj. podniková zařízení denní péče“. 

To se však odráží ze skutečnosti nedostatečnosti nabídky předškolních zařízeních.

Předškolní zařízení různého typu zprostředkované firmou se řadí mezi benefity, 

které  firma  svým zaměstnavatelům poskytuje.  Benefity  a  procento  jejich  využívání 

zaměstnanci podniků je uveden v příloze  č. 1 (Křížková et. al., 2007, s. 20). Nabídku 

„hlídání dětí“ na pracovišti lze z tabulky vyčíst jako velmi mizivou.

Různé benefity, směřující směrem k rodině a jejímu pozitivnímu chápání, které 

firma zajišťuje, vedou ke zvýšení loajality zaměstnanců a produktivity práce (Křížková 

et. al., 2007). Tato tendence poskytování benefitů rodinám se může objevovat u firem, 

které  mají  nedostatek  zaměstnanců,  z  důvodu  silné  konkurence  mezi  dalšími 

zaměstnavateli v regionu, a proto si je potřebují udržet. Ale také firmy, které mají své 

zaměstnance na vysoké odborné úrovni a případné školení nových zaměstnanců je pro 

firmu finančně a časově náročné, se snaží, aby se jejich zaměstnanci co nejdříve vrátili 
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do zaměstnání.

2 PROBLEMATIKA FIREMNÍCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

Firemní mateřské školy či  firemní zařízení  pro předškolní děti  řadíme mezi 

benefity, které firma poskytuje svým zaměstnancům. Tento způsob benefitu si vybírají 

spíše  větší  firmy,  které  mají  určitý  ekonomický  status,  nebo  pro  které  je  udržení 

zaměstnanců  klíčové,  a  tak  se  rozhodnou  pro   zřízení  a  provozování  předškolního 

zařízení. 

2.1 PRÁVNÍ ASPEKTY ZŘÍZENÍ FIREMNÍCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

Problematika firemních mateřských škol, pro které se užívá opis podle novely 

školského zákona  „mateřská škola určená ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele  

nebo jiného zaměstnavatele nebo zaměstnavatelů“, byl probíraným tématem na úrovni 

politické.  (msmt.cz)  Promýšlelo se,  pod jakými typy zřízení  by se firemní mateřské 

školy mohly firmami zřizovat.  Pokud se firma rozhodne zřídit pro své zaměstnance 

svou firemní mateřskou školu musí si promyslet, zdali se ji náklady na zřízení vůbec 

vyplatí, jelikož se nejedná o jednoduchou záležitost. Možnosti podpory ve financování 

jsou následující, podle Ekonom, (s. 52):

- z dotací Evropské unie, jejíž grant může pokrývat sto procent uznatelných 

nákladů, ale pro firemní mateřské školy lze žádat pouze o příspěvky do maximální výše 

osmi miliónů korun

- mimopražské firmy mohou žádat o dotaci v rámci výzvy v rámci Operačního 

programu ESF7 Lidské zdroje a zaměstnanost. Ovšem jedná se spíše o dotace na různé 

analýzy a průzkumy na téma firemních mateřských škol (nějaký web – poslední část ve 

wordu...)

- pražské firmy mohou žádat o dotace prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy 

v rámci výzvy OPPA (operační program Praha – Adaptabilita, financovaný z ESF); 

7 Operační program ESF = program evropského sociálního fondu
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Firemní  mateřské  školy  mohou  vznikat  obdobně  jako  další  soukromá 

předškolní  zařízení,   jež  mohou vyústit  v  akreditovaná či  neakreditovaná předškolní 

zařízení. Neakreditovaná zařízení skýtají možné výhody pro zřizovatele jehož zájmem 

bývají nízké pořizovací náklady.

I v tomto případě je však nutné dodržet určitá hygienická opatření, jež popisuje 

vyhláška  č.  410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Zřizovatel není ani povinen 

zaměstnat  odborné  pedagogické  pracovníky  a  v  jedné  třídě  může  být  přihlášen 

libovolný  počet  dětí  a  na  ně  spadající  libovolný  počet  „pečujících“  osob. 

(Ekonom, s. 52-53).  Roli  zde  hraje  také  typ  živnosti  pod kterou je  zařízení  zřízeno. 

Mnoho těchto zařízeních se sice snaží zaměstnat pedagogy na předškolní výchovu, ale 

často se také stává, že jako mnoho soukromých předškolních zařízeních podléhá tlaku 

trendu na bilingvální vzdělávání. Ti pak zaměstnávají rodilé mluvčí, kteří sice dokonale 

umějí cizí jazyk, ale o předškolní pedagogice nemají žádné povědomí.

V případě neakreditovaného zařízení je na zaměstnavateli – firmě, aby zvážila, 

zdali chce poskytovat službu pro rodiče s dětmi ve věku od tří let, či také o děti mladší. 

V případě firemní mateřské školy poskytující péči8 dětem mladších tří let, je nutné zřídit 

toto zařízení pod živností vázanou – péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Zde je 

podmínkou živnostenského zákona mít  odborný personál  pro péči  o takto malé děti 

(kojeneckého  a  batolecího  období),  jenž  má  kvalifikaci  například  zdravotní  sestry, 

porodní asistentky nebo sociální pracovnice. (Ekonom, s.52) Předškolní pedagog, jako 

vykonavatel  odborné způsobilosti  zatím v  zákonu č.  455/1991 Sb.  o  živnostenském 

podnikání, ustanoven není. (business.center.cz)

Pokud se firma rozhodne zřídit firemní mateřskou školu „pro děti starší tří let  

půjde o  živnost volnou, označenou jako mimoškolní výchova a vzdělávání“. V tomto 

případě není firma vázána povinností zajistit odborný personál zajišťující vedení a péči 

o děti ve firemní mateřské škole. (Ekonom, s. 52)

8 „Péči“ = vzhledem k tomu, že firemní MŠ, zřízené pod živností, nemusí být zapsány v rejstříku škol, 
a nemusí naplňovat výchovně vzdělávací činnost, uvádím zde termín „péče“
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Firmy, které chtějí aby jejich firemní mateřská škola byla zařazena do rejstříku 

škol a tudíž spadala pod ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), 

musí splňovat řadu povinností  pro její  akreditaci.  Je nutné aby splňovali  hygienické 

a požární  normy (Ekonom,  s.  52).  Jejich  výchovně vzdělávací  činnost  se  musí  řídit 

podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). A tudíž 

musí  vypracovat  svůj  školní  vzdělávací  program  (ŠVP),  provádět  evaluaci 

a monitorovat  svou  výchovně   vzdělávací  činnost  tak,  aby  mohla  být  kontrolována 

a hodnocena  českou  školní  inspekcí  (ČŠI).  Dále  se  řídí  podle  školského  zákona 

č. 561/2004 Sb.,  který stanovuje typy a stupně vzdělání předškolního pedagoga a je 

tudíž  povinna  zajistit  odborný  pedagogický  personál.  Také  vyhláška  č.  14/2005 

o předškolním vzdělávání udává limity pro zajištění kapacity tříd, jež činí v průměru 

minimálně 18 dětí na třídu, v MŠ se dvěma a více třídami, a je možno ji doplnit  do 

počtu 24 dětí s tím, že zřizovatel školy může povolit výjimku pro další 4 děti na třídu,  

podle § 23 odst. 3.

Při splnění těchto požadavků může být firemní mateřská škola akreditována 

a je dotována ze státního rozpočtu podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací 

soukromým školám, předškolním a školním zařízením, ve znění pozdějších předpisů 

(msmt.cz). Dotace v prvním roce činí 60% školského normativu. V dalších letech je při 

plnění podmínek vypláceno 100% normativu na dítě. (Ekonom, s. 52)

2.2 AKTUÁLNÍ STAV FIREMNÍCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

Povědomí veřejnosti  o firemních mateřských školách stále není příliš  velké. 

Problém je, že zřízení takovéhoto zařízení si může dovolit pouze větší firma s jistým 

kapitálem.

Některé firmy jsou v této otázce aktivní a domlouvají se s místními mateřskými 

školami, které flexibilně reagují na nárůst zaměstnanců firmy a zvyšují svou kapacitu. 

Firma jim pak poskytuje věcné dary (Gender studies, 2010).

Z  výzkumu  zabývající  se  slaďováním  osobního  a  profesního  života,  jenž 
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proběhl v roce 2009 vyplývá, že matky by měly zájem o firemní mateřské školy, kdyby 

jim  byly  jejich  firmou  nabídnuty  (Gender  studies,  2009).  Toto  je  jistý  důsledek 

nedostatku státních předškolních zařízení,  jenž  způsobil  „baby boom“ před  pár  lety, 

který však bude nejspíše klesat. Důvodem může být také časová výhoda pro matky, 

které by vodily své dítě do MŠ, která je v těsné blízkosti jejího pracoviště.

V současné době je na českém trhu několik firem, občanských sdružení, které 

zprostředkovávají poradenství, či jsou přímo schopny zřídit firemní školku na míru pro 

určitou firmu. Tím ulehčují práci firmám, které by o předškolní zařízení měly zájem, ale 

necítí se kompetentní na jejich realizaci. Například občanské sdružení Firemní školky 

nabízí  poradenství,  zpracování  projektu,  zřízení  firemní  mateřské  školy,  její  provoz 

a dotace  (firemni-skolky.cz).  Dalšími  jsou  například  Kindergarten,  Žít  spolu  o.p.s., 

Hyperaktivita  o.s.,  nabízející  zřízení  FMŠ,  poradenství  apod.  Tato  sdružení  zřizují 

zařízení  také  pro  děti  mladší  tří  let.  Tento  aspekt  koresponduje  s  dnešním trendem 

slaďování pracovního a rodinného života.

Zde je příklad jedné firemní MŠ, která má již dlouholetou tradici:

Základní a mateřská škola při Thomayerově nemocnici

Mateřská škola při Thomayerově nemocnici má dlouhou historii. Nyní se jedná 

o Základní a mateřskou školu při FTN, jejímž zřizovatelem je Magistrát hlavního města 

Prahy.  V roce  1928 prostory  fungovaly  jako Masarykovy domovy  a  rok  poté,  tedy 

v 1929, byla zřízena „mateřská škola“. V mateřské škole jsou nyní zřízeny dvě třídy pro 

děti  zaměstnanců nemocnice.  (skolaftn.cz)  Firemní  „třídy“  MŠ jsou otevřeny již  od 

šesté hodiny ranní, kopírují tak začátek směny v nemocnici. Pro potřebu péče o dítě při 

noční směně matky, je o děti postaráno na pediatrické klinice FTN. (finance.idnes.cz)
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3 STÁTNÍ PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ – MATEŘSKÉ ŠKOLY

„Mateřská škola je předškolní zařízení navazující na výchovu dětí v rodině a v  

součinnosti s ní zajišťující všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let,  

případně do doby jejich nástupu do základní školy.“ (Kuchařová, 2009, s. 78).

Ve  vztahu  k  výzkumné  části,  kde  jsem  pracovala  s  mateřskými  školami 

zřízenými obcí – státem, bude tato kapitola vztažena pouze k nim, a to především ve 

vztahu k Rámcově vzdělávacímu programu.

Docházka do mateřské školy je nepovinná, v posledním roce docházky však 

doporučována a rodiče dětí, v posledním ročníku, či dětí s odkladem školní docházky, 

jsou  také  zbaveni  poplatku  za  vzdělávání  (Kuchařová,  2006).  Mateřská  škola  je 

zpravidla pro děti  ve věku 3-6 let (zák. č. 561/2004),  s ohledem na odklad povinné 

školní docházky. 

Mateřské školy vyhlašují tzv. výběrová řízení pro přijetí nových dětí do dalšího 

školního roku. MŠ si mohou volit vlastní kritéria přijetí. Většinou se jedná o taková, 

jako je  spádová oblast  bydliště,  věk dětí,  umístění  staršího  sourozence  v  dané  MŠ, 

zaměstnanost rodičů apod.  U firemních MŠ se jedná většinou o to,  zdali  je alespoň 

jeden z rodičů zaměstnancem firmy. Ovšem jsou i případy, kdy je firemní MŠ ochotna, 

z kapacitních možností,  vzít i děti rodičů ze spádové oblasti, či ty, co projeví zájem.

Provozní  doba  mateřských  škol  se  liší  podle  typu  provozu.  Mohou  být 

zřizovány  školy  s  celodenním,  polodenním,  a  celodenní  s  nočním  provozem  tj. 

internátní  školy  (Kuchařová,  2009).  Vzhledem  k  naprosto  jiným  podmínkám, 

v internátních školách, pro uspokojování potřeb předškolních dětí se zaměřím pouze na 

školy s celodenním provozem, kterých se bude týkat také praktická část. 

MŠ  poskytující  celodenní  péči  by  se  měly  pohybovat  v  rozmezí  6,5  až 

12 hodin. Podle údajů Kuchařové (2009), se kterými pracovala, se v zkoumaných MŠ 

nejčastěji vyskytoval provoz po dobu 10 hodin. Podle tabulek (příloha č. 2) si lze udělat 
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jasnější představu o otevírací době a případně počtu strávených hodin dětmi v MŠ. 

3.1 PRÁVNÍ PŘEDPISY V PŘEDŠKOLNÍM ŠKOLSTVÍ A RÁMCOVÝ 
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Právním dokumentem je již výše několikrát zmíněný školský zákon  č. 561/2004 Sb. 

o předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  dalším  vzdělávání. 

Stanovuje cíle, obsah, zásady, rámcové vzdělávací programy, vzdělávání dětí s nadáním 

i s postižením či znevýhodněním a další věcné podmínky a procesy vzdělávání9.

Předškolní  vzdělávání  dále  upravuje vyhláška č.  14/2005 Sb., která   kromě 

jiného zmiňuje také počty dětí na třídu a učitele v MŠ. Uvádí se zde minimální počet 15 

dětí ve třídě v jednotřídní MŠ a 18 dětí na třídu ve více třídní MŠ10 (vyhl. č. 14/2005). 

Tyto právní dokumenty vycházejí z Národního vzdělávacího programu a řídí se 

jimi mateřské školy zapsané v rejstříku škol. 

Národní vzdělávací program – Bílá kniha

Národní program byl vydán v roce 2001. Jedná se o dokument na státní úrovni, 

jenž  je  „představuje  systémový  projekt,  v  němž  jsou  stanoveny  záměry,  rozvojové  

programy,  směrodatné  pro  vývoj  našeho  školství  ve  střednědobém  horizontu“  

(Svobodová, 2010, s. 15)

V  části  o  specifických  problémech  stupňů  a  oblastí  vzdělávání  v  bodě 

o předškolním  vzdělávání  je  zmíněno,  že  podle  potřeby  dochází  v  předškolních 

zařízeních „ke kompenzaci nedostatků v uspokojování potřeb dítěte i v jeho rozvojové  

stimulaci“ (NVP, 2001).

Bílá kniha udává cíle výchovy a vzdělávání, které by měly vést k celostnímu 

rozvoji  osobnosti  v  oblasti  rozumové,  sociální,  morální,  duchovní,  etické  a  dalších 

dovednostech,  jenž  by  měly  přispět  k  začlenění  člověka  do  společnosti.  Hlavní 

myšlenkou Bílé knihy je celoživotní učení pro všechny. (Svobodová, 2010)

9 Další právní předpisy vztahující se k PV =  zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů;  vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

10 MŠ, která je jediná v obci a má jednu třídu, může mít minimálně 13 dětí, pokud má více tříd, je 
počet dětí v průměru 16 (vyhl. 14/2005).
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Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rámcové  vzdělávací  programy  (dále  RVP)  navazují  a  rozpracovávají  cíle 

a myšlenku Národního vzdělávacího programu. RVP pro předškolní vzdělávání (dále 

RVP PV)  byl  vydán  v  roce  2001.  Poté  byl  pilotně  ověřován  několika  mateřskými 

školami. Text byl doplňován dle údajů z praxe a pojmově zpřesňován podle nového 

školské zákona. (Syslová,  2012) V roce 2004 byl dokončen a záhy po začátku roku 

2005 nabyl  právní  platnosti.  RVP PV však není  dokumentem, který jasně stanovuje 

veškeré požadavky, které by měly ředitelé MŠ splňovat. Dává jim však rámec, kterým 

umožňuje prostor pro různorodost školních vzdělávacích programů, které však budou 

mít společný cíl rozvoje dítěte.

RVP PV stanovuje  rámec pro výchovu a vzdělávání  v  mateřských školách. 

Dotýká se také problematiky uspokojování potřeb předškolních dětí. Níže jsou vybrané 

pasáže z RVP PV týkající se všeobecně potřeb dítěte, ne však potřeb specifických, 

vztahující se k nějakému znevýhodnění dítěte (RVP PV, 2004):

Mezi  hlavními  principy  RVP  PV  se  vyskytuje  požadavek  na  umožnění 

„rozvoje  a  vzdělávání  každého  jednotlivého  dítěte  v  rozsahu  jeho  individuálních  

možností a potřeb “ (s. 6)

Specifikem předškolního vzdělávání je vhodná volba metod a forem práce , tak 

aby  se  předškolní  vzdělávání  maximálně  přizpůsobilo  „vývojovým  fyziologickým,  

kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny“ a dbát na to, 

aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována (s. 8).

Pedagog by měl pozorovat a analyzovat individuální potřeby dětí a dle toho 

přizpůsobit  své  působení  na  dítě,  kterým by ho měl  přiměřeně  podněcovat  k  učení 

a jeho osobnostnímu rozvoji (s. 8). Získané informace je vhodné zdokumentovat pro 

lepší  porozumění  potřebám  dítěte  (s.  41).  Nabídka  činností  by  měla  být  pestrá 

a mnohostranná a svou úrovní by měla odpovídat možnostem a potřebám dítěte. (s. 15)

„V předškolním vzdělávání by měly být uplatňovány aktivity spontánní i řízené,  

vzájemně  provázané  a  vyvážené,  v  poměru  odpovídajícím  potřebám  a  možnostem  
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předškolního dítěte. “ (s. 9)

V  MŠ  by  měla  být  „respektována  individuální  potřeba  aktivity,  spánku  

a odpočinku jednotlivých dětí... Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné. “  

(s. 33).

Vzdělávací záměr pedagoga můžou ohrožovat určitá rizika (s.18):

– denní režim nevyhovující fyziologickým dětským potřebám a zásadám zdravého 

životního stylu 

– nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí (k potřebě pohybu, spánku, 

odpočinku,  látkové výměny,  osobního tempa a tepelné pohody,  k potřebě soukromí, 

apod.) 

V očekávaných  výstupech  se  objevuje  fakt,  že  dítě  na  konci  předškolního 

období by mělo být schopno uplatňovat své individuální potřeby s ohledem na druhé 

(s. 25).

RVP PV pak dále zmiňuje různé potřeby dětí ve vzdělávací nabídce činností, 

které má pedagog dětem předkládat. 

Jak lze vidět,  RVP PV zmiňuje některé potřeby dítěte,  ale  nenabízí  přehled 

nějakých  modelů  potřeb,  či  seznam  vybraných  potřeb,  které  je  důležité  vnímat 

a uspokojovat  učitelkou  ve  výchovně-vzdělávací  práci  v  MŠ.  Mateřské  školy  mají 

prostor pro vlastní volbu, zdali si zvolí nějaký model potřeb, podle kterého se budou 

řídit,  nebo si pro svou práci vyznačí potřeby, které jim přijdou důležité, a nebo tuto 

otázku  nemusí  konkrétně  řešit.  Musí  však  akceptovat  a  uspokojovat  potřeby  dítěte 

v MŠ, aby se mohlo bez problému rozvíjet. 
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4 POTŘEBY DÍTĚTE

„Potřeba je nárokem jednotlivce na prostředí. Potřebou je člověk motivován. Potřeby  

nám  pomáhají  udržet  základní  životní  funkce  a  žít  plnohodnotný  život.“  

(Havlínová, 2006, s. 27).

S potřebami úzce souvisí motivace, jejíž součástí je motiv11, a která je hybnou 

silou k aktivitě  člověka (Sikorová,  2011).  Pokud člověk cítí  neuspokojenou nějakou 

svou potřebu, vzniká motiv, který jej vede k jejímu naplnění, jedinec je motivován k 

činnosti,  chování,  které  mu  umožní  její  naplnění.  Sikorková  (2011,  s.  19)  píše,  že 

výchozí motivační stav lze označit jako potřebu.

Potřeby dětí  souvisí  s chápání hodnoty dítěte.  Při  pohledu do starověku lze 

vidět  nedůležitost  lidského života,  jenž  je  postihnut  nějakým znevýhodněním, ať  už 

genderově  či  tělesně,  a  to  například  ve  Spartě,  kde  takto  znevýhodněné  děti  – 

novorozeňata byla házena do propasti. Taktéž Seneca hovořil o „odstranění bezcenného 

života“ (Sikorová, 2011, s. 37). 

S rozšířením křesťanství se zvyšovala ochrana lidského života a to minimálně 

prostřednictvím křtu (Sikorová, 2011). Děti samozřejmě vždy pracovaly buď na poli, či 

jinde a později také hodně v továrnách.  „V roce 1837 došlo k regulaci pracovní doby  

dětí  (ze  14-16  hodin  na  12  hodin  denně,  devítileté  až  třináctileté  děti  směly  nově  

pracovat  9  hodin  denně  a  maximálně  48  hodin  týdně),  což  bylo  považováno  za  

chvályhodný  čin.“  (Sikorová,  2011,  s.  38)  Malé  děti  však  byly  celé  dny  nechány 

napospas  svému osudu na ulici,  kde byly za každého počasí  a  to  většinou hladové. 

O naplnění alespoň základních potřeb zde nemohla být ani řeč. Na tuto hrůznou situaci 

bylo reagováno útulky, které byly předchůdci předškolních zařízení.

Významné osoby jako J.A. Komenský, J. Locke, J.J. Rousseau, J.H. Pestalozzi 

upozorňovali  na  důležitost  období  dítěte  a  jeho  potřeb  již  ve  svém  období 

11 Motiv = z lat. motus = pohyb (Sikorková, 2011, s. 13).
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(Sikorová, 2011).  

Rozvojem psychologie se započal zájem o vývoj dítěte a aspektů, které jeho 

vývoj podmiňují. Patří mezi ně také naplňování potřeb, jelikož absencí jejich uspokojení 

může vznikat řada problémů. 

Velkým mezníkem byla již výše zmíněna Deklarace o právech dítěte.

4.1 ZAMEZOVÁNÍ A NADMĚRNÉ USPOKOJENÍ POTŘEB

4.1.1 FRUSTRACE

Frustrace =  „(lat. frustro = ... mařiti) … blokování snahy o dosažení cíle, k  

němuž je je jedinec motivován“ (Musil, 2010, s. 22)

Vzniká,  pokud  není  v  krátké  době  intenzivně,  či  částečně  neuspokojována 

jedna či více potřeb (Sikorová, 2011)

S  frustrací  se  můžeme setkat  i  v  prostředí  MŠ a  to  v  podobě,  kdy dítě  je 

frustrováno  z  domova  a  nebo zdrojem frustrace  je  samotné  prostředí  či  učitel  MŠ. 

U učitele se může například jednat o to, když nějaké dítě neustále podceňuje, je ironický 

v  odpovědích  pro  určité  dítě  aj.  což  může  být  například  důsledkem  pouhé 

„nesympatizace“ dítěte pro učitele, kterou by však měl učitel zvládnout a chovat se k 

němu pedagogicky taktně.

Projevy frustrace mohou být různé, Sikorová (2011, s. 36) uvádí několik:

Dítě může být: znuděné až apatické, plačtivé, či naopak agresivní, neklidné; 

nespolupracující  s  dospělými,  hledající  výmluvy;  nesoustředěné,  nemající  chuť 

poznávat,  učit  se  a  další.  Může  se  také  jednat  o  opoždění  ve  vývoji,  obezitu  či  

nechutenství. 

Případy  frustrace  většinou  nemají  nezvratitelné  důsledky  pro  další  vývoj. 

Pokud se dítě pohybuje v různých prostředích – rodina, škola aj., většinou dochází k 

určité saturaci potřeb alespoň v jednom z prostředí. (Sikorová, 2011)
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4.1.2 DEPRIVACE

Deprivace =  „psychický stav vzniklý nedostatečným uspokojením základních  

psychických potřeb člověka.“ (Matějček, Langmeier, 1986, s. 55)

Matějček, Langmeier (1986) hovoří o deprivaci vyskytující se převážně u dětí, 

které nezažily rodinnou výchovu a jako důsledek psychické deprivace může být určitá 

neschopnost navazovat plnohodnotné partnerské vztahy.

O deprivaci  lze  ale  přemýšlet  i  u  jiných  potřeb,  než  jsou  pouze  psychické 

potřeby.  Pokud je dítě stimulováno velmi málo a dlouhodobě, může tedy docházet k 

deprivaci. Vývoj dítěte je zpomalen a nebo deformován (Vágnerová, 2000).

Helus  (2009,  s.  204)  uvádí  druhy  deprivací,  které  mají  negativní  dopad  na  vývoj 

jedince:

citová a sociální deprivace: dítěti chybí podněty pro uspokojení potřeby sounáležitosti 

a lásky,  podle Maslowa.  Nedostává se mu projevů  „lásky,  něhy,  vcítění  a  soucítění,  

oddanosti apod.“.

senzomotorická deprivace: souvisí s naplněním potřeb kognitivních, kdy dítěti nejsou 

dodávány  smyslové  podněty,  je  mu  znemožněn  pohyb  a  zkoumání,  manipulace 

s předměty. Nachází se tedy v monotónním prostředí, které není možné zkoumat a učit 

se z něj.

činnostní deprivace: se vyskytuje při absenci impulzů, aktivizující dítě k činnostem.

4.1.3 NADMĚRNÁ STIMULACE DÍTĚTE

Nadměrná  stimulace,  neboli  přetěžování  dítěte  je  taktéž  závažným problémem jako 

nedostatečné  uspokojování  potřeb.  Dnešní  děti  navštěvují  mnoho  volnočasových 

kroužků, kurzy angličtiny, či jiného jazyka, případně začínají ranou sportovní přípravu, 

která  vyžaduje časté  tréninky.  Důvodem často není  zájem dětí  o  aktivitu,  ale  zájem 

rodičů, kteří si plní své nesplněné sny skrze své dítě. Pokud je dítě aktivitou zaujato 

a aktivitou se baví, prožívá pozitivní emoce, je vše v pořádku.

Dokonce není problémem, když dítě vynakládá v aktivitě určité úsilí (Havlínová, 1995). 

Nároky kladené na dítě, by však měly odpovídat jeho vývojovým možnostem. Pokud 
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jsou  nároky na dítě převyšující jeho možnosti, projeví se to u dítěte stresem, který v 

předškolním věku není nikterak pozitivní. Stres se může projevit fyziologickými projev 

jako  jsou:  „bolesti  hlavy,  pocení,  žaludeční  nevolnost,  nechutenství,  bušení  srdce,  

zrychlený dech, motorický neklid a další.“ (Havlínová, 1995, s. 28). Proto by mělo být 

při plánování volnočasových aktivit myšleno hlavně na dítě, jeho potřeby a možnosti.

Přetěžování  dítěte  se však neobjevuje pouze při  nadměrném počtu aktivit  dítěte,  ale 

vždy když (Havlínová, 1995, s. 30):

– Je dítě nepřiměřeně zatěžováno nároky vhodného druhu, ale vyžadovaná činnost 

je příliš dlouhá, či v ní po dítěti žádáme mnohem kvalitnější výkony, než kterých je 

schopno. (například dlouhá cvičení hře na nástroj)

– Je dítě nepřiměřeně zatěžováno nároky nevhodného druhu, pro které není dítě 

zralé. (například systematické učení čtení v předškolním věku)

4.2 MODELY LIDSKÝCH POTŘEB

O modelech potřeb hovoří více autorů, někteří jsou svými modely známějšími, 

jiní méně. Několik potřeb se v různých modelech opakuje, to zajisté naznačuje jejich 

důležitost  a  danost  potřeby.  Jsou  to  například  fyziologické  potřeby,  pocit  jistoty 

a bezpečí, lásky, úcty a sebe-uskutečnění aj. 

Některé potřeby se objevují zřídka a vymykají se běžným kategoriím. Ovšem i 

ony jsou nezbytné ve výchovně-vzdělávacím procesu MŠ a proto by na ně měl být brán 

zřetel. 

Allen a Marotz (2005) uvádějí ve svém výčtu potřeb také potřebu učit se a to 

v  předškolním  věku  především  prostřednictvím  hry.  Děti  by  měly  být  v  interakci 

s různými materiály, které by mohly zkoumat, řešit různé úkoly a problémy, které však 

musí odpovídat jejich úrovni, či aby byly lehce těžší, ale v takové míře, aby dítě nebylo 

zahlceno, či aby si nepřipadalo při neúspěšnosti bezmocné.

Jinou potřebou, která patří spíše do sekundárních potřeb, se zabývá Henleyová 

(2000), když zmiňuje  potřebu ocenění dětství. Je tím míněno, brát děti takové jaké 
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jsou,  s  veškerými  jejich  dosavadními  možnostmi,  s  jejich  křehkostí  danou dětstvím 

samotným.

Hlavní aktivitou dětí předškolního věku je volná či spontánní hra, která hraje 

důležitou roli v jejich rozvoji. Havlínová a kol. (2006, s. 61)  spontánní hru vnímají 

jako potřebu, která  „vychází z vnitřního puzení proniknout do okolního světa, poznat  

ho,  mít  ho  pod  kontrolou,  obstát  v  něm".  Obdobně  ji  chápe  také  Koťátková 

(2005, s. 19), která píše, že  „hra vzniká z vnitřní potřeby a významně působí na život  

dítěte  jak  v  oblasti  kognitivní,  tak  v  oblasti  sociální.“.  Hra  je  pro  dítě  naprosto 

přirozenou činností, kterou se projevuje. Tím, že dítěti umožníme si volně hrát, tak mu 

vytváříme podmínky pro jeho seberealizaci (Koťátková, 2005). 

Ve  volné  hře  si  dítě  zpracovává  své  zkušenosti  se  světem,  nové  poznatky, 

prožitky,  které  potřebuje nějak pochopit,  proto je potřeba hry důležitou pro celkový 

vývoj dítěte.

4.2.1 DĚLENÍ POTŘEB PODLE HELUSE

Helus  (2009,  s.  145)  hovoří  o  potřebách  jako  základu  pro  zaměřenost 

osobnosti,  ke  kterým dále  řadí  také  incentivy  (popudy),  motivy,  zájmy,  hodnotovou 

orientaci jedince a ústřední životní cíle. 

U Heluse (2009, s. 145-146) lze nalézt dvojí dělení potřeb a to vždy po třech 

oblastech.

První třídění zahrnuje:

a) Potřeby nižší – primární

-  Jedná  se  o  potřeby  fyziologické,  tedy  potřeba  jídla,  tekutin,  spánku 

a odpočinku,  aktivity,  sexuálního  uspokojení.  Tyto  potřeby  jsou  cyklické  a  je 

vyžadováno jejich opakované naplňování. 

b) Potřeby orientující nás do světa druhých lidí, mezilidských vztahů

-  Jsou  potřeby,  které  souvisí  s  druhým  jedincem,  v  primárním  případě 
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s matkou, pečující osobou. Patří sem potřeby vzájemné mezilidské důvěry, spolehnutí, 

lásky, sounáležitosti, vzájemné vcítěnosti (empatie) aj.

c) Potřeby vyšší – rozvojové

-  Vedou člověka  k  vyšším cílům poznání,  prožitkům,  osobní  dokonalosti  v 

duchovní  oblasti.  Člověka  tak  zaměstnávají  hodnoty  poznání  a  pravdy,  estetické 

a mravní, a seberozvoje a poznání.

Další možné dělení potřeb (Helus, 2009):

a) Potřeby výkonové x potřeba vyhnout se neúspěchu

- U výkonové potřeby hovoříme o dosáhnutí svého předsevzetí, snažit se být 

lepší, nevzdávat se. U druhé je to právě naopak, jedinec má vnitřní potřebu spojenou 

s úzkostí jedince, že selže. Snaží se tedy vyhnout úkolu, složité situaci apod.

-  Tato potřeba „vyhnutí  se“,  se  objevuje  i  u  předškolních dětí,  kdy se bojí 

vyzkoušet nový úkol, hrát hru, ve které si nejsou jisti apod.

b) Potřeby sociální: 

Tvoří se v ní různé dvojice s polaritou.

− Afiliace, potřeba družit se, proti potřebě se izolovat od okolí.

− Potřeba  nadvlády – dominance,  proti  potřebě  submise  –  podřízenosti, 

přenechání iniciativy druhým.

− Potřeba kooperace, tedy spolupráce, opozičně stojící proti kompetici – 

soutěživosti. 

c) Potřeby poznávací:

-  Souvisí s  chutí  poznávat,  získávat informace a řešit  problémy samostatně, 

jako nezávislý aktér objevování.
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4.2.2 POTŘEBY PODLE DUNOVSKÉHO

 Dunovský  dělí  potřeby  do  čtyřech  kategorií.  Vzhledem  k  propojenosti 

s dalšími modely zde předloženými, uvádím pouze vybrané krátké charakteristiky.

Dunovský (1999, s. 50 – 53):

a) Základní biologické potřeby

− Dostatek potravy a to v mezích kvantity i kvality.

− Důležitá je také potřeba stimulace pro zdravý rozvoj funkcí organizmu 

a to hlavně v oblasti nervové, lokomočních a psychických aktivit.

− Dunovský  také  zmiňuje  potřebu  dostatečné  obranyschopnosti,  která 

může být získána přirozeně a nebo uměle.

b) Základní psychické potřeby

− Potřeba náležitého přívodu podnětů – by měla uspokojovat přirozenou zvídavost 

dítěte. 

− Potřeba smysluplnosti světa – souvisí s řádem a smyslem v podnětech. 

Pro to je třeba předkládat mu podněty pravidelně v určitém pořadí, zachovávat jeho svět 

stálým. Blízké osoby by měly být snadno čitelné a s předvídatelnými, stejnými reakcemi 

na dané chování.

− Potřeba jistoty –  se odráží ve schopnostech dítěte navazovat kontakty 

s druhými  lidmi  a  vytváření  k  nim  důvěry.  Jistota  se  vytváří  především  ve  vztahu 

s matkou, či pečující osobou, který je pro dítě velmi důležitý.

− Potřeba vědomí vlastní identity – se výrazně objevuje ve druhém a třetím 

roce života dítěte. Dítě vnímá svou vlastní hodnotu, kterou si vytváří z reakcí druhých 

lidí na jeho vlastní chování a osobnost. Utvářená identita má pak vliv na další prožívání 

společenských vztahů.

− Potřeba  otevřené  budoucnosti  – se  projevuje  v  rozpětí  mezi  nadějí 

a beznadějí.  Předškolní  děti  mají  výhled  do  své  budoucnosti  v  krátkém  časovém 

rozmezí, které se postupně zvětšuje. Vědomí otevřené budoucnosti vede dítě k aktivitě, 

snaze se učit.  U pocitu uzavřené budoucnosti,  může být dítě  apatické s  postojem k 

rezignaci.
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c) Základní sociální potřeby

− Potřeba lásky a bezpečí – jenž má být poskytována matkou a postupně i 

dalšími pečujícími osobami.

− Potřeba přijetí dítěte – takového jaké je, a to bezpodmínečně. 

− Potřeba identifikace – s jeho „vlastní osobou“.

d) Základní vývojové potřeby

- Vedou k činnostem, které jedince dále posunují, rozvíjejí. Tyto vnitřní potřeby 

motivují  k  aktivitám,  které  přes  proces  učení  umožňují  jedinci  rozvinout  stávající 

úroveň svých schopností a posunout jej dále. 

4.2.3 MODEL POTŘEB MATĚJČKA A LANGMEIERA

Matějček s Langmeierem uvažovali o potřebách psychických a vytvořili k nim 

také několik kategorií.  Další třídění potřeb, jako jsou například fyziologické potřeby 

ovšem akceptovali také. 

Matějček, Langmeier (2011) uvažovali o potřebách na základě předpokladu, že 

„základní tendencí organismu je jeho potřeba aktivního styku s prostředím.“. 

Na  základě  studií  dětí,  které  vyrůstaly  mimo  rodinu  či  v  rodinách,  které 

neplnily  své  funkce,  vytvořil  Matějček  s  Langmeierem (1986,  s.  35-36)  následující 

výčet psychických potřeb. Tyto potřeby se nevztahují pouze k dětem, ale také k dospělé 

populaci (Matějček, Langmeier, 1986).

a) Potřeba stimulace, tj. Náležitého přívodu podnětů co do množství, kvality 

a proměnlivosti. Uspokojení této potřeby vede organismus k aktivitě.

b)  Potřeba  smysluplného  světa. Mají-li  se  z  jednotlivých  podnětů  stát 

poznatky  a  zkušenosti,  musí  být  v  těchto  podnětech  nějaký  řád,  nějaký  smysl. 

Uspokojení  této  potřeby  umožňuje  organismu  učit  se,  nabývat  zkušeností 

a přizpůsobovat se životnímu prostředí.
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c)  Potřeba  životní  jistoty. Uspokojení  této  potřeby  umožňuje  organismu 

cílevědomou aktivitu  poznávací,  pracovní  (tedy i  objevitelskou),  společenskou apod. 

U člověka je uspokojována především v citových vztazích.

d)  Potřeba  identity  neboli  vědomí  vlastního  „já“,  vlastní  hodnoty,  ale  i 

společenské prestiže.  (Opakem identity je anonymita.)  Její  uspokojení je podmínkou 

sebeúcty a sebevědomí, které dále umožňuje uspokojivé zařazení ve společnosti.

e)  Potřeba  otevřené  budoucnosti,  potřeba  naděje  a  životní  perspektivy. 

Umožňuje  uspokojivé  prožívání  osobního běhu života.  Ztráta  perspektiv  – uzavřená 

budoucnost vede k zoufalství. 

Tento  model  potřeb  lze  velmi  dobře  využívat  v  plánování  cílů  výchovně-

vzdělávací  činnosti  učitelkou mateřské  školy,  či  v  evaluaci  vzdělávacího plánu.  Pro 

uspokojování potřeby stimulace podněty, si lze pokládat různé otázky, například jako: 

Zapojily  se  do  aktivity  všechny  děti?  Byla  pro  ně  aktivita  zajímavá  a  rozvíjející? 

Nenabízím dětem stále stejné a opakující se podněty? apod., a podle jejich vyhodnocení 

vycházet pro další plánování.

4.2.4 MASLOWOVA PYRAMIDA POTŘEB

Abraham Maslow (1908 – 1970)  vytvořil univerzální model lidských potřeb 

(Sikorová, 2011). Uspořádal jej do sedmi stupňové pyramidy, i když v mnoha případech 

se objevuje pouze pětistupňová. Pyramida je uspořádaná od fyziologických potřeb v 

nejnižší úrovni až po nejvyšší stupeň seberealizace. Maslow předpokládal, že než se 

vyšší potřeby stanou zdrojem motivace, tak je nutné uspokojit alespoň částečně potřeby 

ležící níže, tedy základní potřeby (Atkinson,  2003, s. 471). Tato teorie však může být 

překonána s ohledem k dospělému věku. Dospělý člověk dokáže odsunout pocit hladu, 

před  seberealizací  a  uspokojovat  tak  mnohem  vyšší  potřeby,  než  jsou  potřeby 

fyziologické (Havlínová, a kol, 2006).
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4.3 USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

„Pro  předškolní  děti  je  stále  primární  zaměření  na  sebe,  vlastní  zájmy  

a uspokojení  vlastních  potřeb,  ale  již  dovedou  brát  ohled  na  jiné  a  jejich  zájmy.“ 

(Vágnerová, 2005, s. 218). Ale i tak dovedou k druhým projevit empatii a sympatie 

(Vágnerová, 2005).

Na uspokojování potřeb dětí, ale i zaměstnanců a rodičů, je velmi myšleno v 

konceptu  Kurikula  podporující  zdraví  v  MŠ.  Uspokojování  potřeb  dětí  je  jedním z 

principů tohoto programu. Havlínová (2006) zmiňuje, že pro uspokojování potřeb je 

vhodné najít  prostředky, které by měly vycházet z nějakého modelu potřeb,  který si 

pedagogové  MŠ  zvolí.  Volba  modelu  potřeb  mateřskou  školou  se  jeví  jako  dobrá 
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pomůcka, která vede učitele k cílenému pozorování a uspokojování všeobecných ale 

také individuálních potřeb dětí, které ze všeobecných vycházejí. Kurikulum podporující 

zdraví v MŠ také poskytuje  evaluační  nástroj,  kterým je  dotazník (ukázka v příloze 

č. 3). 

Havlínová (2006) poukazuje na vhodné heterogenní uspořádání tříd v MŠ pro 

kvalitnější  naplňování  potřeb  dětí.  Vlivem  heterogenního  uspořádání  učitelka  není 

sváděna k převážnému frontálnímu vyučování, ale častěji  zařazuje individuální práci 

s dětmi (Havlínová, 2006). To pozitivně ovlivňuje také větší poznání individualit dětí, 

jeho potřeb a  cest  pro jejich individuální  uspokojení.  Nelze ovšem s prokazatelným 

odůvodněním říci, který typ uspořádání tříd je nejlepší, některým dětem a učitelkám se 

daří lépe uspokojovat potřeby a cítit se lépe v prostředí dětí homogenního věku.

Níže jsou uvedeny potřeby z Maslowovy pyramidy potřeb a popsána jejich 

možná saturace v prostředí mateřské školy.

Fyziologické potřeby

Do  fyziologických  potřeb,  které  řadíme  mezi  primární  potřeby.  Patří  zde 

potřeba nasycení a tekutin, vyprazdňování, spánku a odpočinku, pohybu.

-  Potřeba nasycení  a  tekutin –  Jedná se  o  životně  důležitou  potřebu,  jejíž 

nenaplňování  má  fatální  následky.  Sikorová  (2011,  s.  43)  uvádí,  že  „Energetické  

potřeby  dětí  se  mění  v  závislosti  na věku a  tělesné  aktivitě“. Není  tedy nutné,  aby 

všechny předškolní děti podobného věku jedly stejné množství, proto je také zásadou 

děti v MŠ nenutit k jídlu ani k pití. Tekutiny by ovšem měly být dětem přístupné  a to po 

celý den a takovým způsobem, aby se mohly samy obsloužit. Je vhodné nabízet jim také 

pravidelně pestrou stravu, jelikož dětem nějakou dobu trvá, než si na potravinu či jídlo 

navyknou a chutná jim. 

-  Potřeba vyprazdňování – Platí  stejná definice a podmínky jako u potřeby 

nasycení  a  tekutin.  Po vykonání  dostatečného vyprázdnění  se  objevují  pocity  libosti 

a spokojenosti (Sikorová, 2011).  Některé děti mají s vyprazdňováním, zvláště v cizím 
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prostředí, a to i v MŠ, obtíže. Je proto nutné, aby byla učitelka citlivá na potřeby dětí 

a bylo jim vždy umožněno potřebu vykonat  a  to  i  se  zaručením dostatečného klidu 

a soukromí, pokud ho děti potřebují.

- Potřeba spánku a odpočinku  – Sikorová (2011) zmiňuje, že děti ve třetím 

roce života mají průměrně potřebu 12-13 hodin spánku, z nichž 2-2,5 připadá na spánek 

odpolední. Odpočinek lze dělit na aktivní, jenž může být u dětí hra či pohybová aktivita, 

a pasivní, což může obsahovat například prohlížení knih, poslouchání pohádek apod. 

(Sikorová, 2011)

U předškolních dětí se potřeba spánku či odpočinku objevuje po obědě také. 

„Odpočinek je stav, který umožňuje obnovení energie, uvolnění napětí,  relaxaci beze  

stresu.“ (Sikorová, 2011, s. 67). Děti by po obědě neměly být do spánku nuceny, jako 

tomu bylo dříve.

- Potřeba pohybu -

Dítě zdravě se vyvíjející již od svého narození deklamuje svou potřebu pohybu 

(Koťátková,  2005).  Dítě  pohyb potřebuje k uvolnění  napětí,  k odpočinku od sedavé 

činnosti. V programu dne MŠ by měl být zařazen na denním pořádku, nejen jako volný 

pohyb, který se objevuje v pohybových hrách, ale také jako řízený, záměrný, vedený 

učitelkou s určitým cílem. Myšleno by mělo být  také na zátěž,  která  je  na děti  při 

cvičení kladena.  „Pohybové vyžití v tepové intenzitě 170-180 tepů za minutu by mělo  

patřit k dennímu pobytu dítěte v mateřské škole.“ (Svobodová, 2010, s 92).

 Bezpečí a jistota

Potřeba jistoty se projevuje například ve způsobu zpracování informací a to v 

absolutismu, což představuje přesvědčení o konečnosti tvrzení a jeho absolutní platnosti 

(Vágnerová, 2005).

Pokud dítě má pocit,  že je mu něco nejasné, že ztrácí pocit  jistoty, snaží si 

danou věc nějak vysvětlit, aby ji porozumělo. Přetváří si tedy realitu do svého pohledu, 
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tak jak by si ji například přál, což se může projevit konfabulací12. (Vágnerová, 2005)

Rodina pro dítě znamená zdroj jistoty a bezpečí. Rodiče jsou pro dítě velkou 

autoritou, které přisuzují všemocnost v řešení problémů.  Rodiče tak představují pro děti 

vzor, se kterým se chtějí identifikovat a tato identifikace s významnou osobou v dětech 

zvyšuje  pocit  jistoty.  (Vágnerová,  2005).  Je  tedy  velmi  důležité,  aby  této  jistoty 

a bezpečí nabylo také v mateřské škole. 

Přechod z rodinného prostředí do prostředí mateřské školy je pro dítě velkou 

zátěží. Z tohoto důvodu se v mateřských školách vytvářejí adaptační programy, které 

mají napomáhat dítěti i rodině k dobrému začlenění a přijmutí nového prostoru a lidí 

v něm za bezpečný. Pro předškolní děti se učitelka postupně stává autoritou a vzorem, 

ke kterému vzhlíží a jenž posiluje vnímání prostředí MŠ, jako bezpečné.

Uspokojení  potřeby  jistoty  a  bezpečí  podporuje  práce  s  pohádkami.  V MŠ 

s nimi  lze  pracovat  různě,  jako  například  jejich  čtením,  vyprávěním,  dramatickým 

zpracováním učitelkou, dětmi, či využitím pohádek v řízené činnosti jako motivace. 

Pohádkový svět má jasná pravidla a řád, dávají tedy dítěti určitý pocit jistoty 

a bezpečí. Orientace v pohádkách je srozumitelná už pro jasné rozdělení rolí,  kdo je 

dobrý  a  kdo zlý.  Přispívají  také  k  vymezení  lidské  identity  a  umožňují  uspokojení 

potřeby  ztotožnění  s  hrdinou.  Pomáhají  také  podporovat  potřebu  naděje,  jelikož 

pohádky  mají  vždy  šťastný  konec,  na  který  se  mohou  děti  spolehnout. 

(Vágnerová, 2005) 

Pocit jistoty a bezpečí pomáhají také zajistit: 

– Pravidla – slouží k vymezení mezí v chování dětí ve třídě. Nejlépe je 

tvořit pravidla s dětmi, aby za ně přijaly zodpovědnost a lépe si je uvědomovaly. Pro 

znázornění je možné použít piktogramy, obrázky dětí, či fotografie.

– Organizace dne, řád – slouží k orientaci v programu dne dětí. Změny by 

12 Konfabulace = Nepravé lži, smyšlenky. Běžně se objevují u předškolních dětí.
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měly být minimální a to podle potřeb a zájmu dětí.

– Rituály – jsou drobné aktivity, pozdravy aj., které se pravidelně opakují 

a mohou zakončovat nějakou činnost, uvádět, co se bude teprve dělat,  či slouží jako 

aktivita  navozující  příjemné  prostředí,  posilující  sounáležitost  ve  třídě  aj. 

(Svobodová, 2010).

Sounáležitost a láska

Tuto potřebu začíná dítě pociťovat při alespoň částečném uspokojení potřeby 

jistoty a  bezpečí,  která  vznikne při  nástupu dítěte  do MŠ. Jedná se o cizí  prostředí 

a proto  si  jím  dítě  musí  být  jisté,  aby  se  snažilo  vyhledávat  pocit  přijetí  skupinou 

a hlavně učitelkou. Vědomí přijetí dítěte učitelkou, autoritou, je pro dítě velmi důležitá. 

Svobodová a kol. (2010, s. 74) uvádí několik způsobů jak může učitelka tuto 

potřebu uspokojovat:

− Oční kontakt – s dítětem mluvíme z očí do očí, nejlépe na stejné výškové 

úrovni.

− Úsměv  –  sděluje  dítěti,  že  jej  máme  rádi;  utvrzujeme  jím  správné 

chování dítěte.

− Soustředěná pozornost – snažit se vyslechnout dítě, když nám něco říká, 

když má potřebu sdělit  něco učitelce;  rozdělit  pozornost  pro cca 24 dětí  je  ale  pro 

učitelku složitější.

− Tělesný kontakt – pohlazení, držení se za ruku, plácnutí (vzájemné, např. 

při úspěchu)

− Slovo – vyjádření, že je učitelka ráda, že dítě do školky přišlo, že jim 

chybělo, když bylo nemocné apod.

Uznání

Uznání dobrého výkonu, či dovedností dítěte je na cestě k jeho seberealizaci. 

To, jak je ono samo hodnoceno ostatními, má vliv na budování sebedůvěry a sebeúcty 

dítěte.
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Svobodová a kol. (2010, s. 75) uvádí tři předpoklady pro její naplnění.

− Respektování  druhými  lidmi  –  Děti  by  se  měly  učit  respektu  k  sobě 

navzájem. K tomu je nezbytné, aby se děti mezi sebou dobře znaly. Je možné využívat 

mnohé poznávací hry, zařazovat aktivity, které vyžadují tělesný kontakt apod. Učitelka 

by měla být pro děti vzorem a být schopna dětem naslouchat a respektovat jejich emoce 

a chování. 

− Absence trestů – Místo trestu, který narušuje partnerský vztah, který by 

měl  být  mezi  učitelkou  a  dětmi,  je  lépe  volit  přirozené  důsledky,  které  plynou 

z nevhodného chování. Případně zajistit opatření, aby k nevhodnému chování nemohlo 

dojít.  Například  nenecháme  dítě  vběhnout  do  silnice,  jako  přirozený  důsledek  jeho 

případné nepozornosti,  ale  je  nutné  je  po nějakou dobu držet  na vycházce  za ruku, 

dokud nebude dávat pozor.

− Efektivní komunikace – Jejím cílem je komunikace na partnerské úrovni, 

kdy ani jeden nekomunikuje z pozice moci,  neponižuje apod. Pro aktivní používání 

efektivní komunikace existují různé techniky, které člověka učí jak ji používat.

Kognitivní potřeby

Mezi kognitivní potřeby se řadí snaha porozumět světu, potřeba vědět, znát, 

porozumět a zkoumat. Pro praxi v MŠ to znamená vytvářet podnětné prostředí, nabízet 

dětem neobvyklé  aktivity,  umožnit  jim zkoumat,  experimentovat.  Učitelka  má dítěti 

pomoci hledat odpovědi na jeho otázky, směrovat ho na správnou cestu poznání, ale 

také nechat, aby se poučil ze svých chyb.

Estetické potřeby

Dítě potřebuje mít kolem sebe příjemné prostředí, které v něm bude vzbuzovat 

pozitivní  emoce.  Týká  se  také  potřeby  symetrie,  umění,  které  lze  v  prostředí  MŠ 

uspokojovat  například  vkusným nábytkem,  estetickou  výzdobou zdí  třídy  a  chodeb. 

Možné je mít ve třídě nějaké výtvarné dílo, které bude spoluvytvářet atmosféru třídy. 
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Seberealizace

Předškolní  dítě  dosahuje  své  seberealizace  i  sebepotvrzení  prostřednictvím 

navázání vztahů s vrstevníky a jejich dalším prohlubováním. Podle Matějčka (1999) 

(in Vágnerová,  2005),  se  děti  potřebují  před  druhými  předvést,  čímž  posilují  svou 

sebedůvěru. 

Dítě zde získává mnoho zkušeností o druhých ale také o sobě samém. O tom, 

zdali a jak je schopno prosadit svůj názor, či přistoupit na nápad druhých, jak je zdatné 

v navazování kontaktů s ostatními dětmi a jak ho ostatní „mají rádi“.

Jedna z  potřeb,  která  se  projevuje  jako nezastupitelná  právě  v předškolním 

věku, je potřeba hry.

Volná hra

Pro  dítě  je  to  přirozená  činnost,  která  „dovoluje  naplňovat  jeho  potřeby,  

zkušenosti,  vědomosti,  dovednosti,  individuální  tempo  a  zájmy,  dětské  vztahy  

a vzájemnost,  která  má  nenahraditelnou  hodnotu  pro  sociální  učení.“ 

(Koťátková, 2005, s. 16).

Dětem by měl být vytvořen prostor a vhodné podmínky pro hru. To znamená 

nejen vyhranění časového prostoru, ale také dát možnost k volnému pohybu po třídě pro 

hledání si vhodného místa pro hru. Pro volnou hru jsou pro dítě důležité také předměty, 

které může do své hry zařadit. Nemusí se vždy jednat o hračky, protože látky, krabice, 

papíry, čisté pet lahve se mohou stát pro hru dětí také podnětnou a mohou pro ně hledat 

různá využití.
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II PRAKTICKÁ ČÁST

Řešený  problém  uspokojování  potřeb  ve  firemních  a  státních  mateřských 

školách se dotýká problematiky firemních mateřských škol. Ty jsou zakládány z důvodu 

nedostatečnosti míst ve státních mateřských školách a také z důvodu potřeb firem udržet 

si své proškolené zaměstnance. Jeden z možných návrhů řešení tohoto problému jsou 

právě firemní mateřské školy, které firmy nabízejí k využívání svým zaměstnancům ve 

formě  benefitu.  Zde  se  však  objevuje  otázka  kvality  těchto  zařízení  a  to  v  mnoha 

aspektech. V této práci se zaměřuji na jeden z nich a tím je uspokojování potřeb dětí v 

těchto zařízeních, jež je srovnáváno s uspokojováním potřeb dětí ve státních mateřských 

školách, které mají splňovat veškeré nároky požadované státem, a tak naplňovat cíle 

předškolního vzdělávání v České republice.

Praktická část  práce se zaměřuje na přístup a podmínky saturace vybraných 

potřeb dětí předškolního věku a to ve dvou prostředích, která se liší několika aspekty.

5 VÝZKUMNÝ PROBLÉM A CÍL

Na základě neznalosti prostředí a chodu ve firemních mateřských školách, jsem 

zvolila výzkumný problém, který se snaží porovnat určité jevy vyskytující se v těchto 

FMŠ s jevy ve státních MŠ. Výzkumným problémem tedy bylo, zdali:

Je  rozdíl  v uspokojování  potřeb  předškolních  dětí  mezi  firemními 

mateřskými školami a státními mateřskými školami?

Hledané  rozdíly  byly  nalézány  v  předem  vybraných  potřebách,  které  byly 

pozorovány, analyzovány a na které jsem se dotazovala v rozhovoru učitelek vybraných 

FMŠ a MŠ. 

Z výzkumného problému vychází cíl: 

Pokusit  se  zjistit,  zdali  jsou  rozdíly  v  uspokojování  potřeb  dětí  ve 

firemních předškolních zařízeních ve srovnání se státními mateřskými školami.
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Ohnisko  výzkumného  šetření  směřovalo  na  vybrané  potřeby,  které  jsem 

vybrala podle svého uvážení. 

6 VÝZKUMNÉ OTÁZKY

S ohledem na kvalitativní výzkum byly vytvořeny výzkumné otázky.

V1: Liší se typy zařízení v přístupu k uspokojování potřeb jistoty a bezpečí 

u dětí?

V2:  Vyznačuje  se  některý  z  typů  MŠ  lépe  vytvořenými  podmínkami  pro 

uspokojování vybraných potřeb dětí? 

V3:  Jak  je  přistupováno  k  uspokojování  potřeby  volné  hry  v  MŠ a  FMŠ? 

Existují rozdíly?

Výzkumné otázky směřovaly k přístupu, který mají jak učitelky těchto zařízení 

k uspokojování potřeb, tak ředitelé či vedení FMŠ, ale také se zde může odrážet přístup 

rodičů.  Otázka  zaměřená  na  podmínky  je  specifikována  na  personální  podmínky 

a podmínky, které vytváří učitelka, s ohledem na to, že nelze v této práci obsáhnout 

veškeré podmínky, které mohou ovlivňovat uspokojování potřeb dětí v MŠ. Obsah třetí 

výzkumné otázky byl zvolen z důvodu mého vnímaní volné hry jako důležité, jež bylo 

podpořeno také teoretickým zdůvodněním v teoretické části práce. Cílem této otázky 

mělo být získání přehledu, jak je potřeba volné hry uspokojována a pojímána učitelkami 

ve FMŠ a státních MŠ. Státní mateřské školy by měly podle RVP PV volnou hru dětem 

nabízet v dostatečné míře, i času.
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7 METODY A NÁSTROJE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ

Pro hlubší proniknutí do problematiky a zajištění informací z více zdrojů, k 

postihnutí více aspektů dotýkající se uspokojování potřeb dětí v předškolním zařízení, 

bylo využito triangulace tří metod sběru dat. Metoda rozhovoru měla přiblížit postoje 

a názory učitelek ve vybraných zařízeních. Pro pohled na oblast praxe a reality, která 

panuje v předškolních zařízeních byla vybrána metoda pozorování. A metoda analýzy 

pedagogických  dokumentů  pro  třetí  pohled  ze  strany  vedení  mateřských  škol,  tedy 

převážně  ředitelek,  které  vypracovávají  vzdělávací  programy  pro  svou  MŠ  a  tudíž 

pohled, který by se měl odrážet v praxi a částečně v chování učitelek.  „Triangulace 

zaručuje rozmanitost pohledů na zkoumanou otázku. ..ukazuje různost pohledů a vliv  

situace na výpovědi.“ (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 204).

7.1 METODA ROZHOVORU

Hlavní  metodou sběru dat  výzkumného šetření  byl  rozhovor.  Pro postihnutí 

třech  výzkumných  otázek jsem zvolila  typ  strukturovaného rozhovoru  s  otevřenými 

otázkami.

Strukturovaný  rozhovor  s  otevřenými  otázkami  znamená,  že  jsou  předem 

navrženy sekvence otázek kladené respondentům, které vytvářejí  strukturu informací 

(Hendl, 2005). Otázky byly tvořeny pyramidovým systémem od výzkumných otázek 

přes otázky specifické k otázkám tazatelským, které tazatel  klade respondentovi.  Při 

některých  rozhovorech  byly  tazatelské  otázky  více  prohlubovány,  nebo  rozšiřovány, 

tudíž bylo využíváno dodatečných otázek, které záležely na odpovědích respondentů. 

Bylo využito těchto typů otázek podle Pattona (1990) (in Hendl, 2005): otázky 

vztahující se ke zkušenostem nebo chování – směřují ke skutečnostem, které by tazatel 

při delším pozorování respondenta zjistil z jeho chování; otázky vztahující se k názorům 

– začínající většinou „Co si myslíte o...“; otázky vztahující se k znalostem – mířící k 

odpovědi, které jsou dané, neměnné; otázky zaměřující se na vnímání – otázka zjišťuje, 

co respondent slyšel apod.; otázky kontextové – zaměřené na rutinní záležitosti.
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7.2 METODA POZOROVÁNÍ

Metoda  pozorování  byla  zvolena  pro  doplnění  informací,  které  nejsou 

zkresleny  postojem  učitelky.  Zkreslení  výsledků  se  zde  může  objevit  ze  strany 

výzkumníka,  které  by  se  projevilo  zobecňováním  osobních  postojů  a  názorů  na 

pozorované jevy. 

Zvolenou metodu sběru dat lze vymezit podle určitých typů pozorování. Pro 

tuto práci bylo využito pozorování zúčastněné, přímé, strukturované a otevřené.

Zúčastněné pozorování znamená, že sledované jevy byly pozorovány přímo v 

prostředí, které bylo v centru šetření. Zde se nelze vyhnout komunikaci  s pozorovanými 

jedinci,  což  se  projevilo  v  některých  případech,  kdy  děti  se  mnou,  jakožto  s 

výzkumníkem, vyhledávaly kontakt na úrovni rozhovoru, či tělesného kontaktu, který se 

projevil především u mladších dětí z firemních mateřských škol. Pozorovaní jedinci byli 

obeznámeni s probíhaným šetřením, což odpovídá otevřenému typu pozorování. Přímé 

pozorování se vyznačuje přímou účastí na pozorovaném jevu, který není zprostředkován 

žádnou  technikou,  jako  například  objektivem  kamery.  Strukturované  pozorování 

znamená,  že  jsou  hledány  jevy,  které  jsou  předem  určené  a  vymezené.  (Švaříček, 

Šeďová, 2007) Pro pozorování byl proto zhotoven pozorovací arch,  který obsahoval 

nejen  vybrané  potřeby s  jejich  možným výskytem v prostředí  FMŠ a MŠ,  ale  také 

poznámky, které vymezovaly míru uspokojování vybraných potřeb. 

7.3 METODA ANALÝZY DOKUMENTŮ

Analýze dokumentů byly podrobeny dokumenty úřední, a to školní vzdělávací 

programy vycházející  z  RVP PV a vzdělávací  programy firemních mateřských škol, 

které  nejsou  zařazeny  v  rejstříku  škol.  „V dokumentech  se  projevují  osobní  nebo  

skupinové vědomé nebo nevědomé postoje,  hodnoty a ideje.“  (Hendl,  2005, s.  132). 

Získané informace jsou validního charakteru. Pro analýzu byly zvoleny kategorie, které 

souvisí  s  výzkumnými  otázkami  a  doplňují  informace  získané  z  pozorování 

a rozhovorů.

Dokumenty se liší svou kvalitou zpracování a hloubkou obsahu. Jejich cíl je 

však stejný.
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8 POPIS PRŮBĚHU VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ

8.1 ROZHOVOR

Respondenty pro rozhovor se staly učitelky pozorovaných tříd. Učitelky byly 

seznámeny s výzkumným záměrem, byla jim řečena jejich práva pro průběh rozhovoru 

a byly požádány o schválení se zaznamenáním rozhovoru na diktafon a jeho následný 

přepis a uvedení v této práci.

Otázky v rozhovoru sledovaly všechny tři výzkumné otázky. Výzkumné otázky 

byly dále rozepsány ve specifické a následně v tazatelské otázky. V průběhu šetření se v 

rozhovoru objevila další otázka: Vnímáte hru jako potřebu dítěte?, která byla zařazena 

i v různých modifikacích do dalších rozhovorů. Záleželo však na průběhu rozhovoru 

a odpovědích respondenta. 

Rozepsané  otázky využívané  v  šetření,  tak  jak  byly  pokládány většinou za 

sebou, jsou uvedeny v příloze č. 4.   Rozsah rozhovorů v reálném čase se pohyboval 

mezi  15-35  minutami.  Záleželo  na  sdílnosti  respondentů.  Přepsané  rozhovory  jsou 

uvedeny v příloze č. 5.

V  průběhu  šetření  jsem  narazila  na  problém,  kterým  byly  velmi  stručné 

odpovědi  respondentů,  na které se  mi ne vždy dařilo  správně reagovat  doplňujícími 

otázkami, které by respondenta více rozpovídaly. Chybou také bylo vyřčení dvou otázek 

zároveň,  jež  způsobilo,  že  učitelky  odpovídaly  pouze  na  druhou  otázku  v  pořadí. 

Některé otázky nebyly některým respondentům položeny, jelikož odpovědi na ně již 

řekly  v  rámci  otázek  předchozích.  V  jednom  rozhovoru  chybí  několik  otázek  s 

odpovědmi z důvodu selhání nahrávacího zařízení.

V1: Liší se typy zařízení v přístupu k uspokojování potřeb jistoty a bezpečí 

u dětí?

S1: Jaký je zájem rodičů o uspokojování potřeb jejich dětí v MŠ?

T1: Zajímají se rodiče při zápisu či později o uspokojování potřeb jejich dětí v 

MŠ? Otázka u FMŠ - Či je pro ně důležitá pouze blízkost MŠ k jejich pracovišti?
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S1: Liší se zařízení v nějakých aspektech v rámci adaptace dětí?

T1: Máte adaptační program pro nově příchozí děti? Jaká jsou jeho specifika?  

T: Co si myslíte o blízkosti  pracoviště rodičů k MŠ? Má to nějaký vliv na 

budování pocitu jistoty v MŠ u dětí?

S1: Co podle učitelek podporuje uspokojení potřeby jistoty a bezpečí dětí?

T: Co podle Vás přispívá k nabývání pocitu jistoty a bezpečí u dětí?

T: Co ve Vaší třídě konkrétně přispívá k potřebám jistoty a bezpečí u dětí? 

Vytváříte nějaké konkrétní podmínky?

V2: Vyznačuje se některý z typů MŠ lépe vytvořenými podmínkami pro 

uspokojování vybraných potřeb dětí? 

S2: Jsou v některém typu zařízení lepší personální podmínky?

T2: Kolik je u Vás ve třídě pedagogů a s jakými úvazky?

T2: Myslíte si,  že je daný počet pedagogů na daný počet dětí  dostačující  k 

tomu, aby byly naplňovány potřeby všech dětí?

S2: Pracují učitelky/ MŠ podle nějakého modelu potřeb?

T2: Přiklání se Vaše MŠ k nějakému modelu potřeb?

T2: Vy osobně pracujete s nějakým modelem potřeb, či nějakými vybranými 

potřebami?

T2:  Které  potřeby  dětí  a  jejich  uspokojování  Vám  připadají  důležité  pro 

výchovně-vzdělávací proces?

S2: Jak učitelky uspokojují vybrané potřeby dětí?

T2:  Zde mám na papírcích  nějaké  vybrané  potřeby.  Mohla  byste  si  prosím 

promyslet a pak mi říci, kde a jak u Vás v MŠ jsou tyto potřeby uspokojovány?

V3: Jak je naplňována potřeba volné hry v MŠ a FMŠ? Existují rozdíly?

S3: Jak je pojímána volná hra učitelkami v MŠ?

T3: Co si myslíte o volné, spontánní hře dětí v MŠ?

T3: Co si myslíte o zařazení volné hry do ŠVP? 

T3: Zařazujete volnou hru do programu dne?
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T3: Jaké vytváříte podmínky pro volnou hru?

S3: V jaké podobě se vyskytuje volná hra v ŠVP mateřských školách státních  

a firemních?

T3: Máte ve Vašem ŠVP, (TVP, či programu) zařazenu volnou hru a popsáno 

její naplňování?

8.2 POZOROVÁNÍ

Pozorování  bylo  prováděno  vždy  v  jedné  ze  tříd  zapojených  FMŠ  a  státních  MŠ. 

Vzhledem ke  spojování  tříd,  ke kterému docházelo  ve většině  FMŠ a MŠ, byly do 

pozorování zahrnuty i děti a učitelky z jiných tříd.

V pozorovaných třídách jsem byla přítomna od začátku do konce provozní doby. Pro 

pozorování byl vytvořen pozorovací arch, který je uveden v příloze č. 6. V archu byly 

vypsány sledované potřeby a k nim vypsán konkrétní výskyt, který bude u dané potřeby 

sledován a zaznamenán. V průběhu prvního pozorování se objevila jedna oblast potřeb, 

která nebyla v návrhu pozorovacího archu,  proto byla pro další  pozorování přidána. 

Jednalo se o „chování učitelek“, které bylo zařazeno k potřebě jistoty a bezpečí. Týkalo 

se především objímání a jiného tělesného kontaktu. 

Vybrané  potřeby  zařazené  do  pozorovacího  archu,  vycházely  především  z 

Maslowovy hierarchie potřeb. Ovšem nebyly do něj zařazeny úplně všechny. Jednalo se 

o  výběr,  který  byl  na  základě  teoretické  části  této  práce  zhodnocen,  jako  vhodný 

a zajímavý pro srovnávání  mezi firemními a státními mateřskými školami. Jednalo se o 

potřeby fyziologické (pohyb, odpočinek, spánek, stravování), potřeby jistoty a bezpečí, 

kognitivní potřeby, potřebu uznání a potřebu volné hry, která do Maslowovy hierarchie 

nepatří. Uspokojení potřeby jistoty a bezpečí je u dětí nesmírně důležité, neboť pokud si 

nejsou jisté prostředím a lidmi, kteří jej obklopují,  nemohou se rovnoměrně rozvíjet. 

Volné hře přikládám důraz na základě teoretické části této práce, která upozorňuje na 

hru jako přirozenou aktivitu dítěte, která je jeho potřebou. 

Potřeby v pozorovacím archu byly rozděleny na různé oblasti, ve kterých se 
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daná potřeba naplňuje. Stručně byl popsán možný výskyt těchto potřeb v prostředí FMŠ 

a MŠ a jejich možné, vhodné formy uspokojování. Nesměla chybět také kolonka na 

poznámky,  kam  byly  doplňovány  další  postřehy,  či  výskyt  potřeb,  který  arch 

neobsahoval.

Záznamy z pozorování jsou uvedeny v příloze č. 7.

8.3 ANALÝZA DOKUMENTŮ

 Dokumenty  k  analýze  byly  poskytnuty  FMŠ  a  státními  MŠ.  Některým 

ředitelkám zařízení zapojených v šetření, se poskytnutí jejich vzdělávacích programů k 

analýze příliš nezamlouvalo. Vzdělávací programy jsem však získala od všech zařízení s 

příslibem nezveřejňování celku, případně krátkých úryvků pod značkou.

V  dokumentech  byly  hledány  kategorie,  které  se  objevovaly  také  v 

pozorováních  a  rozhovorech.  Jednalo  se  o  provozní  údaje,  režim dne,  životosprávu 

(stravování, odpočinek, spánek), psychosociální podmínky (žádané přístupy učitelek), 

pedagogický personál, volnou hru (názory k volné hře, její začleňování do programu 

apod.),  adaptační  program  a  jeho  specifika,  modely  potřeb,  či  jiné  zmínky 

o uspokojování potřeb ve FMŠ či MŠ.

9 VÝZKUMNÝ VZOREK

Pro výzkum bylo náhodně vybráno celkově šest předškolních zařízení, z nichž 

tři  byly  mateřské  školy  klasického  státního  typu  a  tři  typu  firemní  mateřské  školy. 

Vzhledem k menšímu zastoupení firemních mateřských škol v Praze, se do výzkumu 

podařilo zařadit tři firemní mateřské školy, které se však mezi sebou liší  v několika 

aspektech. U státních mateřských škol se podmínky ve velké míře neliší. Významným 

rozdílným  prvkem  je  absence  školní  zahrady  u  jedné  ze  státních  mateřských  škol. 

Výzkumná šetření byla prováděna vždy pouze v jedné třídě zapojeného předškolního 

zařízení. 
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Mezi státní předškolní zařízení nezařazuji všechna ta, která jsou podle platné 

legislativy zákona č. 561/2004 zapsánaa v rejstříku škol, ale pouze ta, která jsou zřízena 

obcí,  či  městskou  částí  apod.  V  rejstříku  škol  jinak  mohou  být  zapsána  jakákoliv 

soukromá  předškolní  zařízení,  tedy  i  firemní  předškolní  zařízení,  která  splnila 

hygienické,  prostorové,  personální  a  výchovně  vzdělávací  podmínky  pro  zajištění 

předškolního zařízení.

Níže  jsou  uvedeny  charakteristiky  předškolních  zařízení,  ve  kterých  bylo 

prováděno pozorování. Charakteristiky pozorovacích dnů ve FMŠ a MŠ jsou uvedeny v 

příloze č. 8. Vzhledem k etice výzkumu a slíbené anonymitě FMŠ a MŠ zapojených ve 

výzkumném  šetření,  jsou  zařízení  uváděna  pod  značkou  a  názvy,  jména  či  jiné 

identifikační údaje jsou pozměněna, či nahrazena obecným pojmem. Tak je tomu také u 

přepisu rozhovorů a archů k pozorování.

Charakteristika FMŠ A:

FMŠ  A je  firemní  školkou  jedné  nadnárodní  společnosti,  která  má  svou 

pobočku v těsné blízkosti  budovy,  ve které se FMŠ A nalézá.  Jedná se o pronajaté 

bývalé  komerční  prostory.  FMŠ  A  přijímá  děti  zaměstnanců  své  firmy  i  děti 

zaměstnanců jiných firem v okolí, kteří však platí jinou částku školného. Školka byla 

otevřena v září 2012, kdy byla otevřena jedna třída. V září 2013 byla otevřena druhá 

třída pro starší děti. FMŠ A přijímá dětí od jejich 18ti měsíců. První třída je pro děti od 

18 měsíců do 2 let, ve které jsou děti až do 3 let věku, druhá pro děti ve věku od 3 – 4  

let, s tím, že převážná část dětí je ve věku 3 - 4 roky a několik málo dětí ve věku 5 - 6 

let. Nejmladší děti, ale také některé děti do 3 let stále nemají návyk chodit na toaletu či 

nočník a proto nosí pleny, což je dalším nárokem na učitelky v této FMŠ. V této firemní 

školce  jsou  dvě  kvalifikované  učitelky  (jedna  vystudovala  pedagogickou  školu  v 

zahraničí) a jedna zdravotní sestra. 

FMŠ nemá přímo vlastní zahradu, ale pár metrů od vchodu se nachází oplocené 

hřiště. Zkoumaná FMŠ A není zapsána v rejstříku škol a tak je povinna splňovat pouze 

hygienické a bezpečnostní požadavky dané zákonem. Nevztahuje se na ni ani podmínka 
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plnění spotřebního koše, a tak skladbu jídelníčku volí podle svého uvážení. V jídelníčku 

se každý den objevuje zelenina a ovoce, což by mělo naplňovat podmínky stanovené 

pro vyváženou stravu.  Obědy jsou do školky dováženy jednou firmou zabývající  se 

dodávkou stravy. Poskytují nabídku výběru ze dvou jídel pro daný den.

FMŠ A působí pozitivně, především díky vztahům a klimatu této školky. Děti 

učitelkám říkaly „teto“, a ty se tak k nim také chovaly, zvláště k těm mladším, které 

často chovaly v náruči a projevovaly jim svou náklonnost.

Strukturované  pozorování  bylo  prováděno  ve  třídě  starších  dětí,  aby  byly 

výsledky srovnatelné s výsledky u státních mateřských škol, které většinou přijímají děti 

od 3 let věku. V pozorované třídě bylo zapsáno 13 dětí, šetření bylo přítomno 10 dětí.

Charakteristika FMŠ B:

 Firemní  mateřská  škola  byla  uvedena  do  provozu  v  únoru  2011  jednou 

nadnárodní firmou, která se nachází od FMŠ B v dosahu méně než 2 kilometry. FMŠ B 

zřídila pro firmu jedna společnost zajišťující zřízení firemních školek. Nyní je školka 

vedena jako franchise této společnosti. FMŠ B poskytuje péči o děti zaměstnanců jako 

druh benefitu, ale je ochotna přijímat také děti „nefiremní“ a to podle možné kapacity. 

Provozní doba zařízení je od 7:00 – 18:00 hodin. 

FMŠ B přijímá děti od 18ti měsíců do 6-7 let. Děti jsou rozděleny do tří tříd. 

První třídu navštěvují děti od 18 měsíců do 2,5 let a to šestnáct dětí, druhou třídu devět 

dětí ve věku 2,5 – 3,5 až 4 roky a do třetí třídy dochází 8 dětí ve věku 3,5 – 6 let.

Firemní  mateřská  škola  B  sídlí  v  budově,  která  má  menší  prostory,  avšak 

působí  útulným  a  rodinným  dojmem.  Na  pohybové  činnosti  dětí,  volný  pohyb 

a pohybové hry je však nedostatečná. FMŠ B má k dispozici vlastní zahradu s herními 

prvky a v blízkém okolí také park. K dispozici je malá jídelna, která je součástí třídy 

nejmenších dětí. Jídlo je zde dováženo firmou poskytující teplou stravu.  

FMŠ B nabízí také širokou škálu aktivit, které jsou nad rámec pravidelného 

dopoledního programu. Tyto aktivity jsou zpravidla dopoledne i odpoledne, až na dva 
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dny,  kde  jsou  zařazeny  pouze  aktivity  odpolední.  Nejedná  se  o  kroužky,  tudíž  je 

navštěvují všechny děti – s mírnými odlišnostmi daných tříd.

V FMŠ B jsou čtyři  učitelky na plný úvazek, dvě z nich mají aprobaci pro 

předškolní vzdělávání různého stupně, jedna je studentkou předškolní pedagogiky a třetí 

nemá podle zákona o pedagogických pracovnících vhodnou kvalifikaci. Děti se každý 

den odpoledne postupně spojují do jedné třídy.

Pozorování a rozhovor s učitelkou třídy bylo prováděno ve třídě u nejstarších 

dětí, kterých bylo přítomno sedm.

Charakteristika FMŠ C

FMŠ  C  je  firemní  mateřskou  školou  jedné  instituce  v  Praze.  Byla  zřízena 

společností,  zabývající  se  zřizováním firemních  školek.  Tato  FMŠ byla  uvedena  do 

provozu začátkem roku 2011 a v květnu roku 2012 byla zařazena do rejstříku škol, 

tudíž je pod kontrolou české školní inspekce a musí naplňovat dané zákony.

FMŠ C sídlí ve své budově, v jedné části je však nyní posilovna a kurt na 

squash. Má jednu třídu, ve které je zapsáno 20 dětí ve věku 2 – 7 let. Místnost třídy má 

vestavěné z půlky místnosti patro, takže půlka místnosti má strop vysoký okolo 5 metrů. 

U této místnosti se nachází přípravna jídla a kumbál na výtvarné potřeby. Šatna dětí je 

na hlavní spojovací chodbě, ze které se jde do dvou menších koupelen s toaletami, také 

do kanceláře a přes další místnost pro učitelky se vchází do místnosti, která slouží jako 

tělocvična. Vybavení třídy je velmi obsahově podobné vybavení ve státních MŠ. 

FMŠ C má k dispozici menší zahradu, která obklopuje budovy školy. Několik 

metrů se také nachází oplocené hřiště s prolézačkami.

Ve FMŠ C pracuje ředitelka (ne však u dětí),  dvě učitelky a zdravotnice. V 

pozorované době byla ředitelka i jedna učitelka na neschopence, tudíž byla najata další 

osoba na výpomoc.

Pozorování  tedy  probíhalo  v  jedné  třídě  FMŠ  C  a  rozhovor  byl  veden  s 

přítomnou učitelkou. 
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Charakteristika MŠ A:

Jedná se o sídlištní MŠ, která se nachází v nízké zástavbě panelových domů 

a domů rodinných. Mateřská škola je školou státní a je zapsána v rejstříku škol a tudíž 

splňuje  veškeré  hygienické,  bezpečnostní,  stravovací  a  vzdělávací  požadavky  na  ní 

kladené podle platných zákonů a vyhlášek.

Mateřská škola má čtyři třídy, které jsou věkově homogenně uspořádané. MŠ A 

přijímá děti od tří let. Třídy jsou prostorné s kvalitním nábytkem určeným přímo pro 

mateřské školy. Taktéž mají vždy část pracovní – jídelní, a část hrací - hernu. Kromě 

toho,  má  každá  třída  komoru  na  pomůcky,  výtvarné  potřeby,  vlastní  místnost  na 

přípravu jídla z kuchyně a hygienické zařízení. Raritou této mateřské školy, jsou „pítka“ 

s pitnou vodou zajišťující pravidelný pitný režim. Umístěny jsou v každé třídě, nízko 

pro  snadný  přístup  dětem,  což  usnadňuje  bezproblémový přístup  dětí  k  vodě  podle 

jejich potřeby. 

Mateřská škola A má vlastní zahradu, která má v současné chvíli má nefunkční, 

či bezpečně nevhodné prolézačky pro děti.  I přesto se na zahradu chodívá. Děti zde 

mohou běhat, v teplejších dnech si hrát i s hračkami, které jsou určeny pro venkovní 

použití a jsou umístěny v zahradním domku.

Kroužky v mateřské škole A jsou většinou v době odpoledního odpočinku s 

tím, že si po něm jdou děti navštěvující kroužek ještě na chvíli lehnout – odpočívat.

Pozorování  a  rozhovor  s  učitelkou  byl  prováděn  ve  třídě  s  dětmi  ve  věku 

4 - 5 let, kterých bylo přítomno 16 z 26 zapsaných. 

Charakteristika MŠ B:

Mateřská škola B je státního typu a splňuje veškeré podmínky dané zákony. 

Provozní doba MŠ B je od 7:00 – 17:00. Přijímá děti od tří let věku – podle kapacitních 

možností.  MŠ B je  umístěna v městské zástavbě,  nemá k dispozici  vlastní  zahradu, 

pouze dvorek s malým pískovištěm a plastovým domečkem. 

V mateřské škole jsou tři třídy, z nichž jedna je třídou speciální, pro děti se 

speciálními  vzdělávacími  potřebami.  Děti  jsou  ve  třídách  rozděleny  následovně: 

v 1. třídě jsou děti od 3 – 4 let, ve druhé třídě jsou děti přibližně od 4,5 let do 7 let, ve  
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třetí třídě jsou děti věkově smíšené – speciální třída. V mateřské škole B pracuje šest 

kvalifikovaných  učitelek  s  různým stupněm vzdělání,  jedna  je  na  poloviční  úvazek 

a paní ředitelka má u dětí také zkrácený úvazek.

MŠ  B  je  plně  vybavena  vhodným  nábytkem,  hračkami,  didaktickým 

materiálem a dalšími věcmi, které jsou běžné v MŠ. Každá třída se skládá z jídelní – 

pracovní části a hrací části.  U každé třídy je sociální zařízení uzpůsobené dětem a z 

každé třídy se ven prochází  přes  šatnu.  MŠ B má svou kuchyni,  oběd a  odpolední 

svačina je vydávány všem dětem postupně v menší jídelně. 

Třídu  zapojenou  v  šetření  navštěvují  děti  ve  věku  3  –  4  roky,  kterých  je 

zapsáno 17. V pozorovací den bylo přítomno 11 dětí. 

Charakteristika MŠ C

Mateřská škola C je jedna z mnoha sídlištních škol v jejím okolí v Praze. MŠ C 

je státního typu a je samozřejmě zapsána v rejstříku škol, tudíž musí splňovat všechny 

zákony jí se dotýkající. MŠ C má pět tříd, které jsou homogenně uspořádány podle věku 

dětí. Otevírací doba školy je od 6:30 – 17:00.

Každá třída je velmi prostorná. Nalézá se u ní úložný prostor pro matrace a 

ložní prádlo, komora pro výtvarné pomůcky a jiné pomůcky, přípravna jídla a šatna. K 

dispozici má tato škola zahradu s prolézačkami pro každou třídu a také dopravní hřiště. 

MŠ C má svou kuchyni, která slouží jako výdejna i pro další dvě MŠ, nacházející se v 

přímé blízkosti. Nábytek je pro děti uzpůsoben, je zde dostatek herních prvků, hraček, 

stolních  či  didaktických  her.  V  jedné  třídě  je  nyní  nově  nainstalována  interaktivní 

tabule, kterou mohou využívat všechny třídy, záleží ovšem na domluvě mezi učitelkami.

V každé  třídě  probíhá  jednou  týdně  pohybový  kroužek,  který  je  určen  pro 

všechny děti ze třídy, pokud se chtějí zapojit. Dalšími kroužky je angličtina a výuka 

plavání. Některé děti také s učitelkami dochází do solné jeskyně. 

 V  MŠ  C  je  deset  učitelek,  ze  kterých  je  osm  plně  kvalifikováno,  dvě 

nekvalifikované  (jedna  si  dodělává  vzdělání  a  druhá  má  dlouholetou  praxi 

a vystudováno vychovatelství).
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Pozorování a rozhovor s učitelkou, bylo prováděno ve třídě dětí ve věku 4 – 5 

let, kde je zapsáno 28 dětí. V den šetření bylo přítomno 18 dětí. 

10 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ANALÝZY DAT

Pro  analýzu  rozhovorů  bylo  zvoleno  otevřené  kódování.  Přepsaný  text  z 

rozhovorů byl několikrát čten a poté byl rozdělen na různé jednotky. Jednotkami se staly 

různé  věty,  útržky vět,  či  samotná  slova.  Přesně jak  doporučuje Švaříček  a  Šeďová 

(2007), byly hranice jednotek voleny podle jejich významu. Těmto jednotkám byly v 

okamžiku jejich identifikace přiděleny kódy, které vystihují obsah určité jednotky. Při 

přidělování kódů bylo vždy pomýšleno na výzkumnou otázku. Pro názvy kódů byly 

použity kódy in vivo, což znamená, že bylo využito výrazů, slov, které respondenti sami 

použili  (Švaříček,  Šeďová, 2007).  Byly jimi například Upřímnost  a  Tým. Dále byly 

určeny kódy, které byly pro jednotky slovem nadřazeným, nebo jinak vyjadřovaly jejich 

obsah,  jako  například:  Láskyplné  prostředí,  Touha  po  překrývání,  Pomyslný  most 

a další. Po přidělování kódů nastalo stádium, ve kterém byly kódy s jejich jednotkami 

srovnávány a případně kódy se stejným obsahem byly sjednocovány.  Současně také 

probíhala kategorizace kódů, kdy byly podobné kódy či kódy, které spojovalo nějaké 

téma, sjednocovány do jedné kategorie, jejichž názvy byly kódům nadřazené. 

Kódování  a  jeho  kategorizace  bylo  prováděno  zvlášť  v  rozhovorech  z 

firemních a  státních MŠ. To znamená, že byly spojovány kódy v kategorie  u všech 

firemních  MŠ  a  pak  u  všech  státních  MŠ.  Kategorie  byly  následně  eliminovány 

a vztahovány  k  výzkumným  otázkám.  Z  vybraných  kategorií  byl  vytvořen  systém 

kategorií, které byly ve vzájemných vztazích.

Po  celou  dobu  analyzování  všech  dat  z  rozhovorů,  pozorování  a  analýzy 

dokumentů, probíhala konstantní komparace. Data byla srovnávána a hledaly se mezi 

nimi podobnosti a rozdíly (Švaříček, Šeďová, 2007).
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Z  výsledků,  které  vyšly  z  analýzy  dat  rozhovorů,  byly  vytvořeny  pro 

přehlednost diagramy. Oválné buňky jsou hlavními tématy v interpretaci výzkumného 

šetření. Obdélníkové buňky jsou témata, která budou obsažena v interpretaci témat z 

oválných  buněk. Šipky v diagramu značí „vliv“ jednoho tématu buňky na jiné téma 

buňky.

Diagram výsledků analýzy dat  výzkumného šetření  z  firemních  mateřských 

škol.
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Diagram výsledků analýzy dat ze státních mateřských škol.

Interpretace dat je doplňována citacemi z vedených rozhovorů s učitelkami, 

případně  úryvky  ze  ŠVP nebo  z  dat  z  pozorování.  Citace  úryvků  rozhovorů  jsou 

upraveny, aby nevyznívaly moc slengově.

58



10.1 VNĚJŠÍ VLIVY

10.1.1 RODINA DÍTĚTE

Rodina je pro dítě v jeho raném věku to nejdůležitější, co mu pomáhá v jeho vývoji 

a začlenění  se  do  společnosti.  V  rozhovorech  vyvstalo  téma  rodiny  dítěte,  která 

ovlivňuje  především  průběh  adaptace  dítěte  v  předškolním  zařízení.  Dále  se  také 

objevily odpovědi týkající se potřeb jistoty a bezpečí, potřeby lásky a sounáležitosti, 

které někteří rodiče negativně ovlivňují.

O adaptaci dítěte se rodiče zajímají především ve firemních MŠ. „...většina se  

snaží  o  tom bavit,  rozebírat  to,  jako  jakýkoliv  možnosti,  který  by  bylo  pro  to  dítě  

nejlepší“. Pravděpodobně  tento  zájem  rodičů  závisí  hodně  na  věku  dětí,  které  do 

zapojených firemních MŠ nastupují již od 18 měsíců, v jednom případě od dvou let.

Jedna  učitelka  uvedla,  že  hodně  záleží  na  vztahu  s  rodičem,  který  ho  do 

„školky“ přivádí. Zdali mu novou situaci vysvětlí  a dohodnou se, že po chvíli rodič 

odejde, nebo zvolí podle znalosti reakcí svého dítěte odchod bez rozloučení.

Jako výhodu, pro vytvářející se jistotu dítěte v FMŠ, uvedly dvě učitelky právě 

blízkost pracoviště rodiče.  „...vidíme, že jo, budovu („název firmy“), takže oni z toho 

mají radost, že prostě chodí kolem; Jdeme třeba k oknu, nebo na zahrádce a můžeme  

mamince zamávat  tady do okna.“ Třetí  učitelka soudí,  že  děti  v  takto nízkém věku 

nevnímají vzdálenost, ovšem přiznala nespornou výhodu toho, že rodič může v případě 

problému být  u dítěte během několika minut. 

Co se týká zájmu rodičů o uspokojování potřeb dětí, tak učitelky uváděly, že se 

rodiče zajímají o kvalitu péče a přístupu učitelek k dětem, jestli se zde nachází někdo 

kdo je pohladí, když je jim smutno apod. 

Jako problém pro adaptaci vidí jedna učitelka možnost chození do FMŠ pouze 

jednou týdně. Názor byl zprostředkován příkladem, kdy matka této možnosti využila 

a její dítě dochází do „školky“ jednou týdně, ale ani po delší době si na prostředí stále 

nemůže zvyknout.
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V rozhovorech ze státních mateřských škol se učitelky zmiňovaly o tom, že víc 

jak o možnosti adaptace se rodiče zajímají o to, jak bude den v MŠ probíhat, co se bude 

dít, když dítě nebude moci po obědě usnout, jak je to s dopomocí při hygieně apod. 

Zájem o potřeby dětí však neprojevují všichni rodiče. 

Mnoho rodičů se zajímá o kroužky provozované v mateřské škole. Jinak tomu 

není ani u rodičů od dětí z FMŠ. Učitelky z obou typů zařízení mají dojem, že rodiče 

chtějí pro své děti různé volnočasové aktivity či aktivity navíc v rámci programu FMŠ, 

které ovšem děti nemohou zvládat, jelikož je toho na ně moc. V takovýchto případech 

může dojít také k přetížení dítěte, o kterém je zmíněno v teoretické části.

Rodiče  žádají  vedení  MŠ  či  FMŠ  o  různé  volnočasové  aktivity  či 

o nadstandardní program. V případě FMŠ se snaží většinou rodičům vyhovět už jen 

z důvodu školného,  jež mají  zavedeno. V jedné firemní MŠ byly v pozorovací  den, 

kromě dopoledního programu, zařazeny dva kroužky – keramiky a angličtiny. 

Dále se v datech z MŠ objevilo také téma nesplněných slibů či lhaní dítěti ze 

strany rodičů, což zajisté bere dítěti jistotu v jednání rodiče, ale také se nemusí cítit 

dostatečně bezpečně v MŠ. Dokládá to jedna výpověď učitelky: „když řeknu, že pro to  

dítě přijdu někdy, tak pro něj přijdu.  V tu dobu, že jo, a ne že mi pak tady zavolá rodič,  

já jsem to nestihl, tak ho dejte spát, a děti tady brečí“.

Případ, kdy rodiče ovlivňovali potřeby dítěte, zmínila jedna učitelka z FMŠ, 

dokládající úryvek  „a některý ty maličký, rodiče říkají, že ani nespěj, jakoby doma,...  

což jako taky koukáme, ale..  Nebo to i  vyžadují,  aby naše dítě prostě neusnulo,  tak  

dělejte něco, aby prostě nespalo. ... I u těch menších. … že to hned poznají, že večer  

nespí.“ V ŠVP této „školky“ je zmíněno, že po konzultaci s rodiči přizpůsobují dobu 

odpočinku  individuální  potřebě  dítěte.  Tento  případ  byl  také  zaznamenán  v  době 

pozorování. Po více než hodině odpočinku, bylo jedno dítě posláno do třídy, aby na 

lehátku  náhodou  neusnulo.  Tento  příklad  dokládá  možný  negativní  vliv  rodičů  na 

uspokojování potřeb jejich dětí.
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10.1.2 ZÁKONY A USTANOVENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Tato  oblast  nebyla  v  analyzovaných  datech  příliš  obsáhlým  tématem,  ale 

vzhledem k dalším tématům, jako jsou personální podmínky, které jsou především ve 

státních  MŠ  ovlivňovány  přesně  danými  předpisy  a  parametry,  je  vhodné  ji 

interpretovat.

Tato  problematika  vyšla  z  výsledků  z  rozhovorů  od učitelek  z  řad  státních 

mateřských škol.  Jednalo  se pouze o náznaky k této  problematice,  ale  evidentně se 

učitelky jimi zaobírají, více v kapitole Učitelkami viděné problémy. Zde by mělo být 

upozorněno  na  fakt,  že  veškeré  hygienické,  personální  požadavky  a  rozložení 

pravomocí  ovlivňuje  stát  jako  takový,  skrze  různé  zákony,  vyhlášky,  ustanovení 

a metodické příručky.

Učitelky zmiňovaly hlavně nemožnost nějaké změny v nárocích na ně kladené. 

Co  se  týká  pedagogického  zajištění,  tak  byly  zmíněny  velké  obtíže,  až  nemožnost 

změnit úvazky a počet pedagogů v MŠ. Závisí to jistě i na ředitelce MŠ, ale „není to  

tak, že by třeba se paní ředitelka rozhodla, že.. sem dá dvě.. síly na sto procent. Není to  

v její moci, nebo nemůže, nemůže, ona na to nemá. Nemá prostředky, nemá úvazky.“  

Úvazky pedagogů jsou totiž dány počtem dětí. Takže pokud je plný stav dětí ve třídě, 

což  znamená  24  –  28  dětí,  jsou  MŠ  na  tuto  třídu  přiděleny  dva  plné  úvazky  pro 

pedagogy. „A tohle je malá třída, tudíž menší počet dětí, tudíž nižší úvazek.“ Tento fakt 

navazuje na připomínku: „ale jsme v podmínkách českého školství, je málo peněz“. Tato 

skutečnost tolik neovlivňuje firemní mateřské školy a jejich možnosti zajištění úvazků 

pro pedagogy. A to i přes to, že je jedna z nich zapsána v rejstříku škol a tudíž musí 

splňovat různá kritéria a podmínky dané státem. Zapojené FMŠ v šetření vybírají od 

rodičů dětí školné a jsou různě dotovány firmou, pro kterou byly zřízeny.

61



10.2 VNÍTŘNÍ VLIVY

10.2.1 ADAPTAČNÍ PROGRAM

Výpovědi učitelek byly ve své podstatě velmi podobné. Shodovaly se v tom, že 

mají ve „školce“ adaptační program. I když jedna učitelka ze státní MŠ vypověděla, že 

nemají  vyloženě  adaptační  program.  Záleží  zde  totiž  hlavně  na  přístupu  rodičů 

a učitelky.  V  jejich  ŠVP je  napsáno,  že  „je  uplatňován  individuálně  přizpůsobený 

adaptační režim – který si domlouvá přímo učitelka na třídě.“

Ve firemních mateřských školách je přijímají  děti  mladší dvou let.  Učitelky 

vypověděly, že každá adaptace dítěte je individuální záležitostí.  V programech FMŠ, 

které byly pro šetření firemními MŠ poskytnuty, byl adaptační program či zásady pro 

toto  období,  nalezen pouze v jednom vzdělávacím programu FMŠ. Byl  zde  zmíněn 

respekt  k individuální  adaptaci  dítěte,  kladení  na dítě  přiměřených požadavků apod. 

Výpověď učitelky z FMŠ, která však nemá ve svém programu zmínku k adaptačnímu 

období, vypovídá, že mají „adaptační program na 14 dní až tři neděle“.

FMŠ se postupně snaží, aby si dítě zvyklo být bez matky, v novém prostředí, s 

novým režimem. Doba pobytu je „třeba ze začátku krátká, toho samotného pobytu v té  

školce“. Ve FMŠ lze podle výpovědí učitelek soudit, že se jim daří v adaptačním období 

spolupráce s rodiči. Ti své děti na začátku doprovází v krátkých časových intervalech. 

Pro doklad je zde několik úryvků: „máme adaptační program a nejprve  je tady dítě  

poprvé tak...  třeba hodinu,  druhý den třeba dvě hodiny.;  Třeba  tam můžou být  půl  

hodiny, pět minut, vůbec. To je na tom rodiči.; Ta už chodí jakoby dva měsíce, ale to už  

je pokrok, protože předtím tady byla s maminkou jenom; už to vydrží do toho oběda, a  

že ta maminka přijde pak.“.  Z poslední zde uvedené výpovědi je však zřetelné, že se 

vyskytují v adaptaci malých dětí jisté problémy. Ovšem jak tvrdí učitelky, je adaptace 

individuální záležitostí. Například: „měli jsme tady chlapečka, 18ti měsíčního, který byl  

za 4 dny tak z adaptovaný, že tady mohl rovnou spát, ale byla tady holčička, která v  

šesti letech i po 14ti dnech,... to prostě ještě nezvládala“. V jedné FMŠ jsou s rodiči 

domluveni tak, že do zaměstnání nastoupí, až bude jejich dítě zadaptováno na prostředí 

FMŠ. 
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Velký  rozdíl  mezi  firemními  a  státními  mateřskými  školami  je  ten,  že  ve 

firemních MŠ jsou děti přijímány po celý rok, tudíž zde probíhá neustálá adaptace nově 

příchozích dětí. „Určitě každý týden, jsou nějaké nástupy; tím, že tady máme nové děti,  

tak musíme procházet si tu školku, seznamovat to dítě se školkou, takže tím se strašně  

rozhází“ režim, který je důležitý pro pocit jistoty a bezpečí dětí. V rozhovoru s jednou 

učitelkou ze státní MŠ, byl vyřčen právě protiklad k tvrzení učitelky z FMŠ. Jednalo se 

o nemožnost pozdější adaptace nových dětí, které nenastoupily na začátku roku. „Nám 

nastoupil ten Tomáš, chlapeček až v listopadu a tam už není možný, přizpůsobený tomu,  

že by mohl chodit zase po svačině. Už třeba jenom, že je prostě zajetá ta třída, tak tam  

to je trošku jakoby...“. Je možné, že se jednalo pouze o promítnutí postoje této učitelky 

k pozdější adaptaci, jelikož objektivní příčinu tohoto výroku nenalézám. 

V ŠVP mateřský  škol  se  o  adaptačním programu,  režimu,  zmiňovalo  více. 

Adaptační program, kdy jeden z rodičů má možnost docházet s dítětem na dohodnutou 

dobu do MŠ, je buď nabízen automaticky nebo na základě zájmu rodičů.  V případě 

automatického nabídnutí  programu komunikuje s rodiči  hlavně ředitelka a to na dni 

otevřených dveří a třídních schůzkách pro rodiče nově přijatých dětí. Na uspokojování 

potřeb se ptají rodiče také později přímo učitelky, se kterou se setkávají při nástupu 

dítěte do MŠ. 

V ŠVP mateřských škol se objevuje nabídka možnosti adaptace dítěte s rodiči 

a vytváření příznivých podmínek pro adaptaci dětí učitelkou. V jednom dokumentu je 

zmíněno, že po dobu prvních 14ti dnů budou ve třídě nejmladších dětí přítomny obě 

učitelky na dopolední činnost.

10.2.2 VEDENÍ FMŠ

Při srovnávání výpovědí učitelek z FMŠ vychází pozice vedení, tedy ředitelek, 

jako  velmi  individuální  a  proměnlivý  aspekt  vlivu  na  uspokojování  potřeb  dětí  v 

předškolních  zařízeních.  Ve  výpovědích  učitelek  ze  státních  MŠ  se  tato  oblast 

neobjevila.  Pouze u tématu  úvazků pedagogů bylo řečeno,  že ředitelka MŠ nemůže 

navyšovat úvazky pedagogů s ohledem na přesně přidělované finance MŠ státem.
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Důležité téma, které se objevilo v rozhovoru z jedné FMŠ, byl tlak ze strany 

vedení na učitelky. V dané FMŠ je v jejím vedení na postu ředitelky žena, která nemá 

pedagogické  vzdělání  a  její  hlavní  oblastí,  kterou  se  zabývá  ve  FMŠ  bude 

pravděpodobně  hlavně  management  a  finanční  oblast  firemní  mateřské  školy.  V 

rozhovoru se učitelka zmínila o různých změnách v režimu, které proběhnou někdy i v 

průběhu dne. Učitelka uvádí, že „s tím má veliký problém“, jelikož je každý den zcela 

jiný, což není jen vlivem případných změn v režimu, ale množstvím akcí a různých 

kroužků ve FMŠ. Různorodý režim nepůsobí negativně pouze na učitelku, ale také na 

děti. Popisovaná situace to dokládá: „děti jsou z toho potom jako úplně mimo. Děti jsou  

zlobivější a určitě jsou, vůbec jako nejsou v pohodě. Vždycky potřebují mít nějaký ten  

režim, nějakou tu jistotu a takhle prostě neví co se děje, já kolikrát přijdu do školky,  

a oni  se  mě ptají,  s  kým budeme dneska? A Májo,  budeme s tebou? A v jaké jsme  

třídě?“. Z úryvku lze vyčíst nejistotu dětí z prostředí, obavy z toho co se bude dělat,  

s jakou učitelkou případně budou.  Data z  pozorování  uvedený problém potvrzují.  V 

době pozorování měly děti dva kroužky (viz kapitola Rodina dítěte). Velký vliv je zde 

zřejmě ze strany rodičů na ředitelku. Ředitelka předškolního zařízení by však měla být 

schopna  odborně  a  adekvátně  rodičům  vysvětlit,  jaký  vliv  může  mít  na  dítě 

přeorganizovanost jeho času a nároky na něj kladené.

Z pozorovacího archu lze vyčíst, že děti měly méně řízeného pohybu a méně 

prostoru pro volnou hru i přes tu skutečnost, že se učitelka snažila dětem volný čas 

potřebný pro volnou hru zajistit.

Na druhé straně nalézáme informaci, která poukazuje na příklad dobré praxe, 

kdy  se  ředitelka  jedné  FMŠ  stala  vzorem  učitelce  díky  svému  přístupu  k  dětem. 

Dokladem je úryvek,  jehož obsah následoval po tématu náklonnosti učitelek: „Třeba 

hodně taková, to byl takový můj vzor ohledně tohoto, to je naše paní ředitelka, která je  

teď nemocná, tak to je prostě jakoby úžasná babička, která jako přijde a děti úplně,  

paní Jana jo“.
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10.2.3 PROSTOROVÉ PODMÍNKY A MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ

Prostorové podmínky státních MŠ jsou velmi podobné. Prostor tříd je prostorný, pokud 

je menší, jako v jednom případě zkoumané MŠ, tak je snížen i počet dětí. Prostorové 

podmínky FMŠ se liší nejen od prostorů státních MŠ, ale také mezi sebou. 

Jedna  firemní  MŠ  má  k  dispozici  místnost  navíc,  kterou  využívá  jako 

tělocvičnu. Zde probíhá také volná hra a řízené a volné pohybové aktivity dětí. Další 

firemní MŠ svými vnitřními prostory omezuje učitelce výběr činností. Z pozorování v 

této FMŠ lze říci, že děti nemají možnost v takto malých prostorách se proběhnout, a to 

ani při nízkém počtu dětí ve třídě. Každá firemní MŠ má v blízkosti své budovy zahradu 

menších rozměrů s herními prvky. 

V tom se například odlišují FMŠ od dvou státních MŠ. Jedna ze zapojených 

škol  neměla  k  dispozici  žádnou zahradu,  a  druhá  měla  zahradu,  ve  které  však  děti 

neměly z bezpečnostních důvodů přístup k herním prvkům.

Prostorové podmínky FMŠ, která má tělocvičnu, jsou pozitivní také pro práci 

ve skupinkách, kde se lépe uplatňuje individuální přístup k dětem a jejich potřebám. 

Jedna státní MŠ zmiňuje nevhodné prostorové podmínky, které neumožňují dostatečný 

pohyb dětí.

Materiální  vybavení  FMŠ  nebylo  ve  dvou  případech  podle  pozorování  na 

stejné úrovni jako ve státních MŠ. Příčinou může být  mnohem kratší  doba provozu 

těchto zařízení. Ve firemních MŠ se vyskytovaly tyto hračky, herní prvky a didaktické 

pomůcky: společenské stolní hry, menší výběr knih dětské literatury, bazének s míčky, 

houpací koně, autíčka, dřevěné koleje, plastové stavebnice, Orffovy nástroje (se kterými 

si děti nesměly hrát), domeček pro panenky, několik didaktických hraček (v jedné FMŠ 

nebyly zpozorovány žádné), obchod, panenky, lego, hry pro jemnou motoriku a další. 

Ve srovnání s množstvím pomůcek a hraček vyskytujících se ve státních MŠ, se zdají 

být  dvě FMŠ nedostatečně vybavené.  Vybavenost  „školky“  hračkami a  námětovými 

koutky pro hru, ovlivňuje možnosti a průběh volné hry dětí. Námětové koutky pro hru 
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se objevily pouze v jedné FMŠ, která je shodou okolností také zapsána v rejstříku škol. 

Vhodné  vybavení  pro  volnou  hru  nemusí  souviset  pouze  s  různými  hračkami 

a námětovými koutky, ale stačí například „záclony, různé pruhy látek a tak dále, takže  

mají možnost“ kombinovat a být ve hře tvořivé, jak zmínila učitelka z jedné státní MŠ. 

Dokonce i  jedna FMŠ má ve svém ŠVP zmínku o tom, jak je pro hru  „ podstatné 

prostředí, nehotové hračky – deky, kolíčky, provazy, látky, klobouky …“.

Další možností podpory volné hry je změna hracího prostředí, což znamená 

obměna různých hraček a předmětů na hraní. V jedné státní MŠ si učitelka občas mění 

různé stavebnice s jinými třídami, někdy dětem přinese materiál na hraní vztahující se k 

probíranému tématu, jinak hračky ve třídě moc neobměňuje. Ani druhá učitelka ze státní 

MŠ nevnímá nijak proměnu prostředí, hraček jako vytváření podmínek pro volnou hru. 

Třetí  učitelka  MŠ  využívá  občas  tematický  stůl,  na  kterém  jsou  k  tématu  různé 

předměty, nástroje apod., které si mohou děti půjčovat pro svou hru. Pravidelná obměna 

hraček  –  jako  jsou  stavebnice,  stolní  hry  apod.  probíhá  v  jedné  FMŠ.  Další  FMŠ 

proměnu neprovádějí.

Učitelky ze státních MŠ v rozhovorech vypovídaly, že „děti mají třeba i různé  

lupy“ a malý mikroskop, kterým mohou zkoumat. Tyto pomůcky jsou vhodné k různým 

experimentům. Je však mnoho experimentů, na které není potřeba mnoho speciálních 

pomůcek.  V jedné firemní MŠ v době pozorování,  sázela  učitelka s  dětmi semínka 

nějakých rostlinek do květináčů.
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10.2.4 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

Personální podmínky ve státních a firemních mateřských školách jsou velmi 

rozdílné, a to i v případě FMŠ, která je zapsána v rejstříku škol. Učitelky byly v rámci 

rozhovorů  dotazovány  také  na  personální  podmínky  v  jejich  třídě.  Pro  přehlednost 

a srovnatelnost údajů je zde uvedena tabulka, která předkládá poměr počtu pedagogů k 

počtu zapsaných dětí ve třídě a jejich věkové rozpětí. U dat v prvním sloupci a třetím 

řádku je do počtu tří pedagogů započítána také zdravotní sestra.

Firemní mateřské školy Státní mateřské školy

1:10 = 3 – 6 LET 2:28  = 4-5 LET

1:8 = 3,5 – 6 LET 1,6 : 17 = 3 – 4 LET

3:20 = 2-7 LET 2:28 = 4-5 LET

Z tabulky lze vyčíst, že poměr pedagogů k dětem ve firemních MŠ je menší 

než  jejich  poměr  u  státních  MŠ.  Počet  dětí  ve  třídách  si  pochvalují  učitelky  FMŠ. 

Zmiňovaly například efekt na kvalitě práce pedagoga, menší stresové prostředí působící 

na  pedagoga  a  možnost  pozitivního  přístupu  k  dětem  bez  zákazů  a  příkazů.  Tato 

pozitiva  jistě  přispívají  také  k  uspokojování  potřeb  dětí,  které  budou mnohem více 

pociťovat bezpečné prostředí v přítomnosti učitele, který nezažívá stres z velkého počtu 

dětí a zvýšeného nároku na jeho pozornost.

Naopak  učitelky  ze  státních  MŠ  zmiňovaly  negativa,  která  jsou  spojena  s 

velkým  počtem  dětí  spadajících  na  jednu  učitelku.  Byly  uváděny  příklady,  kdy  se 

učitelka věnuje skupince dětí u stolu, ale její pozornost již nestačí na děti hrající si na 

koberci, které někdy zneužívají její nepozornosti k nevhodným aktivitám. Další problém 

vidí v nemožnosti  dokončit  určitou aktivitu se skupinkou dětí,  jelikož s ohledem na 

režim dne je  nucena se věnovat  ostatním dětem a jít  s  nimi ven.  Navíc se k těmto 

negativům připojuje fakt, že je nutné z personálních důvodů děti občas, či pravidelně 

spojovat do tříd.  „Snažíme se potřeby uspokojovat, naplňovat, ale je pravda, že někdy  

když jsou děti spojené, je velký počet dětí, tak samozřejmě prostě ta realita není vždycky  

taková, jakou bychom si přály.“

Ke spojování nedochází pouze ve státních MŠ, ale také ve firemních. Jelikož 
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jsou  většinou  učitelky  samy  na  třídu,  i  přes  nižší  počet  dětí  ve  třídách,  tak  jejich 

osmihodinová pracovní doba nestačí k pokrytí provozní doby FMŠ. Proto jsou volena 

úsporná řešení a děti jsou spojovány. V jedné FMŠ prošly děti z pozorované třídy za den 

třemi třídami a  byly s nimi čtyři učitelky v různém čase. Zde lze značně pochybovat 

o uspokojování  potřeb  dětí,  jelikož  je  pro  jejich  uspokojování  důležitý  řád,  osoba, 

kterou dobře znají a je jim blízká a další. 

I přesto, že ve státních MŠ jsou většinou dvě učitelky na třídu, tak je na celou 

třídu učitelka většinou sama. Učitelky, které jsou společně na třídě se většinou míjejí či 

jsou spolu u dětí pouze na pobyt venku. Tvrdí to všechny respondentky z dané skupiny: 

„To se překrývá,  protože Dana chodí na desátou. Ale to jdeme už ven,  do šatny se  

oblékat;  další  dny..  máme  vlastně  od  půl  dvanácté,  tak  to  se  vidíme  akorát  v  ten  

moment, kdy se děti vracejí z pobytu venku nebo ze zahrady, z vycházky; kolegyně má 

od půl dvanácté, tak já jsem zase s dětmi sama i přes dobu pobytu venku;  těsně před 

obědem, když se vlastně vrací z venku děti, tak přichází druhá na odpolední.“. 

Vlivem na nepřekrývání směn učitelek ve státních MŠ je fakt, že je ze zákona 

dáno  32  hodin  týdně  přímé  práce  u  dětí,  plus  osm  hodin  na  přípravu  učitele.  Ve 

firemních MŠ mají učitelky osmihodinovou pracovní dobu, až na FMŠ, která je zapsána 

v  rejstříku  škol.  Tam  podle  výpovědí  respondentky  mají  učitelky  6  -  7  hodinovou 

pracovní dobu u dětí. Osmihodinovou pracovní dobu tam má zdravotní sestra. V této 

FMŠ dochází k překrývání učitelek v čase hlavní činnosti, což lze doložit výsledky z 

pozorování.  Tento fakt  je  velmi pozitivní,  jelikož jak tvrdí  učitelky ze státních MŠ, 

může se učitelka individuálněji věnovat každému dítěti a tak uspokojovat jeho potřeby.
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10.2.5 PŘÍSTUPY A AKTIVITY UČITELEK SMĚŘUJÍCÍ K 
USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB

Z provedeného  pozorování  lze  v  rámci  této  kapitoly  konstatovat,  že  téměř 

všechny učitelky  z  pozorovaných tříd  se  k  dětem chovaly  proaktivně.  Vítaly  je  při 

vstupu do tříd, vedly s nimi rozhovory, zajímaly se o jejich činnost apod. Jedna učitelka 

z  MŠ  však  byla  ve  svém  chování  k  dětem  mnohdy  nečitelná,  neprojevujevovala 

dostatečný zájem o problémy dětí, když někdo někomu ublížil, zvracející dítě nechala 

samotné v koupelně apod. Takové chování neposkytuje dětem bezpečné prostředí a ani 

pocit sounáležitosti ve třídě a s učitelkou.

Z dat rozhovorů vyplývají různé přístupy, aktivity a snahy učitelek, které jsou 

důležitými aspekty při uspokojování potřeb dětí. Z výsledků ze státních MŠ vycházejí 

dvě oblasti přístupů:

- Přístupy a taktiky uspokojování potřeb jistoty a bezpečí - 

Učitelky zmiňovaly dodržování řádu a hranic v chování dítěte v MŠ; učitelkou 

poskytované  zpětné  vazby  dítěti;  pravidla  a  orientaci  dítěte  v  pravidlech;  rituálů 

pomáhající dítěti v orientaci v čase; identifikace dětí (důležité pro spojování tříd, aby 

děti věděly, co mají dělat a co se bude dít); tzv. ostrovu bezpečí (především v období 

adaptace), kdy učitelka poskytuje dítěti prostor, například židli v koutě ze které může 

pozorovat dění ve třídě, nebo se ostrovem stane učitelka, když dítě vezme do náruče 

a skrze ni se dítě seznamuje s prostředím MŠ; pomyslného mostu s domovem, kdy má 

dítě  u  sebe  v  MŠ  svou  hračku;  projevení  uznání  a  přátelského  postoje  učitele  při 

kleknutí  si  k  dítěti;  projevení  náklonnosti  učitelky  k  dítěti  skrze  pohled,  pohlazení; 

jednoty přístupu učitelek k dětem.

- Přístupy a aktivity pro uspokojování dalších potřeb -

Učitelky uváděly a z dat z pozorování vyšlo, že si s druhou kolegyní předávají 

aktuální  informace  o  dítěti;  pravidelně  poskytují  dětem  stimuly  pro  rozvoj  paměti 

a myšlení; děti do jídla nenutí (podle pozorování je tento přístup individuální, někdo má 

pouze ochutnat, jiný má sníst několik lžiček jídla apod.); k dětem se snaží přistupovat 

individuálně,  a  to  konkrétně  k  potřebě  spánku,  odpočinku;  zařazují  pohybové  hry, 
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cvičení s pomůckami, pohyb s určitými pravidly; vystavují výtvarné práce dětí; chválí je 

za  cokoliv  co  je  na  osobnosti  či  chování  dítěte  pozitivní;  do  her  dětí  zasahuje  při 

konfliktu; je iniciátorem her dětí; hře přisuzují velmi důležité postavení v MŠ

V jednom rozhovoru ze státní MŠ byly zmíněny také negativní přístupy (včetně 

chování  učitelky),  které  nevedou  k  uspokojování  potřeb  dětí.  Zmíněno  bylo  různé 

vyhrožování dítěti učitelkou, přechodem do jiné třídy v MŠ a strašení dítěte lékaři či 

nějakou  pro  dítě  nepříjemnou  aktivitou.  Toto  jednání  zajisté  do  správného  chování 

učitelek nespadá.

Ve výsledcích pozorování  se objevuje,  že učitelky částečné omezují  dětí  ve 

výběru a využívání hraček, zvláště na konci provozní doby, aby měly děti v případě 

svého odchodu hračky rychle uklizeny.

Přístupy a aktivity učitelek z FMŠ, které ony samotné uváděly v rozhovorech, 

jsou méně konkrétní než výpovědi učitelek ze státních MŠ. Výpovědi lze opět vztáhnout 

ke dvěma oblastem:

- Přístupy učitelek vedoucí k uspokojování potřeby jistoty a bezpečí -

Nejvíce upřednostňovaným přístupem učitelek ve FMŠ je náklonnost k dítěti 

projevovaná  obejmutím,  pochováním,  pohlazením  apod..  Mezi  dalšími  přístupy  byl 

zmíněn zájem o pocity, emoce dítěte a společné řešení problémů dětí.

- Přístupy a chování učitelek vedoucí k uspokojování dalších potřeb -

Učitelky v rozhovorech uváděly, že se snaží respektovat potřeby dětí (nenutit 

do aktivit, když jsou unavené apod.); respektovat věkové zvláštnosti (odpolední aktivity 

pro předškoláky místo odpočinku na lehátku); pravidelně dodávat dětem stimuly pro 

jejich rozumový rozvoj; umožňovat dětem volný pohyb; zařazovat pravidelný řízený 

pohyb  a  tělesnou  aktivitu  navíc  v  rámci  kroužků;  průběžně  děti  hodnotit,  chválit; 

projevit empatii; pozitivně s dětmi komunikovat; zapojovat se do her dětí, jako učitel 

hráč; být iniciátorem her dětí; pozitivně děti k hře motivovat; projevovat zájem o hru 

dětí.
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Přístupy učitelek k uspokojování potřeb dětí, jsou ve značné míře zmíněny také 

v ŠVP a vzdělávacích programech, které byly analyzovány.

Ve školních vzdělávacích programech státních MŠ je uvedeno, že by učitelky 

MŠ měly například: respektovat individuální potřebu aktivity, spánku i odpočinku dětí, 

děti z kroužků nechat relaxovat zvlášť, aby ostatní nerušily; opakovat rituály v průběhu 

dne; vytvářet dostatečný prostor pro volnou hru; respektovat obecně lidské, vývojové 

a individuální potřeby; respektovat individuální věkové, vývojové i zdravotní potřeby; 

uspokojovat individuální tělesné a psychické potřeby dětí; nenutit děti do jídla; přijímat 

děti  s  otevřeností;  vytvářet  vhodné  sociální  podmínky;  být  k  dětem  empatické; 

zajišťovat pravidelný řád; poskytovat dětem v dostatečné míře volný pohyb; přijímat 

dítě s vřelostí; vést s dětmi rozhovor o jejich osobě; a další.

Vzdělávací programy FMŠ  nedosahují rozsahem svých obsahů, týkajících se 

vytvářených podmínek pro uspokojování potřeb dětí, úrovně obsahů ŠVP ve státních 

MŠ. Kromě jednoho vzdělávacího programu FMŠ, která je zařazena v rejstříku škol.

V těchto programech je v rámci uspokojování potřeb zmíněna: plnohodnotná 

strava,  možnost  adaptačního programu dle  individuálních potřeb dětí;  pochvala dětí; 

vstřícnost  a  empatie  učitelky;  snaha  přizpůsobovat  vzdělání  individuálním potřebám 

dětí; posila sebedůvěry a sebevědomí dětí; připravenost prostředí pro různé varianty her; 

pravidelnost denního režimu; akceptace individuálních a vývojových potřeb dětí; snaha 

přizpůsobit režim potřebám dítěte a aktuální situaci; možnost volby činností dítětem; 

snaha o vyváženost řízených a spontánních aktivit; možnost dětí  odpočívat kdykoliv 

během dne. 

Přístupy učitelek k uspokojování potřeb jsou také ovlivňovány teorií.  Je tím 

myšlena povědomost o různých modelech potřeb, jak je pedagogové chápou a zdali je 

dokáží ve své práci využívat. 

Učitelky ze státních MŠ zmiňovaly představitele modelů potřeb, jako například 

Maslowa, Matějčka a Dunovského. Vnímají většinou onu pyramidu potřeb Maslowa. 

Snaží  se  spíše  vycházet  z  různých  teorií  potřeb,  jejichž  uspokojování  vnímají  spíše 
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automaticky a vědomě s nimi nepracují.

V  ŠVP těchto  mateřských  škol  se  nezmiňují  o  určitých  modelech  potřeb. 

Uvádějí  spíše  všeobecný  pohled  na  uspokojování  potřeb  dětí,  jako  například 

uspokojování psychických potřeb dětí, základní lidské potřeby apod.

Ve  dvou  firemních  mateřských  školách  pracují  podle  modelu  pětistupňové 

Maslowovy pyramidy potřeb. V jednom ŠVP  jej nazývají pouze modelem přirozených 

lidských  potřeb.  Jedna  učitelka  také  uvedla,  že  se  snaží  čerpat  informace  z  knihy 

Respektovat a být respektován, ve které je uvedeno vhodné chování učitele vedoucí k 

respektu dítěte, ale také k uspokojení jeho některých potřeb. Třetí učitelka z FMŠ byla 

ve své výpovědi velmi věcná a uvedla,  že ona ani FMŠ s žádným modelem potřeb 

nepracují. 

Co se týká přístupu všech učitelek k volné hře, tak je velmi pozitivní. Volnou 

hru  považují  za  důležitou.  Dokládají  to  jejich  slova:  „spontánní  hra  má  pro  děti  

předškolního věku nebo vůbec i pro děti mladšího školního věku velký význam.; Hra je  

nejdůležitější; Já jsem zastánce.“.

Ve výpovědích učitelek ze státních MŠ se objevuje názor, že časového prostoru 

pro  volnou  hru  je  méně,  je  vytlačována  různými  druhy  aktivit,  například 

vypracováváním pracovních listů. K otázce zjišťující názor na začlenění volné hry do 

ŠVP, vypověděla jedna z učitelek, že by se popsáním volné hry v ŠVP vytvořil pro ni 

větší prostor v programu MŠ.

Jinak je volná hra začleňována pravidelně ve státních i firemních mateřských 

školách, ale s různým časovým prostorem. 
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10.2.6 UČITELKAMI VIDĚNÉ PROBLÉMY

Tato kapitola vychází z dat rozhovorů a především z rozhovorů vedených s 

učitelkami státních MŠ.

Hlavním viděným problém je nízký počet pedagogů k vyššímu počtu dětí ve 

třídách. Učitelkám nevyhovuje fakt, že se jejich pracovní doba nepřekrývá s pracovní 

dobou jejich kolegyně ve třídě. „Já sama bych chtěla, aby moje kolegyně byla se mnou 

na  hlavní  činnost.“ Jejich  přesvědčení  a  požadavky  rámcového  programu  PV  na 

individuální  přístup  k  dětem a  uspokojování  jejich  potřeb  na  ně  vyvíjí  určitý  tlak. 

„Osobně se snažím vycházet vstříc dle individuálních možností dětem, když je hodně  

dětí, tak je to někdy obtížné;  Jako je pravda, že když je hodně dětí, je to obtížné, ale  

prostě snažím se tak, aby ty děti se tady cítily dobře a spokojeně a bezpečně“.

Učitelky uváděly podobné návrhy řešení viděného problému, kterým by bylo 

buď  zaměstnat  asistenta  pedagoga  nebo  postavit  směny  učitelek  tak,  aby  byly  dvě 

učitelky na ranní a hlavní dopolední činnost. „Tak bych mohla se už věnovat dětem  

a neztrácela bych čas  touto činností“.  Učitelky  by rády využívaly metod skupinové 

výuky – práce s dětmi. Při dvou učitelkách ve třídě, si učitelky myslí, že by mohly dělat  

více činností a přizpůsobit se také více zájmům a potřebám dětí. Ve třídě nejmladších 

dětí  by  jedna  učitelka  mohla  s  dětmi  rozvíjet  hru,  zatímco  druhá  by  se  věnovala 

individuální práci s dítětem.

Jedna učitelka také zmínila dobu adaptace jako dobu, kdy by byly dvě učitelky 

ve  třídě  na  dopoledne  vhodnou  volbou.  Učitelka  měla  v  prvním týdnu  na  začátku 

školního roku odpolední směnu, takže se s dětmi, které chodily domů již po svačině, 

vůbec neviděla.  V druhém týdnu docházky děti  opět  prožívaly nejistotu z  prostředí, 

jelikož poznávaly znovu další učitelku.

U učitelek z FMŠ se podobné názory neobjevily, jelikož se domnívají, že počet 

pedagogů je dostačující pro uspokojování potřeb dětí a také pro výchovně-vzdělávací 

činnost. Zaznamenám byl pouze jimi viděný problém nesouladu mezi učitelkami, který 

73



má negativní vliv na děti. Dalším problémem byly změny režimu, jež byly popsány v 

kapitole  Adaptační  program.  Jedna  učitelka  zmínila  jev  spojený  s  projevovanou 

náklonností učitelek:   „Protože tady jsou vlastně, osmnáctiměsíční, takže ty neustále  

vždycky chováme. A tak kolikrát ani nechtějí k rodičům.“. Tento výrok učitelky otevírá 

další otázku směřující k možnému řešení problematiky umisťování dětí batolecího věku 

do předškolních zařízení. 
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11 SHRNUTÍ A DISKUZE NAD VÝSLEDKY

Cílem  práce  bylo zjistit,  zdali  jsou  rozdíly  v  uspokojování  potřeb  dětí  ve 

firemních  předškolních  zařízeních  ve  srovnání  se  státními  mateřskými  školami. 

Výsledky výzkumného šetření pracují především s daty, jež jsou tvořeny převážně z 

názorů a postojů učitelek k potřebám dětí. Pro zvýšení validity šetření bylo využito také 

dat z pozorování a analýzy vzdělávacích programů FMŠ a MŠ.

Shrnutí a diskuze k praktické části práce je směřovány k výzkumným otázkám, 

které byly stanoveny na začátku výzkumného šetření. 

První výzkumná otázka zněla: Liší se typy zařízení v přístupu k uspokojování 

potřeb jistoty a bezpečí  u dětí?

K této výzkumné otázce se vztahují kapitoly Rodina dítěte, Adaptační program, 

Personální podmínky a Přístupy a aktivity učitelky směřující k uspokojování potřeb. Na 

způsobech  přístupu  k  uspokojování  potřeb  participuje  učitelka,  ředitelka  skrze 

vzdělávací plán a rodiče dítěte. 

Z  interpretace  dat  vyplývá,  že  rodiče  dětí  navštěvující  FMŠ  se  zajímají 

o možnosti adaptačního programu, do kterého se také zapojují více než rodiče dětí ze 

státních  MŠ.  Svým aktivním přístupem umožňují  dítěti  snazší  adaptaci  na prostředí 

FMŠ. Naopak někteří rodiče dětí ze státních MŠ projevují spíše zájem o uspokojování 

potřeb celkově. 

Adaptační programy, mají  napomáhat získání pocitu jistoty a bezpečí v MŠ 

a FMŠ. Z odpovědí učitelek z FMŠ lze soudit, že se snaží dodržovat postupnou adaptaci 

dítěte  na  nové  prostředí.  Hlavním aspektem přispívajícím k  nabývání  pocitu  jistoty 

a bezpečí je u nich náklonnost učitelek k dítěti a láskyplné prostředí celé FMŠ. Učitelky 

státních  MŠ  využívají  především  prostředky  k  saturaci  potřeb  jistoty  a  bezpečí 

prostřednictvím  pravidel,  pravidelného  režimu  a  dalších  věcí,  které  nejsou  osobně 

spojeny s učitelkou. Tak jako je například náklonnost a projevovaná láska učitelky k 

dětem spojena s její osobou.

V ŠVP státních MŠ se objevují  zmínky o dodržování režimu s ohledem na 

potřeby dětí, jež podporují učitelky v zajišťování pravidelného režimu pravidel a rituálů, 
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směřujících k saturaci potřeb jistoty a bezpečí. 

Druhá výzkumná otázka: Vyznačuje se některý z typů MŠ lépe vytvořenými 

podmínkami pro uspokojování vybraných potřeb dětí? 

Podmínkami  byl  myšlen  pedagogický  personál  FMŠ  a  MŠ,  prostorové 

podmínky  a  podmínky,  které  vytváří  učitelky  pro  umožnění  uspokojení  potřeb  dětí. 

Výsledky odpovídající na tuto výzkumnou otázku jsou obsaženy především v oblastech 

Prostorové a materiální podmínky, Personální podmínky a  Přístupy a aktivity učitelky 

směřující k uspokojování potřeb.

 V prostorových a materiálních podmínkách existují mezi FMŠ a MŠ rozdíly. 

Co se týká prostorů, ve kterých se „školky“ nacházejí, tak nelze moc mezi sebou FMŠ 

a MŠ porovnávat. Jelikož každá FMŠ se nachází v jiných prostorách. Bylo však možné 

srovnání  materiálního  vybavení  těchto  dvou  typů.  Vybavenost  stavebnicemi,  hrami 

procvičujících  jemnou  motoriku,  didaktickými  hračkami,  knihami,  nábytkem 

přizpůsobeným výšce  dětí,  který  slouží  pro  námětové  hry,  je  u  dvou případů  FMŠ 

mnohem na nižší úrovni než vybavenost státních MŠ. 

Z výsledků interpretovaných dat se projevily svou vyšší kvalitou působení na 

uspokojování potřeb dětí personální podmínky vyskytující se ve firemních mateřských 

školách. Průměrný počet pedagogů je v poměru k počtu dětí ve třídách FMŠ menší, než 

k počtu dětí ve státních MŠ. Tento fakt má vliv na možnosti vyšší kvality individuálního 

přístupu, vzdělávání a uspokojování potřeb dětí, z důvodu, že učitelova pozornost není 

zatížena například dvaceti  dětmi,  ale pouze deseti.  Jako negativní aspekt zabraňující 

uspokojení některých potřeb dětí je spojování a rozdělování dětí do jiných tříd, jenž se 

objevil jak v státních MŠ, tak ve FMŠ.

U přístupů a aktivit učitelek vedoucí k uspokojování potřeb dětí nelze říci, že 

by v některém typu zařízení vytvářely vhodnější  podmínky pro uspokojování potřeb 

dětí. Ve firemních MŠ řeší tuto otázku učitelky především přes vztah učitelka – dítě, kdy 

se snaží o pozitivní přijetí dětí, vyjádření lásky a porozumění dětem a snaha o pozitivní 

rodinné prostředí. Ve státních MŠ se učitelky zaměřují spíše na širší záběr vytvářených 

podmínek směřujících k uspokojování potřeb.  Jedná se například o rituály,  pravidla, 
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denní režim, facilitaci při hře apod. 

K podobným podmínkám, jako jsou ve státních zařízeních,  se blíží  jedna z 

FMŠ, která je zapsána v rejstříku škol, až na to, že mají zmíněný menší poměr pedagogů 

k počtu dětí. 

Důležité je k této výzkumné otázce zmínit silný vliv ambiciózních rodičů na 

jednu ředitelku FMŠ, kteří požadují širokou nabídku kroužků a výuku angličtiny. V této 

FMŠ probíhají většinou dva kroužky denně, což má za následek nepravidelný režim, ze 

kterého jsou děti zmatené.

Třetí  výzkumná otázkou zněla:  Jak je  přistupováno k uspokojování  potřeby 

volné hry v MŠ a FMŠ? Existují rozdíly?

Výsledky  na  tuto  otázku  jsou  obsaženy  v  tématu  Prostorové  a  materiální 

podmínky a Přístupy a aktivity učitelky směřující k uspokojování potřeb.

Materiální vybavení vztahující se k volné hře je částečně popsáno u shrnutí k 

druhé  výzkumné  otázce.  Dále  kromě  vybavení  hračkami,  materiálem  a  předměty 

vhodnými  k  volné  hře,  bylo  zjištěno,  že  například  v  jedné  firemní  MŠ  probíhá 

pravidelná  obměna  hraček,  která  působí  jako  podpora  volné  hry  dětí,  které  jsou 

obměnou motivovány. Také ve státních MŠ se učitelky snaží podporovat volnou hru 

například půjčováním stavebnic z jiné třídy,  tvořením tematického stolu s  předměty, 

které si mohou děti půjčovat. Materiální a prostorové podmínky pro hru jsou vzhledem 

k vybavení MŠ a FMŠ lepší u státních MŠ. 

Co se týká přístupu učitelek k volné hře, lze říci, že názory na volnou hru se u 

všech  shodují,  a  to  v  jejím  významu  důležitosti  pro  dítě.  S  ohledem  na  data  z 

pozorování,  ve  kterých se  ve  dvou státních  MŠ objevilo  omezování  dětí  ve výběru 

hraček učitelkou, objevuje se více podporující přístup učitelek k volné hře ve FMŠ. Tyto 

výsledky jsou však proměnlivé, jelikož se firemní MŠ a státní MŠ liší také mezi sebou 

navzájem. 

V celkovém pohledu je nutné konstatovat, že na uspokojování potřeb dětí v 
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předškolních zařízeních se podílí řada aspektů, na které má vliv typ zařízení. Jedná se 

například o finance, které má zařízení k dispozici a na co tyto finance využije. Může to 

znamenat  volbu  mezi  zajištěním  dostatečného  pedagogického  personálu  nebo 

prostorových a materiálních podmínek. Tuto oblast vlivu však tato práce nesledovala.

Pohledy  a  přístupy  učitelek  ve  státních  a  firemních  MŠ  se  v  důležitých 

oblastech  příliš  nerozcházejí.  Učitelky  ze  zapojených MŠ a  FMŠ mají  pedagogické 

vzdělání, i když různého stupně dosaženého vzdělání.
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12 ZÁVĚR

Prezentovaná  práce  měla  poskytnout  pohled  na  problematiku  firemních  mateřských 

škol,  a  to  v  rámci  tématu  uspokojování  potřeb  předškolních  dětí.  Neopominutelnou 

součástí  práce jsou také státní  mateřské školy,  ve kterých bylo uspokojování  potřeb 

zkoumáno zcela stejným způsobem jako v případě firemních MŠ. Výzkumným šetřením 

prošly tři firemní mateřské školy a tři státní mateřské školy.

V teoretické části práce jsou v širokém spektru zmiňována témata, která vedla firmy ke 

zřizování vlastních firemních mateřských škol. Firemní mateřské školy jsou prozatím v 

nelehkém postavení mezi nestátními předškolními zařízeními. Fungují na podobné bázi 

jako jiná soukromá zařízení, s tím, že jejich zřizovatel,  tedy firma má možnost díky 

jejímu provozování žádat o poskytnutí slevy na daních. V nynějším Národním programu 

reforem  České  republiky  2013  se  vláda  zavazuje,  že  „bude  finančně  podporovat  

zřizování tzv. firemních mateřských škol na legislativním základě (zápis mateřské školy  

do školského rejstříku) tzn. za finanční podpory státu, ale zároveň také s garancí kvality  

vzdělávání dětí v těchto zařízeních.“ (ec.europa.eu) Firemní mateřské školy mohou být 

zařazeny do rejstříku škol již nyní, pokud splňují povinnosti dané školským zákonem 

a dalšími hygienickými předpisy. V národním programu reforem je také zmíněno, že ČR 

hodlá i v budoucím programovacím období podporovat aktivity směřující  „k podpoře 

služeb péče o děti za účelem zvýšení participace rodičů na trhu práce“ (ec.europa.eu). 

Toto  předsevzetí  vlády  zní  slibně,  ovšem  stojí  zde  za  povšimnutí,  že  účelem  této 

podpory  je  především  navýšení  participace  rodičů  na  trhu  práce.  Cíl  poskytování 

kvalitního vzdělávání se v tomto případě zcela vytratil, stejně jako žádoucí intervence 

směřující  k  podchycení  kvality  uspokojování  potřeb  dětí  v  těchto  předškolních 

zařízeních.

Výsledky této práce přinášejí celkem pozitivní zjištění týkající se uspokojování potřeb 

dětí ve firemních mateřských školách, které byly srovnávány se státními mateřskými 

školami.  Je  však  nutné  říci,  že  firemní  mateřské  školy  se  lišily  také  mezi  sebou  v 
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přístupu a vytvářených podmínkách pro uspokojování potřeb dětí. Tudíž nelze paušálně 

tvrdit,  že  firemní  mateřské  školy  jsou  schopny  kvalitně  uspokojovat  potřeby 

předškolních dětí. Prostředí firemních mateřských škol však poskytuje například vhodné 

personální podmínky, které zmiňovaly učitelky státních MŠ, jako jeden z důležitých 

aspektů mající vliv na kvalitu uspokojování potřeb předškolních dětí. 

Závěrem bych chtěla uvést osobní přínos této práce pro mou osobu. V průběhu šetření 

jsem měla možnost vidět šest různých prostředí, přístupů učitelek k dětem, metod práce 

a atmosféry a klimata předškolních zařízení. Tato zkušenost do značné míry přispěla k 

mému budoucímu výběru typu předškolního zařízení,  ve kterém bych chtěla pracovat 

jako učitelka.
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Abstrakt:

Diplomová  práce  se  zabývá  tématem  uspokojování  potřeb  předškolních  dětí  v 

předškolních  zařízeních.  Teoretická  část  práce  vytváří  náhled  na  situaci  kurikulární 

reformy  a  proměny  pohledu  na  potřeby  dětí.  Zmiňuje  proměnu  hodnot  společnosti 

a současný trend slaďování pracovního a rodinného života, jenž vedl, kromě jiného, ke 

zřizování firemních mateřských škol. Shrnuje současné podmínky, za kterých je možné 

zřídit  firemní  mateřské  školy.  Dále  se  zabývá  vztahem  rámcového  vzdělávacího 

programu k uspokojování potřeb dětí v mateřské škole. Důležitým bodem je přehled 

různých modelů potřeb a následně možností uspokojování vybraných potřeb v mateřské 

škole. Praktická část má za cíl zjistit v rámci kvalitativního výzkumného šetření, zdali 

jsou  rozdíly  v  uspokojování  potřeb  předškolních  dětí  mezi  firemními  a  státními 

mateřskými  školami.  Z  výsledků  vyplývá,  že  mezi  oběma  typy  existují  rozdíly  ve 

vytvořených  podmínkách  pro  uspokojování  potřeb  dětí,  ale  méně  se  rozcházejí 

v přístupech k uspokojování potřeb dětí. 

Abstract: 

This diploma thesis deals with the problem of satisfying needs of preschool age children 

in preschool facilities.  The theoretical part  of this work provides an insight into the 

curricular reform in the Czech Republic and a view of perception of children needs by 

the  society.  Furthermore  there  is  has  been  research  into  the  contemporary  trend  of 

coordinating  a  family  life  with  an  employment.  This  was  one  of  the  reasons  for 

founding of  business  kindergartners. A summarization  of  current  legal  conditions  of 

establishing of business kindergartners is included as well. Furthermore, the theoretical 

part  includes  a  relation  of  curricula  documents  and satisfying  children needs  in  the 

kindergarten. Important sections of this work are summaries of various models of needs 

and list of means of satisfying the needs in the kindergarten. The aim of the practical 

part of this thesis is to do a qualitative survey in differences between business and state 

kindergartens in satisfying needs of children. The result of the survey show that are 

differences in surroundings created in order to satisfy children needs while approaches 

for the satisfying of children needs were similar.
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