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Abstrakt 

 

Naše legislativa umožňuje vznik mateřských škol zřizovaných obcemi, ale též 

mateřských škol soukromých zřizovatelů. Předškolní zařízení z obou sektorů mají 

společný cíl: zabezpečovat uspokojování přirozených potřeb dítěte a ve spolupráci         

s rodinou rozvíjet jeho osobnost. Předškolní zařízení ze soukromých sektorů si navíc 

musí vytvářet ekonomickou stabilitu a prosperitu. 

Vliv státu na výchovu a vzdělávání je tedy určující. Velice záleží na tom, zda se stát 

zhostí své úlohy v této oblasti, zda klade patřičný důraz na rozvoj vzdělání, zda pružně 

reaguje na vývoj a proměny společnosti, zda se zmiňovanému vývoji dokáže 

přizpůsobit, zda skutečně vytváří společnost vzdělanostní. Z této skutečnosti se dále 

odvíjí všeobecný náhled na výchovu a vzdělávání ve společnosti. Cíle výchovného 

působení vytyčující směr působení požadovaný od vychovatelů, učitelů či pedagogů. 

Nároky kladené při edukačním procesu a způsoby, metody a formy při něm používané. 

Také tlak, pod který stát a společnost dostává účastníky vzdělání, tedy především děti. 

Zda je tento tlak přiměřený a nároky státu a společnosti v souladu s potřebami dětí, je 

předmětem výzkumu v praktické části diplomové práce.  

Praktická část se na základě anketního a dotazníkového šetření zaměřuje na srovnání 

soukromých a státních mateřských škol zapsaných v Rejstříku škol a školských 

zařízeních. Primárním cílem diplomové práce je porovnat uspokojování dětských potřeb 

v těchto školách, dále upozornit na možné komplikace související s tlakem rodičů či 

managementem škol a zjistit, zda rodiče při výběru mateřské školy dbají na vzdělávací 

nabídku i uspokojování potřeb svých dětí.   
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Abstract 

 

Our legislativ allows the commencement of nursery schools set up by both 

municipalities and private founders. Pre-school institutions from both sectors have the 

common aim: to satisfy the natural needs of the child and to develop its personality in 

cooperation with the family. In addition to this, pre-school institutions from private 

sectors have to create economical stability and prosperity. 

Thus the influence of the state upon upbringing and education is determining. It is 

essential, if the state handles its role in this field, if there is a propper focus on the  

development of education, if the evolution and changes of the society are being 

reflected and adapted and if there is an educated society being created. This fact 

determines the general view of upbringing and education in the society. The aims of 

pedagogical process determine the orientation of  influencing from the side of tutors, 

teachers and pedagogues. The demands, means, methods and the forms of the 

educational process. Also the pressure performed by the state aimed at the participants 

of the educational process, especially children. The subject of the research in the 

practical part of this thesis is to find out, if this pressure is adequate and the demands of 

the state and society are in accordance with the needs of the children. 

The practical part based on opinion poll focuses on the comparison of private and state 

nursery schools entered in the Schools and Educational Institutions Register. The 

primary goal of the thesis is to compare  satisfying of children´s needs in these schools, 

to point out possible complications related to the pressure from the side of the parents 

and school management and to find out, if the parents consider both the educational 

potencial of the school and satisfying the needs of their children while choosing the 

nursery shool for their children. 
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ÚVOD 

 

Každá společnost, která se chce rozvíjet, má zájem o růst a vývoj mladé generace. 

Společnost na počátku 21. století řeší mnoho obtíží a problémů (globální protiklady, 

migraci obyvatelstva, zrychlování životního tempa, zrychlování toku informací i jejich 

velký množstevní rozsah) s ohledem na skutečnost, že své členy, budoucí generaci, 

musí připravit tak, aby každý jednotlivec byl schopen přežít a užitečně prožít svůj život.  

V této rovině se setkává vzdělávací politika státu se vzdělávacími zvyklostmi rodin. 

Setkávají se v oblasti školství a setkávají se v době, kdy celý svět řeší nespokojenost      

s tradičním vzděláváním. 

Realita je taková, že člověk 21. století nepotřebuje být plný vědomostí, ale musí umět 

pracovat se stále se měnícími informacemi. Dítě, které se člověkem 21. století stává, 

potřebuje kolem sebe smysluplný svět, mít své jistoty, mít uspokojeny své potřeby, aby 

se mohlo rozvíjet tak, jak společnost potřebuje.  

Společenské instituce: rodina, stát a mateřská škola spolu souvisí, jsou závislé na 

vzájemné participaci a ovlivňují uspokojování potřeb dětí v edukačním procesu. Rodina 

plodí a vychovává novou generaci, ta přejímá pravidla, normy a zvyklosti typické pro 

daný stát a jeho kulturu. Mateřská škola je počátečním stupněm vzdělávání, se kterým 

se dítě setkává. Právě z těchto důvodů je důležité, aby vzdělávací práce v mateřské 

škole probíhala v souladu s dětskými potřebami a dítě si z ní odneslo pozitivní 

zkušenost. Rodina je zpravidla hnízdem, kde je teplo a bezpečně. Stát je prostředí, ve 

kterém žijeme, pravidla, jež musíme dodržovat a ctít (společenské normy, hodnoty, 

způsoby chování). Mateřská škola je pilířem, který podpírá rodinu a stát.  

Rodina vychovává většinou v souladu s tradicí a mnohdy přejímá výchovné postupy 

starší generace. Stát má také své představy o rozvoji, růstu a výchově budoucí generace. 

Mateřské školy zřizované obcemi působí v souladu s představami státu. Prostřednictvím 

svých školních vzdělávacích programů mohou při výchově a vzdělávání uplatňovat        

i své konkrétní představy, přestože výchovné cíle jsou jasně dány. Aby mohli rodiče 

vybírat vzdělávací instituci pro své děti, vzniká řada soukromých předškolních zařízení.  

Soukromá předškolní zařízení si musí prvotně zajistit svou ekonomickou stabilitu. 

Vychází tedy více z požadavků svých klientů (rodičů žáků). Od mateřských škol 
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zřizovaných obcemi se odlišují především v množství nabízených kroužků a aktivit nad 

rámec běžného vzdělávání.  

Jsou tedy nároky státu, rodiny a nároky kladené na děti v mateřských školách 

zřizovaných obcemi či v soukromých předškolních zařízeních v souladu s jejich 

potřebami? Tato myšlenka vedla k volbě tématu diplomové práce. 

Téma „Problematika uspokojování potřeb dětí v soukromých mateřských školách“ bylo 

zvoleno z důvodu hledání odpovědi na výše uvedenou otázku, která je v současnosti 

velice aktuální. Diplomová práce poslouží jako vhled do světa dítěte a jeho potřeb         

v souvislosti s názory rodičů, managementem a vzdělávací prací mateřských škol 

zřizovaných obcemi ve srovnání s názory rodičů, managementem a vzdělávací prací 

mateřských škol ze soukromého sektoru. 

 

 

 

 

 

 

Cíle práce 

 

Práce se zaměřuje na srovnání státních mateřských škol a soukromých mateřských škol, 

které jsou zapsány v Rejstříku škol a školských zařízení. Primárním cílem diplomové 

práce bylo srovnat uspokojování dětských potřeb v těchto školách. Upozornit na možné 

komplikace související s tlakem rodičů na management škol a se snahou soukromých 

škol zajistit si ekonomickou stabilitu. 

Dalším cílem práce bylo zjistit, zda do soukromých mateřských škol chodí děti rodičů 

pečlivě zvažujících obsah vzdělávací nabídky a uspokojování potřeb svých dětí či 

nikoliv. Pro účel práce bylo nezbytné zjistit, zda ve sledovaných mateřských školách 

dochází k opomíjení dětských potřeb, zda opomíjení dětských potřeb v soukromých 

mateřských školách je nejvíce ovlivněno ekonomikou školy a její potřebou prosperovat. 

Posledním cílem bylo zjistit, zda v mateřských školách zřizovaných obcemi jsou více 

sledovány potřeby dětí.  
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I.   TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

1.   Soukromé mateřské školy a jejich místo v dějinách české předškolní výchovy 

 

O soukromých mateřských školách najdeme v dějinách předškolní výchovy jen kusé 

zmínky. Jejich vznik souvisí se zájmem veřejnosti o výchovu nejmladší generace již     

v první polovině 19. století, kdy české země byly součástí Rakouska, později Rakouska-

Uherska. Byla to hraběnka Brunswick-Korompová, která podporovala zakládání 

institucí pro nejmenší. Jednalo se především o nalezince, sirotčince, dětské nemocnice, 

chorobince, kde vedle léčení byly děti také vzdělávány. Tyto instituce plnily především 

úlohu sociální. Česká opatrovna J. V. Svobody Na Hrádku oproti tomu plnila i úkol 

vzdělávací.  

Vychovatelský, výchovně vzdělávací úkol plnily mateřské školy, především německé: 

dětské zahrádky F. Fröbla a od druhé poloviny 19. století také mateřské školy české. 

První byla založena U svatého Jakuba roku 1869. O stravování se zde staral dobročinný 

spolek dam, materiální a personální podmínky pak měla a starosti obec pražská.  

Další mateřské školy vznikaly z podnětu církví, různých organizací, jednotlivců. 

Stávaly se dokladem zájmu společnosti a obcí o výchovu nejmladší generace. Oproti 

současné situaci projevovaly obce o rozvoj mateřských škol větší zájem. Často vznikaly 

mateřské školy při obecných školách, zvláště v pohraničních oblastech. Téměř 50 

mateřských škol vzniklo z podnětu Ústřední matice školské, dále Matice olomoucké, 

Slezské matice osvěty lidové a Matice opavské.
1
   

Vznik opatroven a mateřských škol bez ohledu na zřizovatele, tedy i soukromých, byl 

podporován a umožněn výzvou zemského prezídia, vydáním ministerského výnosu č. 

4711 v červnu 1872. Tento ministerský výnos velmi ovlivnil způsob vzdělávání             

v mateřských školách, postavil se proti zavádění výuky trivia, jak o to usiloval J. V. 

Svoboda v opatrovně Na Hrádku. Ve výnosu je pojmenována prvně funkce mateřských 

škol jako instituce připravující na školu a přístupná pro děti všech sociálních vrstev. 

                                                           
1
 MIŠURCOVÁ, V. Dějiny teorie a praxe výchovy dětí předškolního věku v 19. a 20. století. Praha: SPN, 

1980. Str. 39.  
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Výnos z roku 1872 umožňoval dobrým veřejným i soukromým mateřským školám 

připravovat budoucí pěstounky mateřských škol na základě povolení ministerstva 

vzdělávání. 
2
   

Od počátků vzniku českých mateřských škol bez ohledu na zřizovatele plnily tyto 

instituce i úkol národnostní. Měly zabraňovat šíření němectví prostřednictvím 

německých mateřských škol. Na rozdíl od současných mateřských škol, plnily                

i osvětovou funkci. Dívky, jež ukončily školu, měly možnost účastnit se zaměstnání       

v mateřských školách a tak se připravovat na péči o děti (cizí i vlastní). Společnost tím 

naznačovala, že má zájem o obrodu rodinné výchovy.    

Počátek 20. století přinesl rozvoj psychologie, pediatrie, sociologie. Poznatky těchto 

věd ovlivnily přístup k dítěti i charakter předškolní výchovy. Významná byla práce E. 

Keyové Století dítěte. V českých zemích se od počátku 20. století začalo projevovat 

hnutí za reformu mateřské školy. V čele reformních snah stála v Čechách I. Jarníková a 

na Moravě A. Süssová. 

„V letech 1901 – 1931 se rodilo stále méně dětí, rodiny se zmenšovaly“.  (Mišurcová, 

1980, s. 65).   

Další vývoj rodin ovlivnila první světová válka. 

„Po první světové válce se začaly v ohromném rozsahu projevovat negativní příznaky 

vývoje rodiny (rozvodovost, prostituce, alkoholismus, dětská delikvence). Šlo o extrémní 

výkyv, v následujících letech se stav stabilizoval. Rozklad rodinných vztahů se negativně 

projevil na dětech. V roce 1907 byla založena Zemská komise pro ochranu dětí a péče            

o mládež v království českém“. (Mišurcová, 1980, s. 66.). 

V krátkém shrnutí lze tedy tvrdit, že do roku 1948 existovaly vedle sebe mateřské školy 

zřizované obcemi, církvemi i soukromníky. Měly různé platební vazby. Pro všechny 

platila stejná vládní nařízení. Jejich poslání bylo pečovatelské i výchovně vzdělávací. 

Podléhaly kontrole školských, sociálních nebo hygienických zařízení.       

 

 

 

                                                           
2
 MIŠURCOVÁ, V. Dějiny teorie a praxe výchovy dětí předškolního věku v 19. a 20. století. Praha: SPN, 

1980. Str. 49.  
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2.   Stát a vzdělávání 

 

Cílem každé společnosti je vychovat jedince pro ni prospěšného a potřebného. Z těchto 

důvodů jsou témata výchovy a vzdělávání významnou společenskou prioritou a je jim 

věnována velká pozornost. V proměnách času se pohled na tuto problematiku mění. 

Předcházející kapitola naznačila, že stát má zájem na tom, kam vzdělávání směřuje, 

jakým způsobem se uskutečňuje.  

„Vzdělávání se obecně v pedagogické teorii chápe jako proces záměrného                     

a organizovaného osvojování poznatků, dovedností, postojů, typicky realizovaný 

prostřednictvím školního vyučování.“ (Průcha 2006, s. 17.). 

„Vzdělávání: naučenost = proces, jímž se realizují stavy jedince a společnosti = 

vzdělávací procesy = výuka.“ (J.Průcha, E.Walterová, J.Mareš, 1995, s. 270.). 

„Vzdělání: součást socializace jedince, složka kognitivní vybavenosti osobnosti 

(osvojené vědomosti, dovednosti, postoje, hodnoty, normy), která se zformovala 

prostřednictvím vzdělávacích procesů. Společensky organizovaná činnost 

zabezpečovaná institucí - školství – formálního vzdělávání – celoživotního vzdělávání. 

Běžně se rozlišuje na:  základní vzdělání – středoškolské vzdělání – vysokoškolské 

vzdělání. Kvalita vzdělání ovlivňuje kvalifikační strukturu obyvatelstva a tím                   

i ekonomický a kulturní potenciál společnosti.“ (J.Průcha, E.Walterová, J.Mareš, 1995, 

s. 270.). 

 

 

2.1   Smysl vzdělávání 

 

Společnost, která chce přežít a rozvíjet se, musí mít zájem o výchovu současné                

i budoucí generace.  

„K péči o budoucí generaci patří výchova, která je neoddělitelně spojena s péčí             

a uchováním vlastní společnosti a její kultury.  To, co při výchově konají či opomíjejí 

rodiče, učitelé a jiní vychovatelé, nepůsobí jen na děti a mladistvé, jichž se výchova 

týká. Nepřímo to ovlivňuje také skupiny, k nimž děti patří, i jejich budoucnost.“ 

(Brezinka 1996, s. 13.). 
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Podle Veselého jsou termíny společnost vědní a učící se společnost chápány jako cílový 

stav, ke kterému je třeba dospět, např. skrze různé vzdělávací programy a politické 

strategie.  

Jejími základními předpoklady jsou: 

• schopnost orientovat se v informačních zdrojích 

• schopnost vyhledat a interpretovat informace a správně je zasadit do kontextu 

• schopnost informace tvořivě zpracovat a vytvořit z nich znalosti a poznatky 

• vzdělávání by mělo být celoživotním a celospolečenským procesem
3
  

Z výše uvedeného tvrzení vyplývá, že ve 21. století se výchova a vzdělávání vyznačuje 

neustálými změnami s několika typickými znaky: výměnou informací a zkušeností, 

integrací, inkluzí, kooperací a otevřenou komunikací. Do popředí se dostávají otázky 

komunikace a osobnostní výchovy, výchovy k lidským právům a smyslu pro 

demokracii, multikulturní výchovy, environmentálního vzdělávání v souvislosti s péčí  

o životní prostředí  a naši planetu, výchovy ke zdravému životnímu stylu, sounáležitost 

k Evropě, informační a komunikační technologie, médií, dovednosti řešit problémy       

a předcházet konfliktům. Stále častěji se mluví o globální výchově zdůrazňující respekt, 

spolupráci, odpovědnost. Tyto skutečnosti předpokládají velké změny v edukačním 

procesu a na dítě jako jeho přímého účastníka nakládají velmi mnoho úkolů                   

a povinností. Dítě je v současnosti zahrnuto velkým množstvím informací. 

Vzdělávání, výchova a výchovné cíle se nejvíce odráží v hodnotové orientaci. Životní 

hodnoty jsou v každé společnosti jiné a specifické. Jsou však motivačním zdrojem, 

součástí kultury společnosti a též znakem národní identity. Společenské změny 

související především se změnou režimu v naší republice a otevřením do světa ovlivnily 

hodnotovou orientaci současného obyvatelstva. Stále je ceněna hodnota rodiny a zdraví, 

neustále však vzrůstá hodnota práce a prosperity, ale též hodnota volného času, naopak 

velice klesla hodnota politiky.  

Kalous s Veselým ve své publikaci Vzdělávací politika České republiky v globálním 

kontextu uvádí, že po roce 1990 se projevuje růst hédonismu, především u lidí do 30 let. 

                                                           

3 Sociologický časopis: Společnost vědní jako teoretický princip. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004, 

roč. 40, č. 4. Str. 433-446. 
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Zřetelně rostou orientace spojené s konzumem a orientace na okamžité požitky. 

Největší rozdíl v životních hodnotách oproti většině evropských zemí je u nás v poklesu 

váhy náboženství. Za deset let došlo k poklesu z 27 % na 16 %, zatímco v průměru 33 

evropských zemí považovalo tuto hodnotu za důležitou 51 % lidí. 
4
  

„Ve stabilních, tradičních společnostech s jednotnými hodnotícími základy světového 

názoru náboženského či morálního druhu existuje jednota v základních cílech výchovy  

a v jejich hierarchii. Většina rozvinutých demokratických společností se blíží ke stavu 

individualistické společnosti, kde jsou silně osamostatněni někteří její členové, 

především v hodnotové orientaci. V takové společnosti musíme také vychovávat. 

Položme si tedy otázku, jaké mají být cíle této výchovy?“  (Brezinka 1996, s. 13. - 14.). 

Stanovení a správnost výchovných cílů je ovlivňováno státem a jeho politikou. Naše 

současná společnost se ocitá ve vzdělávací politice v situaci, kdy již v 90. letech 

minulého století OECD uvedla, že se jedná o „evropský stav nouze v oblasti 

vzdělávání.“ (Rýdl, přednáška na setkání členů PAU - Přátelé angažovaného učení). 

„Chceme – li být v brzké budoucnosti konkurenceschopní zemím EU, musíme rozšířit 

tzv. transformaci vzdělávacího systému i o otázky celoevropských témat, vytvořit školám 

podmínky, aby mohly více pozornosti věnovat cílovým dovednostem a hodnotám, které 

jsou pro budoucnost určující.“ (Rýdl, přednáška na setkání členů PAU - Přátelé 

angažovaného učení). 

Výchova je tedy ta, která může naznačenou kritickou situaci překonat.  

„Výchova: způsob rozvíjení morálních, intelektuálních, uměleckých a tělesných kvalit, 

které dítě má v potenciálním stavu. Výchova neusiluje o změnu přirozenosti toho, koho 

vychováváme, ale snaží se mu pomáhat, aby se harmonicky rozvíjel ve svém prostředí. 

Vyžaduje znalost jeho potřeb a zákonů jeho tělesného a duševního vývoje a závisí na 

představě, jakou máme o člověku“. (Norbert Sillamy, 2001, s. 233.).  

„Výchova je klíčem k řešení prostřednictvím změny kvality lidského činitele.“  

(Horká 2000, s. 11) 

Podle Kalouse a Veselého před druhou světovou válkou náleželo tehdejší 

Československo mezi deset nejvyspělejších zemí světa, a to díky svému vzdělávacímu 

                                                           
4
 Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. 1. vyd. Editor Jaroslav Kalous, Arnošt 

Veselý. Praha: Karolinum, 2006, Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Str. 28. 
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systému. Následovalo půl století totalitního vývoje. Dnes se však ČR nachází na 

strategické křižovatce.
5
  

Společnost na křižovatce = naše společnost se mění. Přicházejí výzvy tzv. společnosti 

vědní. Je třeba držet krok se stále měnícím se prostředím, zmíněnými výzvami (vědou, 

technikou, pokrokem), avšak nám se to zatím nedaří zcela. 

„Obecně řečeno česká populace je sice vzdělaná, ale toto vzdělání neodpovídá 

potřebám doby. Patříme mezi země s největšími rozdíly mezi řešením praktických           

a „akademických“ úloh. Čím více se sledují praktické dovednosti, tím horší výsledky 

žáci dosahují. Nedostatečné jsou i jazykové kompetence – pouze 22 % dospělé populace 

v ČR je s to konverzovat v angličtině.“ (Kalous, Veselý; 2006, s. 29 - 30.). 

Problémem se stává skutečnost, že rozvoj společnosti, vědních oborů, konzumačních 

možností se nebývale zrychlil, dochází ke změnám hodnot, ke kterým společnost 

směřuje. Jaké jsou tedy cíle výchovy a vzdělávání? 

 

 

2.2   Výchovné cíle 

 

„Psychologicky vzato, výchovný cíl je představa o určité psychické dispozici 

vychovávaného, k jejímuž dosažení má přispět výchova. Smysl každé výchovy spočívá v 

tom, abychom pomohli vychovávanému získat osobnostní vlastnosti, které ho uschopní k 

samostatnému a sociálně odpovědnému životu.“ (Brezinka 1996, s. 14.). 

Podle Čábalové je výchova a vzdělání na počátku 21. století spojena s kulturními, 

sociálními, politickými a ekonomickými procesy, k nimž patří především hodnota 

informací, znalostí, dovedností, postojů a nových požadavků na výchovu. Dochází též 

ke změně podmínek a problémů v edukačním procesu v souvislosti globalizačními 

tendencemi.
6
   

                                                           
5
 Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. 1. vyd. Editor Jaroslav Kalous, Arnošt 

Veselý. Praha: Karolinum, 2006, Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Str. 23 - 24. 

 
6 ČÁBALOVÁ, Dagmar. Pedagogika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. Str. 59.  
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Výchovný proces stává celoživotním. Netýká se pouze dětí, ale směřuje také na dospělé 

jedince. Rozvíjí jejich osobnost v kontextu sjednocené Evropy. Zde je opět dobře vidět 

nutnost pedagogického vzdělání a jeho celoživotního rozšiřování. Především                 

v předškolním vzdělávání musí být kladeny vysoké nároky na pedagogickou 

způsobilost a odbornost, neboť zde je prvopočátek edukačního procesu, jehož 

nezbytnou nutností je plnění stanovených výchovných cílů s ohledem na uspokojování 

potřeb dětí.  

„Cíl: účel, kterého chceme dosáhnout. Je – li cíl nedostupný, může se nahradit jiným.“ 

(Norbert Sillamy, 2001, s. 31.).  

„Cíl výchovného působení: jeden z prvků výchovného systému, který vytyčuje směr 

výchovného působení. Může být rozložen do řady dílčích cílů, které jsou kulturně           

a historicky proměnlivé = cíl výchovy.“ (J.Průcha,E.Walterová,J.Mareš, 1995, s. 34.). 

„Cíl výchovy: v nejobecnější podobě ucelená představa (ideál) předpokládaných             

a žádoucích vlastností člověka, které lze získat výchovou = cíl výchovného působení“ 

(J.Průcha,E.Walterová,J.Mareš, 1995, s. 34.).  

„Výchovný cíl: = cíl výchovy = cíl výchovného působení“   

(J.Průcha,E.Walterová,J.Mareš, 1995, s. 259.). 

Pokud tedy chceme vychovávat, potřebujeme vědět, k čemu máme vychovávat. 

Můžeme shrnout, že cílem výchovy – je mnohostranný rozvoj osobnosti, který 

podporuje její individualitu a současně je v souladu s celkovým zaměřením státu. 

Předpokladem úspěšného začlenění do společnosti se ukazuje schopnost využít to, co 

umím a správně to aplikovat. Cílem se stává rozvoj kompetencí daného jedince.  

Pro předškolní vzdělávání nalezneme tyto kompetence v Rámcovém programu pro 

předškolní vzdělávání. Cíle výchovy se v současné době rozšiřují o problematiku 

ekologické výchovy, která pro předškolní věk nabízí náměty k činnostem, jež jsou zcela 

v souladu s požadovanými cíli - kompetencemi. 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na 

jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel 

chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání 

vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání 

napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního 



18 
 

vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  

Není to tedy jen příprava na školu a není to ani produkce dětí, které splňují očekávané 

výstupy předškolního vzdělávání.     

 

Standardy (či Konkretizované očekávané výstupy PV) 

Přílohou RVP PV se stal materiál s názvem Očekávané výstupy RVP PV – 

konkretizované. Co bylo příčinou jejich vzniku? Hlavním podnětem pro jeho tvorbu 

bylo usnadnit pochopení kompetencí a také sjednotit očekávané výstupy RVP PV. 

Dalším důvodem byla nízká připravenost dětí v oblasti sebeobsluhy, řečové vady, malý 

rozvoj paměti a sociální nezralost.  

„Podle tvůrců Očekávaných výstupů RVP PV – konkretizovaných, je smyslem tohoto 

materiálu metodická pomoc na cestě k naplňování vzdělávacích cílů stanovených           

v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání s tím, že text obsahuje 

očekávané výstupy z RVP PV rozvedené do konkrétnější podoby. V materiálu se také 

uvádí, že konkretizované výstupy jsou formulovány v optimální úrovni, měly by tedy být 

pro většinu dětí na konci předškolního období dosažitelné. Konkretizace probíhá           

v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí, avšak kromě metodické pomoci učitelům není 

specifikováno, jakým způsobem bude s materiálem dále nakládáno.“ 

(Informatorium 3-8 č. 1/2012 nebo v On-line archivu,  

 http://www.portal.cz/casopisy/info/ukazky/-jaky-je-smysl-predskolniho-vzdelavani-

celkovy-rozvoj-ditete/46500/).  

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že smyslem předškolního vzdělávání je dítě 

správně nastartovat v edukačním procesu. Vytvořit u něj kladný vztah k učení, 

prohloubit chuť poznávat, získávat nové poznatky či informace a učit jej kooperaci.  

 

 

2.3   Vzdělávací politika 

 

„Vzdělávací politika: odborná činnost vytvářející základní strategie pro plánování, 

hodnocení, budoucí rozvoj vzdělávací soustavy na celostátní úrovni. Zahrnuje též 

rozhodnutí o financování vzdělávací soustavy, skladbě a polaritě školství, přístupnosti 
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vzdělání, legislativních základech vzdělávací soustavy. V ČR po r. 1989 se vzdělávací 

politika obtížně vytváří v podmínkách obnovené demokracie, jejími hlavními aktéry jsou 

MŠMT ČR a Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Parlamentu České 

republiky. Malý vliv na ni u nás mají zástupci veřejnosti, pedagogické vědy a výzkumu.“ 

(J.Průcha,E.Walterová,J.Mareš, 1995, s. 272.). 

Je přirozené, že výchova dítěte spočívá především na rodičích. Stát je však z dříve 

uvedených důvodů povinen pečovat o výchovu budoucí generace. Poskytovat výchově 

zastřešující rámec a potřebné zákonné normy.  

„Člověk potřebuje společnost a její normativní řád, aby mohl přežít. Jen poslušností 

vůči jejím normám a habitualizaci způsobů prožívání a chování, které jsou těmto 

normám přiměřené, se stává schopným jednat – počínaje mateřským jazykem, přes 

řemeslné a technické dovednosti a sociální cítění až po postoje a smýšlení.“ (Brezinka, 

1995, s. 27.). 

Roli státu ve vzdělávací politice pochopila již Marie Terezie, když v roce 1774 

iniciovala vydání Všeobecného řádu školního, které na dlouhou dobu ovlivnilo podobu 

českého školství. Kotásek ve své přednášce na mezinárodní konferenci Veřejné vzdělání 

pro všechny v Praze 2004 uvedl, že jde o jeden z rozhodujících momentů ve vývoji 

školství v našich zemích. Podstatné přitom je, že tak došlo na základě vyjádření vůle 

panovníka, čímž se zdůraznila role státu v těchto záležitostech. 
7
 

Úkolem vzdělávací politiky je vytyčovat směr vzdělávání v souladu s předpokládaným 

rozvojem společnosti. Určovat jeho normativní rámec. Promýšlet a zajišťovat 

ekonomické podmínky pro vzdělávání. Zajišťovat kontrolu dodržování stanovených 

norem. V současné době používáme i termín kurikulární politika. 

 

  

2.4   Související zákony o výchově a vzdělávání 

 

ZÁKON 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Novela školského zákona (č. 472/2011 

                                                           
7 Časopis Komenský ročník 129, č. 3. Str. 2.  
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Sb.). Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění 

školský z. (dostupné na http://www.msmt.cz/file/19446). 

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů (dostupné na http://www.msmt.cz/file/13233). 

ZÁKON č. 306/1999 Sb. ze dne 3. prosince 1999 o poskytování dotací soukromým  

školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 562/2004 Sb.  

Zákon byl podstatným způsobem změněn zákonem č. 562/2004 Sb., a to s účinností od 

1. ledna 2005  

(dostupné na http://www.msmt.cz/dokumenty/zakon-o-poskytovani-dotaci-soukromym- 

skolam-predskolnim-a-skolskym-zarizenim) 

 

RÁMCOVÝ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

„Předškolní vzdělávání představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání 

organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT. Základním pedagogickým 

dokumentem, jímž stát (ministerstvo) stanovuje tyto požadavky na výchovu a vzdělávání 

v mateřských školách, je Rámcový program pro předškolní vzdělávání. 

Rámcový program je základní osnovou pedagogického programu v předškolních 

institucích a obsahuje (formuluje): 

 obecné cíle předškolního vzdělávání  

 rámcový obsah předškolního vzdělávání v pěti oblastech (biologické, 

psychologické, interpersonální, sociálně – kulturní a environmentální) 

 podmínky předškolního vzdělávání (věcné, sociální, organizační a odborné 

charakteristiky vzdělávacího prostředí, které ovlivňují kvalitu poskytovaného 

vzdělávání) 

 možnosti využití Rámcového programu ve vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí nadaných 

 požadavky na pedagogické hodnocení v předškolním vzdělávání 

 základní požadavky na práci a profesionální odpovědnost předškolního 

pedagoga 

 zásady a doporučení pro zpracování školního vzdělávacího programu“ 

           (Kolektiv autorů, 2004.). 
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Program vymezuje základní výchovné cíle a kompetence, přesto však dává školám 

možnost vytvořit si Školní vzdělávací program přímo pro své potřeby vzhledem            

k regionálním podmínkám. Učitele naučil plánovat a především hodnotit svou práci      

v edukačním procesu.  

„Dokument Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání nově doplňuje 

materiál: 

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV 

Tento materiál rozpracovává a zpřesňuje jednotlivé očekávané výstupy v rámci 

vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a které lze 

považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí. 

 Upřesňují požadavky v podobě činností, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě na 

konci předškolního vzdělávání dokázat.  

 S jejich pomocí stanoví pedagogové v rámci integrovaných bloků cílenou 

vzdělávací nabídku, která je pro naplňování očekávaných výstupů smysluplná     

a účelná.  

Rámcový program pro předškolní vzdělávání je základním východiskem pro 

vypracování školních vzdělávacích programů. 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Všeobecný vzdělanostní základ, společný všem předškolním vzdělávacím programům, 

by měl zajistit srovnatelný pedagogický efekt vzdělávacích programů vytvářených          

a poskytovaných jednotlivými školami.  

 ŠVP umožňuje, aby každá škola mohla – při zachování společného základu – 

vytvářet vlastní školní vzdělávací program (v souladu s regionálními a místními 

podmínkami, možnostmi mateřské školy i různými potřebami klientů).  

 ŠVP umožňuje pedagogům rozhodovat o tom, jakou cestou se společně vydají k 

cíli.“ (Kolektiv autorů, 2004.). 

Tvorba ŠVP stmeluje kolektiv. Vede k úvahám, kde jsme a kam bychom chtěli dospět. 

Učí kooperaci všechny zaměstnance (pedagogy i provozní personál). Určuje silné          

a slabé stránky organizace. Poukazuje na nutnost evaluace. Škole dává možnost využít 

regionální podmínky a tím vytvořit tomu se nabízející odlišnosti či zaměřenost (např. 

bruslení, lyžování, environmentální zaměření ….).   
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Každá škola potřebuje odborné rady v edukačním procesu i ve svých organizačních 

záležitostech, ale též vnější odbornou kontrolu. To u nás zajišťuje ČESKÁ ŠKOLNÍ 

INSPEKCE (ČŠI). 

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE (ČŠI) = Školský kontrolní orgán 

Dne 1. ledna 2005, v souvislosti s platností nového školského zákona, zahájila               

v souladu s ním činnost nově také Česká školní inspekce (ČŠI). Jejím hlavím cílem je:  

 „Poskytovat objektivní vnější hodnocení a další informace o školském systému.  

 Plnit úkoly, které vyplývají ze školského zákona a také z členství České republiky 

v Evropské unii. 

Dle § 173 Školského zákona je ČŠI:  

1. správní úřad s celostátní působností, který je organizační složkou státu a účetní 

jednotkou 

2. organizačně členěna na ústředí České školní inspekce se sídlem v Praze             

a inspektoráty České školní inspekce 

3. v čele České školní inspekce je ústřední školní inspektor“ 

            (Dostupné na http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Zakladni-informace-o-Ceske-skolni-  

            inspekci) 

Výše uvedené zákony a kurikulární dokumenty jsou platná pro soukromá i státní 

registrovaná předškolní zařízení. Stejně tak se jejich kontrolou v soukromém i státním 

zabývá Česká školní inspekce.  

ČŠI je nejen kontrolní orgán, poskytuje rady v edukačním procesu, ale též ve vedení                

a organizačních záležitostech. Pro školu je tedy inspekce přínosem. Upozorní na chyby            

a nedostatky ve všech oblastech a pomáhá najít jejich řešení. Není třeba se kontroly ČŠI 

obávat. Přesto je u nás hluboce zakotvena tradice obavy z kontrolní činnosti tohoto 

orgánu, zde je třeba změnit způsob myšlení. 

Úkolem ČŠI je mimo jiné sledovat, zda a jakým způsobem jsou v mateřských školách 

uspokojovány potřeby dětí. Příkladem je např. problematika zájmových kroužků, 

časový prostor pro ně vyhrazený, jejich odborné či neodborné vedení.  
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2.5   Kurikulum českého školství 

 

„Kurikulum patří mezi nejkomplexnější a nejzávažnější problémy každého vzdělávacího 

systému. Je determinováno hierarchií hodnot a funkcí vzdělání a školy ve společnosti.“ 

(Walterová, 1993, s. 1.). 

Kurikulum konkretizuje vzdělávací politiku státu. Vedle otázek po smyslu, cílech, koho, 

jak a v čem vzdělávat (obsah) a s jakými výsledky, určuje též strukturu školské 

soustavy.  

Po roce 1989 se mateřská škola stala nedílnou součástí školské soustavy. Předškolní 

výchova se mohla uskutečňovat v mateřských školách, ve speciálních mateřských 

školách, v alternativních mateřských školách (církevních, soukromých). 

Hlavní cíl = společný: zabezpečovat uspokojování přirozených potřeb dítěte a ve 

spolupráci s rodinou rozvíjet jeho osobnost. 

Koťátková zmiňuje, že od roku 1990 nastalo období hledání, jak naplňovat nové podoby 

pedocentrického přístupu, tedy přístupu směřujícímu k dítěti. Zaměření cílů, obsah 

práce a metody vedly k podnícení, rozvoji a kultivování vrozených schopností dětí         

i k postupnému získávání poznatků a zkušeností. Důležité místo v práci učitele získala 

pedagogická diagnostika, zjišťující, co dítě zná a potřebuje. S ní je spojena nabídka, 

která vzbuzuje zájem a chuť učit se a přirozeně umožňuje nové poznatky začleňovat      

k těm, které si již dítě osvojilo. V tomto přístupu je dále kladen důraz na kultivaci 

dětského soužití. 
8
    

„Tento způsob práce se začal v mateřských školách uplatňovat jako směr reagující na 

čtyřicetiletý pevný model jednotné mateřské školy, charakterizovaný ve svých závazných 

materiálech jako výchova k socialistickým principům života. Více jak deset let měly 

mateřské školy po roce 1990 možnost hledat svoji podobu svobodně a učitelky tvořivě, 

profesně a odpovědně dělat práci jen ve prospěch dětí.“ (Koťátková 2008, s. 128.).  

„Od roku 2002 se ověřoval a od roku 2004 je v platnosti Rámcový vzdělávací program 

pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Tím se mateřské školy staly oficiálně součástí 

vzdělávacího systému a mají svůj vzdělávací program stejně jako další jednotlivé stupně 

škol od základních po školy střední. Aby nebyl tento materiál pouze formální, mají 

                                                           
8
 KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. Str. 128. 
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všechny školy za povinnost vypracovat si svůj školní vzdělávací program a vycházet      

v něm z principů rámcového programu s ohledem na své vnější i vnitřní podmínky         

a konkrétní potřeby školy. 

Rámcový vzdělávací program není zpracován tak, aby se přímo podle něho pracovalo, 

ale aby byl vytvořen normativní základ, kam a v jaké šíři směřovat vzdělávání dětí 

předškolního věku, jaké jsou základní principy pro práci s dětmi při rozvíjení jejich 

schopností, dovedností a poznatků.“ (Koťátková, S., 2008, s. 129. – 131.). 

RVP klade důraz na individuální přístup k dětské osobnosti. 

„Naše kulturní dějiny provází pozvolná proměna názorů na hodnotu dítěte i moc a meze 

jeho výchovy. Na otázku kdo jsou děti, odpovídá současná věda, že jsou sociální 

skupina se specifickou společenskou pozicí a rolí. Proměny jejich dětství uvádí              

v souvislosti se změnami celé společnosti. O tom, zda se během tohoto procesu 

socializace dítě ve své podstatě mění nebo nemění, nejsou zatím přesvědčivé důkazy.“ 

(Opravilová, 2002, s. 18.). 

 

 

3.   Soukromá mateřská škola 

     

Od roku 1948 do roku 1989 se předškolní vzdělávání uskutečňovalo zejména ve 

státních mateřských školách zřizovaných kraji, obcemi a podniky. V devadesátých 

letech po velkých politických změnách se vytvořila potřeba inovativního přístupu          

v edukačním procesu. Aby byla umožněna širší nabídka předškolních vzdělávacích 

zařízení, začaly vznikat soukromé mateřské školy.  

„Soukromá škola: je zřizována a provozována jiným subjektem než státem. V ČR jsou 

soukromé školy znovu zřizovány od r. 1990, fungují na základě vyhlášky MŠMT ČR č. 

353/1991 Sb. Jejich počet neustále vzrůstá, ve šk. r. 1993/94 přesáhl 500 škol. Tyto 

školy dostávají státní dotaci na krytí provozních nákladů (ve výši 90 – 100% rozpočtu), 

rodiče žáků platí školné. Kvalita soukromých škol není dosud spolehlivě zajišťována. V 

zahraničí jsou soukromé školy rozšířeny ve větším či menším rozsahu, odlišné jsou i 

požadavky na jejich zřizování, provozování a kontrolu.“ (J.Průcha,E.Walterová,J.Mareš, 

1995, s. 207. – 208.). 
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Soukromé mateřské školy může zřizovat jednotlivá osoba či společnost. Liší se 

způsobem výuky, přístupem k žákům a finančním podílem státu a rodičů.   

„Státní škola: škola, jejímž zřizovatelem a provozovatelem je stát, resp. nějaký orgán 

státní správy, na rozdíl od soukromé školy. Jednotlivé země se odlišují proporcí státních                  

a nestátních škol ve svých vzdělávacích systémech.“ (J.Průcha,E.Walterová,J.Mareš, 

1995, s. 212.). 

Po roce 1989 se ve společnosti objevila touha po seberealizaci, což vedlo k rozmachu 

podnikání i ve výchovně vzdělávací oblasti.   

Rozmach soukromých škol primárně umožnila zvýšená potřeba veřejnosti po 

alternativních a inovativních přístupech ke vzdělávání. Tyto školy začaly nabízet oproti 

dosavadní nabídce jisté nadstandardy. Tyto nadstandardy se týkaly především 

programové nabídky, systému pedagogické práce, prostředí a vytvářely užší podmínky 

pro spolupráci rodiny a školy. 

Další podnětem, který se podílel na vzniku soukromých mateřských škol, byla chuť 

veřejnosti podnikat a realizovat své představy o výchově a vzdělávání. Toto souviselo    

s uvolněním trhu pro soukromé podnikání a s porevoluční náladou ve společnosti. 

Významným aspektem současnosti se stala potřeba podniků zajistit svým 

zaměstnancům péči o děti po mateřské dovolené. Z těchto důvodů vznikaly a vznikají 

firemní mateřské školy.    

Všechny uváděné typy mateřských škol navazují na výchovu v rodině a uskutečňují 

výchovu podle Rámcového vzdělávacího programu (jsou – li zapsány v Rejstříku škol    

a školských zařízení). 

Podle databáze ÚIV v letech 1989 – 1990 bylo v naší republice podle zřizovatele 7328 

veřejných mateřských a žádná soukromá ani církevní mateřská škola. První soukromé 

mateřské školy začaly vznikat v roce 1991 – 1992. V těchto letech bylo registrováno 61 

soukromých a 5 církevních MŠ. O rok později byl zaznamenán rapidní úbytek 

soukromých mateřských škol z 61 na pouhých 18. To souviselo s tím, že se v těchto 

letech začal objevovat pokles populace, tedy menší zájem. Některé mateřské školy 

zřizovali lidé, kteří nebyli pedagogy. Na počátku 90. let také lidé nebyli zvyklí platit 

předškolní vzdělávání. Ne všechny soukromé mateřské školy plnily zájem veřejnosti     

o inovativní způsob výchovy. Mnohé státní mateřské školy nabízely díky uvolnění 

povinných programů také alternativu, často kvalitnější, než některé soukromé školy.  
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Např. mateřské školy pracující podle Kurikula podpory zdraví. V následujících letech 

měl vývoj soukromých mateřských škol vzestupnou tendenci a v letech 2005 – 2006 byl 

jejich počet 72 a církevních 21.
9
   

Přehled vývoje soukromých a církevních škol: jejich zastoupení spolu se zastoupením 

vlastních žáků ve školním roce 2008/09 představovalo v mateřských školách 2,2 % škol 

a 1,5 % žáků. V základních školách 2,6 % škol a 1,3 % žáků. V případě středních škol 

25,7 % škol a 15,6 % žáků. U vyšších odborných škol 33,2% škol a 34,8 % studentů.
10

  

 

 

Vývoj soukromého školství 

 

 

                                                           
9
  KUCHAŘOVÁ, Věra a Kamila SVOBODOVÁ. Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. 

1. vyd. Praha: VÚPSV, 2006. Str. 12. 

 
10

 Zpráva o vývoji českého školství od listopadu 1989 v oblasti regionálního školství. č.j. 25461/2009-20. 

UIV. 
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Vývoj církevního školství 

 

Zdroj: ÚIV (www.msmt.cz/file/10376 1 1/ ) 

 

„Počty mateřských škol se snížily v letech 1980/81 až 1989/90 o 68400 na konečných 

395164, tj. o 18%. Snižován počtu zařízení pro denní péči o děti předškolního věku tedy 

nezačalo, jak se občas lidé domnívají, až v devadesátých letech, ale již dříve. Rozdíl 

nastal v razanci poklesu, charakterizující devadesátá léta, zejména v případě zařízení 

pro děti do tří let. Koresponduje to se snižováním porodnosti, které také ve stejném 

období nabývalo na intenzitě, stejně jako se snížením počtu dětí ve věku docházky do 

mateřské školy.“ (Kuchařová, Svobodová 2006, s. 8. – 9.). 

V krátkém shrnutí lze tvrdit, že ke vzniku celé řady soukromých předškolních zařízení 

došlo vývojem doby v historickém kontextu především proto, aby byla širší nabídka        

a rodiče si mohli vybrat. Dalším důvodem jejich vzniku byl nedostatek volných míst     

v mateřských školách zřizovaných obcemi a tržní poptávka.  

Vzniklá zařízení se z velké části transformovala na mateřské školy zápisem do Rejstříku 

škol a školských zařízení, nejen z důvodu dotací, ale též prestiže a důvěryhodnosti. 
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„Sféry veřejných a soukromých zájmů bývají chápány jako potencionálně konfliktní, 

zejména jsou – li propojeny podnikatelskou příležitostí a participací na zisku“. 

(Pomahač, 1999, s. 61.). 

V dnešní době vznikají tedy různé typy mateřských škol: obecní, soukromé, církevní              

a firemní. Dochází mezi nimi ke konfliktu zájmů? Vzhledem k velkému počtu 

neumístěných dětí do mateřských škol zřizovaných obcemi se z jejich strany o žádný 

konflikt nejedná. Obecní školy nejsou ohroženy soukromými, církevními ani firemními 

školami. Z opačného pohledu to vypadá jinak. Obecní školy jsou pro soukromé velkou 

konkurencí, především z ekonomického pohledu, neboť jsou mnohonásobně levnější. 

Management soukromých škol musí tedy nabídnout takový program, který potenciální 

klienti (rodiče) upřednostní, před nižší cenou vzdělávání. 

 

 

3.1   Podmínky pro vznik soukromých a státních mateřských škol 

 

Podmínky vzniku soukromého předškolního zařízení zapsaného do rejstříku škol           

a školských zařízení se liší od podmínek vzniku mateřské školy zřizované obcí. Níže 

jsou uvedeny podmínky vzniku mateřských škol ze soukromého i státního sektoru v 

krátkém shrnutí. Podrobnější přehled je uveden v příloze této diplomové práce. 

 

„Rejstřík škol a školských zařízení je veřejný seznam, který obsahuje:  

a) rejstřík škol a školských zařízení  

b) rejstřík školských právnických osob 

Každý má právo nahlížet do jeho údajů a pořizovat si výpisy. Na požádání vydá vedoucí 

orgán úřední výpis“. (Školské zákony, 2007, s. 153.). 

 

„Podmínky právní 

• s.r.o. ( nalezneme v obchodním zákoníku, z. č. 513/1991 Sb.) 

• školská právnická osoba: (nalezneme v živnostenském zákoně, z. č. 455/1991 

            Sb.) 

• o.p.s. (nalezneme v zákoně o obec. pros. spol., z. č. 248/1995 Sb.)  

• o. s. (občanské sdružení nemůže vstoupit do rejstříku škol a školských zařízení) 
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• MŠ (zřizuje obec, vzniká objekt s právní subjektivitou, statutární orgán: ředitel  

            školy) 

Podmínky ekonomické 

• s.r.o. (nalezneme v z. č. 235/2004 Sb. a v z.č. 306/1999 Sb.) 

• školská právnická osoba: (nalezneme v z. č. 235/2004 Sb. a v z.č. 306/1999 Sb.) 

• o.p.s. (nalezneme v z. č. 235/2004 Sb. a v z.č. 306/1999 Sb.) 

• MŠ (určuje zřizovací listina: případným povolením vedlejší, doplňkové činnosti,  

            škola má v takovém případě dvojí účetnictví a domluvená pravidla pronajímání  

            objektu se svým zřizovatele  = obcí) 

Podmínky hygienické 

• s.r.o. (nalezneme ve vyhlášce 410/2005) 

• školská právnická osoba: (nalezneme ve vyhlášce 410/2005) 

• o.p.s. (nalezneme ve vyhlášce 410/2005) 

• MŠ (nalezneme ve vyhlášce 410/2005) 

Podmínky stravovací 

• s.r.o. (nalezneme v nař. ES 852/2004, z. č. 258/2000 Sb., vyhl. 137/2004 Sb.) 

• školská právnická osoba: (nalezneme v nař. ES 852/2004, z. č. 258/2000 Sb., 

            vyhl. 137/2004 Sb.)  

• o.p.s. (nalezneme v nař. ES 852/2004, z. č. 258/2000 Sb., vyhl. 137/2004 Sb.)  

• MŠ (nalezneme v nař. ES 852/2004, z. č. 258/2000 Sb., vyhl. 137/2004 Sb.) 

Podmínky vzdělávací 

• s.r.o. (nalezneme v z. č. 561/2004 Sb. a v z.č. 563/2004 Sb.) 

• školská právnická osoba: (nalezneme v z. č. 561/2004 Sb. a v z.č. 563/2004 Sb.) 

• o.p.s. (nalezneme v z. č. 561/2004 Sb. a v z.č. 563/2004 Sb.)  

• MŠ (nalezneme v z. č. 561/2004 Sb. a v z.č. 563/2004 Sb.: musí splňovat)“  

            (Strejčková 2011, s. 41. – 42.) 

 

Při vzniku předškolního zařízení je třeba výše uvedené podmínky znát a především 

dodržet, neboť zápis do Rejstříku škol a školských zařízení je podmiňuje.  
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4.   Rodina 

 

„Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru“ (André Maurois). 

 

Rodina je společenská skupina, která je součástí společnosti, nepostradatelná pro rozvoj 

dítěte. Ač se může zdát, že rodina je ryze soukromou záležitostí těch, kteří ji tvoří, je 

závislá na státu, zaručuje pokračování vývoje společnosti, výchovu jejích členů.
11

  

„Rodičovské právo na výchovu zahrnuje „celkovou výchovu dítěte“ a její „celkový 

plán“, výchovné právo státu obsahuje jen „dílčí oblasti výchovy“ a „dílčí plán“. Ten, je 

sice samostatný a není odvozen z rodičovského práva na výchovu ani mu není podřízen, 

má však dbát na celkový plán rodičů a má jeho uskutečnění podporovat, a ne ztěžovat. 

Výchovně právní dělba úkolů mezi rodiči a státní školou vyžaduje, aby rodiče a učitelé 

výchovně spolupracovali. Nevylučuje však možnost vzniku konfliktů, týkajících se 

výchovných cílů a jejich hierarchie.“ (Brezinka 1996, s. 21.).  

Jak výše uvádí Brezinka dnešní doba nevylučuje konflikty. Trend současné školy je 

otevřít ji pro rodiče a veřejnost. Přináší mnohá pozitiva: kooperaci, užší vztah mezi 

rodinou a školou, zapojení rodičovské veřejnosti do školské problematiky. Tento trend 

sebou nese též negativa v podobě konfliktů. Může se stát, že rodiče neznalí praktické 

problematiky školy, vidí mnohé zkresleným pohledem a často vytváří tlak na učitele či 

vedení školy. V současnosti se snižuje vliv školy a pozice rodičů sílí. Tato skutečnost je 

někdy pozitivní, avšak mnohdy se stává nepříjemnou skutečností, která ztěžuje práci 

pedagogů. Z těchto důvodů je třeba, aby byl učitel odborník a dobrý taktik, dokázal 

konfliktům předcházet, případně je včas řešit.  

„Hlavní odpovědnost za výchovu dětí spočívá na jejich rodičích. K výchově svých dětí 

jsou zavázáni zákonem. To jim zajišťuje právo a povinnost určit výchovné cíle. Vedle 

rodičů má i stát ze zákona pověření k výchově, která se naplňuje hlavně prostřednictvím 

škol. K tomu jsou nezbytné státní výchovné cíle, které jsou stanoveny ve školských 

zákonech a zčásti i v ústavách. Platí však jen pro školství, ne pro rodiny.“ (Brezinka, 

1996, s. 21.).  

                                                           
11
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„Rodina hraje velkou, prakticky nezastupitelnou, roli v procesu socializace dítěte. Toto 

je dáno tím, že rodina má funkci jakéhosi uspokojovatele potřeb dítěte. Mezi tyto 

potřeby patří: 

• Být akceptován druhými lidmi a přijímán okolím takový, jaký jsem. 

• Být milován a moci milovat. 

• Být empatický, tedy vciťovat se do druhého a vědět, že druhý se vciťuje do mne. 

• Mít jistotu nezpochybnitelné vzájemnosti, přináležení ke svému domovu, své  

            rodině.“ (Helus 2003, s. 98.). 

Ač ve svém vývoji rodina prošla změnami a krizemi, stále zůstává tím nejpřirozenějším 

prostředím pro dítě. Poskytuje mu ochranu, citové zázemí, přispívá k jeho socializaci, 

seznamuje dítě s normami společenského soužití, předává kulturní tradici, určitý systém 

hodnot. Z uvedeného vyplývá, že rodina plní v životě dítěte funkci ekonomickou, 

výchovnou, emocionální. 

Různé společenské systémy se snažily rodinnou výchovu nahradit výchovou kolektivní, 

výsledky těchto snah ukázaly, že svými specifickými způsoby intimního působení na 

dítě je nenahraditelná, zatím se nenašly funkčnější formy sociální výchovy.  

Současná rodina je úzce svázána se společností a do značné míry je na společnosti 

závislá. Vztahy mezi rodinou a společností se promítají v ekonomické oblasti, vyjádřené 

sociální politikou či zdravotní péčí. Vazba rodiny na společnost a společnosti na rodinu 

se projevuje v oblasti etické a sociální, kdy rodina potřebuje podporu v posilování své 

výchovné funkce.  

Současná rodina = tzv. „krize rodiny“ (vysoká rozvodovost, mnoho neúplných rodin; 

týrání, zneužívání a zanedbávání dětí; nezaměstnanost, tolerance mimomanželských 

vztahů => 28, 5 % dětí narozených mimo manželství; vznik dalších různých forem 

rodinného společenství; úbytek společného času a neschopnost jej s dětmi trávit – až 60 

% rodin; prvorodička má vyšší věk; časté věkové rozdíly mezi partnery). 
12

 

Dle Opravilové dítě přichází na svět velmi málo připravené, a proto potřebuje pomoc 

dospělých, aby mohlo ve svém vývoji dále pokračovat. Řada instinktů, se kterými se 

narodilo, rychle vyhasíná, jeho tělesný i psychický vývoj ve srovnání s jinými živočichy 

probíhá pomalu a prakticky všem základním činnostem nezbytným k životu se musí 

                                                           
12
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učit. Nejen v prvních dnech, ale několik počátečních roků života, je nezbytné 

poskytovat dítěti podpůrné rozvíjející činnosti a vytvořit prostor, kde by mohlo naplnit 

své rozvojové předpoklady. Podpůrná formativní činnost provází celé dětství a míra 

naplnění potřeb a rozvojových předpokladů dítěte ovlivňuje hodnotu dětství.
13

  

„Dnešní dítě je obvykle lépe fyzicky vyvinuto, než tomu bylo o několik desítek let dříve. 

V jeho psychickém vývoji se projevuje mentální akcelerace, takže je schopno provádět 

psychické činnosti, k nimž v minulosti dozrávaly děti až později. Konstatuje se rovněž, 

že dnešní dítě dříve vstupuje do sítě složitých sociálních vztahů. To vše se zdá 

samozřejmé, povzbuzující a potěšitelné. Dítě se pod soustavným tlakem okolí stále učí 

vzhledem k tomu, že celkově stoupá potřeba vzdělanosti a odbornosti a v porovnání       

s dobou před pár desítkami let se požadavky na dítě více jak zdvojnásobily.“ 

(Opravilová 2002, s. 21.). 

Opravilová zmiňuje, že postupná liberalizace a demokratizace výchovy přináší změny  

v rovině vztahů dítěte v rodině i ve společnosti. Nejedná se pouze o český jev, nýbrž     

o jev celosvětový. Dítě se do určité míry stává partnerem rodičů. Často se dítě               

v hierarchii hodnot malé základní rodiny dostává velmi vysoko. Pro většinu rodičů je 

snaha dobře připravit dítě pro složitou dospělost a zajistit mu dobré postavení v této 

složité dospělosti rozhodující. Upřednostňuje se informovanost, uplatnění, úspěch         

a společenské uznání. Jen málo rodičů se spokojí s tím, že dítě je zdravé a jsou 

spokojeni, i když v ničem nevyniká. Dynamika současného života a množství stále 

nových, atraktivních podnětů oslabuje v dítěti možnost prožívat s patřičnou intenzitou 

okolní dění a přitom vlastními silami a smysly objevovat a uvědomit si některé trvalé 

hodnoty a vztahy.
14

   

 

 

 

 

                                                           
13

 OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní pedagogika. Vyd. 2. opr. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 

2002, 40 s. Studijní texty pro distanční studium. Str. 4. 

 
14 OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní pedagogika. Vyd. 2. opr. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002, 40 

s. Studijní texty pro distanční studium. Str. 22. 
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4.1.   Vliv rozpadu tradiční rodiny na dítě 

 

Pro výchovu dítěte je zapotřebí obou rodičů. Dítě, které si vytvoří bezpečný vztah         

k oběma rodičům, získá určité výhody:  

 Možnost diferencovat rozličné varianty vztahu a profitovat z jejich rozdílnosti 

(každý vztah poskytuje trochu jinou zkušenost).  

 Možnost získat větší pocit jistoty a bezpečí na základě rozšíření a rozdělení 

citové vazby (a z toho vyplývajících kompetencí).   

Podle Vágnerové může být vazba s otcem pro dítě náhradním zdrojem jistoty a bezpečí, 

ale též i stimulace. Otcové mnohdy slouží svým synům jako model mužského chování. 

Chlapci se tak s nimi identifikují. Alternativní zdroj sociální stimulace mohou 

zprostředkovat také sourozenci. Dítě, které vyrůstá se sourozenci, má větší možnost 

osvojit si různé sociální dovednosti.
15

   

Rodina je tedy součástí dětské identity. Dítě považuje svou příslušnost k rodině za 

samozřejmost, která zároveň funguje jako podpora jeho osobní prestiže. Rodina je pro 

předškolní dítě důležitá, protože „zatím“ uspokojuje většinu jeho potřeb. 

Rozpad modelu tradiční rodiny a dopady tohoto stavu na předškolní dítě vzhledem        

k uvedeným souvislostem, vedou k závěru, že takové dítě je ohroženo.  

Vyrůstá-li dítě v rodině osamělé matky (bez přítomnosti dědy, strýce…), chybí mu 

mužský model chování. V případě chlapce se tedy nemá s kým identifikovat. Vyrůstá-li 

v neformálním manželství, zcela jistě bude v dospělosti považovat manželství a sňatek 

za nepodstatnou formalitu a tím se v budoucnosti rozpad tradiční rodiny ještě více 

prohloubí.  

Rozpad rodiny dítě vždy velice ohrozí. Dalšími aspekty současnosti (nezaměstnanost, 

přílišná zaměstnanost) vedou k možnému ohrožení dítěte. Potýká-li se rodina                 

s nezaměstnaností některého jejího člena, na kterém je finančně závislá, nutně se tato 

skutečnost projeví na rodinné atmosféře i celkové stabilitě rodiny. Trvá-li tento stav 

delší dobu, může vést k neuspokojení některých dětských potřeb či dokonce k úplnému 

                                                           
15 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 1.vyd. Praha: Portál, 2000. Str. 102 – 103. 
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rozpadu rodiny. K ohrožení může dojít i v opačném případě: jsou-li rodiče příliš 

zaměstnaní. Materiálně mohou dítěti poskytnout téměř vše, avšak takové dítě mnohdy 

citově strádá a především nesdílí se svými rodiči společné zážitky! Může se tedy uzavřít 

samo do sebe, anebo na sebe upozorňovat negativním a nevhodným chováním. 

„Tajemství výchovy spočívá v tom, zařídit věci tak, aby dítě bylo úspěšné a pak je za to 

pochválit“ (Zdeněk Matějíček).   

 

 

5.   Potřeby  

 

„Potřeba: pociťovaný nedostatek něčeho. Potřeby působí jako poplašný signál a vedou 

člověka k vykonání činu, který je může uspokojit. Rozlišujeme potřeby, které odpovídají 

fyziologickým podmínkám organismu, a ty, které závisí na podmínkách sociálních“. 

(Norbert Sillamy, 2001, s. 156.).  

Dětské potřeby v prvopočátcích lidského života uspokojuje rodina, jedná se především           

o potřeby fyziologické a potřeby jistoty rodinného zázemí, přijetí a lásky. Další etapou 

je uspokojování potřeb v mateřské škole, zde se potřeby opět rozšiřují. Právě výzkum 

jejich uspokojování je předmětem diplomové práce. 

Potřebou tedy nazýváme pociťovaný, resp. prožívaný nedostatek nebo nadbytek něčeho. 

Je známo, že potřeby jsou nejdůležitějším druhem motivů, a že jsou provázeny 

prožitkem a vnitřním duševním napětím, které nás vede k určitému chování, jehož cílem 

je uspokojení potřeb a duševní napětí vymizí. Ihned se ovšem objeví nová potřeba         

s novým napětím. Neuspokojení potřeby nazýváme frustrací nebo deprivací. 

Dlouhodobá frustrace potřeb má téměř vždy nepříznivé důsledky pro duševní 

rovnováhu a u dětí i pro jejich duševní vývoj. Své potřeby si člověk nemusí přesně 

uvědomovat.  
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5.1   Dělení potřeb  

 

Hierarchie potřeb Abrhama Maslowa:  

Motivační teorie amerického psychologa Abrhama Maslowa (1908 – 1970) publikovaná 

zejména v jeho knize Motivace a osobnost (Motivation and Personality, 1954) patří       

k nejznámějším. Maslow zde vycházel z předpokladu, že lidské potřeby lze uspořádat    

v hierarchické podobě vzestupně do sedmi skupin. Dle Maslowa musí být uspokojeny 

nejdříve potřeby nižší úrovně, teprve po té nastupuje uspokojování potřeb vyšších, 

rozhodujících pro motivaci. Nutno však podotknou, že dospělý člověk mnohdy potlačí 

potřeby nižší (např. pocit hladu) a dá přednost uspokojení potřeb vyšších, které vedou    

k jeho seberealizaci. 

 

Maslowowa pyramida potřeb 7 = potřeba nejvyšší, 1 = potřeba nejnižší:  

 

 Potřeby seberealizace = nalézt sebenaplnění a realizovat vlastní potenciál 7 

 Estetické potřeby = potřeby symetrie, řádu a krásy 6 

 Kognitivní potřeby = potřeby vědět, rozumět a zkoumat 5 

 Potřeby uznání = potřeby dosáhnout úspěchu, být kompetentní, získat souhlas    

a uznání 4 

 Potřeby sounáležitosti a lásky = potřeby družit se s ostatními, být přijímán          

a někam patřit 3 

 Potřeby bezpečí = cítit se zabezpečen a mimo nebezpečí 2 

 Fyziologické potřeby = hlad, žízeň …..  1 

Přehled potřeb uspořádaný do pyramidy je uveden v příloze diplomové práce. 

 

V mateřské škole si dítě uspokojuje všechny potřeby z pyramidy. Základní je 

uspokojení potřeb nejnižších, tedy fyziologických: pravidelná strava, avšak dítě nesmí 

být do jídla nuceno; pravidelný pitný režim, dítě musí mít možnost jít se napít kdykoliv 

během dne; potřeba vyprazdňování, dítě musí mít možnost používat toaletu kdykoliv     

a bez omezení, je třeba dopřát mu klid a soukromí; potřeba spánku a odpočinku 

(aktivního: hra, pasivního: poslouchání pohádek, prohlížení knih či klid na lůžku, avšak 
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dítě nesmí být do odpočinku nuceno. Další důležitou potřebou, kterou dítě potřebuje     

v mateřské škole uspokojit je potřeba bezpečí a jistoty. Pokud má dítě pocit, že mu něco 

není jasné, může si začít přetvářet realitu do svého pohledu prostřednictvím svých 

smyšlenek. Takovým situacím se dá předejít např. využitím pohádek. Pohádkový svět 

má jasný řád a umožňuje ztotožnění s hrdinou. Příběh vždy končí vítězstvím dobra nad 

zlem a pro dítě je dobře čitelný. 

Pocitu bezpečí a jistoty napomáhají též pravidla, organizace, řád a malé denní rituály 

(např. ranní pozdrav v komunitním kruhu). Potřebu ze třetího stupně pyramidy a to 

sounáležitosti a lásky je třeba u dítěte uspokojit již brzy po nástupu do mateřské školy. 

Dítě přichází do cizího prostředí a musí být přijato učitelkou i skupinou dětí. Učitelka 

musí využívat oční kontakt, úsměv, pozornost – naslouchání dítěti, dotyk – pohlazení, 

slovo – příjemný hlas. Učitelka v mateřské škole může uspokojovat potřebu uznání, 

např. učitelka uzná dobrý výkon či dovednost dítěte, což vede k jeho seberealizaci. 

Kognitivní potřeby dítě uspokojuje také již v predprimárním vzdělávání, neboť se učí 

porozumět světu. V praxi MŠ to znamená, že učitelka vytváří podnětné prostředí, 

umožňuje dětem zkoumat, experimentovat. Pomáhá jim hledat odpovědi na otázky        

a nechává je poučit se ze svých chyb. Z hlediska estetických potřeb, dítě v mateřské 

škole potřebuje být obklopeno čistým, příjemným prostředím a v neposlední řadě 

dobrým klimatem třídy i celé školy. Potřebu seberealizace si dítě v mateřské škole 

uspokojuje navázáním vztahu s vrstevníky, přičemž dítě získává mnoho zkušeností       

o sobě samém. V předškolním věku dítě tedy uspokojuje všechny potřeby ze zmíněné 

pyramidy, počínaje od těch nejnižších.   

V předškolním věku se nezastupitelně projevuje potřeba volné hry. „Volná hra              

v předškolním věku dovoluje naplňovat potřeby dítěte, zkušenosti, vědomosti, 

dovednosti, individuální tempo, dětské vztahy a vzájemnost, která má nenahraditelnou 

hodnotu pro sociální učení.“ (Koťátková, 2005, s. 16).  

Z výše uvedeného vyplývá, že dítě musí mít vhodný prostor pro hru a to nejen časový. 

Měl by mu být umožněn volný pohyb po třídě či venku, který souvisí s uspokojováním 

potřeb pohybu. Vzniká obava, že děti v dnešní vzdělanostní společnosti nemají pro 

volnou hru dostatečný prostor, a že pedagogové v mateřských školách pociťují 

vzrůstající snahu rodičů o zapojení dětí do organizovaných činností či zájmových 

kroužků. Opět se zde nabízí myšlenka ekonomické prosperity v souvislosti se 
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soukromými předškolními zařízeními, které se mnohdy přizpůsobují více potřebám 

svých klientů = rodičů, než dětem. Tato hypotéza bude zkoumána v praktické části 

diplomové práce.   

 

Dělení  potřeb dle Heluse: 

„Poznávací potřeby se projevují jednak jako touha po informacích, „novinkách“, 

zajímavostech apod. jednak jako touha řešit problémy, zkusit si své vlastní „objevitelské 

a řešitelské síly.“ (Helus 2003, s. 45.).  

 

Poznávací potřeby dle Heluse 

 Chuť poznávat 

 Chuť získávat informace 

 Chuť objevovat 

 Chuť nezávisle řešit problémy 

Potřeba poznávat se projevuje hladem po vědění, touhou po rozšíření duševního obzoru. 

Někdy bývá nazývána kognitivní či intelektuální potřebou. Souvisí úzce s celkovou 

úrovní inteligence. Je to potřeba učit se a vzdělávat se. S potřebou poznávat se pojí také 

potřeba manipulace, hry, experimentování a pracovní činnosti. 

Poznávací potřeby v MŠ lze uspokojovat např. formou vyprávění, čtení, návštěv 

kulturních zařízení, výletů, komunitních kruhů na daná témata. Nezastupitelnou roli 

mají média: především pohádky či poznávací pořady např. o zvířatech, o naší planetě,     

o přírodě a jiné.  

  

Výkonové potřeby x potřeby vyhnout se neúspěchu dle Heluse 

 Snažit se být lepší, nevzdávat se 

 Snažit se vyhnout úkolu či složité situaci (objevuje se u předškolních dětí, kdy se 

bojí vyzkoušet nový úkol, krát hru, ve které si nejsou jisti…). V takovém 

případě musí učitelka využít svou empatii a nenásilně dovést dítě ke zdárnému 

dokončení úkolu. 

Sociální potřeby dle Heluse 

 Potřeba obliby 
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 Potřeby statusu, zaujímat mezi vrstevníky pevné postavení 

 Potřeby prestiže, být oceňován 

 Potřeby afiliace, patřit do určité skupiny 

 Potřeba soutěžit s druhými, vyniknout 

 Potřeba dominance, získat převahu 

 Potřeba kooperace, spolupracovat s ostatními, čerpat i poskytovat pomoc 

 Potřeba submise, nechat se druhým vést, podřídit se 

 Potřeba imitace a identifikace, mít vzor, idol, někoho, koho mohu obdivovat
16

  

 

Další možné dělení potřeb dle Heluse: 

 Potřeby nižší, primární: potřeba jídla, pití, tekutin, spánku, odpočinku, aktivity, 

sexuálního uspokojení. Dle Heluse jsou tyto potřeby cyklické a je vyžadováno 

jejich opakované naplňování. 

 Potřeby orientující nás do světa druhých lidí, mezilidských vztahů: v primárním 

případě souvisí s matkou či pečující osobou, patří sem potřeby mezilidské 

důvěry, spolehnutí, lásky, sounáležitosti, empatie. 

 Potřeby vyšší – rozvojové: vedou k vyšším cílům poznání – poznání pravdy, 

estetické, mravní poznání a seberozvoj. (Helus 2009, s. 145.).  

 

Uspokojování poznávacích a sociálních potřeb v MŠ, je prováděno za pomoci různých 

her s prosociálním zaměřením (hry kooperativní, didaktické, dramatické), ale též            

v jiných oblastech jako je environmentální, pohybová, hudební či výtvarná oblast. Při 

uspokojování potřeb je nutné respektovat daný stav a stupeň vývoje dítěte. Situaci, v níž 

se dítě nachází. Prostředí, kterým je obklopeno a jež na něj působí. Potřeby dítěte se tak 

stávají požadavky na péči o ně a určují nároky na toho, kdo o dítě pečuje. V mateřské 

škole tedy na učitelku/le.  

 

 

 

                                                           
16

 HELUS, Zdeněk. Psychologie: pro střední školy. Vyd. 3. Praha: Fortuna, 2003, 119 s. Učebnice 

(Fortuna). Str. 45. 
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Dělení potřeb dle Dunovského: 

Dunovský dělí potřeby do čtyř kategorií: 

 Základní biologické potřeby: dostatek kvalitní potravy, potřeba stimulace pro 

zdravý rozvoj a funkci organismu a to především v oblasti nervové, 

lokomočních a psychických aktivit, potřeba dostatečné obranyschopnosti 

(přirozená či uměle získaná). 

 Základní psychické potřeby:  

 Potřeba náležitého přívodu podnětů: uspokojuje přirozenou zvídavost dítěte.  

 Potřeba smysluplnosti světa: souvisí s řádem a smyslem v podnětech, dítěti by se 

tedy měly podněty předkládat pravidelně v určitém pořadí.  

 Potřeba jistoty: odráží se ve schopnosti dítěte navazovat kontakty s druhými 

lidmi a důvěřovat jim, jistota se vytváří především ve vztahu s matkou či 

pečující osobou.  

 Potřeba vědomí vlastní identity: výrazně se objevuje ve druhém a třetím roce 

života, dítě vnímá svou vlastní hodnotu a odvozuje ji z reakcí druhých lidí na 

jeho vlastní osobu, utvářená identita má vliv na další prožívání společenských 

vztahů.  

 Potřeba otevřené budoucnosti: předškolní děti mají výhled do své budoucnosti    

v krátkém časovém rozmezí a to se postupně zvětšuje. Vědomí otevřené 

budoucnosti vede dítě ke snaze učit se. Má – li dítě pocit uzavřené budoucnosti, 

může u něj dojít k apatii či rezignaci. 

 Základní sociální potřeby:  

 Potřeba lásky a bezpečí: poskytuje matka či pečující osoby.  

 Potřeba přijetí dítěte: takové jaké je, a to bezpodmínečně.  

 Potřeba identifikace: s vlastní osobou.  

 Základní vývojové potřeby: vedou k činnostem, jež jedince dále posunují        

a rozvíjejí. Tyto vnitřní potřeby jedince motivují k aktivitám, které procesem 

učení umožňují jedinci rozvinout současnou úroveň svých schopností a jejich 

posunutí vpřed.
17

  

 

                                                           
17

 DUNOVSKÝ, Jiří. Sociální pediatrie: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: Grada Pub., 1999. Str. 50 - 53.  
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Model potřeb podle Matějíčka a Langmeiera: 

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

funkce, byl vytvořen následující výčet potřeb. Nevztahují se však pouze k dětem, nýbrž 

i k dospělé populaci.  

 Potřeba stimulace: náležité množství kvalitních a proměnlivých podnětů, jejichž 

uspokojení vede k aktivitě.  

 Potřeba smysluplného světa: řád a smysl v podnětech umožňuje organismu 

učit se, nabývat zkušeností a přizpůsobovat se životnímu prostředí.  

 Potřeba životní jistoty: u člověka je uspokojována především v citových 

vztazích.  

 Potřeba identity: vědomí vlastního „já“, vlastní hodnoty, společenské prestiže. 

Uspokojení je podmínkou sebeúcty a sebevědomí 

 Potřeba otevřené budoucnosti: potřeba naděje a životní perspektivisty, jejichž 

ztráta vede k uzavřené budoucnosti a zoufalství. 
18

  

 

Z tohoto dělení, je patrné, že rozličné modely potřeb spolu souvisí a jsou si podobné. Je 

tedy nutné, se s nimi seznámit a určit si vyhovující model. 

Uspokojování potřeb dítěte by mělo být samozřejmostí běžného dne v rodině                  

i v mateřské škole. Mateřská škola by měla pracovat dle určitého modelu potřeb, který 

si sama určí a jež se pro ni stane dobrou pomůckou a vodítkem.  

 

 

5.2   Socializace předškolního dítěte a jeho motivace 

 

„Socializace je celoživotní proces, v jehož průběhu si jedinec osvojuje specificky lidské 

formy chování a jednání, jazyk, poznatky, hodnoty, kulturu a začleňuje se tak do 

společnosti. Realizuje se hlavně sociálním učením, sociální komunikací a interakcí,        

i nátlakem.“ (Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 216.). 

                                                           
18 MATĚJÍČEK, Z, LANGMEIER, J, Počátky našeho duševního života, Praha, Panorama, 1986. Str. 35-36. 
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„Motivace: souhrn dynamických faktorů, jež určují chování jedince, závisí na vnitřních 

a vnějších podnětech. Na počátku jednání není jediná příčina, ale celý soubor faktorů 

vědomých a nevědomých, fyziologických, intelektových, emočních a sociálních, které 

jsou ve vzájemné iterakci“. (Norbert Sillamy, 2001, s. 121.).  

„Motivace výkonu: výkon jedince je motivován vnitřními faktory (zejm. potřebami), 

jednak faktory vnějšími. Probíhá v několika fázích: vzbuzení některých potřeb, 

posouzení vlastních možností, očekávání uspokojení potřeb, rozhodnutí vykonat 

příslušnou činnost. Patří sem potřeba samostatnosti, kompetence, úspěšného výkonu     

a vyhnutí se neúspěch a někdy i vyhnutí se úspěchu“. (Průcha, Walterová, Mareš, 1995, 

s. 212.).  

Motivy jsou tedy vnitřní hybné síly jednání a chování člověka, jsou bezprostřední 

pohnutkou k lidské činnosti či jednání, podněcují k psychické aktivitě. Impulsy = 

motivy, které nám vycházejí z nitra. Stimuly = motivy přicházející z okolního prostředí. 

Motivace = aktivita člověka vyvolaná motivem a končící realizací.  

Po narození je člověk vybaven základními biologickými funkcemi a brzy je schopen 

samostatné, biologické existence. Bez socializace by se však nikdy nestal lidskou 

bytostí. Dítě se v průběhu socializace vybavuje rozsáhlým souborem praktických           

i teoretických poznatků a schopností, formují se jeho vlastnosti, postoje a utváří si 

vlastní žebříček hodnot. Prvním a nejdůležitějším činitelem, který se na socializaci 

podílí, je rodina. Rodina ovlivňuje jedince záměrně i nezáměrně od narození a podle 

názorů mnoha odborníků je její vliv rozhodující pro celý budoucí život. Velmi důležitou 

interakcí je vazba mezi matkou a dítětem. 

Základní sociální potřeby jsou úzce spjaty s potřebami psychickými. Někdy mohou 

splývat a být označovány jako psychosociální. Sociální potřeby jsou uspokojovány        

v souvislosti se společností. Nejvýznamnější sociální potřebou u dítěte je potřeba lásky 

a bezpečí, poskytovaná jeho vlastním člověkem (rodič, matka), zde je vidět úzká vazba 

na již zmíněnou interakci matka – dítě. Důležitou sociální potřebou, i když přesahující 

do jiných oblastí, je potřeba osvojit si od nejútlejšího věku zdravý životní styl. 

Potřeby sociálně-psychologické - do jisté míry získané (např. potřeba citového vyžití, 

sebeuplatnění, senzorické stimulace, sociálního kontaktu, prožívání a poznávání). 

Dle Heluse se potřeba citového vyžití (lásky, afiliace) projevuje jako touha být              

v bezpečí, být chráněn, mít se kam uchýlit, mít "citový přístav", mít sociální odezvu. 
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Pro malé dítě je to matka, pro dospělého manželský druh. Zvláště důležité je uspokojení 

této potřeby v raném dětství, kdy se vytvářejí základy osobnosti. Stav dlouhodobého 

citového strádání, který nazýváme emoční deprivací, má závažné negativní důsledky na 

celý psychický vývoj jedince. Bývá příčinou hypersenzitivity nebo hyposenzitivity. 

Proto je zdůrazňováno "emoční zakotvení" jako předpoklad zdravého vývoje osobnosti, 

především tzv. normosenzitivity. 

Potřeba sebeuplatnění je velmi silná a významná lidská potřeba. Projevuje se snahou po 

dosažení pracovních, společenských a životních úspěchů, touhou po uznání a obdivu 

druhých lidí. Podle Adlerovy tzv. individuální psychologie je touha po sebeuplatnění, 

resp. touha po moci, dominantní, nejhlubší pohnutkou veškerého chování člověka. 

Souvisí s ní potřeba sebeúcty, sebeutváření a seberealizace, potřeba prestiže, dobré 

pověsti, úspěchu. 

Potřeba sebeuplatnění se uspokojuje také vlastněním finančních prostředků, zisků          

a určitých předmětů, např. auta, domu atp. Toto vlastnictví představuje nonverbální 

komunikaci, je symbolem úspěšnosti a zdrojem prestiže. 

Potřeba prožívat, resp. užívat, je vlastně potřebou zábavy, zážitků a dojmů, potřebou 

uvolnění nahromaděného napětí.
19

  

Nejdůležitějším socializačním činitelem je pro dítě jeho rodina. „Socializační působení 

rodiny provází celá řada dalších vlivů, prosazujících se mimoděk, aniž o nich okolí 

cokoli tuší. Tyto vlivy vytvářejí rysy a vlastnosti osobnosti, které mohou vlastní 

socializační působení zesilovat, ale i oslabovat. V každém případě vtiskují socializující 

se osobnosti zvláštnosti její povahy, dotvářejí její svéráz.“ (Helus 2003, s. 98.). 

 

 

5.3   Potřeby dítěte v mateřské škole 

 

Primární úloha v uspokojování potřeb patří rodině. Předškolní dítě tráví často část dne  

v mateřské škole. Je tedy její povinností, uspokojit většinu každodenních potřeb dítěte. 

K tomu je třeba tyto potřeby znát, znát jednotlivé děti a jejich specifika.  

                                                           
19

 HELUS, Zdeněk. Psychologie: pro střední školy. Vyd. 3. Praha: Fortuna, 2003. Učebnice (Fortuna). 

Str. 45 -  46. 
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Na základě těchto poznatků volí mateřská škola způsoby uspokojování. Informace                  

o potřebách dítěte získává z obecné vývojové psychologie, z informací rodičů,               

z pozorování dítěte a diagnostiky jeho projevů. 

Ne všechny děti mají stejné potřeby, mateřská škola je tedy nemůže uspokojovat 

hromadně, to je vlastně podstata individuálního přístupu k dítěti. Je vhodné, aby 

pracovníci školy měli teoretické znalosti o potřebách. Úkolem učitelů v mateřských 

školách je zabývat se dětskými potřebami, především jejich uspokojováním a dbát na 

zdravý duševní vývoj svěřených dětí. Současně dodržovat státem určené normy, jakým 

způsobem se má institucionální předškolní výchova realizovat. Je to stát, který vytyčuje 

směr působení vychovatelů. Je otázkou, zda tlak, pod který stát dostává účastníky 

vzdělávání je v souladu s potřebami dětí.   
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Shrnutí teoretické části 

 

Vývoj předškolního dítěte je závislý na rodinné výchově a na kvalitě vzdělávacího 

systému. Rodina i škola je závislá na vzdělávací politice státu, na tom, jaké cíle 

vzdělávání společnost preferuje. Pro širší socializaci předškolního dítěte je důležité, 

jakou vzdělávací nabídku společnost poskytuje. 

V současné době mají tedy rodiče možnost vybrat si vzdělávací zařízení pro své dítě. 

Stále více rodičů zvažuje, kam své dítě přihlásí. Nabízí se jim možnost výběru mateřské 

školy, jejímž zřizovatelem je obec či mateřské školy soukromého zřizovatele. 

Zmiňované sektory se od sebe liší nejen výší financí za poskytované předškolní 

vzdělávání, ale především vzdělávací nabídkou. Zda při výběru rodiče uvažují               

o uspokojování potřeb dětí, sleduje praktická část diplomové práce.   
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I.  PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 

1.   Cíl výzkumu 

 

Změny po roce 1989 byly způsobeny stavem a náladou ve společnosti. Veřejnost toužila 

po obnově a inovaci školského systému. Vznikla vysoká potřeba vychovávat a vyučovat 

jinak. Spolu s touto potřebou se objevila potřeba podnikat a to i ve spojení se školskou 

problematikou. Vznikalo mnoho soukromých předškolních zařízení, která měla na 

počátku často pouze ideály a chuť odlišit se. Nepočítala však s nutností ekonomické 

prosperity. Mnohá soukromá předškolní zařízení proto zanikla, oproti tomu vznikala                

a dále vznikají jiná, další.  

Cíl edukačního procesu mají soukromá i státní zařízení společný – dobře vychovávat, 

vyučovat a připravovat své žáky. Individuálně přistupovat k výuce a co nejvíce využívat 

projektové vyučování i prožitkové učení. Kromě tohoto se musí soukromá předškolní 

zařízení vypořádat s nutností svojí prosperity a efektivity. Může zde tedy docházet ke 

střetu zájmů. Představitelé managementu i učitelé soukromých mateřských škol se 

orientují v problematice uspokojování dětských potřeb. Avšak vzniká obava, že 

vzhledem k ekonomické prosperitě svých zařízení, vzdělávací práci mnohdy 

přizpůsobují více požadavkům klientů = rodičům dětí. 

Síla vlivu rodičovské veřejnosti na edukační proces sílí. Škola a rodina v něm mají být 

partnery, avšak vždy tomu tak není. Může se stát, že rodič svým nekompetentním 

názorem požaduje změny, které nejsou pozitivní. Situace může vést i ke konfliktu.       

V takových případech je třeba otevřít diskusi a přesvědčivě obhájit svůj názor. Mateřské 

školy zřizované obcemi mají výhodu v tom, že nejsou tolik finančně závislí na rodičích 

svých dětí. Přesto, že otevírají své školy veřejnosti, je zde větší předpoklad, že primárně 

uspokojují potřeby dětí a svou vzdělávací práci orientují tímto směrem.  

„Vztahy rodičů a učitelů mohou být tedy založeny na důvěře za příznivých podmínek.   

K tomu patří, že nepomáhají jen rodiče učitelům, ale i učitelé rodičům. Jako potřebují 

školy podporu rodin, potřebují rodiny podporu škol. V této vzájemné pomoci se 

osvědčuje společná odpovědnost za děti rodičů, které jsou současně žáky svých učitelů.“ 

(Brezinka, 1996, s. 151.).   
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Nalezení odpovědí na výše uvedené myšlenky, bylo podnětem k vypracování 

diplomové práce a stanovení cíle výzkumného šetření. 

        

Cílem výzkumné části je získat od respondentů podněty a důvody k výběru 

předškolního zařízení a stanovit výběrová pozitiva i negativa. Zjistit, zda jsou ve 

sledovaných zařízeních (soukromých i státních) opomíjeny či naplňovány potřeby 

dětí a vzájemně je porovnat. Podchytit důvody výsledného stavu. Na základě 

dotazníkového a anketního šetření ověřit stanovené hypotézy a provést analýzu 

zjištěných faktů.    

 

  

2. Metodologie výzkumu 

 

2.1  Formulace hypotéz 

 

Na základě vytyčeného cíle, byly stanoveny tyto hypotézy.  

 

H1: Předpokládám, že do soukromých mateřských škol chodí děti rodičů, kteří 

pečlivě zvažují obsah vzdělávací nabídky a uspokojování potřeb svých dětí.  

 

H2: Vycházím z předpokladu, že vzdělávací práce je v soukromých mateřských 

školách nejvíce ovlivněna ekonomikou školy a její potřebou prosperovat. 

 

H3: Předpokládám, že v mateřských školách zřizovaných obcemi jsou více 

sledovány potřeby dětí.  
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K ověřování hypotéz byly zvoleny tyto dílčí cíle: 

 

C1: Zjistit od respondentů (rodičů) podněty a důvody výběru předškolního zařízení       

a s tím související pozitiva i negativa. 

 

C2: Zjistit od respondentů (učitelů a managementu) ze soukromých předškolních 

zařízení, zda potřeba prosperity ovlivňuje jejich vzdělávací práci v souvislosti                

s uspokojováním potřeb dětí či jejich klientů (rodičů).  

      

C3: Zjistit od respondentů (učitelů a managementu) ze státních mateřských škol, zda je 

jejich vzdělávací práce více orientována na uspokojování potřeb dětí.  

 

 

K dílčím cílům byly stanoveny tyto úkoly: 

 

U1: provést v 10 soukromých předškolních zařízeních dotazníkové a anketní šetření 

směřované k rodičům dětí, učitelům a jejich managementu. 

 

U2: provést v 10 mateřských školách zřizovaných obcemi dotazníkové a anketní šetření 

směřované k rodičům dětí, učitelům a jejich managementu. 

 

 

2.2   Volba výzkumných metod 

 

Výzkumný vzorek byl vybrán zcela záměrně ve Středočeském kraji. Byli osloveni 

respondenti z řad rodičovské veřejnosti, učitelů a managementu z mateřských škol 

zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení ze soukromého i státního sektoru. 

Vyhodnocování zjištěných faktů a následná analýza byla prováděna zvlášť pro 

soukromý a zvlášť pro státní sektor tak, aby bylo možné výsledná zjištění vzájemně 

porovnat. K získání potřebných informací byla zvolena forma dotazníkového                 

a anketního šetření. Vybrány a sledovány jsou potřeby dětí z předškolních zařízení 

jmenovaných sektorů.   
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Dotazníkové a anketní šetření:  

 

Nejčastější metodou získávání dat v pedagogickém výzkumu je dotazník. Chrástka 

uvádí, že se jedná o způsob písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí. 

Otázky v dotazníku se mohou vztahovat k jevům vnějším (názory učitelů …) či k jevům 

vnitřním (postoje, motivy ….). Vždy však je třeba otázky pečlivě promyslet a přesně 

formulovat.
20

  

Tato metoda byla zvolena především pro svou dostupnost a srozumitelnou konstrukci, 

která umožňuje shromažďování dat od velkého počtu respondentů. 

Zkoumáno bylo celkem 10 předškolních zařízení ze soukromého sektoru a 10 

předškolních zařízení ze sektoru státního.  

Dotazník byl rozdán rodičům z obou jmenovaných sektorů, v každém zařízení bylo 

rozdáno celkem 20 dotazníků. Rodiče odpovídali anonymně a své odpovědi vhazovali 

do připravené sběrné schránky. 

Anketa byla provedena mezi učiteli a managementem z obou jmenovaných sektorů. 

Učitelé odpovídali anonymně, vyplněnou anketu vhazovali do sběrné schránky či 

odesílali elektronicky. Představitelé managementu předávali anketu osobně či odesílali 

elektronicky. 

Rodičům ze soukromého i státního sektoru bylo rozdáno celkem 400 dotazníků. 

Vráceno zpět jich bylo 230.  Návratnost dotazníků od rodičů ze soukromého i státního 

sektoru byla tedy 57,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 CHRÁSTKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. Vyd. 1. Grada Publishing a.s., 2007,  Str. 

163. 
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Otázky z dotazníkového a anketního šetření 

 

Rodiče odpovídali na tyto otázky: 

 

1. Jste muž či žena?                 

2. Víte, co to jsou fyziologické potřeby dítěte? 

3. Které aspekty považujete pro vaše dítě v MŠ za důležité? (pitný režim, 

pravidelná strava, odpočinek, podnětné prostředí pro hru) 

4. Souhlasíte s režimem vaší MŠ týkajícího se odpočinku dětí? 

5. Považujete hru dítěte předškolního věku za důležitou? 

6. Jste spokojeni se vzdělávací nabídkou vaší mateřské školy?  

7. Vyhovuje vám provozní doba vaší mateřské školy? 

8. Kolik hodin denně tráví vaše dítě v mateřské škole? (4, 5, 6, 7, více než 7: 

uveďte kolik)  

9. Jakým aktivitám se vaše dítě věnuje ve svém volném čase? 

10. Podle čeho jste vybírali pro vaše dítě mateřskou školu? (podle vzdělávací 

nabídky, podle místa bydliště, jiný důvod) 
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Vyhodnocení návratnosti dotazníkového šetření směřovaného k rodičům souhrn obou 

sektorů 
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celkem rozdáno 400

   

 

Rodičům ze soukromého sektoru bylo rozdáno celkem 200 dotazníků. Vráceno zpět jich 

bylo 136. Návratnost dotazníků od rodičů ze soukromého sektoru byla tedy 68%. 
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Rodičům ze státního sektoru bylo rozdáno celkem 200 dotazníků. Vráceno zpět jich 

bylo 94. Návratnost dotazníků od rodičů ze státního sektoru byla tedy 

47%
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Vyhodnocení návratnosti ukazuje, zda rodiče mají zájem o vzdělávání svých dětí či 

nikoliv. Podle výše uvedených grafů a procentuálního vyčíslení návratnosti je patrno, že 

rodiče dětí ze soukromého sektoru mají větší zájem o vzdělávání svých dětí. Tuto 

myšlenku je možno podložit i faktem, že právě tito rodiče jsou ochotni platit za 

předškolní vzdělávání mnohem vyšší částky, než rodiče dětí ze státního sektoru.           

V soukromém sektoru na dotazník odpovědělo o 21% více rodičů, než v sektoru 

státním. 
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Učitelky/lé  odpovídali na tyto otázky: 

 

1. Jste muž či žena?               

2. Víte, co jsou potřeby dítěte? 

3. Pracujete podle konkrétního modelu uspokojování dětských potřeb (Maslow, 

Helus, Dunovský) 

4. Které aspekty považujete pro dítě v MŠ za důležité? (dobré mezilidské vztahy na 

pracovišti, podnětné prostředí, vyvážený režim dne, jiné) 

5. Poskytuje Vám MŠ podmínky pro uspokojování všech fyziologických potřeb 

dětí? V případě, že ne rozveďte. 

6. Daří se Vám u dětí zajistit potřebu bezpečí a jistoty? V případě, že ne, rozveďte. 

7. Domníváte se, že je pro děti důležité uspokojit potřebu uznání a vážnosti?  

8. Patří do předškolního vzdělávání potřeba seberealizace? 

9. a) Považujete hru dítěte předškolního věku za důležitou a dáváte dětem 

dostatečný prostor? Jestliže ne, rozveďte. b) Poskytují rodiče dle Vašeho názoru 

dětem dostatečný prostor pro hru? (ano, hru dítěte považují za přirozenou           

a rozvíjející; ne, hru dítěte považují za zbytečnou; ne, děti mají mnoho řízených 

aktivit). c) Souhlasíte, aby Vaše MŠ nabízela kroužky pro děti? (vyberte 

variantu) 

10.  Jsou děti, dle Vašeho názoru, ve větší míře přetěžovány kroužky a řízenými 

aktivitami, do kterých je rodiče přihlásí?  
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Vyhodnocení návratnosti ankety směřované k učitelům souhrn obou sektorů 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

rozdáno 
anket. listů

vráceno zpět návratnost %

72

54

75

návratnost 75%

vráceno zpět 54

celkem anket. listů 72

 

      

Učitelům ze soukromého sektoru bylo rozdáno celkem 30 anketních lístků. Vráceno 

zpět jich bylo 24. Návratnost dotazníků od rodičů ze státního sektoru byla tedy 80%. 
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Učitelům ze státního sektoru bylo rozdáno celkem 42 anketních lístků. Vráceno zpět 

jich bylo 30. Návratnost dotazníků od rodičů ze státního sektoru byla tedy 
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Vyhodnocení návratnosti u učitelů poukazuje na vyšší zájem z řad soukromého sektoru, 

který je podložen uvědoměním si nutnosti spokojených klientů = rodičů dětí. Tito 

učitelé vědí, že je existence soukromého zařízení na spokojenosti svých klientů závislá  

a tudíž lépe chápou důležitost dotazníkových a anketních šetření, která vedou ke 

získávání zpětné vazby.  
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Představitelé managementu odpovídali na tyto otázky: 

 

1. Jste muž či žena? 

2. Ovlivňuje nutnost efektivity a prosperity management Vaší školy v souvislosti 

se vzdělávacím procesem? 

3. Ovlivňují požadavky rodičů vzdělávací nabídku Vaší školy? 

4. Ovlivňují požadavky rodičů množství nabízených aktivit, kroužků pro děti 

apod.? (Vyberte variantu)  

5. Zabýváte se uspokojováním potřeb dětí či ve větší míře uspokojováním potřeb 

rodičů? (Vyberte variantu) 

6. Provozní doba je stanovena více pro potřeby dětí či rodičů?  

7. Kolik hodin v průměru denně tráví většina dětí ve Vaší MŠ? (5, 6, 7, 8, 9 a více) 

8. Vytváříte ŠVP tak, aby byly uspokojovány potřeby dětí? (Vyberte variantu) 
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Vyhodnocení návratnosti ankety směřované k představitelům managementu z obou 

sektorů.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

rozdáno dot. vráceno zpět návratnost v %

20 20

100
návratnost 100%

vráceno zpět 20

rozdáno dotazníků 20

  

 

 

Představitelům managementu ze soukromého sektoru bylo rozdáno 10 anketních lístků 

a vráceno zpět jich bylo také 10. Návratnost byla tedy 100%.  
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Představitelům managementu ze státního sektoru bylo rozdáno 10 anketních lístků          

a vráceno zpět jich bylo také 10. Návratnost byla také 100%.  
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Návratnost ankety managementu z obou sektorů potvrzuje, že řídící pracovníci si velice 

dobře uvědomují, jak důležité je mít dobrou pověst předškolního zařízení a spokojené 

děti i jejich rodiče.  
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3. Vlastní výzkum 

 

 

3.1 Popis zkoumaného vzorku 

 

Výzkumný vzorek obsahoval respondenty z řad rodičovské veřejnosti učitelů                 

a představitelů managementu z 10 soukromých předškolních zařízení a z 10 mateřských 

škol zřizovaných obcemi. Všechna oslovená předškolní zařízení jsou zařazena ve 

školském rejstříku. Před vlastní realizací výzkumu byli představitelé managementu 

jednotlivých zařízení osobně či elektronickou formou požádáni o spolupráci na 

výzkumné části diplomové práce. 

Všichni respondenti (rodiče, učitelé i management) byli seznámeni s problematikou 

práce i s jejími cíli a bylo jim sděleno, že dotazníkové a anketní šetření bude využito 

pouze k účelům diplomové práce. 

 

    

3.2 Vyhodnocení otázek, analýza a interpretace zjištěných výsledků 

 

Vyhodnocení jednotlivých otázek v dotazníkovém šetření pro rodiče a jejich grafické 

znázornění. S. S. = soukromý sektor, St. S. = státní sektor 
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S. soukromý  

32%

68%

Procentuelní zastoupení žen a mužů ot. 1 

muži S. S.

ženy  S. S.

 

  

 S. státní   

24%

76%

Procentuelní zastoupení žen a mužů ot. 1

muži St. S.

ženy St. S.

                       

 

 

Toto vyhodnocení ukázalo, že v soukromém sektoru odpovídalo na dotazník větší 

procento mužů, než v sektoru státním. V soukromém sektoru je patrně více mužů, kteří 

se zajímají o vzdělávání svých dětí, než v sektoru státním. Tato skutečnost vede 

k myšlence, že se jedná především o podnikatele, kteří přičítají vysokou důležitost 

dobrému vzdělání svých potomků.  
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S. soukromý    

100%

68%

Fyziologické potřeby dítěte ot. 2

ví, co jsou F. P. S. S.

F. P. = jíst, pít, vyměšovat S. S.

     

 

       

S.státní  

100%

67%

Fyziologické potřeby dítěte ot. 2

ví, co jsou F. P. St. S.

F. P. = jíst, pít, vyměšovat St. S.

 

 

 

Rodiče z obou sektorů znají fyziologické potřeby dětí a umí si pod tímto pojmem 

konkrétní potřeby představit. Rodiče z obou sektorů odpovídali velice podobně. 
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S. soukromý   

35%

65%

Důležité aspekty ot. 3

nedůležitý a. = dostatečný 
odpočinek S. S.

důležité a. = pití, strava, 
prostředí, odpočinek S. S.

 

 

S. státní  

29%

71%

Důležité aspekty ot. 3

nedůležitý a. = dostatečný 
odpočinek St. S.

důležité a. = pití, strava, 
prostředí, odpočinek St. S.

 

 

Graf ukazuje přetíženost dětí. Rodiče z obou sektorů uvedli jako nedůležitý aspekt 

dostatečný odpočinek dětí. Soukromý sektor převýšil státní o 6%. Současní rodiče chtějí 

mít děti co nejvíce zaměstnané a velice u dětí podceňují potřebu odpočinku.    
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S. soukromý    

20%

80%

Režim MŠ ot. 4

nesouhlasí s režim MŠ S. S.

souhlasí s režimem MŠ S. S.

 

 

S. státní  

36%

64%

Režim MŠ ot. 4

nesouhlasí s režim MŠ St. S.

souhlasí s režimem MŠ St. S.

 

 

 

S režimem mateřské školy nesouhlasí větší procento rodičů ze státního sektoru, rodiče 

ze sektoru soukromého převýšili o 16%. Nesouhlas rodičů byl v dotaznících spjat 

nejvíce s odpočinkem dětí po obědě. Dále si někteří rodiče dětí ze státního sektoru přáli 

odpolední řízené bloky, jak je znali ze soukromých předškolních zařízení, která děti      

v minulosti navštěvovaly. Právě zde se ukázala neznalost rodičů vzhledem k potřebám 
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dětí (potřeba odpočinku a hry) a také zde vyvstala nutnost prosperity soukromých 

zařízení, jež v některých případech nabízejí velmi mnoho aktivit (např. odpolední řízené 

bloky), aby byl uspokojen zájem rodičovské veřejnosti = klientů školy. 

  

S. soukromý      

85%

15%

Posouzení důležitosti dětské hry ot. 5

hra = důležitá S. S.

hra = nedůležitá S. S.

          

S. státní     

96%

4%

Posouzení důležitosti dětské hry ot. 5

hra = důležitá St. S.

hra = nedůležitá St.S.

 

 

Určité procento rodičů podceňuje význam, nutnost a potřebu dětské hry. V tomto směru 

převýšil soukromý sektor o 11% sektor státní. Některým rodičům připadá hra zbytečná 
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a považují ji za ztrátu času. Zde je na místě odbornost a takt pedagogů, kteří rodičům 

vysvětlí, co hra v dítěti rozvíjí, jak napomáhá k osvojování životních rolí, kolektivnímu 

soužití a především co se dítě jejím prostřednictvím učí a co získává.  

 

S. soukromý 

100%

0%

Spokojenost se vzdělávací nabídkou ot. 6

spokojeno S. S.

nespokojeno S. S.

 

S. státní 

65%

35%

Spokojenost se vzdělávací nabídkou ot. 6

spokojeno St. S.

nespokojeno St. S.
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Rodiče dětí ze soukromého sektoru velice zvažují vzdělávací nabídku předškolních 

zařízení a vybírají tu, která jim vyhovuje. Naopak rodiče dětí za státního sektoru 

dochází zpravidla do předškolního zařízení v místě bydliště, často u nich rozhoduje výše 

nutných financí vydaných za předškolní vzdělávání, které občas upřednostní před 

obsahem vzdělávací nabídky. Nespokojených rodičů ze státního sektoru bylo 35%, 

oproti tomu ze soukromého sektoru 0%.  

 

S. soukromý 

100%

0%

Spokojenost s provozní dobou ot. 7

spokojeno S. S.

nespokojeno S. S.

 

  

S. státní  

67%

33%

Spokojenost s provozní dobou ot. 7

spokojeno St. S.

nespokojeno St. S.
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Zde je vidět, že rodiče dětí ze soukromého sektoru zvažují i tento aspekt a je pro ně 

důležité, aby jim provozní doba zvoleného předškolního zařízení vyhovovala. Naopak 

33% rodičů ze státního sektoru je s provozní dobou nespokojeno a chtěli by ji 

prodloužit.  

 

S. soukromý  

74%

26%

Počet hodin strávených v MŠ ot. 8

8 - 9 hodin denně S. S.

jiná odpověď S. S.

 

S. státní  

66%

34%

Počet hodin strávených v MŠ ot. 8

7 - 8 hodin denně St. S.

jiná odpověď St. S.

 

Děti rodičů ze soukromého sektoru tráví v MŠ až 9 hodin denně a děti ze státního 

sektoru tráví v MŠ až 8 hodin denně. V obou případech šetření probíhalo ve všech 
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věkových skupinách. Výsledek znázorňuje, že dětské potřeby zohledněny nebyly ani     

v jednom z uváděných sektorů. 

 

S.soukromý 

75%

25%

Počet řízených aktivit ve volném čase ot. 9

3 - 4 aktivity týdně S. S.

jiná odpověď S. S.

 

  

S.státní  

66%

34%

Počet řízených aktivit ve volném čase ot. 9

2 - 3 aktivity týdně St. S.

jiná odpověď St. S.

 

Ukazuje se, že ani rodiče dětí se soukromého, ani rodiče ze státního sektoru potřeby dětí 

v tomto směru nerespektují, naopak - děti velmi zatěžují řízenými činnostmi a vzhledem 

k počtu uváděných aktivit týdně, jim neposkytují dostatečný prostor pro volnou hru.  
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S.soukromý 

76%

24%

Podle čeho respondenti vybírali MŠ ot. 10

vzdělávací nabídka a cena S. S. 

jiná odpověď S. S.

 

S.státní 

100%

0%

Podle čeho respondenti vybírali MŠ ot. 10

podle místa bydliště St. S.

jiná odpověď St. S.

 

  

Poslední graf ukazuje, že rodiče ze soukromého sektoru jsou při výběru předškolního 

zařízení nejvíce ovlivněni vzdělávací nabídkou školy a výší školného, naopak ti ze 

státního sektoru vybírají podle místa bydliště.  
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Shrnující graf hodnotící dotazníkové šetření v soukromém a státním sektoru mezi 

rodičovskou veřejností 
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Z analýzy výsledků dotazníkového šetření k respondentům z řad rodičovské 

veřejnosti ze soukromého sektoru bylo zjištěno, že se zčásti potvrdila hypotéza 

číslo 1.  

 

H1: Předpokládám, že do soukromých mateřských škol chodí děti rodičů, kteří 

pečlivě zvažují obsah vzdělávací nabídky a uspokojování potřeb svých dětí.  
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Vyhodnocení jednotlivých otázek v anketním šetření pro učitele a jejich grafické 

znázornění. S. S. = soukromý sektor, St. S. = státní sektor 

S. soukromý  

0%

100%

Procentuelní zastoupení žen a mužů ot. 1

muži v S. S.

ženy  v S. S.

  

S. státní 

3%

97%

Procentuelní zastoupení žen a mužů ot. 1

muži v St. S.

ženy  St. S.

 

 V soukromém sektoru ve výzkumném vzorku nebyl zastoupen ani jeden muž. Ve 

státním sektoru bylo zastoupení mužů 3%. Obecně je mužů ve školství velmi málo,        

v předškolním školství jsou muži zastoupeni minimálně.  



72 
 

S. soukromý 

100%

75%

Potřeby dítěte ot. 2

ví, co jsou F. P.  S. S.

P. D. = potřeby bezpečí a jistoty 
S. S.

  

S. státní 

100%

30%

Potřeby dítěte ot. 2

ví, co jsou F. P.  St. S.

P. D. = fyziologické potřeby, 
psychické potřeby St. S.

 

              

Učitelé ze soukromého prostředí vědí, co jsou potřeby dítěte. Nejčastější odpověď byla 

fyziologické potřeby a potřeby bezpečí a jistoty. Učitelé ze státního sektoru také znali 

odpověď na zadanou otázku a nejčastěji uváděli fyziologické a psychické potřeby. 
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S.soukromý 

75%

25%

18 r. pracuje podle modelu potřeb ot. 3

Maslow S. S.

jiná odpověď S. S.

 

 S.státní 

43%

57%

13 r. pracuje podle modelu potřeb ot. 3

Maslow St. S.

jiná odpověď St. S.

 

  

Učitelé z obou sektorů nejčastěji pracují podle Maslow. pyramidy potřeb a uspokojují 

dětské potřeby od těch nejnižších směrem k vyšším. V soukromém sektoru pracuje dle 

modelu potřeb 18 respondentů a ve státním sektoru 13 respondentů.  
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S. soukromý 

83%

17%

Důležité aspekty ot. 4

dobré vztahy na pracovišti, 
prostředí a režim S. S.

jiná odpověď S. S.

 

 S.státní 

80%

20%

Důležité aspekty ot. 4

dobré vztahy na pracov., 
prostředí a režim St. S.

jiná odpověď St. S.

 

  

 

Učitelé z obou sektorů považují za důležité dobré vztahy, prostředí, klima na pracovišti 

a pro děti pravidelný denní režim.  
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S. soukromý 

100%

0%

Kolik % r. uvádí, že v MŠ má podmínky pro 
uspokojování všech F. P. ot. 5 

ano, má S. S.

ne, nemá S. S.

 

 S.státní 

100%

0%

Kolik % r. uvádí, že v MŠ má podmínky pro 
uspokojování všech F. P. ot. 5 

ano, má St. S.

ne, nemá St. S.

 

  

Vzhledem k přísným hygienickým kontrolám a bezpečnostním normám uvádí 100% 

respondentů z obou sektorů, že mají vhodné prostředí pro uspokojování fyziologických 

potřeb dětí.  
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S. soukromý 

92%

8%

Kolik % r. uvádí, že se jim daří zabezpečit 
potřeby bezpečí a jistoty ot. 6

ano, daří S. S.

ne, nedaří: vysoký počet dětí ve 
třídě S. S.

  

S.státní 

53%

47%

Kolik % r. uvádí, že se jim daří zabezpečit 
potřeby bezpečí a jistoty ot. 6

ano, daří St. S.

ne, nedaří: vysoký počet dětí ve 
třídě St. S.

 

  

Respondenti z obou sektorů shodně uvádí, že se jim dětské potřeby bezpečí a jistoty 

nedaří uspokojit především vzhledem k vyššímu či vysokému počtu dětí ve třídách. 

Procentuelní neúspěšnost je však v soukromém sektoru mnohem menší, než v sektoru 

státním. Zde je dobře vidět, že soukromé školy mají oproti státním mnohem nižší počty 

dětí ve třídách, což je dobré nejen pro uspokojování potřeb bezpečí a jistoty, ale též 

vzhledem k individualizaci edukačního procesu.    
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S. soukromý 

100%

0%

Kolik % r. uvádí ano (seberealizace) ot. 7

ano S. S.

ne S. S.

  

S.státní 

87%

13%

Kolik % r. uvádí ano (seberealizace) ot. 7

ano St. S.

ne St. S

  

 

Potřebu seberealizace za důležitější považují učitelé ze soukromého sektoru. 

Respondenti uvádí, že je důležité, aby u dětí podporovali sebevědomí a měli spokojené 

klienty (děti a jejich rodiče).  
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S. soukromý 

100%

0%

Kolik % r. uvádí ano (uznání a vážnost) ot. 8

ano S. S.

ne S. S.

 S. státní 

80%

20%

Kolik % r. uvádí ano (uznání a vážnost) ot. 8

ano St. S.

ne St. S.

  

Uspokojit potřebu uznání a vážnosti je důležité pro 100% učitelů ze soukromého 

sektoru, opět nejčastěji respondenti uvádí spokojené dítě = spokojený klient (rodič). 

Tuto skutečnost si neuvědomují někteří učitelé ze státního sektoru a uvedenou potřebu 

podceňují, neboť si neuvědomili, že má-li dítě pocit uznání a vážnosti, vzniká u něj 

zdravé sebevědomí a takové dítě má zároveň pocit bezpečí a jistoty.  



79 
 

S. soukromý 

63%

37%

Prostor pro hru/učitelé ot. 9 a

učitel/ka poskytuje prostor pro 
hru S. S.

učitel/ka neposkytuje prostor 
pro hru: velmi mnoho řízených 
aktivit S. S.

  

S. státní 

100%

0%

Prostor pro hru/učitelé ot. 9 a

učitel/ka poskytuje prostor pro 
hru

učitel/ka neposkytuje prostor 
pro hru: velmi mnoho řízených 
aktivit 

 

V soukromém sektoru se některým učitelům nedaří poskytnout dětem dostatečný 

prostor pro volnou hru dětí, jako nejčastější důvod uvádí příliš mnoho řízených aktivit   

v rámci běžného dne a tudíž nedostatek času pro ni. Naopak respondenti z řad učitelů  

ze státního sektoru mohou uspokojovat tuto dětskou potřebu zcela. 
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 S. soukromý 

0%

100%

Prostor pro hru/rodiče ot. 9 b

rodiče poskytují dětem 
dostatečný prostor pro hru S. S.

rodiče neposkytují dětem 
dostatečný prostor pro hru: 
kroužky a řízené aktivity S. S.

  

S. státní 

0%

100%

Prostor pro hru/rodiče ot. 9 b

rodiče poskytují dětem 
dostatečný prostor pro hru St. S.

rodiče neposkytují dětem 
dostatečný prostor pro hru: 
kroužky a řízené aktivity St. S.

 

Mínění učitelů z obou sektorů = rodiče dětem dostatečný prostor pro hru neposkytují. 

Respondenti shodně uvádí, že děti mají po odchodu z mateřské školy mnoho kroužků    

a řízených aktivit. Některé děti i dvě v jednom odpoledni.  
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S. soukromý 

100%

58%

Souhlas s kroužky ot. 9 c

s kroužky souhlasí S. S.

idealní počet kroužků: 2 
dopoledne a 3 odpoledne S. S.

   

S. státní 

100%

33%

67%

Souhlas s kroužky ot. 9 c

s kroužky souhlasí St. S.

idealní počet kroužků: 1-2 místo 
odpočinku St. S.

kroužky až po provozní době MŠ 
St. S.

  

Nutnost kroužků potvrzují respondenti z obou sektorů, důvodem jejich existence je       

v soukromém sektoru nutnost uspokojit požadavky klientů (rodičů) a s tím související 

prosperita předškolního zařízení, respondenty stanovený ideální počet je oproti sektoru 

státnímu vysoký. Ve státním sektoru považují kroužky za nutné pouze z důvodu 
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uspokojení poptávky rodičů, nejraději by kroužky měli až po provozní době MŠ, za 

ideální považují 1-2 místo odpočinku (pro starší děti).  

 

S. soukromý  

100%

0%

Kolik % r. uvádí, že jsou děti přetěžovány ot. 
10

ano S. S.

ne S. S.

 

S. státní 

100%

0%

Kolik % r. uvádí, že jsou děti přetěžovány ot. 
10

ano St. S.

ne St. S.
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Respondenti z obou sektorů jednotně uvádí, že děti jsou přetěžovány v množství 

kroužků, do kterých je rodiče přihlásí.  

 

  Shrnující graf hodnotící anketní šetření v soukromém a státním sektoru mezi učiteli. 
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Z analýzy výsledků anketního šetření mezi učiteli ze soukromého sektoru se  

potvrdila hypotéza číslo 2. Všichni z dotázaných učitelů soukromého sektoru, 

potvrdili, že jejich vzdělávací práce a denní program musí splňovat požadavky 

klientů (rodičů dětí).   

H2: Vycházím z předpokladu, že vzdělávací práce je v soukromých mateřských 

školách nejvíce ovlivněna ekonomikou školy a její potřebou prosperovat. 

  

 

 

 

Vyhodnocení jednotlivých otázek v anketním šetření pro představitele managementu      

a jejich grafické znázornění. S. S. = soukromý sektor, St. S. = státní sektor 
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S. soukromý 

20%

80%

Procentuelní zastoupení žen a mužů ot. 1

muži  S.S.

ženy  S.S.

  

S.státní 

0%

100%

Procentuelní zastoupení žen a mužů ot. 1

muži St.S.

ženy St.S.

   

 

Z výše uvedených grafů vyplývá, že v soukromém sektoru je mezi představiteli 

managementu více mužů, než v sektoru státním. 
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S. soukromý 

80%

20%

Prosperita ovlivňuje management ot.2

ano částečně  S.S.

ano zcela  S.S.

  

 

S. státní 

40%

60%

Prosperita ovlivňuje management ot.2

ano částečně  St.S.

ne St.S.

 

 

Anketní šetření jasně ukázalo, že soukromé mateřské školy musí prosperovat. S touto 

skutečností souvisí spokojenost jejich klientů (rodičů dětí). Prosperita = spokojenost 

klientů. Nutnost ekonomické prosperity a následná efektivita vlastní činnosti 

management soukromých předškolních zařízení ovlivňuje z velké části. Ve státních 

mateřských školách ředitelé tolik ovlivněni nejsou.    
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S. soukromý 

100%

0%

Požadavky rodičů ovlivňují vzdělávací 
nabídku ot.3

ano (kroužky a nabízené 
aktivity)  S.S.

ne S.S.

  

S.státní 

80%

20%

Požadavky rodičů ovlivňují vzdělávací 
nabídku ot.3

ano kroužky St.S.

ne St.S.

  

Soukromé mateřské školy jsou zcela závislé na spokojenosti svých klientů. S tímto 

tvrzením souvisí skutečnost, že při tvorbě vzdělávací nabídky přihlížejí k požadavkům 

rodičů svěřených dětí. Nejčastější odpověď byla, že vzdělávací nabídka je rozšířena dle 

požadavků rodičů o angličtinu, plavání, tenis a zařízení se snaží nabízet velké množství 

nadstandardních aktivit = odlišit se. Ve státním sektoru rodiče ovlivňují vzdělávací 
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nabídku podstatně méně, avšak i zde je přihlíženo na jejich požadavky. Státní mateřské 

školy nabízejí kroužky, většinou pouze z důvodu uspokojení zájmu rodičů.  

 

S.soukromý 

100%

0%

Kolik r. odpovídalo, že rozšiřují  množství 
nabízených aktivit a kroužků ot.4

100% r. rozšiřuje množství 
nabízených aktivit a kroužků 
S.S.

nerozšiřuje množství 
nabízených aktivit a kroužků 
S.S.

  

S.státní 

80%

20%

Kolik r. odpovídalo, že rozšiřují  množství 
nabízených aktivit a kroužků ot.4

ano (kroužky = uspokojení 
požadavků rodičů) St.S

ne St.S.

 

Z výzkumu v obou sektorech je patrné, že požadavky rodičů ovlivňují množství 

nabízených aktivit a kroužků. Soukromé mateřské školy se snaží mít nabídku co 
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nejpestřejší, naopak státní mateřské školy se snaží mít kroužků méně, aby nenarušovaly 

přímou výchovně - vzdělávací práci učitelů.  

 

S.soukromý 

60%

30%

10%

Prvotní uspokojování potřeb ot. 5 

60% r. odpovědělo, že 
uspokojují potřeby dětí, občas 
upřednostní  potřeby rodičů 

30% r. odpovědělo, že prvotně 
uspokojují potřeby klientů 
(rodičů) S.S.

10% r. odpovědělo, že prvotně 
uspokojují potřeby dětí  S.S.

  

S.státní 

0%

0%

100%

Prvotní uspokojování potřeb ot. 5 

0% r. odpovědělo, že uspokojují 
potřeby dětí, občas upřednostní  
potřeby rodičů 

0% r. odpovědělo, že prvotně 
uspokojují potřeby klientů 
(rodičů)

100% r. odpovědělo, že prvotně 
uspokojují potřeby dětí

 

V soukromém sektoru si představitelé managementu uvědomují nutnost uspokojování 

potřeb dětí, avšak občas jsou ovlivňováni požadavky rodičů. V některých zařízeních 

dokonce prvotně uspokojují požadavky rodičů a až po té potřeby svěřených dětí. 
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Naopak ve státních mateřských školách se management zabývá nejdříve uspokojováním 

potřeb dětí.  

S. soukromý 

100%

0%

Provozní doba stanovena pro potřeby dětí či 
rodičů ot.6

pro potřeby rodičů S.S.

pro potřeby dětí S.S.

 S. státní 

70%

30%

Provozní doba stanovena pro potřeby dětí či 
rodičů ot.6

pro potřeby rodičů St.S.

pro potřeby dětí St.S.

 

V soukromém sektoru je provozní doba stanovena více pro potřeby rodičů, ve státním 

sektoru je situace o něco lepší. 30% respondentů odpovědělo, že provozní doba je 

stanovena více pro potřeby dětí.    
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S. soukromý 

70%

30%

Počet hodin strávených v MŠ ot.7

průměrná docházka  9 hodin  
S.S.

jiná odpověď S.S.

   

S. státní 

80%

20%

Počet hodin strávených v MŠ ot.7

průměrná docházka 7 hodin 
St.S.

jiná odpověď St.S.

  

 

Dle průměrného počtu hodin strávených dětmi v mateřské škole v rámci běžného dne se 

dá usuzovat, že délka pobytu dětí v obou sektorech se neslučuje s jejich potřebami, je 

delší a to především v sektoru soukromém.   
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S. soukromý 

80%

20%

ŠVP vytvořen tak, aby byly uspokojovány 
potřeby dětí ot.8

ano částečně S.S.

ano zcela S.S.

  

S. státní 

ŠVP vytvořen tak, aby byly uspokojovány 

potřeby dětí ot.8
0%

100%

ano částečně St.S.

ano zcela  St.S.    
100%

  

Ve státním sektoru dbají při tvorbě ŠVP více na uspokojování potřeb dětí, než v sektoru 

soukromém.  

Z analýzy výsledků anketního šetření mezi představiteli managementu ze 

soukromého a státního sektoru se zčásti potvrdila hypotéza číslo 3.  

H3: Předpokládám, že v mateřských školách zřizovaných obcemi jsou více 

sledovány potřeby dětí.  

3.3  Ověření hypotéz 
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Z analýzy výsledků dotazníkového šetření k respondentům z řad rodičovské veřejnosti 

ze soukromého a státního sektoru bylo zjištěno, že se zčásti potvrdila hypotéza číslo 1.  

H1: Předpokládám, že do soukromých mateřských škol chodí děti rodičů, kteří 

pečlivě zvažují obsah vzdělávací nabídky a uspokojování potřeb svých dětí.  

Výzkum potvrdil, že rodiče dětí ze soukromého sektoru při výběru předškolního 

zařízení zvažují především obsah vzdělávací nabídky, dále přihlíží k výši školného. 

Tyto dva aspekty se potvrdily při výběru jako prvořadé, další aspekt je délka provozní 

doby zvažovaného zařízení. Potřebami se tito rodiče zabývají též, avšak při výběru 

občas zaměňují potřeby dětí s těmi svými. 

Zjištěná pozitiva: pestrá vzdělávací nabídka, přijatelné školné, delší provozní doba 

Zjištěná negativa: přetěžování dětí množstvím řízených aktivit, nedostatečný prostor  

                               pro hru, dlouhý celodenní pobyt dítěte v rámci běžného dne 

 

Z analýzy výsledků anketního šetření mezi učiteli ze soukromého a státního sektoru se  

potvrdila hypotéza číslo 2.  

H2: Vycházím z předpokladu, že vzdělávací práce je v soukromých mateřských 

školách nejvíce ovlivněna ekonomikou školy a její potřebou prosperovat.  

Všichni z dotázaných učitelů soukromého sektoru potvrdili, že jejich vzdělávací práce    

a denní program musí splňovat požadavky jejich klientů = rodičů. Jejich spokojenost = 

prosperita a ekonomická stabilita předškolního zařízení.  

Ve státních mateřských školách není vzdělávací práce ovlivněna potřebou ekonomické 

prosperity, zčásti ji však ovlivňují požadavky rodičů.  

 

Z analýzy výsledků anketního šetření mezi představiteli managementu ze soukromého  

a státního sektoru se zčásti potvrdila hypotéza číslo 3.  

H3: Předpokládám, že v mateřských školách zřizovaných obcemi jsou více 

sledovány potřeby dětí.  

Představitelé obou sektorů si uvědomují nutnost uspokojování potřeb dětí, přesto           

v soukromém sektoru často dávají přednost požadavkům rodičů před potřebami dětí. 

Výzkumem se potvrdilo, že ve státních mateřských školách jsou skutečně potřeby dětí 

více sledovány, avšak zcela uspokojovány také nejsou.  
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Závěr 

 

Mateřská škola prošla vývojem. V návaznosti na politické změny po roce 1989 se 

mateřské školy přeorientovaly od cílů stanovených pro jednotnou mateřskou školu 

zaměřenou na výkon, kolektivní soužití a školské metody práce, k cílům respektujícím 

individuality dětí, jejich konkrétní potřeby citové, vztahové i vzdělávací. Přesto vzniká 

obava, že je v současnosti vyvíjen na děti tlak nejen ze strany rodiny, ale též mateřské 

školy. Soukromá předškolní zařízení školy musí prosperovat, je tedy možné, že je 

mnohdy jejich management více ovlivňován potřebami klientů (rodičů) a ty nejsou vždy 

zcela v souladu s potřebami dětí.  

Výše uvedené skutečnosti a jejich průzkum byly předmětem praktické části diplomové 

práce. Výzkumným vzorkem byla nejen soukromá předškolní zařízení, ale též mateřské 

školy zřizované obcemi. 

Z celkové analýzy výzkumného šetření se potvrdily stanovené hypotézy zcela či zčásti. 

Byla zjištěna výběrová pozitiva i negativa a hlavní aspekty, které rodiče zvažují při 

výběru předškolního zařízení pro své děti. Dále byla porovnána soukromá a státní 

předškolní zařízení vzhledem k uspokojování potřeb dětí. Cíl práce byl tedy splněn 

zcela. 

Po realizovaném výzkumu lze tvrdit, že děti jsou celkově přetěžovány. Především 

množstvím řízených aktivit a kroužků, do kterých je rodiče přihlásí. Ze strany rodiny    

a mnohdy i ze strany školy se dětem nedostává dostatečného prostoru pro hru, volná hra 

je globálně podceňována. Trendem dnešní doby je co nejvíce děti vzdělat, tedy zatížit. 

Rodiče mnohdy v dobré víře poskytnout dětem co nejpestřejší vzdělávací                        

i volnočasovou nabídku, je zatíží neúměrně mnoho. Co se stane později s nervovou 

soustavou takto zatíženou již v raném dětství, již neřeší. Výzkum ukázal, že ani             

v předškolních zařízeních nejsou zcela uspokojovány potřeby dětí, neboť všeobecně 

platí, že pozice školy slábne a naopak pozice rodičovské veřejnosti sílí.  

Nelehkým úkolem tedy je, přesvědčit všechny účastníky pedagogického procesu           

o nutnosti změn ve výchovném působení. Nelze stagnovat a držet se ověřených postupů. 

Je třeba, zabývat se průzkumem jeho správnosti, případně jej doplňovat a především 
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pedagogickou diagnostikou zjišťovat, zda zmiňované výchovné působení vede              

k dosažení stanovených výchovných cílů. Každý učitel je zodpovědný sám sobě, 

rodičům svých žáků, ale též celé společnosti za své výchovné působení. 

Diplomová práce přináší vhled do světa dítěte a jeho potřeb. Vede k zamyšlení nad 

současnými výchovnými postupy. Rodičovskou veřejnost může upozornit na nebezpečí 

spojená s nadměrnou zátěží dětského organismu při vysokém počtu řízených aktivit. 

Výzkum byl proveden jen v menším vzorku předškolních zařízení. Dá se předpokládat, 

že závěry mohou platit i v ostatních regionech. K tomu by však bylo nutné, provést 

rozsáhlejší výzkum, který tato práce neposkytuje, avšak může být námětem pro hlubší 

průzkum uspokojování dětských potřeb. 
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