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Abstrakt 

Bakalářská práce Srovnání Montessori třídy a třídy běžné v rámci alternativní a tradiční 

mateřské školy porovnává tradiční třídu a Montessori třídu v rámci předškolního vzdělávání. 

Práce je rozdělená na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá základy 

vzdělávacího systému Marie Montessori zaměřeného na předškolní výchovu. Dále objasňuje 

cíle, metody a postupy výchovného systému tradiční mateřské školy. Druhá, praktická část, je 

zaměřená na výzkumnou metodu kvalitativní. Uvádí výsledky analýzy dokumentů, rozhovoru 

s učitelkami a výsledky pozorování režimu dne - atmosféry, řízení a typ jednotlivých činností, 

vybrané třídy tradiční i třídy Montessori. 
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The aim of this bachelor thesis - The comparison Montessori and an ordinary class in the 

alternative and traditional pre-school education is to compare a traditional class and a 

Montessori class in pre-school education. The thesis is divided into a theoretical and a practical 

part. The theoretical part deals with the basics of Marie Montessori’s education system focused 

on pre-school education. It further clarifies the objectives, the techniques and the methods of 

the education system of an ordinary nursery school. The second, practical, part, is focused on 

the qualitative research method. It presents the analysis of documents, the results of the 
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1 Úvod 

 

Předškolní vzdělávání je zejména v posledních letech velmi diskutovaným tématem. Veřejností 

je kritizován nedostatek míst, vysoký počet dětí ve třídách a možnost zavedení povinné 

předškolní docházky v posledním roce před nástupem dítěte do školy základní. Ačkoliv od 

revoluce došlo k mnohým změnám, které byly dle mého názoru v celém školství nejvýraznější, 

například vytvoření Rámcově vzdělávacího programu, zavádění heterogenních kolektivů, 

propagace individualizace dítěte, prožitkového učení a další, najde se stále mnoho rodičů, kteří 

nepokládají tradiční vzdělávací systéme za plně vyhovující, tudíž hledají pro své dítě 

alternativní mateřskou školu.  

Téma Srovnání Montessori třídy a třídy běžné v rámci alternativní a tradiční mateřské školy 

jsem zvolila s ohledem na aktuálnost, mé předchozí vzdělání a současné studium pedagogiky 

na Pedagogické fakultě univerzity Karlovy. Cílem mé práce je zjistit, jakým způsobem a do 

jaké míry se proměnilo tradiční vzdělávání, čím je ovlivněno a na co klade důraz v porovnání 

s vybraným alternativním systémem. Jako podklad mi bude sloužit Rámcový vzdělávací 

program a nejnovější vydání knih předních českých odborníků zabývajících se předškolním 

vzděláváním. Jako komparativní systém alternativního vzdělávání jsem si zvolila pedagogiku 

Marie Montessori.  

Jméno Marie Montessori je známé po celém světě. Školy této italské lékařky a pedagožky se 

těší přízni po celém světě. Jejím vzdělávacím systém prošly známé osobnosti jako Anna 

Franková, Thomas Edison, Eric Erickson, Jean Piaget nebo členové britské královské rodiny. 

Tyto školy jsou zaštiťovány organizací AMI (Association Montessori Internationale). V České 

republice nyní působí na sto státních i soukromých mateřských a základních škol, které spadají  

pod již zmíněnou AMI a Společností Montessori v Praze. Některé tradiční mateřské školy se 

snaží do svého systému zavést prvky její pedagogiky. Právě mateřské školy Marie Montessori 

bývají jednou z nejčastěji vyhledávaných alternativních mateřských škol.  

Tato práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. V teoretické části nejprve 

nastíním smysl a účel předškolního vzdělávání jako takového. Stručně shrnu jeho vývoj, dále 

se budu zabývat příčinou vzniku alternativního vzdělávání, které zaměřím na vzdělávání 

v mateřských školách. Další kapitola bude věnována osobnosti Marie Montessori, pilířům 
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jejího vzdělávání zaměřeným na předškolní výchovu a kritiku jejího systému. V následující 

kapitole popíši vzdělávání tradiční, jeho inovace, pokroky, zásady, ale také nedostatky. 

Poslední kapitola teoretické části bude věnovaná porovnání obou systémů - pohledu na dítě, 

roli učitele, volnou hru a další výrazné rozdíly.  

Pro praktickou, výzkumnou část jsem si zvolila dvě předškolní zařízení, jež reprezentují 

tradiční i Montessori systém. Montessori mateřská škola v Jablonci nad Nisou byla jednou 

z prvních Montessori mateřských škol v České republice a je jako jedna z mála školkou státní, 

zařazenou do sítě MŠMT. Zkušenost z Montessori mateřské školy bude srovnána s 

reprezentativním vzorkem školky tradiční - mateřské školy Horoměřice, v jejímž zájmu je 

pedagogika orientována na dítě. Hlavním cílem mého výzkumu bude porovnat postoj 

pracovníků k záměrům vzdělávání, dále porovnám vzdělávací úmysly, cíle, ke kterým obě 

školy směřují a prostředky, jež k tomu využívají. 
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2 Teoretická část 

2.1 Předškolní vzdělávání 

Základní institucí předškolního vzdělávání je mateřská škola. Mateřská škola realizuje 

vzdělávání pro děti staršího předškolního věku tj. od 3 do 6 let. Některé soukromé mateřské 

školy přijímají i děti mladší. Mateřské školy rozlišují „mladší děti“ a „předškoláky“ (děti 

v posledním roce před nástupem do základní školy). V mateřských školách můžeme také nalézt 

skupinu dětí, které k 1. září dovršily sedmi let a nezapočaly povinnou školní docházku na 

základní škole - dětí s odkladem školní docházky (Průcha, Koťátková, 2013). 

Předškolní vzdělání není v České republice povinné, přesto jsou mateřské školy navštěvovány 

90% dětí předškolního věku. Přednostně jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti rok 

před nástupem do základní školy. Tyto děti mají právní nárok na umístění do mateřské školy. 

Ve státních mateřských školách je pro ně poslední rok bezplatný. (Syslová, Borkovcová, 

Průcha, 2014). 

Pohled na předškolní vzdělávání se v průběhu let změnil. Dítě již není bráno jako pasivní 

subjekt, který má učitel za úkol zušlechtit a opracovat, rodiče přestávají mateřskou školu 

využívat pouze jako místo, kde je na dítě dohlíženo v době, kdy vykonávají pracovní činnost 

(Svobodová 2010). Naopak se do výchovy v mateřské škole aktivně zapojují, vznášejí 

požadavky, dotazy a připomínky. V ideálním případě rodič a učitelka dobře spolupracují. Dítě 

a rodič jsou považovány za rovnocenného partnera. Mnoho mateřských škol prohlubuje vztahy 

s rodinami v podobě společných výletů, slavností a akcí. Vzhledem k tomu, že dítě tráví v 

mateřské škole většinu dne, je proměna mateřských škol, přístup k dítěti a rodině, hodnocena 

velmi kladně. 

 Předškolní pedagogika je samostatný obor, který je možné studovat na mnohých středních 

pedagogických školách. Ve vzdělávání je možné pokračovat i na školách vyšších odborných a 

vysokých. V systému pedagogických věd má své místo. Je jednou z oblasti teorie a výzkumu 

obecné pedagogiky. Pracuje se základními kategoriemi a pojmy jako jsou cíle, metody, 

podmínky výchovy a profesní vybavenost učitele. Středem jejího zájmu je dítě předškolního 

věku, které je vychováno a vzděláváno ve vysoce pedagogizovaném prostředí mateřské školy 

(Průcha, Koťátková, 2013). 
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2.1.1 Historie mateřské školy v systému českého vzdělávání 

O „škole mateřské“ se zmiňoval již Jan Amos Komenský. Neměl však na mysli školu jako 

instituci, nýbrž doporučení rodičům, jak nejlépe vychovávat dítě před nástupem do školy. První 

zařízení pro předškolní děti, známé jako „opatrovny“, na území Čech byly zakládány v 19. 

století. Ve stejném století se začaly objevovat po vzoru Friedricha Fröbela „dětské zahrádky“ 

(Kindergarten) - původně zařízení pro děti a matky, které se zde učily správnou výchovu dětí. 

Dle historických pramenů byla první veřejná mateřská školka založena na popud Marie 

Riegrové Palacké roku 1869 v Praze. Tato školka fungovala na principu charity a jako 

opatrovnice zde působily Barbora Ledvinková a Marie Mullerová (Opravilová, Uhlířová, 

2010). 

V první třetině 20. století se výrazně o rozvoj předškolní pedagogiky zasloužily Anna Süssová, 

Ida Jarníková a Růžena Tesařová. Anna Süssová založila v Brně mateřskou školu, v níž byl 

podporován volný časový režim, který přihlížel náladě dětí, roční době a momentální situaci. 

Ve školce se káralo jen příležitostně a pro děti byl vytvořen prostor herny s možností volného 

pohybu a „pracovny pro řízené činnosti.“ Iva Jarníková se pak v knize Příručka pro mateřské 

školy pokusila shrnout metody a organizaci výchovné práce. Uspořádala také jako první látku 

na stanovené téma určenou pro projekt v mateřské škole. K reformaci předškolní pedagogiky 

výrazně přispěli Otokar Chlup a Václav Příhoda.  

Síť zařízení určených pro děti předškolního věku se postupně rozrůstala, takže před druhou 

světovou válkou fungovalo v českých zemích přes dva tisíce mateřských škol a jeslí. Díky 

vysokému počtu zaměstnaných žen - matek v 50. letech nastal prudký rozvoj mateřských škol. 

Vrchol tohoto růstu byl školní rok 1983/1984, kdy bylo v ČR 7592 mateřských škol. Obecně 

se soudí, že úroveň vzdělání během tohoto vývoje byla uspokojivá. Obsah i cíle předškolního 

vzdělávání byly vymezeny v pedagogickém dokumentu Program výchovné práce pro jesle a 

mateřské školy.  

Po roce 1989 došlo k výraznému poklesu počtu mateřských škol a dětí v nich pobývajících. 

Objevovaly se i názory zpochybňující důležitost předškolního vzdělávání. Nepříznivě se 

projevil i pokles porodnosti. Menší školky byly zavírány nebo slučovány.  

V posledních letech je trend zcela opačný. Zájemců o předškolní vzdělávání přibývá, mateřské 

školky však z nedostatku kapacity nezvládají tuto poptávku uspokojovat. V důsledku toho 

dochází ke vzniku menších soukromých či alternativních školek (Průcha, Koťátková, 2013). 
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2.1.2 Vznik a vývoj alternativního vzdělávání 

Pojmem „alternativní škola“ či „alternativní vzdělávání“ skrývá hned několik dalších koncepcí 

jako je netradiční škola, volná škola, svobodná škola, otevřená škola, nezávislá či inovativní 

škola aj. (Průcha, 2012). Snahy o změny, inovace a o alternativní řešení školy jako instituce 

můžeme pozorovat po staletí jako reakci na zafixování cílů, hodnot, obsahů, metod a forem 

vzdělávání. Alternativní škola se objevuje vždy, když dochází ke stabilizaci nějaké školy 

standardní - školy církevní a později školy státní. První alternativní školy bychom mohli nalézt 

mezi filozofy ve starověkém Řecku. Další pokusy o alternativní školy se objevily v Renesanci 

u Vittorina da Feltre, Ratka či Komenského. Za alternativní bychom mohli považovat i první 

jezuitské školy, které se později staly školami tradičními (Svobodová, Jůva, 1996). 

O alternativní škole jako takové hovoříme až na přelomu 19. a 20. století. Mezi první 

alternativní školy můžeme řadit školy založené Cecilem Reddiem, Hermannem Lietzem, 

Gustavem Wynekem a Paulem Geheebem. Tito představitelé se odkazovali převážně na dílo 

Rosseauo, Kantovo, Pestalozziho, Fröbelovo a Spencerovo. Za cíl výchovného snažení si kladli 

především změnu celkové orientace školy; nahrazení „školy učení“ za „školu tvůrčí“, která se 

projevovala v překonání strohého tradičního členění žáků podle věku a navozováním nového 

partnerského vztahu učitelů a žáků. Snažili se také pozitivně změnit celkovou atmosféru školy 

a další (Svobodová, Jůva, 1996). 

Počátek 20. století přinesl rozvoj alternativního vzdělávání. Bylo otevřeno a založeno hned 

několik alternativních škol, jejichž popularita přetrvává do dnes. V roce 1907 otevírá Marie 

Montessori v Římě Dětský dům (Casa dei bambini). V roce 1919 se objevuje první waldorfská 

škola německého pedagoga a filozofa Rudolfa Steinera. Důraz v jeho školách je kladen na 

esteticko - výchovné předměty, výchovu pracovní a jazykovou. Waldorfská škola odmítá 

osnovy a klasické známkování. Velmi důležitá je osobnost učitele a pozitivní atmosféra školy. 

Ve stejném roce je představen daltonský učební plán vypracovaný Helenou Parkhustovou, 

založený na samostatném učení žáků. O rok později představuje francouzský pedagog Célestin 

Freinet koncepci „moderní školy.“ 

V Anglii roku 1924 je představitelem antiautoritativní pedagogiky A. S. Neilem založená 

Summerhillschool. Principem této školy je absolutní svoboda pro mládež, nepovinné 

vyučování a demokratické vedení školy, na kterém se rovnoprávně podílejí studenti i učitelé. 

O tři roky později vychází v Německu dílo Jénský plán svobodné všeobecné národní školy 

vypracované Petrem Peterson. Princip tohoto plánu je uvolnění z tradiční školy, rozdělení děti 
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do učících se skupin podle jejich přání, výuka probíhá v kurzech, hodnocení je prováděno 

formou charakteristiky.  

Rozvoj alternativních škol ve 20. - 40. letech 20. století byl přibrzděn. Na vině bylo hned 

několik okolností: první a druhá světová válka, rozvoj totalitních systémů - ať už 

komunistického, nacionálně socialistického či fašistického. S rozkvětem alternativních škol se 

můžeme znovu setkat až ve druhé polovině století dvacátého, kdy se úspěšně rozvíjí některé 

osvědčené modely alternativních škol. Současně se objevují i další pokusy o zakládání zcela 

odlišných alternativních škol směřujících k sociální reformaci společnosti (Svobodová, Jůva, 

1996). 

2.1.2.1 Alternativní programy v českých mateřských školách 

V roce 1910 otevírá v Brně Anna Süssová pokusnou mateřskou školu, kterou můžeme 

považovat za jednu z prvních alternativních MŠ na území Čech (Svobodová, Jůva, 1996). 

Z politických důvodů můžeme vidět velký zájem o alternativní mateřské školy až od počátku 

devadesátých let. Mezi prvními alternativami po roce 1989 na území ČR byly školky 

waldorfské. Od roku 1991 zde začaly působit hned několika zařízeními. Příprava prvních 

učitelek byla realizována v zahraničních seminářích. Jako další byla založena mateřská škola 

Marie Montessori v roce 1998, ačkoliv první mateřská škola s prvky Montessori vznikla již 

před rokem 1989 při střední pedagogické škole v Praze. 

Jako další se do ČR dostala daltonská mateřská škola spolu s projektem pro školy základní. 

Přivedla ji sem spolupráce mezi městy Brnem a holandským Utrechtem v oblasti školství, který 

byl zaměřený na změny tradičního školství. První daltonské školky byly otevřeny v roce 2000. 

Většina školek, soustředěných na tento plán, má velmi úzkou návaznost na školy základní a 

dvě gymnázia, které pracují s metodami tohoto programu. 

Mezi dalšími alternativami, které můžeme na našem území nalézt, jsou mateřské školy Začít 

spolu a Zdravé mateřské školy. Mnoho dětí navštěvuje soukromé mateřské školy zaměřené na 

výuku cizího jazyka a školky církevní. V posledních letech se také začaly objevovat školky 

lesní. Aktivně zde působí Asociace lesních mateřských škol (Koťátková, Průcha, 2013) 
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2.2 Osobnost, dílo a život Marie Montessori  

„V duši dítěte je skryto neproniknutelné tajemství, které se postupně zjevuje tak, jak postupuje 

jeho vývoj. Je utajeno stejně jako plán, podle něhož postupuje zárodečná buňka, když se rozvíjí, 

a který je vidět jen ve formě výsledného produktu“ 

 -Maria Montessori 

2.2.1 Život a teze Marie Montessori 

Představitelka jedné z nejvíce rozšířené alternativy po celém světě se narodila roku 1870 

v Itálii. V roce 1896 získala jako první žena v Itálii diplom v oboru medicíny.  

Po skončení studií začala pracovat na pozici asistentky na Univerzitní psychiatrické klinice v 

Římě, kde se věnovala mentálně postiženým dětem odmítnutými jejich rodiči. Roku 1899 na 

kongresu v Turíně předložila své názory o mentálně postižených dětech. Mentální postižení 

považovala za problém pedagogický, nikoli lékařský. Montessori předpokládala přímou 

spojitost mezi školní úspěšností a sociálním původem. Aby se dověděla více o fungování 

lidského myšlení, začala v témže roce studovat psychologii a filozofii na univerzitě v Římě. 

V letech 1904 - 1908 vedla katedru Antropologie v Římě. V lednu roku 1907 otevřela v Římě 

Dům Dětí (Casa dei Bambini). Dům byl určený pro opuštěné děti předškolního věku. 

Montessori neměla lehké „startovací“ podmínky. V knize Tajuplné dětství popisuje situaci 

takto: „ První Dům dětí nebyl tak radostný a zářivý jako ty dnešní. Byl tam masivní stůl, který 

sloužil především učiteli, a velká skříň, do které jsme mohli ukládat rozličné předměty. Její 

pevné dveře byly uzamčeny a klíč svěřen učiteli. Stolky dětí byly pevné a odolné. Byly umístěný 

jeden za druhým jako lavice ve škole a byly dost velké na to, aby v nich mohly sedět tři děti 

vedle sebe“ (Montessori, 2012, s. 100). I přesto se Montessori nevzdala a začala na dětech 

praktikovat poznatky nabyté prací s mentálně postiženými dětmi. Nechala vyrobit materiál pro 

smyslovou výchovu, materiál k nácviku čtení a psaní. Děti měly v domě na výběr i z dalších 

aktivit zaměřených na praktický život například: zalévání květin, čištění bot či umývání nádobí.  

V roce 1908 se vydala Montessori na čtyřicetiletou přednáškovou a spisovatelskou činnost, 

čímž definitivně opustila karieru lékařky. Roku 1909 publikovala knihu Metoda vědecké 

pedagogiky užitá ve výchově dětí v dětských domovech - Objevení dítěte, ve které shrnula 

poznatky z pozorování dětí a provedených experimentů.  
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Roku 1913 zakládá Montessori Dům dětí v Barceloně, kde aktivně pobývá až do občanské 

války. V roce 1926 je přeložena do češtiny Příručka vědecké pedagogiky. Ve stejném roce je 

ve Vídni založen Montessori - Institut, díky kterému si Montessori nevšedních poznatků všímá 

i Sigmund Freud.  

S nástupem diktatury Benita Mussoliniho je Montessori nucena opustit Itálii a pobývat v Indii, 

kde se zaměřuje na výchovu dětí ve věku 0 - 3 roky. Velkou inspirací jí jsou tamní obyvatele 

a Mahatma Gandhi. Po válce se v roce 1949 M. Montessori vrací opět do Evropy, kde pořádá 

přednášky a aktivně se podílí na obnově a znovu otevření škol. 

 Maria Montessori umírá 6. května 1952 v Holandsku. Její učení však nezaniká, naopak se 

stává oblíbenější. A to i díky celospolečenským problémům jako jsou ekologické problémy, 

vedení k lásce, míru a přátelství, kterých se M. Montessori dotýká (Zelinková, 1997). 

Základní teze a pedagogika M. Montessori by se dala podle Karla Rýdla (Rýdl, 2006) shrnout 

takto: 

1. Posláním Montessori pedagogiky je šíření celosvětového míru, překročení veškerých 

sociálních, náboženských a etnických mezí. 

2. Je pedagogikou, jež podporuje tvořivého myšlení, individuální inteligenci a samostatného 

rozhodování a odpovědnosti za vlastní učení a chování. 

3. Montessori školy jsou určené všem dětem. Dětem bystřejším i dětem potýkajícím se 

s problémy učení, dětem přistěhovalým i chudým stejně tak jako dětem domácím a bohatým.  

4. Školy pracující Montessori metodou jsou školy výkonové, protože v nich děti a mládež chtějí 

něco dokázat, je-li jim dán k dispozici dostatek podnětů a šance k samostatné práci.  

2.2.2 Základní zásady a cíle Montessori pedagogiky 

„Pomoz mi, abych to dokázal sám“ (Zelinková, 1997, s. 17). Tato prosba malého dítěte k Marii 

Montessori se stala ústřední tezí pedagogiky M. Montessori. Úkolem dospělého je být dítěti 

nápomocný v hledání životní cesty. Ne však tak, že mu z cesty odstraní veškeré překážky a 

zformuluje ho podle sebe, ale postará se o to, aby dítě získalo nové dovednosti, které rozvine 

prostřednictvím jeho vlastních schopností.  
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Marie Montessori věřila v sílu dítěte a v jisté „naprogramování“. Dítě je v Montessori 

pedagogice podporováno tak, aby se do společnosti začleňovalo dle svých možností 

a prostřednictvím své vůle, nikoliv vedením nebo formováním ze strany dospělého. Další velmi 

důležitou zásadou tedy je „Následuj dítě a dbej znamení, která ti ukáží správnou cestu“ (Rýdl, 

2006, s. 13). 

Dítě se nejlépe učí to, co se učit chce. Dítěti je proto poskytnut dostatečný prostor, čas, 

příležitost, aby se mohlo rozvíjet. Dítě se také rozhoduje s kým, co a jak dlouho se bude učit. 

V Montessori pedagogice platí zásada „svobodné volby práce.“  Svoboda však není bezbřehá. 

Dítě musí dodržet způsob, jakým se s pomůckou pracuje. Práci vždy dokončit a pomůcku vrátit 

na příslušné místo.  Dítě také musí respektovat práci ostatních.  Dítě může činnosti druhých 

přihlížet ale tak,  aby nikoho nerušilo. 

„Ruka je nástrojem ducha. Práce rukou je základem pro pochopení věcí a jevů, rozvoj myšlení 

a řeči“ (Zelinková, 1997, s. 17). Touto myšlenkou je vyjádřená zásada přecházení 

z konkrétního na abstraktní. Základem osvojování učiva je manipulace s předměty  

a pomůckami, nikoli memorování a abstraktní myšlení.  

V systému Marie Montessori je kladen důraz na „jednotu fyzického i duševního“ ve všech 

oblastech vývoje člověka. Tělesná i duševní jednota je podmínkou rozvoje harmonické 

osobnosti. Ta se může rozvíjet pouze za předpokladu, má-li dítě dostatek tělesné aktivity, která 

je zajištěna volným pohybem dětí po třídě. Dítě může pohybem vyjádřit vlastní stupeň 

integrace těla a ducha. Prostřednictvím smyslového materiálu se rozvíjí smysly a tím je 

podporován i rozvoj ducha (Rýdl, 1994). 

Montessori věřila, že skrze samostatného, sebevědomého, odpovědného, otevřeného, 

spolupracujícího jedince je možné dosáhnout celosvětového míru. Dosažení celosvětového 

míru se stalo nejvyšším cílem Montessori pedagogiky. Připravenost jedince převzít 

odpovědnosti vůči člověku, přírodě a vesmíru se stalo posláním celé její pedagogiky (Rýdl, 

2006). 

2.2.3 Principy Montessori pedagogiky 

2.2.3.1 Senzitivní období 

Senzitivním obdobím se rozumí časový úsek, ve kterém je dítě „nejlépe připravené“ si osvojit 

určité dovednosti. Pokud se toto období propásne, senzitivita se vytrácí. Neznamená to, že by 
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si dítě dovednost nedokázalo později osvojit, pouze chuť, síla a lehkost přijímat dané stimuly 

mizí. Pro senzitivní období je typická intenzivní koncentrace a neustálé opakování určité 

aktivity. Jakmile si dítě skrze rutinu dovednost osvojí, tak určité období končí a následuje nové. 

Senzitivní fáze může být chybně vnímána jako zlobení a neposlouchání. Např. dítě, které je ve 

fázi citlivosti na malé předměty, vhazuje kamínky do děr v plotě, vybírá zrníčka zeminy, strká 

malé kostičky do otvorů CD a DVD přehrávačů, čímž naplňuje tuto fázi (Rýdl, 2006). 

Specifické citlivosti se nemusí objevovat v izolaci, ale můžou přicházet v páru nebo se 

vzájemně překrývat. Elizabeth G. Hainstock shrnuje senzitivní období zaměřené na předškolní 

věk takto (Hainstock, 2013, s. 15): 

1) narození až 3 roky věku- absorbující mysl, smyslové zkušenosti 

2) 1,5 až 3 roky - rozvoj jazyka 

3) 1,5 až 4 roky - koordinace a rozvoj svalů, zájem o malé předměty 

4) 2 až 4 roky - zdokonalování pohybu, vztah k pravdě a skutečnosti, uvědomování si 

posloupnosti v čase a prostoru 

5) 2,5 až 6 let - zdokonalování smyslů 

6) 3 až 6 let - vnímavost k vlivu dospělého 

7) 3,5 až 4,5 roku - psaní 

8) 4 až 4,5 roku - hmat 

9) 4,5 až 5,5 roku - čtení  

 

Další fáze vývoje člověka stručněji popsal K. Rýdl v knize Principy a pojmy pedagogiky M. 

Montessori: 

7-12 let - Je charakterizováno morální senzitivitou. Dítě hodnotí dobré a zlé, jak ve vlastním 

jednání, tak i v konání okolních osob. Dítě získává sociální zkušenosti v širším okolí. Pokud 

jsou jeho sociální vztahy chudé či omezované, může to být brzdou jeho dalšího vývoje. Dochází 

též k rozvoji myšlení, které přechází od zaměřenosti na konkrétno k abstrakci. V počátku 

období se tak dítě zajímá o bezprostřední okolní svět, na konci tohoto období mu je svět více 

abstrakcí. Dítě potřebuje být podporováno v aktivním poznání světa, samostatném získávání 

dovedností a znalostí, což vede k zdravému rozvoji jeho sebevědomí. 

12-18 let - Fáze je specifická vývojem v samostatnosti v sociálních vztazích dospívajícího, 

vytvořením nového obrazu o sobě (Rýdl, 1999, s. 48). 
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Absorbující myslí se rozumí období dětské rozvoje, kdy dítě do sebe „nasává jako houba“ 

veškeré podněty okolí. Absorbující mysl umožňuje osvojení si řeči, pohybu, chůze atd. 

Vstřebávání podnětů působí zcela nevědomě. Dítě kopíruje jednání dospělých. Proto by měli 

zejména rodiče a učitelé vědomě kontrolovat chování a řeč tak, aby byli dítěti, co nejlepším 

vzorem (Rýdl, 1999). 

2.2.3.2 Připravené prostředí 

Prostředí v Montessori školách a školkách je uzpůsobeno k volnému pohybu dětí. Dává 

možnost manipulovat s předměty bez pocitu strachu a poranění. Nábytek je v příslušné 

velikosti, předměty a pomůcky jsou opravdové, pouze v upravené velikosti tak, aby se dětem 

dobře používaly - malé nožíky, smetáčky, nůžky, pinzety aj. Mnoho předmětů je ze skla, 

porcelánu nebo obsahuje drobné korálky. Tím, že je ve třídě každá pomůcka pouze jednou, nutí 

tento materiál děti, aby s věcmi manipulovaly opatrně a pečlivě střežily malé částečky (Feez, 

2010). Množství, váha a velikost pomůcek jsou v souladu s věkem dítěte. Dětem jsou vždy 

k dispozici jen takové pomůcky, které potřebují. Batolatům tréninkové schody, mladším 

předškolním dětem zapínací rámy, starším dětem pak perlový materiál. Prostředí by mělo být 

krásné a harmonické. Každá věc má v takovém prostředí místo a děti vědí, jak věc používat. 

Třídy bývají vyzdobené květinami. Obrazy jsou v takové výšce, aby je děti dobře viděly, a 

mohly si je z blízka prohlédnout (Zelinková, 1997). 

2.2.3.3 Polarizace pozornosti 

„Poprvé jsem si tento jev uvědomila, když jsem pozorovala asi tříletou holčičku, jak se zaujetím 

zasouvá a zase vytahuje válečky z kulatých otvorů. Tyto válečky měly různé rozměry a pro 

každý bylo nutné nalézt odpovídající otvor, do kterého pak zapadly jako zátka do hrdla láhve. 

Byla jsem překvapená, jak takto malé dítě vydrží opakovat stejné cvičení znova a znovu 

s neupadajícím zájmem. Holčička nevykazovala žádné zaznamenatelné zrychlení činnosti nebo 

zlepšení koordinace pohybů během provádění daného úkolu. Šlo spíše o jakýsi mechanický, 

neměnný pohyb.“ (Montessori, 2012, s. 101). Polarizací pozorností je myšleno utvoření spojení 

mezi předmětem a dítětem, kdy dítě vynaloží veškeré duševní síly k práci s předmětem. Dítě 

se současně odpoutá od okolí a aktivně se koncentruje na předmět. Není to práce, ve které se 

střídá jedna činnost za druhou. Montessori u zmiňované dívenky napočítala zasunutí válečku 

dvaačtyřicetkrát. Dítě se plně koncentrovalo, i když bylo zvedáno i se židlí do výšky a rušeno 

dalšími silnými podněty (Zelinková, 1997).  
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2.2.3.4 Třístupňová výuka 

Princip třístupňového vyučování vychází z myšlenek Edouarda Séguina, podle kterého 

třífázová lekce pomáhá dítěti spojovat konkrétní zkušenost s abstraktními pojmy a pochopit 

komplexně novou látku (Rýdl, 2006). Jako příklad třístupňové výuky, může posloužit 

manipulace s barevnými destičkami: 

1) Pojmenování učitelem 

V první fázi představuje učitel dítěti novou pomůcku - barevné destičky. Učitel rozloží destičky 

před sebe a jednu po druhé ukazuje a pojmenovává jednotlivé barvy.  

2) Znovupoznání 

V druhé fázi by dítě mělo být schopné rozpoznat předmět pomocí příslušného pojmenování. 

Dítě postupně ukazuje na barevné destičky podle toho, jak učitel vyjmenovává jednotlivé 

barvy. 

3) Aktivní ovládání 

Cílem třetí fáze je ověření aktivního ovládání barev. Učitel bere do ruky jednu barevnou 

destičku za druhou a dotazuje se na barvu ( Montessori ČR, 2015, online). 

2.2.3.5 Normalizované dítě 

Pojmem „normální“ a „anormální“ se vymezuje Montessori proti všeobecnému přesvědčení, 

že děti jsou od přírody nepořádné, neposedné a neposlušné. Normalizované dítě je dobře 

chápáno dospělými a díky tomu se dobře vyvíjí - je stabilní, pracovité a samostatné, má 

schopnost sebekontroly a koncentrace. Naopak dítě anormální nebylo dospělými pochopeno. 

Ti omezovali jeho projev životní energie. Dítě často vyrušovali v jeho činnostech, neposkytli 

dítěti dostatečný prostor pro prosazení jeho představ, myšlení, cítění a smysluplnou práci. 

Způsobili tak odchylky od vývoje normálního. Dítě se stalo vrtošivým, nepořádným, 

ostýchavým nebo pasivním. Dítě anormální může být přivedeno do stavu normálního za 

pomocí přísného vedení dospělým, který dohlédne na to, aby dítě nepromarnilo čas povrchními 

činnostmi a tím si nebránilo v cestě k normalizaci. V momentě, kdy je dítě normalizované, 

může dostat svobodu (Rýdl, 1999). Normalizace není možná v každém věku dítěte. Děti mezi 

6 - 10 rokem jsou roztržité díky okolním vlivům, které na ně působí, takže jakákoliv změna, 

která neproběhne mezi 3 - 6 rokem života, musí počkat do puberty (Rýdl, 2006). 
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2.2.3.6 Heterogenní kolektiv 

Heterogenním kolektivem se rozumí třída mateřské nebo základní Montessori školy, kde jsou 

děti věkově smíšeny. V optimálním případě jsou spojeny děti ze třech ročníků v jednom 

vývojovém stupni - děti tří až pětileté nebo čtyř až šestileté ve škole mateřské. Děti šesti až 

osmileté, devíti až jedenáctileté a dvanácti až patnáctileté ve škole základní. 

Děti si jsou ve svém myšlení, pocitech a jednání podobné, proto je pro ně jednoduché učit se 

od sebe navzájem. Starší děti jsou nuceni dokonale pochopit látku tak, aby ji na vyzvání mohly 

vysvětlit dětem mladším. Tím se nejen posiluje jejich sebevědomí, ale i kritické myšlení a 

vyjadřovaní. Mladší děti se pozorováním starších připravují na budoucí úkoly. Díky tomu, že 

mají možnost být v blízkosti starších dětí, chovají se tak, aby byly jimi uznávány, tím pádem 

lépe respektují pravidla, která jsou po nich vyžadována. Pokud se ve skupině objeví dítě, které 

je nadané nebo naopak zaostalé, má možnost zařadit se do skupiny, do které svými schopnostmi 

náleží. Montessori prosazovala kolektiv co největší, kde se objevují různé charaktery a povahy, 

což děti učí tolerantnosti vůči různorodostem. Je tu také větší šance, že si dítě najde kamaráda 

či kamarádku věkově stejně starou, vznikne přátelství dívky a dívky nebo chlapce s chlapcem, 

což  bývá v mladším školním věku preferováno (Rýdl, 1999). 

2.2.4 Vybrané pojmy zaměřené na předškolní vzdělávání 

2.2.4.1 Nácvik ticha a klidu 

„Jednoho dne jsem vstoupila do třídy a v náručí jsem držela asi čtyřměsíční holčičku, kterou 

jsem vzala její matce venku na dvorečku… Bylo tak neobvykle tiché, že jsem chtěla, aby si to 

naše děti také uvědomily. Nevydá ani hlásku, řekla jsem a žertem dodala: To by nikdo z vás 

jistě nedokázal. Všimněte si, jak lehounce dýchá. Myslíte, že byste to také dokázaly? 

Překvapené děti začaly bez hnutí zadržovat dech“ (Montessori, 2012, s. 105). Tímto způsobem 

vzniklo cvičení ticha, které je běžnou součástí dne v Montessori školkách. Díky nácviku ticha 

se mohou děti lépe soustředit. Montessori popisuje, že se dětem na tvářích objevoval výraz 

soustředění podobný výrazu, který mají mniši při hluboké meditaci. Děti se díky nácviku ticha 

naučí chodit tak, aby nevrážely do nábytku, pocítí schopnost sebeovládání a lepší koncentrace. 

Cvičení ticha vychází z předpokladu, že děti chtějí být potichu. Do nácviku ticha nesmějí být 

tlačení učitelem, nácvik ticha nesmí být využíván jako prostředek kázně. Délka a způsob 

cvičení ticha se přizpůsobuje schopnostem dětí. Některým dětem trvá týdny, než jsou schopné 

provádět nejzákladnější cvičení (Zelinková, 1997). 
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 Způsoby nácviku ticha 

Děti se seskupují v místě, kde je jim dobře a nejsou obtěžovány okolními podněty. Pomalu si 

uvědomují, které části těla by mohly rušit a vydávat zvuk. Učitel se také může tázat, co ticho 

znamená. Děti odpovídají a učitel reaguje zvuky tak dlouho, dokud se nedoberou definici ticha. 

Poté učitel předvádí ticho a děti ho napodobují - hluboce se ponořují do sebe, kontrolují pohyb, 

dospějí až k nehybnosti, mlčí. Učitel ukončuje nácvik ticha tím, že se postaví do rohu místnosti 

a šeptem k sobě volá děti. Kdo uslyší své jméno, opatrně vstane a potichu dojde k učiteli 

(Zelinková, 1997). Během nácviku ticha se mohou provádět další aktivity jako je poslouchání 

hluku venku, podávání si neslyšně zvonečku, pozorování kapaní vody z pipety do misky. 

o Chůze po elipse 

Dalším možným nácvikem ticha je chůze po elipse. Děti sedí mlčky okolo elipsy, ve třídě může 

hrát relaxační hudba. Děti vstávají a chodí po elipse tak, že kladou špičku za patou. Při cvičení 

se zdokonaluje koordinace pohybu, rovnováha a koncentrace. Cvičení se dá udělat těžším tím, 

že děti nesou v ruce nějaký předmět - sklenici vody, zvoneček, zapálenou svíci. Děti, které 

zvládnou běžnou chůzi, mohou na elipse tancovat, poskakovat, otáčet se. Vždy ale tak, že 

neruší ostatní (Schmutzler, 1991) 

2.2.4.2 Praktická cvičení 

Praktickými cvičeními nebo také nácvikem praktického života jsou myšleny úkony, které dítě 

učí fungovat v prostředí, ve kterém se pohybuje tak, aby bylo jisté a nezávislé na obsluze 

dospělými. Učitel dítěti vždy aktivitu předvede, dítě aktivitu opakuje do té doby, než si činnost 

osvojí tak, že ji dokáže naučit i ostatní děti. Dítěti by při nácviku měla být přenechána volnost 

k prozkoumání věci, se kterou manipuluje. Rozbije-li onu věc, nesmí být trestáno. Používá-li 

věc způsobem nevhodným, např. úmyslně vylévá vodu z konvičky, je povinností učitele 

zasáhnout. (Zelinková, 1997). 

 Praktická cvičení můžeme rozdělit do tří skupin: 

a) sebeobsluha dítěte 

Dítě se pomocí pomůcek učí nejprve pohybovat se tak, aby nerušilo ostatní. Potichu zavírat 

dveře, přenášet židli, po té následují lekce oblékání, zapínaní knoflíků, zavazování bot atd. 

Součástí těchto cvičení je nácvik prostírání stolu, mytí rukou, manipulace s kuchyňskými a 

dalšími předměty sloužící k sebeobsluze (Feez, 2010). 
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b)péče o prostředí 

Péče o prostředí jsou takové úkony, pomocí nichž se děti učí péči o domácí zvířata, zametání, 

vysávání, utírání prachu, aranžování květin, péči o vysázené rostliny.  

c) zdvořilostní chování 

Děti se učí děkovat, žádat, zdravit, přivítat a pohostit návštěvu, omluvit se a vyslechnout druhé 

(Feez, 2010). 

2.2.4.3 Smyslová cvičení 

Senzorická, smyslová cvičení jsou určená k rozvoji pěti smyslů. Prostřednictvím smyslů se 

dětem rozvíjí intelekt, jemná i hrubá motorika, slovní zásoba a připravuje je na pokročilejší 

cvičení (Hainstock, 2013). Smyslový materiál je vytvořený tak, že ukazuje barevné vlastnosti, 

prostorové vlastnosti, teplotu, různé druhy povrchu, hmotnost, délku atd. Základním principem 

smyslového materiálu je kontrast - hladká a hrubá destička. V momentě, kdy dítě pochopí 

jasný rozdíl a je schopné předměty porovnat, je mu umožněno pracovat s předměty, které 

kontrastují méně - různě hrubé hladké destičky. Barva materiálu je vždy stejná- dřevěné schody 

jsou vždy hnědé, liší se pouze velikostí a váhou, to umožní dětem lepší soustředění 

(Schmutzler, 1991) 

2.2.4.4 Jazyková výchova a matematika 

 Rozvoj jazyka 

Jazyk je dle Montessori identitou národa, základem sociálního života a komunikace mezi lidmi, 

proto by měl být na rozvoj jazyka kladen důraz. Dítě se jazyk mechanicky neučí, nýbrž ho 

absorbuje a to i za předpokladu, že je jazyk velmi rozsáhlý a složitý (Rýdl, 1999). Lidé, zejména 

rodiče, se kterými je dítě v kontaktu, by měli dbát na to, aby jazyk, kterým na dítě mluví, byl 

spisovný, jasný a srozumitelný. Vhodné je při práci se senzomotorickým materiálem používat 

protikladů (malý x velký). Rodiče a učitelé by se měli vyhnout žvatlání a zbytečným 

zdrobnělinám. Dítě by měli vyslechnout, když hovoří. Dát mu k dispozici ilustrované knihy a 

nechat ho pozorovat pohyb rtů dospělého při předčítání. To mu později usnadní osvojit si 

dovednost čtení. Dítě by také mělo být povzbuzováno v aktivní komunikaci s ostatními 

(Heinstock, 2013).  

Kolem čtvrtého roku dochází k tzv. „explozi psaní“. Dítě je psaním velmi fascinováno, psaní 

je pro něho hra. V tomto období bývají dítěti představeny tabulky se smirkovými písmeny. Dítě 

písmeno vnímá zrakem, učí se jej obtahováním psát a sluchem rozpoznávat. Nejprve se setkává 
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s písmeny psacími, které jsou pro dítě přirozenější, jelikož může lépe sledovat, jak se spojují 

do slov, po té s písmeny tiskacími. Když si dítě dobře osvojí práci se smirkovými písmeny 

obtahováním, psaním do písku či krupice a skládáním písmen slov - pohyblivou abecedu, může 

začít psát tužkou. Na tuto činnost je dítě dobře připraveno díky práci s pomůckami praktického 

života a práci se senzomotorickým materiálem. S psaním jde ruku v ruce i čtení. Pomůcky pro 

první čtení podle Marie Montessori bývají dětem představeny okolo pátého roku. Jedná se 

především o kartičky se slovy a obrázky (Hainstock, 2013). 

 Rozvoj matematiky 

Rozvoj matematických schopností přichází kolem třetího roku, kdy má dítě velmi logickou 

mysl a zajímá se o sled běžného dne a řád. Díky tomu je pro dítě lehké se naučit počítání a 

další matematické operace. Základem matematiky M. Montessori je množství. Dítě vždy vidí, 

kolik čeho je, co dané číslo znamená. A to ať už se jedná o běžné sčítání a odčítání nebo 

složitější matematické operace. Nejprve je dítě seznámeno s desítkovou soustavou. 

Nejzákladnější pomůckou jsou číselné tyče, těchto deset tyčí se liší délkou, každou jednotku 

představuje jeden úsek. Porovnáváním tyčí se dítě učí, jak číslo vypadá (Hainstock, 2013). Dále 

jsou dítěti představeny smirkové číslice a krabice s vřeténky. Smirkové číslice dítě přirovnává 

k tyčím, vřeténka svazuje a vkládá pod jednotlivá čísla do krabice. Když si dítě osvojí 

desítkovou soustavu, přichází na řadu perlový materiál, který umožní spojovat korálky a tím 

počítat do tisíce. Děti používají spolu s korálky Séguinovy tabulky.  To jim umožní si 

představit, jak číslo vypadá. V momentě, kdy si dítě osvojilo práci s čísly, přichází na řadu 

další matematické operace - zlomky, geometrie, míry, sčítání. Děti v Montessori mateřských 

školách jsou schopné počítat bez pomoci dospělých do tisíce. Některé děti pokročí i dále a 

pracují s  matematickou bankou, pomocí které si osvojují násobení, dělení, sčítání a odčítání 

do tisíce. Takto jsou děti dobře připraveny pro další matematické operace, které přichází na 

základní škole (Rýdl, 2006). 

2.2.4.5 Kosmická výchova 

Pojem kosmická výchova, síla, láska nebo také práce chápala Montessori obdobně jako  

J. A. Komenský tedy souvislost všech věcí, jednotný celek. Každá rostlina, každý živočich i 

každý člověk plní úlohu ve prospěch celku. Člověk se však na rozdíl od přírody, která plní svůj 

plán nevědomky, může o svém působení rozhodovat. Ne vždy se však rozhoduje ku prospěchu 

této planety. Posláním člověka je šířit mír, lásku, pomoc, která přispěje k celkové harmonii. 

Člověk by neměl jednat jako „pán Vesmíru“, neboť je stále součástí jednotného kosmického 
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plánu, ale měl by jednat v souladu s  plánem a to tím, že bude usilovat o vytvoření 

spolupracující jednoty lidstva. Toto poslání šíří mezi dětmi (Rýdl, 1994).  

Kosmická výchova pomáhá dítěti pochopit řád světa a najít si v něm místo, prozkoumat a 

pochopit detail a tím získávat povědomí o celku. Témata kosmické výchovy souvisí s biologií, 

zeměpisem, hudební a výtvarnou výchovou, později fyzikou a chemií. V mateřské škole je 

kosmická výchova realizována v praktickém životě např. péčí o drobná zvířata nebo o květiny. 

Dítě pozoruje, jak květina roste, co se stane, když ji nezalije nebo naopak přelije. Oblíbené jsou 

pokusy s vodou, zeminou a vzduchem. Ke kosmické výchově je využíván materiál hudební, 

výtvarný a zeměpisný - dřevěná deska s vyřezávanými tvary světadílů, senzorický globus 

(Zelinková, 1997). 

2.2.5 Didaktické vlastnosti materiálu 

Materiál využívaný v Montessori mateřských školách je vytvořený tak, aby umožnil dítěti 

kontrolu chyb. Příkladem může být porovnávání dřevěných tyčí. Je chybou, je-li tyč moc krátká 

nebo naopak vyčnívá. Dítě se může ujistit pomocí tyče nejmenší. Ta vždy doplní kratší tyč tak, 

že je stejně velká jako sousedící tyč po levé straně. 

Dítě, díky ukázce, kterou provedl učitel nebo spolužák, zná dobře výsledek, proto si chybu 

odhalí samo. Ke kontrole práce není zapotřebí učitel. K odhalení některých chyb, které vznikají 

v náročnějších úkolech, je zapotřebí vysoká úroveň smyslového vnímání, proto je potřeba volit 

pomůcku s ohledem na schopnosti dítěte (Zelinková, 1997). 

Pomůcka by měla být přitažlivá, dítě by mělo toužit s ní pracovat, proto je esteticky upravená. 

Tácky, na kterých jsou nádobky určené k praktickému životu, jsou barevně sladěné, materiál 

senzomotorického materiálu lesklý a hladký. Tyto pomůcky mají své místo, jsou uspořádané 

tak, aby nebylo pro dítě těžké se orientovat a k práci si zvolit vždy jednu činnost. Další 

vlastností je jedinečnost materiálu. Každá pomůcka se ve třídě objevuje pouze jednou, dítě je 

tedy nuceno čekat nebo poprosit o spolupráci, chce-li s daným materiálem pracovat (Zelinková, 

1997).  
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2.2.6 Kritika systému Marie Montessoriové 

Vzdělávací systém Marie Montessori se těší obdivu, ale i kritice. Její metodě je kritiky 

vytýkána zejména přemíra svobody. Ačkoliv děti mají k dispozici celou řadu materiálu, je to 

učitelka, na které je závislý úspěch celého Montessori smýšlení. Ponechá-li skupině mnoho 

svobody, aniž by si děti   s touto svobodou uměly poradit, vznikne ve třídě chaos (Cipro, 2002). 

Postoj nezasahování pedagoga také vede k tomu, že se děti naučí provádět některé úkony na 

velmi nízké úrovni nebo se je nenaučí provádět vůbec. Od dětí je také vyžadováno, aby některé 

schopnosti měly rozvinuté na velmi vysoké úrovni, nepřiměřené jejich věku. K nácviku těchto 

schopností mají k dispozici pomůcku, která procvičuje až sto dvacet odstínů barev nebo 

pomůcky procvičující zlomky a násobení (Dostál, Opravilová, 1985). 

Metodě M. Montessori je také vytýkán rozpor v jejich myšlenkách. Na jedné straně dětem 

dopřává svobodu, na straně druhé je přehršle autoritativní. Děti si sice mohou zvolit pomůcku 

nebo činnost, s jakou chtějí pracovat. Manipulovat s ní, ale musí předem určeným způsobem. 

Ke každé pomůcce existuje návod na přesné používání. Děti pomůcku určitým způsobem 

uchopují a přenáší, tudíž je do jisté míry potlačována jejich kreativita. Posunou-li se v práci 

s pomůckou za hranici „zkoumání, objevování“, jsou usměrněny. Montessori se domnívala, že 

dítě nebude používat materiál jako hračku, nýbrž s ním bude zacházet tak, jak je didakticky 

předurčený. Opomíjela tak důležitost volné hry, která je dnes velmi vyzdvihována (Opravilová, 

2014). 

Ve svém díle se Maria Montessori zabývala převážně senzomotorickou složkou vzdělávání.  

Tím pádem méně dobře rozpracovala výchovy estetické, mravní a jazykové, které mají důležité 

místo v předškolním vzdělávání. Princip estetičnosti můžeme nalézt v připraveném materiálu, 

jazykovou výchovu v mluvním projevu učitelky. Otázkou však zůstává, zdali jsou děti tímto 

způsobem rozvíjeny dostatečně (Cipro, 2002). 

Karel Rýdl v knize Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti uvádí jako další 

důvod kritiky škol Marie Montessori jejich spojitost s katolickou církví. Školy jsou církví 

zřizovány a spravovány. Náboženství na některých školách hraje velkou roli, což vyplývá ze 

vztahu, který Montessori ke katolické víře měla. Věřila, že Bůh je tvůrcem jednotného plánu 

tvoření, což se promítlo v kosmické výchově stejně jako křesťanské pojmy láska, pokora, 

soucit se slabšími. Tato kritika není plně oprávněná. Její pedagogika  není omezená pouze na 
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jeden náboženský systém, což dokládá úspěch škol v nekřesťanských zemích jako je Indie 

nebo Japonsko (Rýdl, 1994). 

Mnoho Montessori mateřských škol je zřízeno soukromou osobou. Školné v těchto školách je 

natolik vysoké, že si jej rodiče nemohou dovolit. Některé soukromé školky si Montessori 

systém uzpůsobují podle svých potřeb. Teze a zásady vypouští nebo je upravují. Tudíž v těchto 

Montessori školkách nejsou dodržovány principy, na kterých Maria Montessori svoji metodu 

založila. Nedostupnost a nízká úroveň vzděláváni Montessori mateřských škol patří 

k problémům, se kterými se její systém v současnosti potýká. Je zdrojem kritiky a nepochopení 

mnohými lidmi z laické i odborné veřejnosti.  
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2.3 Systém tradičního předškolního vzdělávání 

2.3.1 Zásady a cíle tradičního předškolního vzdělávání 

Vzdělávací systém Marie Montessori respektuje zákonitosti vývoje dítěte, vychází z jeho 

potřeb, vychovává samostatně fungujícího a odpovědného jedince a tím přispívá ke světovému 

míru. I systém tradičního předškolního vzdělávání formuluje vzdělávací záměry a na ně 

navazující vzdělávací cíle, které jsou především rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojení 

hodnot, na nichž je založena naše společnost, získání samostatnosti a dovednosti se samostatně 

projevovat a působit na okolí (Kol., 2004). Cíle a očekávané výstupy najdeme v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Základními pilíři nejen předškolního 

vzdělávání jsou: 

1. Zásada komplexnosti 

Výstupy předškolního vzdělávání by měly být utvořeny tak, aby byla osobnost dítěte rozvíjena 

po všech stranách. To znamená, že jsou zaměřeny na oblast biologickou, psychologickou, 

interpersonální, sociálně - kulturní a environmentální. Je-li s dětmi vykonávána např. pohybová 

činnost (pohybové hrátky), je kladen důraz na oblast biologickou. Činnost, která následuje po 

pohybových hrátkách, by měla být vybraná tak, aby rozvíjela jiné složky osobnosti. Tím je 

zajištěn komplexní rozvoj dítěte.  

2. Zásada konzistentnosti 

Dle zásady konzistentnosti nebo také posloupnosti by měly být výstupy skládány tak, aby 

jednodušší činnosti předcházely těm složitějším. To znamená, že například k tématu „pomocné 

profese“ je zapotřebí, aby děti rozuměly, co je povolání, jaké druhy povolání můžeme 

vykonávat, jak se profesi naučíme.  

3. Zásada přiměřenosti 

Jednotlivé výstupy předškolního vzdělávání by měly být zajímavé, dítě by měly motivovat a 

být pro dítě náročné tak, aby je dokázalo splnit. Každé dítě je jedinečné, proto by aktivity měly 

být koncipovány s ohledem na jedince tak, aby každý zažil pocit úspěšnosti a zároveň byla 

aktivita výzvou. 

4. Zásada kontrolovatelnosti cílů 

Každá aktivita, která je s dětmi prováděna, by měla směřovat k cíli. Díky cíli můžeme dobře 

vyhodnotit pokroky, které děti dělají nebo naopak oblasti, které je potřeba posílit. 
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Cíl by měl být dobře měřitelný a konkrétní. Přílišná obecnost a abstraktnost cílů vede 

k obtížnému vyhodnocení výstupů (Svobodová a kol., 2010). 

2.3.2 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a jeho oblasti 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávaní (RVP PV), je stěžejní dokument 

předškolního vzdělávání, který slouží jako opora výchovného a vzdělávacího působení 

mateřských a přípravných tříd základních škol. Stanovuje požadavky, podmínky a pravidla pro 

institucionální vzdělávání dětí předškolního věku (Průcha, Koťátková, 2013). 

Montessori a jiné alternativní mateřské školy, které jsou zařazené do sítě mateřských škol, 

vycházejí z RVP PV a jako ostatní školy si vytvářejí školní vzdělávací program, jejich 

požadavky, cíle a opatření má však základ v jiném výchovném působení, tudíž RVP PV pro ně 

není tak zásadní dokument jako pro mateřské školy tradiční. Zařadila jsem tedy RVP PV pod 

kapitolu o Předškolním vzdělávání tradičním. 

Rámcový vzdělávací program pracuje se čtyřmi kategoriemi, které jsou rámcové cíle, dílčí cíle, 

klíčové kompetence a dílčí výstupy formulované jako vzdělávací záměry a vzdělávací výstupy. 

Vzdělávacími záměry jsou rámcové cíle vyjadřující obecnou podobu cílů (rozvíjení dítěte, 

získání osobnostních postojů, osvojení hodnot) a dílčí cíle, které vytyčují jednotlivé vzdělávací 

oblasti (biologickou, psychologickou, interpersonální, sociálně - kulturní, environmentální). 

Pod vzdělávacími výstupy najdeme klíčové kompetence, které představuji dosažitelné výstupy 

(kompetence k učení, k řešení problému, komunikativní, sociální a osobnostní, činnostní a 

občanské) a dílčí výstupy, to jsou poznatky, dovednosti, hodnoty a postoje, kterých má být 

v jednotlivých oblastech dosaženo.  

Vzdělávací oblasti RVP PV jsou uspořádány tak, aby byly pro pedagoga snadné s nimi 

pracovat a byly mu inspirací. Každá oblast zahrnuje tyto vzájemně propojené kategorie: dílčí 

cíle (záměry), vzdělávací nabídku, očekávané výstupy (dovednost dítěte) a rizika (ohrožení 

záměru pedagoga). 

Tyto oblasti jsou: 

1. Dítě a jeho tělo (biologická oblast) 

2. Dítě a jeho psychika (psychologická oblast) 

3. Dítě a ten druhý (interpersonální oblast) 

4. Dítě a společnost (sociálně - kulturní) 
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5. Dítě a svět (environmentální) 

 

Rámcový vzdělávací plán upravuje podmínky vzdělávání (organizaci, životosprávu, 

psychosociální podmínky, personální zajištění, řízení MŠ a spoluúčast rodičů). V kapitole 8 

upřesňuje vzdělávání dětí mimořádně nadaných a dětí se speciálně vzdělávacími potřebami.  

Poslední kapitoly jsou věnovány autoevaluaci a hodnocení dětí, zásadám pro zpracování a 

souladu školního vzdělávacího plánu s RVP PV a povinnostem předškolního pedagoga  

(Kol., 2004). 

Jak již bylo řečeno výše, východiskem předškolního vzdělávání jsou očekávané výstupy, které 

je dítě na konci předškolního vzdělávání schopno splnit. Jejich dosažení však není pro dítě 

závazné. Stručně uvádím příklady výstupů jednotlivých oblastí: 

Dítě a jeho tělo 

 Zvládnout různé pohybové dovednosti (házet a chytat míč, pohybovat se ve skupině 

dětí, užívat náčiní) 

 Napodobit pohyb podle vzoru a přizpůsobit ho pokynům 

 Zvládnout jemnou motoriku, koordinaci oka a ruky (práce s nůžkami, papírem, 

štětcem) 

 Zvládnout sebeobsluhu (stolování, oblékání, hygiena) 

 Zvládnout jednoduché práce (úklid, práce na zahradě) 

 Pojmenovat části těla a hlavní orgány a určit k čemu slouží 

 Mít povědomí o zdravém životním stylu 

Dítě a jeho psychika 

 Jazyk a řeč - naučit se zpaměti jednoduché říkanky a písně, porozumět slyšenému, 

vést rozhovor, popsat situaci podle obrázku, vytvořit jednoduchý rým, slovně 

rozpoznat počáteční a koncové slabiky, znát některá písmena a číslice v psané formě, 

rozpoznat psanou formu svého jména 

 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace- 

soustředit se na činnost a udržet pozornost, postupovat podle pokynů, porozumět 

prostorovým pojmům, vyjadřovat představivost v tvořivých činnostech, hledat 

alternativy řešení k problému 
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 Sebepojetí, city, vůle - vyjadřovat vlastní postoje a názory, respektovat zdůvodněná 

pravidla, vyjádřit své prožitky, uvědomovat si silné i slabé stránky, nepodílet se na 

zakázaných nebo nebezpečných činnostech 

Dítě a ten druhý 

 Navazovat a pečovat o dětská přátelství 

 Respektovat a komunikovat s dospělým 

 Spolupracovat a podělit se o hračky, pamlsky s ostatními, respektovat jejich potřeby 

 Chápat, že každý má svou hodnotu, přestože jsou lidé rozdílní 

Dítě a společnost 

 Osvojit si základy slušného chování přiměřené jeho věku a dle jeho pravidel se doma, 

na veřejnosti a v mateřské škole chovat 

 Reagovat na kulturní a umělecké podněty, sledovat dramatické představení a umět 

vyjádřit pocity z představení 

 Chovat se podle osvojených pravidel i za předpokladu toho, že ne všichni lidé tyto 

stanovená pravidla dodržují 

 Být opatrný k vlastním i cizím pomůckám, hračkám, knihám… 

 Najít společné řešení v komunikaci s dětmi i dospělými 

 Být zdvořilý k ostatním lidem, vážit si jejich práce i úsilí (Šmelová, Nelešovská, 

2009). 

2.3.3 Organizační formy předškolního vzdělávání 

Vzdělávání v mateřské škole se výrazně liší od vzdělávání ve škole základní. Zatímco ve škole 

základní jsou organizační formy vzdělávaní uplatňovány ve vyučovacích hodinách nebo jiných 

časových jednotkách, ve škole mateřské probíhá vzdělávání neustále prostřednictvím 

organizace dne. Koncepce dne by měla co nejvíce připomínat chod dne v rodinném prostředí a 

současně by mělo být dítěti umožněno se maximálně rozvíjet. Jednotlivé činnosti by neměly 

být rozděleny do oblastí, které rozvíjí, jak tomu bylo dříve, ale jsou zabudovány do 

integrovaných blogů a na ně navazujících tématických celků. Integrované blogy a tématické 

celky dítěti ukazují komplexní pohled na dané téma a zároveň je prostřednictvím nich dítě 

rozvíjeno jak po stránce tělesné, tak i po stránce duševní a sociální (Eva Svobodová a kol., 

2010). 
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Den by měl být zorganizován tak, aby se v něm vyváženě střídaly činnosti, které vychází z 

přirozených potřeb dětí. Příkladem může být volná hra nebo pohyb venku a činnosti, které jsou 

připraveny a řízeny učitelkou (Eva Svobodová a kol., 2010). 

Rozdělíme-li činnosti z hlediska jejich vedení učitelem, dostaneme tři základní organizační 

formy vzdělávání. Těmi jsou činnosti řízené, které pedagog přímo vede, činnosti nepřímo 

řízené - samostatné, ve kterých působí pedagog spíše jako průvodce činnosti nikoli její 

organizátor a činnosti volné, které nejsou pedagogem organizované. Pedagog se staví pouze do 

role pozorovatele (Krejčová, Kargerová, Syslová, 2015). 

2.3.3.1 Činnosti řízené 

Podle Svobodové jsou za činnost řízenou, považovány ty činnosti, „které si pedagog záměrně 

a cílevědomě připravil, nebo je improvizovaně zorganizoval s vědomím jasného vzdělávacího 

cíle“ (Svobodová a kol., s. 88, 2010). Pedagog  činnost koordinuje a děti k ní motivuje, ty pak 

pracují pod jeho vedením. Řízená činnost může být výtvarná, dramatická, pohybová nebo 

činnost jiná, ve které se pedagog staví do dominantní role. Řízené činnosti bývají zařazovány 

v ranních hodinách, mezi svačinou a odchodem ven a v hodinách odpoledních, kdy „menší 

děti“ odpočívají a pracují zejména „předškoláci“. Řízená činnost může mít formu hromadnou, 

individuální nebo skupinovou (Krejčová, Kargerová, Syslová, 2015). 

1. Hromadná výuka 

Hromadná výuka probíhá v momentě, kdy je pracováno se všemi dětmi najednou. Činnost má 

jednotný obsah a děti se přizpůsobují tempu vedení činnosti. V minulosti byl na hromadnou 

výuku kladen důraz, učitelé motivovali děti k účasti na hromadné činnosti, děti hromadně 

kreslily, zpívaly, cvičily. Dnešní učitel by měl hromadné činnosti zařazovat s větší rozvahou, 

také by neměl děti nutit činnost bezpodmínečně vykonávat. Výjimkou je kontaktní kruh, 

narozeninové rituály nebo jiné hromadné činnosti, které posilují společenství dětí (Krejčová, 

Kargerová, Syslová, 2015). 

2. Individuální výuka 

Pracuje-li učitel či asistent s jedním dítětem, nastává výuka individuální. Většinou se jedná o 

dítě se specifickými potřebami, které potřebuje rozvinout a posílit některé schopnosti. Např. 

rozvíjet porozumění, grafomotoriku, řeč aj. Pedagogové využívají individuální výuku i 

v případě, kdy je dítě talentované. 
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 Individuální činností má dítě možnost se rozvíjet tak, jak potřebuje. V praxi není možné 

individuální výuku zařazovat vždy. To zejména protože jsou ve třídách vysoké počty dětí a 

nedostatek pedagogů (Krejčová, Kargerová, Syslová, 2015). 

3. Skupinová výuka 

Smyslem skupinové výuky je zadat skupině dětí úkol, na němž pracují společně a k jeho 

splnění je zapotřebí spolupráce a hledání společného řešení. Při skupinové výuce je zapotřebí 

dělba práce a naslouchání. Skupinová výuka rozvíjí schopnost prosadit si vlastní nápad a 

zároveň dát prostor druhým. Děti jsou ve skupinové výuce rozděleny na „týmy“ podle určitých 

kritérií například věku, pohlaví, druhu činnosti. Skupinu si mohou utvořit sami, dle vlastního 

uvážení, nebo jsou do ní přiděleny učitelem. Pedagog při skupinové výuce může dětem 

dopomáhat, činnost by však neměl direktivně řídit. Příklad může být přiřazování kartiček, hraní 

scének, vymýšlení příběhů (Krejčová, Kargelová, Syslová, 2015). 

2.3.3.2 Činnosti nepřímo řízené - samostatné 

K nepřímo řízené nebo také samostatné činnosti dává prvotní impulz pedagog tím, že činnost 

připraví, děti k činnosti motivuje a postup činnosti vysvětlí. Dítě pak na učitelův popud činnost 

realizuje, učitel však, pokud není nezbytně nutné, do činnosti nezasahuje. Vliv na kvalitu a 

průběh činnosti má učitel při její přípravě - volbě a kvalitě materiálu, zadání instrukcí, časovém 

prostoru vyhraněném pro činnost, místu, kde se činnost realizuje atd. Děti mohou pracovat 

individuálně i ve skupinách. Příkladem samostatné - nepřímo řízené činnosti může být 

vykrajování cukroví, modelování sochy, práce na zahradě. Díky nepřímo  

řízené, samostatné činnosti se uplatňují pedagogické cíle a zároveň je zde poskytnut prostor 

pro individualitu dětí (Krejčová, Kargelová, Syslová, 2015). 

2.3.3.3 Činnosti volné - hry 

Za činnosti volné považujeme ty, kdy prvotní impulz k aktivitě vychází ze strany dítěte. Tato 

aktivita je prováděna z jeho vlastní potřeby, dítě je k ní vnitřně motivováno. Ve vyučování 

tradičním se většinou jedná o volnou hru. Dítě si hraje samo nebo ve skupině dalších dětí. Při 

volné činnosti - hře je jen na rozhodnutí dítěte s kým a čím a jak dlouho si bude hrát (Krejčová, 

Kargerová, Syslová, 2015). Dítě také určuje pravidla hry. Pedagog by měl vstupovat do hry v 

případě, že je dítětem požádán o pomoc nebo o roli spoluhráče. Neměl by však dítěti vnucovat 

své názory, nápady ani hru řídit.  
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Je-li dítětem nebo dětmi porušeno předem smluvené pravidlo, pak může pedagog hru přerušit, 

omezit a dát jí impulz, díky kterému se bude hra ubírat novým směrem (Svobodová a kol, 

2010). 

Prostřednictvím volných činností - her navazuje dítě kontakt s ostatními vrstevníky, získává 

nové dovednosti a povědomí o světě, proto by měla být v rámci dne řazena co nejčastěji. 

Vhodnou dobou je příchod dětí do mateřské školy. Děti přicházejí do třídy postupně, tudíž 

nastávají situace, kdy do kontaktu přicházejí děti, které se běžně nevyhledávají. Introvertnější 

a děti mladší mají šanci navazovat kontakty a zapojit se lépe do kolektivu.  

Prostor pro volné činnosti - hry je také v době odchodu dětí domů. Vhodným časem pro volné 

hry je pobyt venku. Jelikož je pobyt venku mnohokrát jedinou dobou, kdy si mohou hrát děti, 

které ráno přichází do školky pozdě a naopak odchází velmi brzo po obědě, měl by pedagog 

pečlivě uvážit vhodnost organizované procházky (Svobodová a kol, 2010). 

2.3.4 Význam hry v mateřské škole 

„Hra je starší než lidstvo samo. Hry a hrové prvky můžeme sledovat i u mláďat všech vyšších 

živočichů, především savců. To vedlo již před sto padesáti lety přírodovědce a filozofy 

k srovnávání některých znaků hry u dětských a živočišných mláďat… Hra je základní aktivitou 

dětské seberealizace (ale je tomu tak i v obecné lidské rovině). I když vychází z vnitřního 

popudu a odráží podmínky, ve kterých se dítě nachází, je navíc originálně nastavena podle 

dispozic každého jedince a její forma se v čase a společnosti proměňuje“ (Koťátková, 2005, s. 

11 - 14). Již z tohoto textu Soni Koťátkové je patrné, že z pohledu tradičního vzdělávání je hra 

jednou z nejvýznamnějších aktivit, které dítě může vykonávat. Předškolní dítě stráví hrou 

většinu času, proto je období před nástupem do školy označováno věkem hry.   

Díky tomu, že dítě prostřednictvím hry zkoumá, objevuje a seznamuje se s okolím, 

spolupracuje, rozvíjí se jeho osobnost celostně. Prostřednictvím hry se dítě realizuje  

a uspokojuje si celou řadu potřeb. Může-li si dítě nerušeně hrát, zažívá pocit uznání, lásky, 

bezpečí a řádu. V případě, že hra probíhá ve skupině dětí, pak potřebu identity a společenského 

uplatnění.  

Hra je činnost, kterou dítě hluboce prožívá, tudíž je využívaná k procesu učení. V těchto hrách 

nejde o výsledek, ale o prožitek, o možnost něco poznat, něco nového se naučit a něco 
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realizovat. Hry, které plní proces učení, rozvíjí myšlení, paměť, pozornost, umožňují dítěti si 

procvičit osvojené dovednosti a schopnost, vytrvat a něčeho dosáhnout. Naopak hry, které 

s procesem učení nesouvisí, slouží k pochopení životní situace, kterou dítě prožívá. Hry mohou 

být námětově stereotypní, dítě si v nich uspokojuje potřeby a skrz hru si řeší problémy. Hra mu 

v tomto případě slouží k odreagování.  

Hra může být využita také jako diagnostický prostředek. Pozorujeme-li pečlivě dítě, které si 

hraje, snadno nalezneme odchylky ve vývoji. Hra je využívaná jako terapeutická činnost 

zejména u dětí s poruchami učení, u dětí nemocných, dětí, které prožívají traumatizující situaci 

(Suchánková, 2014). 

2.3.4.1 Hra dítěte předškolního věku 

S nástupem do mateřské školy přichází období, kdy mají děti zájem o své vrstevníky. Dítěti 

v předškolním věku si nestačí hrát paralelně „každý na svém písečku“, jak je tomu v období 

batolecím. Ke své hře potřebuje kolektiv dětí. Nejprve se děti sdruží do skupin, kde si každé 

dítě hraje svoji hru, i když se tyto hry propojují. Například holčičky si hrají s panenkami. Každá 

pečuje o své „děťátko“, vzájemně však spolu „maminky“ nekomunikují. Děti se postupně učí 

spolupracovat, vytvářet si herní záměr, kooperovat (Suchánková, 2014). Pokouší se také vést 

dialog, domluvit se na společném tématu. Ne vždy úspěšně, a tak vznikají konflikty, snaha 

prosadit se, hlasitá výměna názorů, v některých případech i fyzický útok. Během tohoto období 

se také objevují první známky soupeření. Děti se pozorují, porovnávají, mají tendence spolu 

při hře soutěžit. 

Herní skupiny dětí bývají různé, v určitých skupinách se děti střídají, jiné jsou pro určité 

jedince uzavřené. Některé, zejména menší děti, se hry neúčastní, pouze ji přihlížejí a slovně 

komentují.  

Kolem pátého až sedmého roku se děti začínají segregovat do skupin podle pohlaví. Chlapci 

více řídí, organizují, vytvářejí pravidla, zatímco dívky vyhledávají hry, při kterých mohou 

utužovat vztahy s „kamarádkou“ (Koťátková, 2005). 

2.3.4.2 Typologie her  

1. Symbolická hra 

Vrcholem dětské hry je hra symbolická. Dítě v symbolické hře předstírá, že se odehrává něco 

(„jako“), co se ve skutečnosti neděje. Jeden předmět může mít vlastnost předmětu jiného 

(kostička je vydávaná za vlak). Předmětu také mohou být přidávané falešné vlastnosti (plastový 
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nožík řeže). Předmět také může být imaginací vytvořen (na talířku je dort). „Symbolická hra 

umožňuje dítěti chovat se podle svých přání a představ a realitu svým potřebám alespoň 

částečně přizpůsobit“ (Suchánková, 2014, s. 17). Děti si do symbolické hry promítají 

představy, magično, fantazii a realitu si přizpůsobují svým potřebám. 

2. Námětová hra 

Velmi typickou hrou předškolního věku je také hra námětová. Při hře jsou uplatňovány náměty, 

se kterými je dítě ve styku. Dítě si hraje na rodinu, školku, doktora, prodavačku, hasiče, 

policistu. Do hry se promítají příběhy, které zná dítě z knih či televize (hra na princeznu, robota, 

Monster High, rytíře). V námětové hře dítě uspokojuje potřebu porozumět okolnímu světu, 

pochopit situace, se kterými jsou děti denně ve styku a vykonávat činnosti, které jsou typické 

pro dospělé. Děti ve hře „zrcadlí“ chování dospělých, se kterým jsou ve styku, proto nám 

námětová hra může ukázat, kam je potřeba směřovat výchovné působení. 

3. Hra konstruktivní 

Konstruktivní hra bývá oblíbená zejména chlapci. Jejím cílem je nějaký výtvor, nejčastěji 

stavba, ale také třeba hrad z písku, figurka z modelíny, namalovaný nebo vylepovaný obrázek 

a další výtvarné aktivity. Konstruktivní hra úzce souvisí se schopností dítěte vnímat výsledek 

své činnosti. Při konstruktivní hře dítě manipuluje s kostkami, různými stavebnicovými díly, 

štětcem, nůžkami, puzzlemi, tím je rozvíjená jemná motorika. Konstruktivní hrou se také 

rozvíjí prostorové myšlení, pozornost, strukturované myšlení, soustředění a vytrvalost 

(Suchánková, 2014).  

4. Hry pohybové a hudební 

Probíhá-li motorický vývoj v normě, jsou dítětem vyhledávány pohybové aktivity. Dítě se těší 

v momentě, kdy může skákat, běhat, zdokonalovat beztrestně pohybové dovednosti. 

V plánování řízených aktivit by neměly být pohybové aktivity opomíjeny. Velmi oblíbené jsou 

honičky „Na Mrazíka“, „Rybičky, rybičky, lovte se“, „Čertí“ a další. Děti se rády pohybují 

v rytmu hudby, proto je dobré zařadit pohyb na písničku, rytmus bubínku nebo jinou muziku. 

Děti se také mohou doprovázet samy Orffovými nástroji. 

I v případě pohybových her je zapotřebí, aby děti měly prostor pohybovat se svobodně. Na 

zahradě, v lese, na louce by měly mít dostatek času rozehrát si vlastní pohybové hry, které 

budou limitovány pouze bezpečnostními pravidly (Suchánková, 2014). 
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5. Ostatní hry 

Děti předškolního věku začínají rády hrát hry slovní. Oblíbené jsou říkadla, jazykolamy, 

básničky, rýmovačky. Prostřednictvím slovních her se rozvíjí smysl chápat vtip, cit pro jazyk 

a myšlení. Slovní hry se dají použít jako logopedická průprava. 

2.3.5 Kritika tradičního systému 

V kompetenci mateřských škol je rozhodnutí, dle jakých kritérii jsou děti uspořádány do tříd. 

Uspořádání dětí do věkově smíšených tříd, připomíná prostředí podobné sourozeneckému.  

I když je v současné době podporována tvorba tříd heterogenních, mnohé mateřské školy stále 

preferují spíše třídy homogenní, za což bývají kritizovány. Ve třídách homogenních se od sebe 

děti nemohou učit tak, jako ve třídách věkově smíšených, protože jsou děti díky stejnému věku 

na podobné úrovni. Věkově stejnorodá skupina neukazuje reálný pohled na společnost, ve které 

se běžně setkávají lidé různého věku. Děti se neučí komunikovat se staršími a brát ohled na 

mladší. V takovýchto třídách se také více projevuje chování typické pro určitý věk (děti tříleté 

jsou více plačtivé, děti šestileté soutěživé atd.). Naopak je však pro učitelku jednodušší vytvořit 

činnost, která bude vyhovovat všem. Právě neschopnost individualizace bývá vytýkána třídám 

heterogenním. Nedostatečné personální zajištění tříd a velký počet dětí, vede k situacím, kdy 

pedagogové nejsou schopni zrealizovat více činností tak, aby vyhovovaly všem dětem. Učitelé 

vykonávají jednu frontální činnost, která nemůže zaujmout všechny děti. Tudíž se v lepším 

případě starší děti u aktivity nudí nebo naopak mladší děti činnost vykonávají bez porozumění 

(Průcha, Koťátková, 2013). 

Tradiční přístup ke vzdělávání v mateřské škole předpokládá, že dítě neustále potřebuje pevné 

vedení a usměrňování. Z tohoto předpokladu vychází jednostranně formativní  

proces - dítě se učí, učitelka vyučuje. Tento přístup k dítěti je zastaralý. Moderní pojetí ukazuje 

dítě jako aktivní, autonomní subjekt, který se na svém vývoji velmi podílí. Slovenský profesor 

pedagogiky Dušan Kostrub kritizuje rozpor mezi teorií a praxí. Mnoho mateřských škol stále 

zastává tradiční model vzdělávání. Dítěti jsou předkládány hotové informace (poznatky 

učitelky), bez možnosti prožitkového učení, vlastní zkušenosti s probíraným tématem. Čili je 

učitelkou vyučováno (Opravilová, 2016). 
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Tradiční model vzdělávání se promítá do denního řádu mnohých mateřských škol. Učitelky 

direktivně řídí třídu. Děti hromadně vykonávají všechny aktivity a to i ty, které vedou 

k uspokojování základních lidských potřeb. Je tomu tak i v  případě, kdy jsou potřeby 

nasyceny. Děti skupinově chodí na toaletu, stravují se, jsou nuceni k spánku (Krejčová, 

Kargerová, Syslová, 2015). Pedagog dává pokyny, které dítě plní. Dětem je tak bráněno 

v rozvoji  kritického myšlení a samostatnosti. Děti stávají závislé na pokynech pedagoga, 

neschopni najít a vykonat činnost sami. Některé děti si vytvářejí odpor například k jídlu nebo 

odpočinku po obědě (Koťátková, 2014). Ve třídě, která je řízená direktivně, frontálně, není 

možná dostatečná individualizace a respekt k přirozeným rozdílům, které jsou mezi dětmi. 

Direktivní přístup vylučuje respektující komunikaci. Učitelka nejedná s dítětem dostatečně 

empaticky a s porozuměním. Zlehčuje nebo dokonce zesměšňuje jeho přání, citové projevy a 

potřeby. Nedůvěřuje v jeho schopnosti a nevytváří dohody. Takový to přístup má na dítě 

negativní vliv, zejména v momentě, kdy je školka pro něho novým prostředím. Soňa 

Koťátková v knize Dítě a mateřská škola s podtitulem Co by měli rodiče znát, učitelé 

respektovat a rozvíjet, uvádí, že až 81% matek ze 74 dotazovaných, zaznamenalo problém při 

vstupu dítěte do předškolního zařízení. Mnoho matek by také ocenilo lepší komunikaci a více 

informací podávaných učitelkou (Koťátková, 2014). 

 V posledních letech je tradičnímu předškolnímu vzdělávání vytýkána neschopnost zajistit 

dostatek míst pro všechny zájemce předškolního vzdělávání. Děti nemají v mateřské škole 

místo, i když splňují veškerá kritéria k přijetí k předškolnímu vzdělávání. Od roku 2006 počet 

dětí ve třídách roste (až na 28 dětí), což nepříznivě prospívá zmiňovaným problémům, se 

kterými se potýká tradiční předškolní vzdělávání (Koťátková, 2014). 
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2.4 Významné rozdíly v Montessori pedagogickém systému a 

v systému tradičním 

2.4.1 Prostředí 

První rozdíl můžeme zaznamenat již při vstupu do Montessori mateřské školy. Ve třídě nejsou 

žádné hračky, pouze didaktický materiál, který je tématicky uspořádán podle jednotlivých 

oblastí. V některých částech třídy najdeme smyslový materiál, v jiných praktický život a 

kosmickou výchovu. Jiná část třídy je určená k odpočinku, jiná ke stravování a práci 

s Montessori materiálem. Součástí Montessori tříd bývá funkční kuchyňka, ve které děti mohou 

skutečně vařit a stůl, určený na řezání, zatloukání a další pracovní činnosti. Veškerý nábytek 

je uzpůsoben tak, aby se dětem dobře pracovalo a na pomůcky dosahovalo. V Montessori třídě 

nejsou vysoké skříně ani stůl určený pro učitelku. V centru třídy bývá vyznačená elipsa. Třída 

je vyzdobena pouze reálnými „nepřikrášlenými“, nefantazijními obrazy. Děti také pracují 

každé v ohraničeném prostoru svého koberečku (Feez, 2010). 

Oproti tomu třída tradiční má rozčleněný prostor pouze na část, kde probíhá volná hra dětí a  

na část se stolečky určenými na výtvarnou činnost, popřípadě na stravování. V některých 

třídách můžeme nalézt „koutky“, místa určená na relaxování, místo vyčleněné pro dětskou 

kuchyňku a kočárky. A také prostor, ve kterém je koberec určený pro jízdu autíček. Obvykle 

si děti hrají vedle sebe - chlapci jezdí s auty vedle dívek, které „vaří“ v kuchyňce. Ve třídách 

se nachází učitelský stůl a skříň s výtvarným nebo jiným materiálem, do které děti nemají 

přístup.  

2.4.2 Hračky, hry a pohádky 

Jak již bylo řečeno výše, v Montessori školkách nejsou dětem k dispozici žádné hračky. M. 

Montessori dospěla k názoru, že si děti hrají pouze v momentě, pokud nemají nic lepšího na 

práci. Děti považují hru za povyražení, ale mnohem raději plní nějaký úkol, učí se dovednosti, 

vykonávají něco praktického. V první školce Marie Montessori byly dětem hračky k dispozici, 

ty však o ně nejevily zájem: „ I když si děti v naší první škole mohly hrát s některými opravdu 

nádhernými hračkami, žádné z nich o to nejevilo opravdový zájem. To mě překvapilo natolik, 

že jsem se rozhodla dětem s hračkami trochu pomoci a ukázat jim, jak se zachází s maličkým  
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nádobím… Děti se nechaly na chvíli zaujmout, ale pak si šly po svém. Protože si nikdy samy 

od sebe hračky nevybraly, došla jsem k závěru, v životě dítěte je hračka něčím nepříliš 

důležitým“ (Montessori, 2012, s. 104).  

Naproti tomu tradiční systém považuje hru za velmi přirozenou. Hra je hlavní náplní času. 

Hračka má veliký význam. Může být podmětem hry a hru rozvíjet. Hračka dítěti umožňuje 

vykonávat činnosti běžné pro dospělé, po kterých dítě touží, ale na které není mentálně ani 

fyzicky připraveno. Díky hračce může dítě opravovat auto, vařit, ovládat techniku atd. Hračka 

může mít jak podobu reálnou, tak upravenou, aby byla pro děti „líbivá“. Hračka by však vždy 

měla být vkusná, bezpečná a funkční. Hlavním účelem hračky je podněcovat kreativitu dětí, 

přimět děti k volné spontánní hře, do které se dítě ponoří a do které promítne svou fantazii 

(Suchánková, 2014). Podněcování fantazie v předškolním věku M. Montessori zcela odmítá. 

Dítě předškolního věku se učí poznávat svět, vyznačuje se tím, že chce věci dělat. Právě hračka 

mu v tom brání. Dítě se díky hračce učí vidět zámek, vláčky nebo auta v dřevěných kostkách, 

v bábovičce z písku koláč nebo v panence skutečné živé miminko. Dítě se tak uchyluje do světa 

fantazie místo toho, aby žilo v realitě a zkoumalo skutečný svět. (Montessori, 2012) 

Tradiční a Montessori systém se také neshodují v přístupu k pohádkám. V tradiční mateřské 

škole jsou pohádky a práce s příběhy, které obsahují „magično“, hojně využívány. Pohádka 

dětem ukazuje správné a naopak nedobré chování a stejně jako hračka podněcuje dětskou 

fantazii. Klasická pohádka také podle Véberové: „Tvoří přirozený vstup dítěte do světa národní 

kultury a národního cítění. Pohádka odkrývá dětem staleté životní zkušenosti, vysvětluje jim na 

přístupných jevech vztahy mezi lidmi a motivy jejich jednání. Dochází k zobecnění, které je 

dětem přiměřené a srozumitelné. Bezprostřední potrestání zla hned po činu děti uspokojuje a 

vede je k vytváření správných souvislostí“ (Véberová, 1981, s. 128). Montessori pohádku 

neuznává. Pohádka dítě přivádí k fantazírování a odvádí od reality skutečného světa podobným 

způsobem, jakým to činí hračka. Pohádka je navíc pro předškolní dítě těžce pochopitelná. Dítě 

nemá dostatečnou zkušenost se světem, proto pokládá nadpřirozené bytosti, které se 

v pohádkách vyskytují, za existující i ve světě reálném. Děti jsou schopné ublížit sobě i 

ostatním dětem, vyskočit z okna a dokonce užít zbraně, protože podobné situace viděly a 

slyšely v kreslených seriálech a dalších pohádkách. S pohádkou a s ní spojenou fantazii by se 

děti měly setkat až v mladším školním věku, kdy mají dostatek zkušeností a začínají rozlišovat 

mezi světem skutečným a fantazijním (Lillard, Jessen, 2003). 
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2.4.3 Role učitele 

2.4.3.1 Učitelka Montessori třídy 

Učitelé v Montessori škole bývají označováni jako průvodci nebo vedoucí. Hlavní náplň jejich 

práce na rozdíl od tradičních pedagogů nespočívá v přípravě a organizaci dne, ale v péči o třídu 

a pozorování dětí. Pedagog Montessori školy musí zajistit, aby byly pomůcky vždy v pořádku, 

nebylo jich mnoho ani málo a svým vzhledem lákaly děti k jejich používání. Tyto pomůcky 

musí dokonale ovládat. Učitelka by vždy měla pečovat o svůj zevnějšek, být čistá, upravená, 

důstojná a elegantní, aby u dětí vzbuzovala důvěru a klid. Učitelka musí umět dobře pracovat 

se svojí osobností. Umírnit se a stáhnout se do ústraní v případě, že dítě pracuje klidně a nežádá 

ji o pomoc, naopak musí umět vzbudit zájem o činnost u dítěte, které je neklidné, polétavé a 

svou vnitřní sílu teprve hledá (Montessori, 2003). 

Jelikož Montessori systém nemá předepsáno, jaké dovednosti by dítě mělo mít na konci 

předškolního vzdělávání, jelikož se každé dítě vyvíjí vlastním tempem, nesmí se učitelka 

zaleknout velké rozdílnosti mezi dětmi, musí neustále věřit, že se dítě projeví díky zajímavé 

aktivitě. (Montessori, 2003). Montessori učitelka každé dítě pozoruje a vede si o něm pečlivé 

záznamy, tudíž je schopna mu nabídnout takovou pomůcku, která odpovídá jeho úrovni. Dítě 

také seznamuje s vnitřním řádem třídy, který sama dodržuje. Dohlíží na to, aby dítě, které je 

ponořené do práce nebylo nikým a ničím vyrušováno. Sama se touto zásadou řídí také. Dítě při 

práci neruší, jeho výkon nekomentuje, dítěti nepomáhá, pokud o to není požádána. Učitelka 

také respektuje, že má dítě nárok na odpočinek, proto dítěti nevnucuje práci v případě, že dítě 

mlčky přihlíží práci ostatních. Učitelka dítě nechválí, nehodnotí ani nekárá. Vyčerpalo-li dítě 

svoje síly, nabízí mu učitelka mlčky svoji duši (Rýdl, 2006). 

2.4.3.2 Učitelka  tradiční mateřské školy 

Humanizace tradičních mateřských škol, které přicházely po roce 1989, přinesly změnu 

v postavení učitelky v mateřské škole. Ačkoliv učitelka oproti kolegyni Montessori školky řídí 

a organizuje den, činí tak s ohledem na děti. Ukončovat a započínat činnosti by vždy měla 

velmi empaticky tak, aby děti nevyrušila ze hry nebo je naopak při řízené činnosti 

nepřetěžovala. V kompetenci učitelky tradiční mateřské školy je rozhodnutí, čemu se děti 

budou učit. Během přípravy řízené činnosti by měla pohlížet na rozdíly, které mezi dětmi jsou, 

obzvláště v případě, jedná-li se o třídu věkově heterogenní. Činnosti si učitelka připravuje 

podle třídního vzdělávacího plánu, který si tvoří na základě školního vzdělávacího programu. 

Vždy by měla mít v „záloze“ náhradní činnost pro děti, které program nezaujme, je pro ně příliš 
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lehký nebo obtížný. Učitelka tradiční školy musí být kreativnější, nežli průvodkyně Montessori 

školy. Nestačí jí pouhé znalosti práce s pomůckami. Své znalosti musí umět uplatnit pomocí 

her, příběhů, výtvarných a hudebních aktivit, dramatizace. Učitelka tradiční mateřské školy se 

nesmí bát improvizovat v případě, že se předem naplánovaná činnost nezdaří tak, jak si ji 

představovala (Horká, Syslová, 2011).  

Jejím úkolem je komentovat a hodnotit chování, emoce a práci druhých. Vstupuje dětem do 

práce i hry a podporuje je v další činnosti. Měla by tak činit empaticky a s respektem. Je-li 

učitelka nespokojená nebo naopak šťastná, dává jasně najevo své emoce. Vždy tak, aby byla 

pro děti čitelná. Vyhýbá se hrubým výrazům a plošné generalizaci („Vy jste dnes opravdu 

nesnesitelní. Vy mě jednou utrápíte“). Učitelka děti motivuje k práci - nejlépe pozitivně a 

oceňuje provedený výkon. V neposlední řadě děti pozoruje a monitoruje jejich pokroky i 

oblasti, které je potřeba posílit (Opravilová, 2014). 

2.4.4 Osobnost dítěte 

2.4.4.1 Pohled na dítě v systému Marie Montessori 

Člověk má podle Marie Montessori v sobě zabudovaný „plán výstavby duše.“ Podle tohoto 

plánu se dítě postupně samo propracovává v hotového člověka (Cipro, 2002).  Stejně jako 

Rosseau věřila Montessori, že má každý v sobě dostatek psychických sil a schopností, aby tento 

plán naplnil, pokud mu není ze strany dospělých bráněno (Dostál, Opravilová, 1985). Úkolem 

dospělého je vývoji dítěte přihlížet, dítě pečlivě pozorovat, připravit pro něho vhodné prostředí 

a nechat ho se svobodně vyvíjet. K přirozené výbavě dítěte patří pud činnosti, který dítě 

popohání k činnosti v kulturním, sociálním a přírodním prostředí. Skrze činnost dítěte dochází 

k plnění tohoto „zabudovaného plánu vývoje.“  

Podle Montessori: „Všechny děti jsou od narození stejné. Všechny se vyvíjejí stejným způsobem 

a následují stejným způsobem a následují stejné zákony“ (Harald, 2008, s. 11). Tímto výrokem 

měla na mysli vývoj dítěte, který probíhá ve stupních, které mohou být hrubě označeny 

věkovými údaji (výše zmíněnými „senzitivními fázemi“). Každé dítě se však vyvíjí 

individuálně podle svých možností. I mezi stejně starými dětmi mohou být vývojové rozdíly, 

které jsou systémem Marie Montessori respektovány (Herald, 2008). 
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2.4.4.2 Dítě v tradičním předškolním systému 

Tradiční systém předškolního vzdělávání respektuje zákonitosti vývoje dítěte, ale zároveň 

pohlíží na dítě jako na subjekt, který je ovlivňován rodinou, okolím a sociální skupinou, ve 

které se nachází. Výchovné a vzdělávací působení předškolního vzdělávání respektujícím 

způsobem poskytuje dítěti možnosti k všestrannému rozvoji osobnosti. Dítěti napomáhá 

k včlenění a uplatnění se v sociální skupině. Tradiční předškolní vzdělávání formuje dítě 

s ohledem na jeho individualitu dle klíčových kompetencí, které jsou uvedené v Rámcově 

vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání tak, aby dítě bylo schopné pokračovat ve 

vzdělávacím procesu na škole základní (Opravilová, 2014). 
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2.4.5 Další rozdíly v tradičním a Montessori systému vzdělávání 

Montessori vzdělávání   Tradiční vzdělávání 

Ve třídách je dodržován princip ticha. Děti 

pracují tak, aby nikoho nerušily. Práci 

druhých přihlížejí, nesmí ji ale vyrušovat. 

Ve třídách je „pracovní hluk“. Děti nejsou při 

hře tiché. Hlučně manipulují nábytkem, 

hračkami, komunikují. Navzájem si vstupují 

do hry. 

Děti pracují vždy s jednou pomůckou, na 

kterou se plně koncentrují (polarizují 

pozornost). Práci musí dokončit a pomůcku 

uklidit před tím, než započnou práci novou. 

Děti si mohou hrát s více hračkami nebo 

pomůckami najednou. Úklid hraček/ 

pomůcek probíhá až po skončení hry. 

Většinou hromadně celou třídou. 

Průběh dne je „volnější“.  Děti nejsou řízeny 

frontálně, nevykonávají činnosti společně. Je 

na jejich uvážení, kdy budou svačit, končit a 

začínat činnosti. 

Den probíhá podle řádu, který je stanoven 

učitelkou nebo školkou. Děti hromadně 

svačí, hrají si, jsou vzdělávány. 

V Montessori školkách je kladen důraz na 

harmonizaci osobnosti dítěte, která probíhá 

prostřednictvím nácviku ticha a chůzí po 

elipse. 

RVP neuvádí jako součást výuky rozvoj 

harmonie a vnitřní rovnováhy dítěte. Děti 

nejsou vedeny k hluboké koncentraci. 

Učitelka dítě k aktivitě nepobízí ani mu v ní 

nebrání. Veškeré činnosti vykonává, protože 

samo chce- je vnitřně motivováno. Dítě není 

chváleno ani jinak odměňováno. 

Dítě je k činnosti motivováno učitelkou nebo 

odměnou. Nežádoucí aktivita je potlačována 

nebo korigována. Za výkon dítě sklízí 

pochovaly/ napomenutí nebo jiné hodnocení. 

 

(Mateřská a základní škola MONTE, 2015, online) 
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3 Empirická část 

Ve druhé, empirické části se věnuji výzkumu. Nejprve popíši cíl výzkumu, výzkumné otázky 

a metodu výzkumu, se kterou budu pracovat. Stručně charakterizuji, nastíním plán výzkumu. 

Po té představím zařízení, ve kterém bude výzkum realizován, zdůvodním jeho výběr a 

charakterizuji výzkumný vzorek. Dále se budu zabývat průběhem výzkumu. Nakonec 

zhodnotím jeho výsledky a zodpovím výzkumné otázky. 

3.1 Cíl výzkumu 

Výzkum bude realizován s cílem praktického porovnání výuky v Montessori a tradiční 

mateřské škole. Ve výzkumu se zaměřím zejména na odlišnost cílů a principů vzdělávání, které 

jsou v obou zařízeních uplatňovány. V centru mého zájmu bude také vystihnout rozdíly 

interakce mezi učitelem a dětmi. Konkrétně způsob řízení a organizace výuky, práce 

s odměnou, trestem, motivací a dopadem na děti. Ověřím si tak oprávněnost kritiky tradiční i 

Montessori školy. Hlavním záměrem tohoto výzkumu je však doplnit informace, které jsou 

uvedeny v první, teoretické části této práce.  

3.1.1 Výzkumné otázky a metodika výzkumu 

3.1.1.1 Hlavní výzkumné otázky 

1) V čem jsou rozdílné vzdělávací záměry tradiční a Montessori mateřské školy? 

2) V jakých bodech se odlišuje organizace výuky v obou zařízeních? 

3) Jak se projevuje rozdílnost interakce mezi učitelem a dítětem v obou typech zařízení na  

sebevědomí a samostatnosti dítěte? 

3.1.1.2 Vedlejší výzkumné otázky 

 Jsou metody výuky ve zkoumané alternativní mateřské škole v souladu s principy 

pedagogiky Marie Montessori?  

 Mají učitelé obou typů zkoumaných zařízení rozdílný názor na cíle a prostředky 

vzdělávání? 

 S jakými problémy se v praxi skutečně potýká tradiční předškolní vzdělávání? 
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3.1.1.3 Metodika výzkumu 

Na základě povah výzkumných otázek jsem pro svůj výzkum zvolila metodu kvalitativního 

výzkumu. Formulace otázek vyžaduje jejich prozkoumání do hloubky, k jejich zodpovězení je 

zapotřebí velkého množství dat, které je třeba začlenit do širšího kontextu. Další zvláštností 

kvalitativního výzkumu je, že v průběhu výzkumu je výzkumník v těsné blízkosti se 

zkoumanými subjekty (Maňák, Švec, 2004). Konkrétně jsem si pro svoji práci zvolila analýzu 

dokumentů, realizaci systematického pozorování a jako doplnění polostrukturovaný rozhovor 

(rozhovor pomocí návodu). 

Analýza dokumentů je považována za standardní typ výzkumu jak v kvantitativním, tak 

v kvalitativním výzkumu. V dokumentech můžeme nalézt osobní, skupinové vědomé nebo 

nevědomé postoje, hodnoty a ideje. Výhodou analýzy dokumentů je to, že otevírá přístup 

k informacím, které by se těžko získávaly. Další výhodou je to, že data nejsou zkreslená a 

nepodléhají zdrojům chyb, které vznikají při dotazování, pozorování nebo experimentu. 

Výzkumník, na rozdíl od jiných kvalitativních metod výzkumu, vybere pouze dokument, tudíž 

jeho subjektivní pohled neovlivní výběr informací. (Hendl, 2008). 

Pozorování bývá považováno za jednu z nejtěžších metod kvalitativního výzkumu a to díky 

časové náročnosti a velkému množství dat, které získáme. Nejčastější metodou pedagogického 

výzkumu je zúčastněné pozorování, při kterém dlouhodobě, systematicky a reflexivně 

sledujeme probíhající aktivity přímo ve zkoumaném terénu s cílem zprostředkování sociálního 

procesu a života (Švaříček, Švédová a kol., 2014). Účelem zúčastněného pozorování je přesné 

a detailní zachycení toho, co se děje. Výhodou zúčastněného pozorování je objevení situací, 

kterým se doposud nikdo nevěnoval, zachycení rutinních a dalších situací, které není možné 

v rozhovoru vypozorovat, jelikož nejsou pro dotazovaného důležité nebo by je sám od sebe 

nesdělil. V neposlední řadě možnost pochopení celého kontextu, ve kterém se situace 

odehrávají, což je důležité pro pochopení studovaného problému v celé jeho šíři (Švaříček, 

Švédová a kol., 2014). 

Rozhovor je jednou z nejčastějších metod kvalitativního výzkumu, zejména v pedagogických 

vědách. Bývá označován také jako hloubkový rozhovor. Záměrem hloubkového rozhovoru je 

pochopení situace stejným způsobem, jakým je chápána zkoumanými členy. Otevřené otázky 

rozhovoru napomáhají pochopení pohledu druhých lidí, aniž by byli omezováni výběrem 

položek v dotazníku. Využití rozhovoru v kvalitativním výzkumu má dvě úskalí: zaprvé, 

rozhovor svoji „povrchností“ nemůže nahradit pozorování. Zadruhé, výzkumník reprodukuje 
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jen to, co lidé říkají, čímž nemůže přinést nové informace, a tímto stylem se blíží spíše profesi 

reportéra. Proto je vhodné rozhovor kombinovat s jinými metodami kvalitativního výzkumu, 

které doplní informace z jiné perspektivy (Švaříček, Švédová a kol., 2014). 

Jako teoretický základ analýzy dokumentů, systematického pozorování a následného 

polostrukturovaného rozhovoru sloužilo zejména studium materiálu k této bakalářské práci. 

Spekulativní informace k vytyčeným otázkám je možné nalézt v první, teoretické části mé 

bakalářské práce.  

3.1.2 Charakteristika výzkumu 

Analýzou kurikulárních dokumentů, konkrétně školních vzdělávacích programů obou 

zkoumaných zařízení, zodpovím hlavní otázku číslo jedna. Porovnání organizačních forem a 

metod výuky uvedených v obou programech bude také základ odpovědi na hlavní otázku číslo 

dvě. Její odpověď doplním systematickým pozorováním, kde jedním z mých cílů bude: 

 Harmonogram dne  

 Organizační formy výuky a typy činností v praxi 

Aby mohlo dojít k měřitelné a objektivní odpovědi hlavní otázky číslo tři, stanovila jsem si 

pro systematické pozorování kromě již výše zmíněných cílů (sledování harmonogramu dne a 

organizačních forem výuky) také další oblasti. Zajímat mě bude interakce mezi žáky a učitelem 

a to konkrétně: 

 Atmosféra třídy 

 Verbální a neverbální komunikace učitele 

 Samostatnost dětí / potřeba být pedagogem řízen 

 Motivace a hodnocení dětí (odměna a trest) 

Základem odpovědí na vedlejší otázky bude polostrukturovaný rozhovor vedený s učitelkami 

jak Montessori, tak tradiční mateřské školy. Informace získané dotazováním, doplním 

vlastními poznatky, které načerpám při zúčastněném pozorování.  

3.2 Popis jednotlivých vzorků škol 

3.2.1.1 Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou 

Pro realizaci mého výzkumu jsem si vybrala Montessori mateřskou školu v Jablonci nad Nisou. 

Měla jsem k tomu několik důvodů. Jednak v devadesátých letech byla tato mateřská škola 
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jednou z prvních Montessori škol u nás, tudíž prošla dlouhým vývojem a během této doby byl 

čas na stabilizaci a vytyčení jasného působení školky. Ředitelka a někteří další pedagogové 

této mateřské školy pořádají pravidelné semináře a školení pro veřejnost a to nejen v Jablonci, 

ale i v Praze, považuji je proto za skutečné odborníky Montessori pedagogiky. V neposlední 

řadě tato mateřská škola je jednou z modelových Montessori škol. Velké množství účastníků 

kurzů Montessori pedagogiky jezdí do Jablonce výuku pozorovat. Učitelé a děti jsou na 

přítomnost cizích osob zvyklí, čili předpokládám, že neupravují své jednání a situace běžného 

dne v přítomnosti neznámé osoby. Naskytly se mi tedy ideální podmínky pro přímé 

nezúčastněné pozorování. 

Budova mateřské školy se nachází v klidné části Jablonce nad Nisou ve Vrkoslavicích v ulici 

Zámecká v těsné blízkosti lesa. Zahrada mateřské školy je prostorná a členitá, vybavená 

„hrovými prvky“ (houpačky, skluzavka, prolézačky) a malou zahrádkou. Ve vyvýšeném 

přízemí mateřské školy je šatna, toalety a dolní třída, ve které je zapsáno 24 dětí. V mezipatře 

jsou toalety. V horním patře je umístěná ředitelna a dvě třídy B a C, které jsou vzájemně 

spojené. V těchto třídách je zapsáno 36 dětí. Celková kapacita školky je dětí 60. Od roku 2013 

také funguje v rámci mateřské školy lesní třída s kapacitou 15 dětí. 

Ředitelkou mateřské školy je Vlasta Hillebrandová, pedagogický tým tvoří 5 učitelek 

s Montessori vzděláním. O děti také pečuje 1 školnice, vedoucí stravování a 2 kuchařky. 

Škola dbá na  komunikaci dítě - rodič- škola, a proto je vstup rodičům do výuky, za předpokladu 

dodržování dohodnutých pravidel, nepřetržitě umožněn (rodiče tuto nabídku velmi využívají a 

s dětmi ve třídách zůstávají jak v ranních, tak i v odpoledních hodinách). Vzájemné vztahy jsou 

také upevňovány v podobě školních akcí, jako je vynášení Mořeny, výtvarné dílny či 

Akademie. Pro zájemce o Montessori pedagogiku pořádá škola semináře a přednášky. 

Montessori mateřská škola je zapojena do projektu „MŇAM“, jehož cílem je zařazení bio 

potravin ve školním jídelníčku, větší informovanost o těchto potravinách, péče o zahradu a 

založení bio krámku. Zdravý životní styl dětí je podporován i každé úterý, kdy pravidelně cvičí 

buď v nedaleké tělocvičně, nebo za příznivého počasí venku.  

3.2.1.2 Mateřská škola Horoměřice 

Druhou pozorovanou školou je mateřská škola Horoměřice. Tuto školu jsem si vybrala na 

základě doporučení Romana Švaříčka v knize Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 

V mateřské škole Horoměřice jsem vyučovala kroužek angličtiny, tím pádem mě učitelky i 
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některé děti znají. A naopak i já jsem seznámená s prostředím. Stavím se tak do role 

zasvěceného, která je při výzkumu podle Švaříčka  jednou z nejvýhodnějších (Švaříček, Šedová 

a kol., 2014).   

Mateřská škola Horoměřice disponuje třemi budovami. Jednou starou (oddělení Ježků a 

Motýlů) a dvěma novými budovami (Oddělení Hrochů, Žiraf a oddělení Rybiček, Ještěrek), 

přičemž kapacita žáků je přibližně 150 dětí. Nové dvě budovy jsou situovány v ulici 

Komenského. Zahrada budov B a C, kde probíhal výzkum, je prostorná a členěná na část 

s „hrovými prvky“ a pískovištěm a na část „přírodní“ se senzorickými chodníky, sprškou a 

trávníkem. V nové budově B, kde probíhal výzkum, jsou dvě patra. Na každém patře je jedna 

třída, která má k dispozici toalety, šatnu, kancelář učitelek a přípravnu jídla.  

Ačkoliv se jedná o mateřskou školu tradiční, její filozofie je orientovaná na dítě. Dbá na 

vyváženost mezi hrou a řízenou činností, která je co nejvíce všestranná. Děti získávají poznatky 

pomocí prožitku. Ve třídních vzdělávacích programech se odráží osobností zaměření 

pedagogů. Ve třídě Hrochů a Žiraf jsou uplatňovány metody tvořivé dramatiky. I v této školce 

je důležitý vztah dítě – rodič - škola, který je posilován společnými akcemi jako je zahradní 

slavnost a další. I zde mohou rodiče využít nabídky volného vstupu do tříd (oproti mateřské 

škole Montessori tuto nabídku nevyužívají). 

Ředitelkou školy je Mgr. Veronika Dětinská, pracovní tým tvoří 22 zaměstnanců, z toho 14 

pedagogů, 3 asistentky pedagoga a 5 provozních zaměstnanců. Několik pedagogů si v současné 

době doplňuje kvalifikaci (Dětinská, Gregorová, a kol., 2015) 

3.2.2 Respondenti 

Jako cílovou třídu mého systematického pozorování v Montessori mateřské škole jsem 

vybrala třídu horní. Celkový počet dětí je 36, z toho 21 dívek a 15 chlapců. Věkové složení 

dětí je 3 - 7 let, z toho 18 dětí předškolních, 8 dětí 4 - 5 letých, 10 dětí 3 - 4 letých. Jedno dítě 

je integrované s osobní asistencí. Ve třídě působí učitelky Lucka, Zdeňka a paní ředitelka 

Vlasta.  

V mateřské škole Horoměřice jsem si zvolila za cíl pozorování třídu Žiraf.  Počet dětí této 

třídy je 28, z toho 15 dívek a 13 chlapců. Dvě děti jsou integrované. Pedagogický tým tvoří 

učitelky Eva, Lenka a asistentka učitele Martina.  
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3.3 Vlastní popis a analýza dokumentů, pozorování a rozhovoru 

3.3.1 Analýza dokumentů 

Jak již bylo uvedeno výše, cílem analýzy dokumentů, konkrétně školního vzdělávacího 

programu obou škol je komparace vzdělávacích záměrů a cílů. Zaměřím se na porovnání 

jednotlivých kategorií filozofie školy, pojetí a realizace vzdělávacího obsahu, formy a metody 

výchovné práce, které jsou uvedené v hlavním kurikulárním dokumentu obou zkoumaných 

zařízení. 

 Filozofie školy 

3.3.1.1 Montessori mateřská škola Jablonec 

Filozofie Montessori mateřské školy v Jablonci nad Nisou vychází z výchovné koncepce Marie 

Montessori. Cílem předškolní výchovy je: „Zdraví duše, normalizované zralé osobnosti dítěte, 

se kterým se pojí sociální cítění, porozumění pro ostatní, dobrovolná sebedisciplina, radost 

z činnosti a síla vůle“ (Hillebrandová, 2015, s. 3). Vzdělávání a výchova jsou založeny na 

poznání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb a zájmů každého dítěte. 

Prostřednictvím Montessori pedagogiky rozvíjí pedagogové nezávislost, sebedůvěru, pocit 

odpovědnosti za sebe i druhé, celistvou osobnost, podporují tvořivost, zvídavost, schopnost 

řešit problémy a spolupracovat s ostatními na společném zájmu.  

Montessori mateřská škola učí děti toleranci, úctě k lidem, k lidským výtvorům i k přírodě a 

ochotě pomoci tam, kde je to potřeba, prostřednictvím individuálního přístupu a bohaté 

vzdělávací nabídky (Hillebrandová, 2015).  

3.3.1.2 Mateřská škola Horoměřice 

Mateřská škola Horoměřice vychází z propagovaného modelu „osobnostně orientované 

výchovy.“ Cílem předškolní výchovy je všestranný rozvoj dětí založený na respektování jejich 

individuálních potřeb tak, aby prožily radostné dětství. Především je rozvíjena touha a radost 

z poznávání světa, budování zdravých sociálních vztahů a zdravého sebevědomí. Důraz je 

kladen na respekt individuálnosti každého dítěte, jeho potřeby, zájmy a nadání (Dětinská, 

Gregorová, kol., 2015).  
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 Pojetí a realizace vzdělávacího obsahu 

3.3.1.3 Montessori mateřská škola 

Prostředkem k dosažení cíle jsou principy Marie Montessori, které jsou ve školním 

vzdělávacím programu publikovány jako velmi totožné s klíčovými kompetencemi. Program 

uvádí, kromě v teoretické části této práce zmíněných principů Montessori pedagogiky (věkové 

heterogenity, princip senzitivních období, svobody pohybu, normalizace a další), také zásady 

působení, které jsou v souladu s těmito principy a na které je kladen důraz. Těmito zásadami 

jsou: 1) dbaní na polarizaci pozornosti, 2) předkládání dítěti nehotové informace a poznatky 

tak, aby muselo myslet, 3) nabízet dítěti stále nové podněty, které jsou v souladu s jeho 

senzitivními fázemi, 4) učit dítě vyjadřovat názor a naslouchat druhým, 5) zprostředkovat 

poznatky pomocí prožitkového učení - procházky, pokusy, exkurze…, 6) respektování 

společně vytvořených pravidel, 7) vedení dětí k sebedisciplině a sebehodnocení, 8) působení 

na všechny smysly (Hillebrandová, 2015). 

Důležitým aspektem v realizaci výchovy a vzdělávání je učitel. Osobnost učitele splňuje jak 

pedagogické, tak osobnostní předpoklady, které vychází opět z filozofie Marie Montessori. 

Úkolem učitele je dodržovat zásady Montessori pedagogiky, připravovat prostředí - vytvářet 

nové pomůcky, pečlivě a dokonale s pomůckami pracovat, evaluovat každé dítě do speciálního 

notýsku, radit se a spolupracovat s ostatními kolegy - postupovat podle společně vytvořených 

pravidel, komunikovat a spolupracovat s rodinou, účastnit se seminářů a konferencí o metodě 

Marie Montessori, být příkladem pro děti tím, že sám učitel Montessori principy žije 

(Hilldebrandová, 2015). 

3.3.1.4 Mateřská škola Horoměřice 

Mateřská škola Horoměřice stejně jako Montessori mateřská škola vychází z představy, že pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

zdravý a všestranný vývoj jedince je zapotřebí heterogenní kolektiv a zralá osobnost učitele, 

která vzdělává dítě tak, aby maximálně využilo potencionál jeho možností. Školní vzdělávací 

program mateřské školy Horoměřice slučuje poznatky z více oborů v integrovaných blocích 

(„Seznamování, Proměny přírody v cyklu ročních období, Člověk a jeho místo na zemi, Umění 

a sport v životě lidí, Svátky nás provázejí po celý rok, Těšíme se do školy“). Integrované blogy 

se dělí na kratší časové úseky - tématické celky (Dětinská, Gregorová, kol., 2015, s. 9). 

V každém integrovaném blogu můžeme nalézt dílčí vzdělávací cíle. Vyjímaje uvedených 

vzdělávacích oblastí již zmíněných v teoretické části, uvádí školní vzdělávací plán další cíle. 

Těmi jsou: 1) uvědomění si, že člověk může přírodu nejen chránit, ale také ničit, 2) rozvíjení 
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úcty ke všem formám života, 3) rozvíjení vnímavosti, citlivosti, fantazie, vlastní tvořivosti a 

sebevyjádření prožitku prostřednictvím setkávání se se všemi formami umění, 4) rozvíjení 

soutěživosti i spolupráce- uvědomování si, že sport může být soutěží národů, týmů i 

jednotlivců, 5) zprostředkování folklorních tradic národa, 6) poznávání humoru a vtipu v lidové 

slovesnosti. Poznatky jsou dětem předkládány na základě logických souvislostí 

prostřednictvím prožitku. (Dětinská, Gregorová, kol., 2015). 

Základním požadavkem na osobnost učitele je přijetí každého dítěte a respektování jeho 

individuálních potřeb. Schopnost dobré komunikace, spolupráce s dalšími členy 

pedagogického sboru a zájem o rozvoj vlastní osobnosti (Dětinská, Gregorová, kol., 2015). 

 Formy a metody výchovné práce 

3.3.1.5 Montessori mateřská škola 

Školní vzdělávací program Montessori mateřské školy uvádí, že se výchovné působení opírá o 

školní vzdělávací program, principy Marie Montessori, materiál (pomůcky Marie Montessori), 

projekty, prožitky. Dále uvádí, jakým způsobem jsou rozvíjeny jednotlivé složky osobnosti 

dítěte a jeho oblasti vzdělávání. Formy vzdělávání, které ŠVP uvádí: 

Zájmová činnost - jazyk, flétna, pokusy, přírodověda, tanec a zpěv 

Praktický život - péče o vlastní osobu (nošení koberečků, otvírání a zavírání dveří, používání 

sběračky, srolování koberečků…), péče o druhé (péče o zvířátka, pomoc druhým), zdvořilostní 

formy chování (umět přivítat návštěvu, umět pohostit, umět zvládnout konflikt slovně, umět 

popřát…), cvičení ticha (elipsa, hry, chvilky ticha), péče o okolí (utírání prachu, zametání, 

prostírání, péče o květiny) 

Smyslový materiál - zrak (poznávání dimenzí - vkládací válce, růžová věž…., poznávání barev 

- barevné destičky, poznávání tvarů - geometrická komoda), hmat (vnímání povrchu, vnímání 

hmotnosti, vnímání teplot - destičky), sluch (zvukové válečky, zvonky), čich (dózy s vůněmi a 

pachy), chuť (dózy s pochutinami), prostorové vnímání (tajemný pytlíček, třídění, geometrická 

tělesa) 

Jazyková výchova - čtení, psaní - trénink oka a ruky (smirková písmena, kontrasty, pohyblivá 

abeceda…, mluvení (poslech četby, říkadla, kartičky s obrázky) 
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Matematika - sčítání, odčítání, počítání do 1000, dělení, násobení (přesah do 2 - 3. třídy ZŠ, 

tabulka na násobení a dělení, červené tyče, zlatý perlový materiál…) 

Kosmická výchova - živá a neživá příroda, dějepis, chemie, fyzika, umění, historie planety 

(práce s kartičkami, pokusy, práce se symboly, záznamy pokusů) 

3.3.1.6 Mateřská škola Horoměřice 

Školní vzdělávací plán stanovuje poměrně jasně formy a metody výchovné práce. Základní 

formy a metody práce jsou v RVP doplněny o návrh konkrétních činností. 

Kontaktní kruh - způsob společného scházení dětí v každé třídě, místo, kde se děti učí 

naslouchat a vyjadřovat k probíranému tématu. 

Spontánní činnost dětí - volná hra. 

Cílené didaktické činnosti - jsou organizovány individuálně, skupinově nebo s celou třídou 

v průběhu dne (práce s výtvarným, hudebním, tělovýchovným materiálem, práce s knihou, 

poslech příběhů a pohádek, hudby, zhlédnutí vhodného filmu). 

Prožitkové a kooperativní učení - styl učení, který je ve výuce upřednostňován, využívá radosti 

dětí z objeveného prožitku (návštěva muzeí, skanzenů, besedy, exkurze, jednoduché pokusy, 

pozorování přírody, těla a druhých lidí). 

Situační učení - využívá konkrétní situace k tomu, aby dítě prakticky pochopilo souvislosti 

(řešení konfliktů ve třídě, komunikace s učitelem a dalším personálem). 

Dramatická výchova - prostřednictvím hraní rolí zkoumá děje, vztahy a role, které děti znají 

z běžného života (dramatické hry, dramatizování příběhů, pohádek, hudby). 

Příprava na školu - je určená především pro děti v posledním roce školní docházky, kdy se 

pomocí pracovních listů a didaktických pomůcek rozvíjí početní dovednosti, grafomotoriku, 

zrakové vnímání a další.  

Integrované vzdělávání a učení - škola umožňuje dítěti vzdělávat se podle individuálně 

vzdělávacího plánu.  
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3.3.2 Pozorování v Montessori mateřské škole 

Pozorování v Montessori mateřské škole bylo realizováno v měsících březen až květen. Jako 

pozorovací den jsem si vybrala pondělí a čtvrtek. Ve třídě jsem pobývala jako nezúčastněný 

pozorovatel od 8 do 13 hodin. Celkem jsem ve třídě strávila šest dnů. Na přání paní ředitelky 

jsem nebyla dětem představena, děti jsem neoslovovala, pokud ony neoslovily mě. 

K pozorování jsem si vybrala takové místo, abych dobře viděla na celé dění. Potřebovala-li 

jsem, mohla jsem se volně pohybovat po třídě.  

3.3.2.1 Atmosféra 

Přestože je ve třídě velký počet dětí, jsou potichu. Komunikují spolu šeptem. Potřebují-li 

pomoc od některé z učitelek, položí si k rozdělané práci klobouček a vyčkávají jejího příchodu. 

Děti se nepřetahují o pomůcky, ani se o ni nepokouší smlouvat. Vyčkávají a práci druhých dětí 

přihlížejí anebo zatím pracují s něčím jiným. Mají-li potřebu něco komentovat nebo si povídat, 

pak polohlasem. Tichá a klidná atmosféra byla pro mě zpočátku nezvyklá a velmi rozporuplná. 

Tichost a klid dětí mi přišel až nepřirozený. Později jsem si na ticho zvykla a došla k závěru, 

že se děti na práci lépe soustředí, ticho dobrovolně dodržují a berou ho jako standard.  

Ve třídě jsem nevypozorovala preferenci jedné nebo druhé učitelky. Děti o pomoc požádají 

kteréhokoliv dospělého. Více než na učitelky nebo na ostatní kamarády se většina dětí těší na 

pomůcky. Po příchodu podají učitelce ruku a pozdraví. Očima už ale častokrát vyhledávají, 

s čím budou pracovat. Nicméně i tak se ve třídě najdou děti, které při práci vyhledávají 

přítomnost jiných, popřípadě skupinky dětí, které pracují výhradně společně. Děti se k sobě na 

první pohled chovají kamarádsky a přívětivě. Z odposlechů rozhovoru zejména dívek jsem 

zaznamenala i v Montessori školce drobné „hašteření“. Zejména pak o přízeň jedné dívky 

druhou dívenkou, společném stravování a pobytu venku. V momentě, kdy zaznamenaly mojí 

přítomnost, zastyděly se a v hovoru nepokračovaly. Jelikož jsem byla osoba cizí, s dětmi jsem 

nekomunikovala, domnívám se, že tak nečinily ze strachu před trestem. 

Velmi příjemná byla přítomnost rodičů. Děti nadšeně ukazovaly, jak se s čím pracuje a co 

k čemu slouží. Přítomnost rodičů také, dle mého pozorování, kladně přispívá k důvěře mezi 

rodiči a učitelkami a k vzájemnému porozumění. Některé děti po odchodu rodičů plakaly, což 

je jediné vypozorované negativum jejich přítomnosti.  
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3.3.2.2 Harmonogram dne 

Děti mají velmi variabilní harmonogram. Kolem 8. hodiny ranní přicházejí nahoru z dolní 

třídy. Obě učitelky jsou ve třídě od 8. hodiny ranní. Přibližně do 9. až půl 10. hodiny ranní děti 

pracují individuálně s pomůckami, dle jejich výběru. Po té následuje asi půl hodinové cvičení 

ticha, chůze po elipse nebo společné povídání o aktuálně probíraném tématu. Děti, které se 

nechtějí účastnit elipsy, mohou buď přihlížet, nebo v tichosti pokračovat v práci vedle elipsy 

nebo ve druhé místnosti, kde jsou zavřené dveře. Od doby, kdy je kuchařkou nachystáno jídlo, 

což je přibližně od půl 9. až do doby odchodu ven, mají děti možnost individuálně svačit. Děti 

ven odcházejí v půl 10. za hezkého počasí, v případě nepřízně kolem 10. až půl 11. hodiny. 

Oběd je ve 12 hodin. Děti ulehají nebo odpočívají v 1 hodinu. Do 1. hodiny se chystají 

ke spánku, povídají si nebo čtou knihy.  

3.3.2.3 Organizační formy výuky a typy činností v praxi 

Jak již bylo řečeno výše, hlavní náplní času v Montessori mateřských školách by měla být práce 

s pomůckami. V jablonecké mateřské Montessori škole tomu tak opravdu je. Děti mohou 

pracovat s pomůckami od příchodu až do odchodu ven. K dispozici mají velké množství 

materiálu od přelévání a přesypávání z různě velkých konviček, pomůcek určených k šití, 

matematice, češtině po funkční kuchyňku a pracovní stůl ponk. Jednoznačně tedy převažuje 

individuální forma vzdělávání. Za jedinou vypozorovanou řízenou činnost by se dalo 

považovat setkání dětí na elipse, ani to však není povinné. Děti mohou z elipsy vstát a odejít 

podle toho, jak potřebují. Není neobvyklé, že je elipsa řízena dítětem. V době mého pozorování 

byla aktuální témata: pobyt dítěte u moře, těhotenství paní učitelky Lucky, což byl 

dlouhodobější projekt (děti navlékaly korálky dle týdnů Lucčina těhotenství, prohlížely 

ultrazvukové snímky), pozorování kvetoucí hortenzie, Velikonoce a další. Formou skupinové 

práce probíhají nejčastěji pokusy. Děti, které mají o pokus zájem, se seskupí kolem paní 

učitelky. Ta jim buď dá jednoduchý návod, jak pokus udělat nebo pokus ukáže a nechá je 

společnou cestou přijít na to, co bylo pokusem zamýšleno. Výtvarné činnosti probíhají formou 

projektů nebo individuální formou. Jedním z projektů byla výstava o Jablonci nad Nisou. Děti 

kreslily, modelovaly, lepily a psaly o městu Jablonec nad Nisou. K dispozici mají děti 

nepřeberné množství výtvarného materiálu. To, co z něho vytvoří je na nich. V době mého 

pozorování jsem se nesetkala s řízenou výtvarnou činností, paní učitelky mi potvrdily, že děti 

hromadně „nemalují obrázky na dané téma.“ Básničky, říkanky a drobné popěvky mají děti 

příležitost se naučit během pobytu venku, není to však pravidlem. I tato činnost, jako všechny 
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ostatní, je dobrovolná. Hudební výchova probíhá buď v rámci setkání na elipse, kdy děti za 

doprovodu hudby po ní chodí, nebo je na elipse za doprovodu klavíru zpívaná píseň. Další 

možností je hraní písní s Orffovými nástroji, xylofonem nebo citadelou v rámci individuálních 

činností. Velmi oblíbený je hudební koutek, kde je možnost poslechu převážně klasické hudby. 

Pohybové činnosti jsou realizovány prostřednictvím chůze po elipse, volného pohybu venku 

v lese nebo na zahradě nebo pravidelnými sportovními aktivitami v úterý.  

3.3.2.4 Verbální, neverbální komunikace učitele 

Učitelky Montessori jablonecké školy, se podle principů Montessori pedagogiky musí umět 

„upozadit“, což v praxi znamená, že se staví do role pozorovatele. Pokud dítě samo nevyhledá 

jejích přítomnost, není dlouhodobě neaktivní nebo se nechová proti stanoveným pravidlům, 

tak s ním nekomunikují.  Neslyšela jsem, že by učitelky na někoho zavolaly přes celou třídu. 

Vždy si za dítětem nebo za kolegyní dojdou a hovoří šeptem a to i během pobytu venku. Pohyby 

učitelek působí ladně a koordinovaně, a to i přes to, že Lucka byla během mého pozorování 

v pokročilém stavu těhotenství. Předvádí-li učitelky dětem, jak používat pomůcku, jsou klidné, 

koncentrované, nenechají se vyrušit jiným dítětem, pracují pomalu a se zaujetím ve tváři. 

Častokrát navazují oční kontakt. Nevypozorovala jsem, že by v komunikaci s dítětem někdy 

daly najevo hněv, rozhořčení nebo naopak příval velké radosti. Celý den se usmívají nebo jsou 

vážné. Ani v intonaci hlasu jsem neshledala projevení emocí. Sem tam, zejména Lucku, něčí 

počínání rozesmálo a Zdeňku naopak rozzlobilo, nikdy však své emoce nedaly najevo před 

dětmi ve třídě. Jako neobvyklé mi připadalo, jak jsou učitelky v projevu stejné, sehrané a 

zkoordinované. Až později jsem vypozorovala, že Zdeňka je v jejím počínání malinko jistější, 

je také oproti Lucce více dynamičtější. Obě učitelky mi také vysvětlily, že ve speciálním kurzu 

Montessori pedagogiky, kterým obě prošly, je věnováno několik hodin správnému nácviku 

používání Montessori materiálu (manuál k ukázce pro učitele obsahuje přesné uchopení 

předmětu, doba, po kterou se má aktivita dítěti předvádět...), chůzí po elipse a správnému 

pohybování po třídě. Obě učitelky s dětmi vykonávají veškeré činnosti přesně tak, jako by 

samy byly dětmi. To znamená, že si stejně prostírají k obědu, sedí na elipse nebo se oblékají 

ven. 

3.3.2.5 Samostatnost dětí / potřeba být pedagogem řízen 

Děti v Montessori mateřské škole jsou velmi samostatné. Dobře znají prostředí školky, jsou 

seznámeny s pravidly a denním řádem. Leckdy se pohybují ve školce bez doprovodů učitelek, 

bez dozoru jsou v šatně a v zadní části třídy. Pomocí nastaveného času na papírových hodinách, 
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které jsou umístěny vedle těch reálných, si mohou kontrolovat čas, který zbývá do odchodu 

ven. Děti vědí, kde je co uložené, a dokáží samostatně vyřešit takové situace jako je rozlití 

tekutiny, rozbití nádobí nebo doplnění vody do varné konvice, která je na stolečku u svačiny. 

Jídlo si chystají podle číselného údaje na kartičce. Připraví si kusy ovoce, zeleniny nebo pečiva 

na tácek. Udivilo mě, že jsou děti schopné počítat jak v celých číslech, tak ve zlomkách. 

Většina dětí si umí rozkrojit jablko na čtvrtiny přesně podle kartičky. Dále si namažou pečivo 

a nalijí pití. Kromě pití si nalévají i polévku. Vypozorovala jsem, že i přestože nejsou u svačiny 

kontrolovány, nestávalo se, že by svačina nevyšla na všechny děti nebo naopak zbývalo velké 

množství jídla. Děti se samy také oblékají. Učitelky pouze dopomáhají se zapnutím knoflíků 

nebo zavázáním tkaniček. Celkově hodnotím děti v sebeobslužných činnostech jako velmi 

zdatné.  

Vypozorovala jsem, že z celé horní třídy, potřebují pouze tři děti nasměrovat k nějaké činnosti. 

Ostatní děti si práci najdou samy nebo práci druhých přihlížejí. Podle učitelek se každé dítě 

během roku naučí samo si vyhledat aktivitu, což souvisí jednak s umírněným přístupem 

učitelek a jednak s postupným „objevováním“ praktického života a senzorického materiálu, 

který je pro děti přitažlivý. Děti jsou opravdu vedeny k tomu, být co nejvíce samostatné. 

Pedagoga nepovažují za autoritu, na které jsou závislé, i když k tomu mají některé děti vlivem 

výchovy rodičů sklony, ale za kamaráda nebo „parťáka“, který je ochotný pomoci v případě 

nouze. 

3.3.2.6 Motivace a hodnocení dětí (odměna a trest) 

V teoretické části mé práce je uvedeno, že veškerá konání dítěte by měla vycházet z jeho 

rozhodnutí - dítě by nemělo být učitelkou motivováno. V jablonecké mateřské škole pracují 

děti s pomůckami jen dle svého uvážení. Učitelka děti neprosí, nepřemlouvá, ani se je nesnaží 

pro práci nadchnout povzbuzováním. Vypozorovala jsem, že je-li dítě dlouho nečinné, učitelka 

se dítěte zeptá, zdali by rádo zkusilo některou z pomůcek (většinou takovou, která je zaměřená 

na oblast senzitivní fáze, ve které je dítě). Víc ale dítě neprosí. Bylo-li potřeba, aby děti něco 

vytvořily (domečky na výstavu), sedla si učitelka ke stolečku a začala krájet rýžový chléb, 

mazat ho Lučinou a slepovat podle předlohy do domečku. Postupně se jí začaly děti vyptávat, 

co dělá. Odpověděla a nabídla jim místo u stolečku a nožík na mazání chlebů a předlohy domů. 

Tímto způsobem s ní pracovalo asi deset dětí. Podobným způsobem probíhá setkání na elipse. 

Lucka a Zdeňka se posadí a čekají, až se k nim přidají děti. Každé dítě má dostatek času, aby 

se rozhodlo, jestli něco opravdu dělat chce. 
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Děti nejsou hodnoceny, chváleny ani kárány. Maximálně se učitelka vyjádří k provedené práci 

nebo poznatku dítěte, je-li to dítětem vyžadováno. Nevypozorovala jsem, že by to bylo často. 

Některé věty používané Luckou nebo Zdeňkou byly: „Tak teď už to víš. Teď už umíš napsat 

písmeno k. A teď už máš vyskládaná čísla do 10.“  

V momentě, kdy někdo poruší pravidlo, není napomenut. Ale učitelky předvedou, jak správně 

s věcí zacházet. U věci, která může být nebezpečná, jako je třeba nevypnutá žehlička nebo 

neuklizený nůž, se učitelka zeptá: „Jaká je zapnutá žehlička“ nebo „Jaký je nůž?“ Když dítě 

odpoví, učitelka poodejde a počká, až za ní dítě přijde a požádá ji o vypnutí nebo uklizení (Dítě 

tak samo pochopí, co je potřeba příště udělat).  

Jediným trestem, který v době mého pozorování ale nebyl použit, je sezení u stolečku nebo 

chození za ruku s Luckou nebo Zdenkou, do té doby, než si dítě uvědomí, co nebylo v jeho 

chování v souladu s pravidly. Kdykoliv může od stolečku vstát nebo se ruky pustit a jednat tak, 

jak je vyžadováno. Trest je používán jen v případech, kdy někdo opakovaně někoho bije nebo 

se chová jinak agresivně. 

3.3.3 Pozorování v mateřské škole Horoměřice 

Pozorování v mateřské škole Horoměřice bylo uskutečněno také v měsících březen až květen. 

Pozorovacím dnem bylo opět pondělí a čtvrtek. Ve třídě jsem strávila jako nezúčastněný 

pozorovatel celkem 6 dnů a to v čase od 8 do 13 hodiny. Dětem jsem byla v kontaktním kruhu 

představena, mohla jsem je oslovovat a komunikovat s nimi podle mého uvážení. Jakožto 

nezúčastněný pozorovatel jsem se snažila s dětmi komunikovat co nejméně. Zejména proto, 

aby mi „neunikly“ některé jevy ve třídě. Pro děti jsem byla velmi zajímavá návštěva, takže na 

rozdíl od Montessori mateřské školy mě oslovovaly mnohem více. 

3.3.3.1 Atmosféra 

Atmosféra mateřské školy mě oproti Montessori mateřské škole nepřekvapila, protože jsem na 

prostředí tradiční mateřské školy zvyklá.  

Ráno, když se děti scházejí, bývá ve třídě tichá a klidná atmosféra. Později, s větším počtem 

dětí, se třída stává hlučnější. Jednak proto, že třída není rozdělená do „hracích koutků“ a 

všechny děti si hrají pohromadě, za druhé proto, že s přibývajícím počtem dětí se účastníci her 

stávají hlasitější a hlasitější. Není výjimkou, že na sebe děti pokřikují přes půlku třídy. A to i 

přesto, že se je učitelky snaží usměrnit.  
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Děti se k sobě chovají převážně přátelsky a vlídně. Jsou zvyklé na přítomnost integrovaných 

dětí, snaží se jim pomoci. Rozumí tomu, že je pro ně obtížné dodržet stanovená pravidla. 

Několikrát jsem od dětí slyšela věty: „To je Vojtíšek, on neumí být potichu. Pro něho je to 

těžké.“ nebo „Zuzanka špatně mluví, musíš říct Martině, aby ti pomohla jí rozumět“. Děti 

oproti Montessori dětem jsou zvyklé na ostatní kamarády „žalovat“ a spory řešit za pomoci 

učitelek. Několikrát jsem viděla i konflikt, při kterém jedno dítě bilo druhé. Na druhou stranu 

jsem nezaznamenala, že by se některé děti „hašteřily“ v ústraní tak, aby nebyly učitelkami 

slyšeny.  

Výše bylo poznamenáno, že ačkoliv rodiče mají šanci strávit s dětmi část dne, není běžné, že 

by příležitosti využívali. Některé děti odloučení snášejí špatně. Obě učitelky i asistentka plačící 

dítě kdykoliv obejmou a uklidní. Některé děti jsou na učitelky fixované, jejich přítomnost je 

důvod, proč se do školky těší. Je možné rychle rozpoznat, které dítě preferuje jakou učitelku. 

Učitelky i asistentka mají s dětmi až rodinný vztah (v některých případech je oslovují 

„broučku“ nebo „miláčku“). Rozdílná je i na rozdíl od Montessori mateřské školy pozice 

asistentky. V mateřské škole Horoměřice je s dětmi v mnohem větší interakci. Kromě dětí 

integrovaných pečuje i o děti ostatní. 

3.3.3.2 Harmonogram 

Třída Žirafek má poměrně stálý průběh dne. V 8 hodin ráno si děti jedna z učitelek vyzvedne 

ze spodní třídy Hrošíků, nebo naopak jsou Hrošíci vyzvednuti ze třídy Žiraf a odcházejí do 

spodní třídy. Od 8. do 10. hodiny je ve třídě přítomna jedna učitelka a asistentka. Do 9. hodiny 

ranní probíhá volná hra dětí. Během volných her předškolní děti pracují individuálně asi 15 

minut s jednou učitelkou, případně asistentka pracuje s integrovanými dětmi dle jejich 

individuálně vzdělávacího plánu. V 9 hodin děti společně uklidí a zahrají si pohybovou hru 

nebo si zacvičí. Po té následuje kontaktní kruh, který začíná společnou básničkou a otázkou 

k probíranému tématu, na kterou odpovídají všechny děti. Přibližně v 9.45 je svačina. V 10 

hodin přichází druhá učitelka. Děti si po svačině mohou hrát buď ve třídě, nebo za hezkého 

počasí venku na zahradě. Během volných her probíhá individuální práce (výtvarná, dramatická, 

hudební nebo jiná činnost) s menším počtem dětí a jednou učitelkou. Tuto činnost postupně 

vykonají všechny děti. V 10.45 odchází všechny děti ven. O půl 1 je oběd a v 13 hodin děti 

uléhají k odpočinku.  
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3.3.3.3 Organizační formy výuky a typy činností v praxi 

V teoretické části mé práce je uvedeno, že převážnou část dne by měly tvořit volné hry. Ve 

třídě Žiraf mají děti k dispozici mnoho stavebnic, panenek, kočárků, autíček, didaktických her 

a dalších hraček. Ačkoliv mají děti k volným hrám vymezeno poměrně dost času, potřebují 

někteří času více a to nejspíše proto, že během této doby musí hru přerušit a věnovat se řízeným 

aktivitám.  

Frontálně řízenou činností je kontaktní kruh, kdy je dětem položena otázka, na kterou jeden 

po druhém odpovídají. Během kontaktního kruhu učitelky také dětem čtou krátké pohádky 

nebo se učí básničky a říkadla. Básničky a říkadla jsou obsahově shodná s tematickým celkem. 

Jelikož je učitelka Lenka speciální pedagog, velmi dbá na to, aby děti trénovaly správnou 

výslovnost prostřednictvím různorodých básniček. Další řízenou činností jsou výtvarné 

aktivity, které probíhají většinou individuálně. Každý týden dítě vyrobí, namaluje nebo nakreslí 

minimálně jeden obrázek. Během volných her jsou k dispozici pastelky, papíry, nůžky, fixy a 

voskovky, které jsou volně dostupné. Na požádání učitelky mohou dostat přesně to, co pro svůj 

výrobek potřebují. Hudební činnosti probíhají rovněž řízenou formou. Děti se učí písně, které 

jsou podobně jako básničky a říkadla, tématicky shodná. Písně doprovázejí Orffovými nástroji. 

V rámci pohybové chvilky se některé dny děti pohybují podle rytmu převážně klasické hudby. 

Skupinovou formou práce probíhají nejčastěji dramatické aktivity. Děti mají za úkol zahrát/ 

vyjádřit ve skupince pocity, téma, nebo krátkou scénku.  Představit si, že jsou… (V době mého 

pozorování témata byla: rodina, zvířátka na statku, zdravý životní styl a jaro). Pohybové 

aktivity jsou realizovány každý den ráno prostřednictvím zdravotních cviků nebo pohybové 

chvilky. Dále se děti volně mohou pohybovat venku na zahradě nebo v lese. Prostřednictvím 

prožitkového učení získávají děti povědomí zejména o využití konzistence a vlastnosti 

základních kuchyňských surovin tím, že ve skupinkách pečou nebo vaří. Během mého 

pozorování pekly děti jidášky. Bohužel nebylo dostatek času k tomu, aby děti těsto vyrobily 

samy a nechaly jej vykynout a tím získaly kompletní informace o pochopení procesu pečení. 

Další formou prožitkového učení jsou časté výlety na statek, do lesa, do muzeí, do dílen, kde 

mají děti vidět a zkoušet probírané téma v praxi.  

3.3.3.4 Verbální, neverbální komunikace učitele 

Na rozdíl od učitelek Montessori mateřské školy jsou učitelky Eva a Lenka v jejich projevu 

rozdílné. Lenka je spíše tišší. Když s dětmi komunikuje, dojde si přímo za nimi. Porušují-li děti 

zásadně pravidla, zavolá na ně. V době mého pozorování však nekřičela. V kontaktním kruhu 
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pracuje s hlasem a intonací, což děti motivuje k pozornosti. Evy projev je oproti Lence 

„výraznější.“ S dětmi se baví více nahlas, častěji na ně zavolá. V případě, že více dětí zásadněji 

porušuje pravidla, děti okřikne a okamžitě „sjedná“ pořádek. Obě učitelky dětem ukazují 

emoce v případě, že jsou rozzlobené, šťastné nebo děti chtějí něco naučit. Obě se mračí, 

usmívají, jsou vážné nebo naopak zábavné. Na důležitosti situace, kterou se snaží projevem 

vystihnout, přidávají větami:„ Teď už to myslím vážně. To nebyla legrace. Dneska jste mě moc 

potěšily. Teď je potřeba, abyste se soustředily, protože vám něco moc důležitého chci říct.“ 

Nejsem si jistá, do jaké míry jsou emoce obou učitelek pro děti čitelné. Na druhou stranu zcela 

určitě obě umí jejich emoce a projev uzpůsobit tak, aby děti pochopily smysl toho, co se jim 

učitelky snaží sdělit.  

Není výjimkou, že učitelky oslovují děti jako první a přichází s nabídkou pomoci nebo rady. A 

to zejména pláče-li dítě, neví s čím si hrát, vyvolává konflikt nebo je jeho obětí. Obě učitelky 

vstupují dětem do hry a nabízí jim další pomůcky pro rozvoj hry nebo nápad, jak hru vylepšit, 

či co a jak například postavit, aby jejich nápad fungoval.  

3.3.3.5 Samostatnost dětí / potřeba být pedagogem řízen 

Jelikož ve třídě Žirafek se děti hromadně stravují, oblékají a chodí na toaletu, jsou děti zvyklé 

řídit se pokyny učitelek. Přenesení odpovědnosti a autonomie dětí je v této třídě, dle mého 

názoru, velmi malá. Většina dětí tuší sled činností, které během dne probíhají, potřebují ujistit, 

že tomu tak opravdu je. Bez pokynů učitelek děti činnost nezačínají ani neukončují. Během 

hromadného úklidu hraček některé děti vyčkávají na pokyn k tomu, kam co uklidit. Překvapilo 

mě, že některé, zejména menší děti, si nejsou jisté, kde mají určité hračky místo. Při oblékání, 

stejně jako při hromadném čistění zubů, úklidu hraček, stravování, děti vyčkávají na pokyn 

učitelky k tomu, co si mají obléknout. Předškolní děti se oblékají víceméně samostatně nebo o 

pomoc požádají jednu z učitelek, mladší děti čekají na příchod učitelky, která jim s oblékáním 

pomůže. Polévka a pití je dětem nalévána, stoly jsou jim prostírány a oběd je jim podáván tak, 

jak je to běžné v tradičních mateřských školách. Kladně hodnotím, že děti vyškrabávají samy 

zbytky z talíře. I když děti nevědí, kde by našly prostředky k úklidu rozlitých tekutin, po 

příchodu uklízečky s její dopomocí po sobě uklízí. 

Mnohé děti vyžadují pozornost učitelek. Rády se s nimi mazlí, povídají si a zapojují je jako 

spoluhráče do her. Obracejí se na ně v momentě, kdy se nudí nebo nevědí s čím si hrát. Zejména 

Eva dětem pomáhá při výběru her a jejich „rozehrátí“. Při řešení sporů děti vyžadují podporu 
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od Evy nebo Lenky. Bohužel se ve třídě najde i pár jedinců, kteří celkem zbytečně na své 

kamarády „žalují“. 

Děti se velmi těžko smiřují s nepřítomností jedné z učitelek. Došla jsem k závěru, že pro mnohé 

jedince je jak jedna, tak druhá učitelka zdrojem opory a bezpečí, díky nimž pro ně není tak 

náročné být ve školce bez rodičů.  

3.3.3.6 Motivace a hodnocení dětí (odměna a trest) 

Obě učitelky pracují s vnější motivací dětí. Ačkoliv není žádná aktivita, mimo kontaktního 

kruhu, povinná, snaží se jak Lenka, tak Eva namotivovat děti k právě probíhající činnosti. Obě 

jsou spíše pozitivní, snaží se dětem ukázat výhody. Používají věty jako: „Pojď to zkusit s námi. 

Jsme tady všichni“ nebo „Můžeš sedět vedle mě. Spolu to dokážeme. Pojď to zkusit, když tě to 

nebude bavit, nemusíš. Dobře, tak to zkusíš za chvíli“ Pokud je činnost náročná na soustředění, 

používají učitelky jako motivaci bonbóny. Při mém pozorování ani Eva ani Lenka však děti 

pomocí bonbónů nemotivovaly.  

Podaří-li se dítěti splnit nějaký úkol, je chválené. Odměnou také je, jak už výše slíbený bonbón, 

tak možnost sfouknutí svíčky v kontaktním kruhu. Obě učitelky se shodují v tom, že dětem 

tímto způsobem zvedají sebevědomí a podporují je v aktivitě. Vypozorovala jsem tyto 

pochvaly: „To se ti povedlo. Vidíš, jak hezky umíš… To je paráda, že si to tak hezky 

zvládl/zvládla. Ty si šikovný, chytrý, hodný. Bezvadně sis uklidil, nasvačil se, vydržel si atd.“. 

Učitelky používají občasně jako motivaci uspořádání závodů, které začínají větou: „schválně, 

kdo bude první“ Jestliže jsou děti v nějaké, zejména neoblíbené činnosti pomalé (oblékání, 

uklízení hraček), začínají učitelky počítat: „Budeš oblečený, než napočítám do…“ 

Trestu se obě učitelky snaží vyhnout. V případě, že některé dítě pravidlo poruší, je 

napomenuto, aby své chování neopakovalo. Lenka dětem připomíná, že jsou předškoláci/ děti 

starší a není opravdu možné, aby se chovaly tímto způsobem. Eva spíše po dětech vyžaduje, 

aby ji zopakovaly, jaká mají ve třídě pravidla. Je-li přestupek závažnější, obě učitelky si berou 

děti stranou a s dětmi rozmlouvají. V případě, že se nežádoucí chování opakuje, je dítě 

posazeno ke stolečku, kde si kreslí a kde by mělo o svých činech přemýšlet. Po asi 15 minutách 

přichází jedna z učitelek a s dítětem si o jeho nevhodném chování povídá. Vyžaduje od něho 

také slib, že se „vylepší“. 
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Vypozorovala jsem, že obě učitelky i asistentka, jsou v hodnocení, motivaci dětí poměrně 

jednotné a až na malé výjimky se shodují. Domnívám se, že děti díky jejich jednotnému postoji 

lépe dodržují pravidla. 

3.3.4 Rozhovor s učitelkami škol 

Polostrukturovaný, nebo také v literatuře uváděný rozhovor podle návodu, představuje seznam 

otázek nebo témat, jež je nutné v rámci interview probrat. Je však na tazateli, jakým způsobem 

a v jakém pořadí získá informace, které nastíní daný problém. Důležité je, aby se pomocí 

návodu tazatel skutečně zaobíral všemi, pro něho zajímavými tématy. Polostrukturovaný 

rozhovor pomáhá tazateli držet se zaměření rozhovoru, ale zároveň umožňuje dotazovanému 

uplatnit vlastní zkušenosti a perspektivy (Hendl, 2008). 

Vlastní rozhovor byl veden vždy s oběma učitelkami jedné mateřské školy dohromady. 

K dispozici jsem měla předem připravená témata, pod kterými byl seznam otázek. Dle zásad 

polo strukturovaného rozhovoru jsem měnila pořadí otázek tak, jak vyžadovala situace. 

Učitelky se v odpovědích střídaly, do odpovědí kolegyň však nijak nezasahovaly. 

 Rozhovor s pracovnicemi Montessori mateřské školy 

1. V čem spatřujete největší rozdíl mezi Montessori a běžnou třídou? 

Lucie: „V přístupu k dětem. V běžné třídě je vše hodně direktivní. Děti jsou zvyklé na řízené 

činnosti. U nás si děti činnost volí samy. My jim více důvěřujeme. Jsou o hodně samostatnější. 

Hlavně v sebeobsluze. Samozřejmě je i rozdíl v pomůckách a klasických hračkách.“ 

Zdeňka: „To, že jsou děti v Montessori školce jako doma. Jenom je jich víc. Každé dítě si může 

dělat to, co chce. To, co ho naplňuje. Nedělá skupinově to, co se zrovna dělá, jak je tomu 

v běžných školkách. Tento princip mě velmi oslovuje.“ 

2. Vidíte nějaké nedostatky v Montessori pedagogice?  

Lucie: „Zatím jsem žádné neobjevila. Perfektně mi vše zapadá. Ráda bych si udělala ještě kurz 

pro období 0 - 3 věku dítěte. Pak budu mít obraz o Montessori pedagogice ještě komplexnější.“ 

Zdeňka: „Myslím, že nedostatek učitelů.  Ale za to nemůže Montessori pedagogika.  Kdyby o 

ní lidé měli lepší ponětí, určitě by bylo i více školek a škol a samozřejmě učitelů. Pracuji tu 
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osm let a stále zjišťuji, že je co objevovat. Každé dítě mi ukazuje co je potřeba v mé práci 

zlepšit.“ 

 3. Jsou některé zásady Montessori pedagogiky, které se Vám nedaří uplatňovat? 

Lucie: „Uplatňujeme všechny principy a zásady. Bez toho by to nefungovalo. Těžko se nám 

dodržuje „normalizace dítěte“. Děti mají hodně podmětů, tráví čas u televize, počítače, 

v rodině jsou často odměňovány, tím pádem je pro nás těžké probudit v dítěti vnitřního učitele. 

U některých dětí bych ráda více zapracovala na normalizaci.  Bohužel se tento princip nedaří 

uplatňovat ani ve světě. Jednou za dva nebo tři roky se objeví plně normalizované dítě v 

Montessori školách v Anglii. Tyto školy jsou ale opravdu hodně striktní.“ 

Zdeňka: „Myslím, že ne. Jsou jistě dny, kdy se něco nedaří, ovlivňuje to mnoho faktorů (mé 

naladění, naladění dětí, počasí, úplněk....) a pak se stává, že jsou děti hlučnější, jsou v menší 

míře polarizované a soustředěné na to, co dělají apod. Celkově si myslím, že během let stále 

více pronikám do podstaty jednotlivých zásad a principů a praxí zjišťuji, co vše je za nimi 

ukryto a že bez nich to prostě nejde.“ 

4. Co by mělo dítě opouštějící Montessori školku umět a znát? 

Lucie: „Mělo by umět číst a psát. Může začínat spojovat slova do vět (psaní). Umí počítat do 

1000, ale ne tak, že by počítalo 1,2,3, atd. ale dokáže určit, které číslo je větší a menší. Násobí 

a dělí. Má správný úchop tužky a stříhá.“ 

Zdeňka: „Mělo by umět minimum toho, co umí tradiční předškolák. Ale přesah bývá větší do té 

první až druhé třídy. Děti píšou psacím písmem, čtou, počítají. Měly by pak pokračovat 

v Montessori škole, aby nebyly zbytečně bržděny.“ 

5. Jaký je Váš názor na volnou hru dětí? 

Lucie: „Ve třídě volné hry nepotřebujeme. Děti si nemusí hrát na „jako“, protože mají vše 

k dispozici. Tedy provádějí skutečnou činnost. Mohou žehlit, prát, pracovat na ponku, uvařit si 

čaj. Do školky si mohou děti donést jednu hračku z domova, kterou občas vytáhnou ze svých 

šuplíčků. Hračku povozí nebo se s ní poňuchňají a vrací ji zpět. Pokud si opravdu potřebují 

pohrát, mají možnost venku. Ne že by tam měly panenky nebo auta, ale jsou tam třeba klacíky, 

které panenku nebo auto napodobí. Děti se mohou volně pohybovat a dělat si, co chtějí. 

Samozřejmě v rámci pravidel“ 
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Zdenka: Já si myslím, že volnou hru děti potřebují. Necháváme jim prostor venku, aby si 

pohrály tak, jak potřebují. Skrze hru můžeme vidět, co děti prožívají. Pokud si někdo rozehraje 

hru ve třídě, tak záleží, jak staré je to dítě. Dítě dvouleté předmět zkoumá, objevuje, tam si 

myslím, že nevadí, když ho používá k jiným účelům, než je určený. Děti starší, které předmět 

umí pojmenovat a znají ho, se spíše nudí. Snažím se jím nabídnout něco nového, co se 

s předmětem dá dělat. Třeba se zvířátky na statku. Napsali jsme společně knihu. Děti se hned 

chytly a přestaly si hrát. Bylo vidět, že nechtějí mrhat svým časem.“ 

6. Jaké metody nebo principy Montessori pedagogiky by se daly uplatnit v tradiční škole? 

Lucie: „Ticho. Určitě cvičení ticha. Paní učitelky by nemusely na děti křičet přes půl místnosti, 

dají se dělat různá cvičení - poslouchat hodiny, šeptat jméno přes půlku třídy atd. Mohly by 

děti učit k respektování práce druhých. Děti by se nemusely rušit, když něco dělají. Učitelky by 

také mohly využít respektující přístup. Děti zbytečně nemoralizovat. Dále se dá dobře použít 

materiál ze smyslové výchovy např. hmotnostní destičky. Já bych postupně vyřazovala hračky 

a přidávala pomůcky. Děti potřebují respekt. Potřebují být samostatné a zažívat pocit 

úspěchu.“ 

Zdeňka: „Hodně by jim pomohly koberečky. To je takový ohraničený prostor. Děti by si pak 

vzájemně nebraly věci a stavebnice by nebyly všude. Dítě je snáz uklízí. Principy se musí použít 

všechny, jináč to nemůže fungovat. Jeden princip je možný použít, ale nebude tak účinný. 

Školky se často brání heterogenním skupinám. Čemuž rozumím. Ve frontálním přístupu se nedá 

uspokojit všechny. Člověk si musí připravit více věcí, pro všechno všechny věkové skupiny, když 

nemá připravené prostředí. To je hrozně náročné a leckdy nereálné. Myslím, že spousta školek 

by mohla pořizovat takové pomůcky, které v sobě mají zabudovanou kontrolu chyb. Děti by pak 

nemusely chodit za učitelkou. To by ušetřilo mnoho času a dítě by bylo samostatné.“ 

 7. Jaké je podle Vás poslání školky, ve které pracujete? 

Lucie: „Posláním této školky je světový mír. Respektování lidské osobnosti. Toho lze dosáhnout 

jen díky tomu, že v dětech probudíme vnitřního učitele, umožníme jim vzdělávat se samostatně, 

rozpoznáme včas senzitivní fáze. Děti v předškolním věku se nemusí nic učit drilem, mají 

absorbující mysl. To, znamená, že se učí velmi lehce. Pokud se senzitivní fáze propásne, učení 

není tak lehké. Naše děti umí psát a číst, násobit a dělit. A to je  úžasné. Ctít přirozenost života.“ 

Zdeňka: „Poslání školky vidím v péči o dítě, ale ne v běžném slova smyslu.  Je to o roli učitele, 

který je průvodcem, tím, kdo připravuje prostředí, situace, které dítě prožívá a samo získává 
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poznatky a dovednosti. Je to "péče"  nejen o jeho fyzické tělo, ale hlavně o jeho osobnost, o 

jeho vnitřního učitele, o podstatu, která je ukryta v každém z nás, péčí myslím, možnost 

maximálního rozvoje dětského potenciálu - po stránce fyzické, psychické, sociální, zahrnuje  

nejen složku vzdělávací, ale také vztahy mezi dětmi, k dospělým, ke svému okolí, sám k 

sobě.... Jednou větou by se dalo říci: Pečovat o zdravé dětství našich dětí. Citát M. M.: "Mír 

na světě začíná v našich dětech." - tam je obsaženo vše, co dáme dětem, dáváme 

budoucnosti.“ 

3.3.5 Rozhovor s pracovnicemi mateřské škole Horoměřice 

1. Jaké aktivity děláte s dětmi nejraději? 

Eva: „Nejraději mám pohybové hry a cvičení, baví mě i výtvarka. Mám ráda, když si děti hrají 

a já individuálně pracuji s malou skupinkou dětí. Tak je mohu nejlépe rozvíjet. Mám také ráda 

aktivity, které podporují soustředěnost dětí a logopedická cvičení“ 

Lenka: „Nejsem zaměřená pouze na nějaké činnosti. Baví mě vesměs všechno od výtvarky, 

pečení po dramatizaci. Nejraději mám, když mi všechno vychází tak, jak si naplánuju. Když 

pak vidím, že činnosti dětí baví a prožívají je. Například když jsme se bavili o rodině, i autistický 

Vojtíšek si v rámci volných her vybral miminko, protože jsme si o tom povídali. Mám radost, 

když je naše snaha vidět.“ 

2. Co je úkolem předškolního vzdělávání? 

Eva: Já myslím, že úkolem mateřských školek by mělo být to, že se tam děti budou cítit dobře. 

Měly by rozvíjet znalostí, schopnosti a dovednosti dětí, které jsou k předškolnímu vzdělávání 

přijaté. Děti by se měly osamostatňovat a socializovat s ostatními.“ 

Lenka: „Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v spolupráci s ní 

rozvíjet dítě po všech stránkách. Aktivně působit na dítě a tím obohacovat jeho život, 

usnadňovat jeho další cestu životem a poskytovat mu odbornou péči.“ 

3. V čem vidíte poslání Vaší práce? 

Eva: „ Poslání vidím v tom, že mohu dětem předat kus sebe, předat jim své znalosti a 

schopnosti, naučit je novému a být jim nejen vzorem a autoritou, ale hlavně kamarádem, 
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oporou a osobou, které věří. Jsem taková druhá maminka, které se mohou svěřit, a já je 

rozvíjím“ 

Lenka: „Poslání svojí práce... použila bych slova Komenského: To, co se člověk naučí v 

předškolním období, je to nejdůležitější v jeho životě, když se v tomto období něco pokazí, jen 

těžko se to potom napravuje. V tom spočívá poslání naší práce. Snažit se děti připravit na 

budoucí život, který zejména v dnešní době není vůbec snadný.“ 

4. Co by mělo dítě opouštějící mateřskou školu umět a znát? 

Eva: „Mělo by umět barvy a tvary, mělo by znát básničky, něco vytleskat nebo zaťukat, mělo 

by umět cvičit- alespoň náznak kotrmelce, stát na jedné nebo druhé noze, přeskočit překážku. 

První písmeno ve slově, umět se oblíkat, sedět v kroužku a nerušit ostatní.“ 

Lenka: „Výchova je celoživotní proces a jde o všestranný rozvoj jedince, tudíž je potřeba 

rozvíjet stránku rozumovou, tělesnou, citovou i sociální. Vždy s přihlédnutím k individuálním 

potřebám dítěte. Ideálně by měl umět první písmeno ve slově, vytleskat rytmus, soustředit se 

alespoň po dobu 20 minut, umět počítat do deseti, dohodnout se s dospělým.“ 

5. Jaké nedostatky má podle Vás předškolní vzdělávání? 

Eva: „ Největším nedostatkem, který vidím, je nedostatek personálu na tak velký počet dětí. 

Jakákoliv individualizace dětí není pak možná. K předškolnímu vzdělávání nejsou přijaty děti, 

které by měly být, přestože jsou věkově i emocionálně na předškolní vzdělávání připraveny.“ 

Lenka: „V každodenní praxi se potýkám s nedostatky, které je možné do jisté míry eliminovat, 

tj. například nedostatečná (či přehnaná) rodičovská péče, která není v souladu se vzděláváním 

v MŠ, kdy se dítě dostává do rozporu, co je a není správné. Lze ovšem odstraňovat důslednou 

komunikací s rodiči, zapojením rodičů do vzdělávání apod. Jedním z velkých nedostatků, se 

kterým se setkávám a nic s ním neudělám, je velký počet dětí ve třídě. Práce ve třídě je potom 

velmi náročná, co do programu, ale i co do uspokojování individuálních potřeb dětí, o které 

by nám mělo jít především.“ 

6. Co byste ráda na předškolním vzdělání změnila? 

Eva: „Ráda bych třídu s menším počtem dětí nebo návrat k věkově stejnorodým třídám tak, 

abych měla šanci plně rozvíjet děti. Ráda bych také lepší informovanost rodičů v podobě 

seminářů, kde bychom jim, nebo někdo jiný ve zkratce ujasnili zákonitosti předškolního vývoje 
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a oblasti, které jsou třeba rozvíjet. Zajímavé by také bylo nastínit styly výchovy. Je důležité být 

ve výchově jednotní. Bohužel nemám pocit, že by se školka a rodiče shodovali.“ 

Lenka: „ Změnila bych zmiňovaný nedostatek přeplněných tříd, což k nárůstu předškolních dětí 

a nedostatku školek je asi nemožné. Možná bych se přikláněla k větší spolupráci mezi MŠ a 

ZŠ... nějaký výstupní list dítěte pro ZŠ, aby učitelé dále věděli, jaká specifika dítě má a co je 

potřeba dále rozvíjet.“ 
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3.3.6 Shrnutí výsledků výzkumu 

Hlavní výzkumná otázka č. 1: Jak se odlišují vzdělávací záměry tradiční a Montessori 

mateřské školy? 

Jelikož obě školy vycházejí z pedagogiky, v jejímž zájmu je orientace na dítě, vzdělávací 

záměry obou škol se v mnoha ohledech shodují. Školy se ve svých kurikulárních dokumentech 

zaměřují na respekt a individuální potřeby dítěte. Je pro ně důležité vzdělávání dětí 

v heterogenním kolektivu, individuální rozvoj každého dítěte a budování jeho zdravého 

sebevědomí. Neméně důležitá je vzájemná spolupráce a budování pozitivních vztahů mezi 

dětmi. Důraz kladou na zralou osobnost pedagoga, která dodržuje povinnosti a pravidla, má 

chuť se rozvíjet a pracovat na sobě. Obě dvě školy také kladou důraz na  komunikaci s rodiči 

a prožitkové učení.  

Montessori mateřská škola ve svém plánu považuje za významnou normalizaci dítěte. Druhá 

zkoumaná mateřská škola ve svém plánu s ničím podobným jako je „normalizované dítě“ 

nikterak neoperuje. Jednak protože nevychází z principu Montessori pedagogiky, za druhé také 

proto, že: „Na učiteli je, aby vyvažoval poměr mezi řízenou a spontánní činností dítěte“ 

(Dětinská, Gregorová, kol autorů, 2015, s. 8), čímž ukazuje, že dítě sice respektuje, nicméně 

nevěří v jeho vnitřní sílu. Stále je to na rozdíl od Montessori mateřské školy učitel, který děti 

řídí. Obě zařízení se také neshodují v postoji k motivaci, soutěžení děti a rozvoji fantazie. 

Mateřská škola Horoměřice podporuje rozvoj fantazie, zdravého soutěžení dětí a pozitivní 

motivaci, kterou Montessori škola odmítá. Mateřská škola Horoměřice se také ve svém školním 

vzdělávacím programu zaměřuje na rozvoj všestranné osobnosti, nezapomíná na důležitost 

folklórní tradice ani na dramatickou výchovu. Montessori mateřská škola se oproti tomu 

dramatické výchově ani  folklórní tradici v jejím RVZ speciálně nevěnuje.  

Vzdělávací plán Montessori mateřské školy pojímá jednotlivé vzdělávací oblasti na rozdíl od 

mateřské školy Horoměřice jako „předmětové, v plánu je uvedeno, jakým způsobem je 

rozvíjen český jazyk, matematika, zeměpis, praktický život a další. Ačkoliv je s dětmi na elipse 

reflektováno aktuální dění jako je příchod jara, Velikonoce a další, v plánu není uvedeno nic o 

jednotlivých integrovaných blocích ani tématických celcích. Mateřská škola Horoměřice 

naopak  vzdělávací záměry vsazuje do integrovaných blogů a tématických celků, které jsou 

velmi významné pro celé vzdělávání. 



 

70 

 

Hlavní výzkumná otázka č. 2: V jakých bodech se odlišuje organizace výuky v obou 

zařízeních? 

Nejpatrnějším vypozorovaným rozdílem, je denní harmonogram obou školek. Zatímco 

v mateřské škole Horoměřice probíhá veškeré dění od pohybových her přes kontaktní kruh a 

soustředěnou činnost po pobyt venku každý den ve víceméně stejné podobě a stejné časové 

době, denní program Montessori mateřské školy je volnější. Zachován je pouze sled událostí: 

Děti pracují s Montessori materiálem, poté se setkávají na elipse a pobývají venku. Délka trvání 

a činnosti na elipse se však liší. Stejně jako zařazení výtvarných, hudebních aktivit v průběhu 

dopoledne. I když je veškeré dění dobrovolné a většina dětí se programu účastní, některé děti 

Montessori mateřské školy mají denní režim velmi volný a nepravidelný. Což je také důvodem 

toho, že ne všechny děti si vyzkouší všechny činnosti. Děti tedy opravdu dělají jen to, co sami 

chtějí. Organizace dne se řídí podle nich a jejich chutě pracovat. 

 V mateřské škole Horoměřice je výuka řízená učitelkami, které víceméně dodržují čas, který 

si na činnosti stanovily.  Všechny aktivity jsou prováděny kolektivně za organizace učitelky. 

Přestože se děti nemusí účastnit dění, je dbáno, aby každé dítě dostalo prostor pro práci. Do té 

doby, než všechny děti např. výtvarnou aktivitu vykonají, činnost se neukončuje.  

Považujeme-li práci s materiálem Marie Montessori jako volnou činnost, liší se také v obou 

školách poměr řízených a volných programů. Děti v Horoměřické mateřské škole mají více 

řízených činností (pohybové hry, kontaktní kruh, soustředěná činnost) než těch volných, 

obzvláště pokud přichází do mateřské školy v pozdějších hodinách. Děti v Montessori 

mateřské škole mají pouze jednu, maximálně dvě. Těmi jsou asi dvacetiminutová až půl 

hodinová elipsa, popřípadě práce na projektu.  

Hlavní výzkumná otázka č. 3: Jak se projevuje rozdílnost interakce mezi učitelem a dítětem 

v obou typech zařízení na sebevědomí a samostatnosti dítěte? 

Interakce učitelek a dětí v obou zařízeních je velmi odlišná. Díky tomu, že učitelky Montessori 

mateřské školy dítěti nezasahují do práce, neoslovují ho ani mu aktivně nenabízejí pomoc, ale 

zároveň jsou dětem na požádání vždy k dispozici, děti se dle mého názoru stávají 

samostatnějšími a soběstačnějšími.  Jsou méně plačtivé, bojácné nebo naopak vzteklé, což je 

nejpatrnější rozdíl, který lze v obou školkách zaznamenat. Ve třídě také nevznikají konflikty, 

kdy by dítě a učitelka prosazovaly každý svůj zájem. Děti v Montessori mateřské škole mají 

možnost naučit se věci zkušeností, chyba je brána jako přirozená součást života a děti nejsou 

hodnoceni. Paradoxně však děti působí sebevědoměji a nemají potřebu být ujišťovány, že dělají 
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věci správně. Kladně hodnotím i práci s emocemi obou učitelek Montessori škol. Jejich způsob 

komunikace je pro děti velmi čitelný. Obě učitelky mateřské školy Horoměřice jsou velmi milé, 

ale fakt, že dávají najevo hněv nebo naopak velkou radost, může být pro děti velmi matoucí. 

Děti mateřské školy Horoměřice jsou na učitelky více fixovány, vyžadují chválu, obávají se  

komunikace s dospělými a učitelky berou více jako autoritu nežli rovnocenného partnera. 

Domnívám se, že by rozvoji samostatnosti, vyššímu sebevědomí a menší konfliktnosti mezi 

dětmi a učitelkami velmi pomohlo přenesení odpovědnosti na děti alespoň v sebeobslužných 

činnostech, a naopak méně vnější motivace a pochval. Důkazem je to, že se děti pochval 

„domáhají“, nesnaží se ukázat svůj potencionál v sebeobslužných činnostech a velmi touží 

pomáhat učitelkám s drobným úklidem a prostíráním stolů. 

Vedlejší otázka č. 1: Jsou metody výuky ve zkoumané alternativní mateřské škole v souladu 

s principy pedagogiky Marie Montessori? 

V mateřské škole Jablonec nad Nisou jsou uplatňovány všechny principy Montessori metody. 

Od principu svobody po princip polarizace osobnosti. Principy hrají klíčovou roli ve filozofii 

školního vzdělávacího plánu, prostředí mateřské školy i osobnostní orientaci pedagogů. Samy 

učitelky s principy plně souhlasí, nerady by něco měnily a své poslání vidí v jejich dodržování. 

Dělají-li učitelky s dětmi „řízenou činnost“, děti k činnosti nemotivují, nechválí je, nehodnotí 

ani nevydávají direktivní pokyny, jak aktivitu provádět. Básničky, písníčky i příběhy, se 

kterými je pracováno, jsou tematicky vybírány tak, aby byly pro děti dobře srozumitelné, bez 

fantazijních motivů. Učitelky dbají na dodržování principu ticha, i když to se ne vždy plně daří. 

Jedinou vypozorovanou spornou metodou výuky je volná hra dětí venku. Ačkoliv děti nemají 

k dispozici žádné hračky, rozvíjí symbolické nebo námětové hry prostřednictvím klacíků, 

míčků a dalšího materiálu, který je venku volně k nalezení. Jednoznačně tato volná hra dětem 

prospívá, hru potřebují a hra se dá využít jako prostředek diagnostiky dětí, s čímž souhlasí obě 

učitelky. Otázkou zůstává, jak by s touto volnou hrou souhlasila Maria Montessori. Velmi 

tradiční světové Montessori mateřské školy dětem příležitost k volné hře ve třídě ani venku 

téměř nenechávají.  

Vedlejší výzkumná otázka č. 2: Mají učitelé obou typů zkoumaných zařízení rozdílný názor 

na cíle a prostředky vzdělávání? 

Učitelky obou typů zařízení se shodují v názoru, že je dítě třeba rozvíjet komplexně a po všech 

stránkách. Učitelky mateřské školy jsou také jednotné v názoru, že by vzdělávání mělo 

doplňovat rodinnou výchovu a děti by se měly ve školce cítit stejně dobře jako doma. A to ať 
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už prostřednictvím činností nebo vztahu s učitelkami. Rozdílně však učitelky obou zařízení 

vnímají jejich postavení. Zatímco učitelky tradiční mateřské škole spatřují jejich úkol 

v ovlivňování a tvarování dítěte, učitelky Montessori mateřské školy hledají příležitost, pomocí 

které by se dítě rozvíjelo a tvarovalo samo tak, jak to předurčuje jeho plán.  

Tím, že učitelky Montessori mateřské školy nejsou v jejich názorech rigidní, nepodceňují ve 

vzdělávání zařazení volné hry dětí, i když je pro ni omezený prostor a prostředky. Učitelky 

také pracují s básničkami, říkankami a pohybovými hrami. Na rozdíl od učitelek mateřské 

školy Horoměřice to však nevidí hlavní náplň řízených činností. Za důležitější pokládají práci 

s pomůckami.  

Učitelky Montessori školy spatřují také přesah v tom, co by dítě opouštějící mateřskou školu 

mělo umět a znát jak v matematické tak jazykové oblasti. Na rozdíl od učitelek tradiční 

mateřské školy se nezaměřují na logopedickou prevenci. Přesah vzdělávání také vidí v rozvoji 

takových vlastností, které povedou ke světovému míru. 

Vedlejší výzkumná otázka č. 3: S jakými problémy se v praxi skutečně potýká tradiční 

předškolní vzdělávání? 

Problém předškolního vzdělávání, který lze považovat za klíčový, je dle obou učitelek vysoký 

počet dětí ve třídě a nedostatek personálu, který by tento počet dětí dostatečně zajišťoval. Obě 

učitelky jsou nuceny provádět činnosti frontálně s omezenou možností individuální péče. 

Individuální práce obou učitelek je navíc ztížená dětmi, které jsou ve třídě integrované.  Tuto 

situaci je velmi obtížné řešit. Dle učitelek Montessori mateřských škol by jistým řešením 

situace bylo více pomůcek se zabudovanou kontrolou chyb, ohraničení prostoru pro hry dětí 

(koberečky) a uzpůsobení chování učitelek pravidlům třídy. Děti se učí pozorováním, tudíž 

kopírují chování učitelek. Moralizování dětí je zbytečné v momentě, kdy je učitelka vzorem a 

neúčelné nechová-li se sama podle dohodnutých pravidel. Velmi náročná je i komunikace 

s některými rodiči, kteří mají rozdílnou představu o smyslu a účelu předškolního vzdělávání.  

Ačkoliv učitelky mateřské školy Horoměřice usilují o respektující komunikaci a samostatnost 

dětí, nedaří se jim plně tyto cíle naplňovat. Domnívám se, že by na děti mohlo být přeneseno 

více odpovědnosti, a to hlavně v oblastech sebeobsluhy. Děti by si mohly samostatně prostírat, 

nalévat polévku, samostatněji se oblékat a mít k dispozici prostředky na úklid rozlitých tekutin 

tak, jak tomu je v Montessori mateřské škole. Samostatnosti dětí by také, dle mého názoru, 
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pomohla umírněnost učitelek. Učitelky by mohly méně dětem zasahovat do hry, nechávat je 

řešit konflikty samostatně, děti nemotivovat k činnosti a celkově je spíše nehodnotit. 

Propojenost mateřské a základní školy skutečně na rozdíl od jiných alternativních škol není 

dostatečná, takže učitelky základní školy musí dítě důkladně poznat, než jsou schopny 

s dítětem adekvátně pracovat. Výstupní hodnocení z mateřské školy by jejich práci usnadnilo 

a přispělo by i k pocitu dobře odvedené práce učitelek škol mateřských. 

 



 

74 

 

4 Závěr 

V této bakalářské práci byl nejprve stručně shrnut vývoj předškolního a alternativního 

vzdělávání, dále metody a zásady pedagogiky Marie Montessori a v neposlední řadě principy 

tradičního předškolního vzdělávání. Poslední kapitola teoretické části byla věnována porovnání 

obou systému.  

Cílem praktické části mé práce bylo porovnat vzdělávací záměry dvou vybraných škol, 

reprezentujících oba dva systémy. Zajímala mě jak úroveň kurikulárních dokumentů, tak 

názory pedagogických pracovníků, reflektovala jsem také kvalitu výuky, dopad interakce mezi 

učitelem a dítětem na samostatnost dítěte a problémy, se kterými se zařízení potýkají. 

Myšlenky Marie Montessori jsou laickou i odbornou veřejností nepřesně interpretovány. 

Mnozí se domnívají, že jsou Montessori školy „zařízení, kde si smějí děti dělat, co chtějí.“  

Nejspíše proto, že do českého jazyka není přeložen dostatek publikací, ani u nás nefunguje 

takový počet škol jako v Německu či ve spojených státech Amerických. Tím pádem 

informovanost veřejnosti není dostatečná. I můj pohled na systém Marie Montessori byl 

zpočátku spíše skeptický. O to větší překvapení bylo, když jsem v průběhu mého pozorování 

došla k závěru, že její myšlenky jsou „nadčasové“ a v praxi až na drobné nedostatky jako je 

plně normalizované dítě nebo úplná absence her a hraček, dobře fungují. Uvědomuji si, že 

Montessori zařízení, které jsem si k realizaci výzkumu vybrala, je na velmi vysoké úrovni, 

pedagogové jsou zkušení a se systémem velmi ztotožněni. Navíc mají absolutní podporu 

vedení. Tudíž výsledky jak výzkumného pozorování, analýzy dokumentů, tak rozhovorů, 

vychází velmi pozitivně a nejsou aplikovatelné na každé Montessori zařízení stejně tak, jako 

výsledky výzkumu tradiční mateřské školy. Uvědomuji si také, že velmi výrazná rozdílnost ve 

využití dramatizace a folklórní tradice může mít souvislost s dramatickým zaměřením 

mateřské školy Horoměřice. Na druhou stranu se domnívám, že většina tradičních mateřských 

škol pracuje s pohádkou, básněmi, říkankami a fantazii dětí, tudíž do svých programů 

dramatizaci, folklor a lidovou tradici zařazují.  

Překvapením pro mě také bylo zjištění, že Montessori a tradiční systém se snaží dospět ke 

stejnému cíli. Domnívala jsem se, že zejména kurikulární dokumenty obou škol budou 

rozdílnější. Tradiční škola se velmi často snaží zařadit individuální práci, dává prostor pro 

volnou činnost dětí, zařazuje prožitkové a situační učení.  Montessori škola naopak využívá 

volné hry. Domnívala jsem se také, že nesoulad mezi v teoretické části uvedenou teorií a praxí 

obou škol, bude vyšší. I když v mateřské škole Horoměřice můžeme nalézt nedostatky 
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v komunikaci učitelek s dětmi, organizaci dne a frontálním řízením třídy, musím podotknout, 

že zohledníme-li vysoký počet dětí ve třídách, posun předškolního vzdělávání směrem 

k individualizaci dítěte je obrovský.  

Osobně bych s ohledem na pozorování v obou typech školek doporučila zavádět do výuky 

tradičních mateřských škol již výše zmíněnou větší samostatnosti dětí, více pokusů, 

prožitkového učení a skupinových prací, které podpoří schopnost dětí rozhodovat se, být 

nezávislí, pracovat v kolektivu a získávat poznatky bez závislosti na dospělém. Právě myšlenky 

Marie Montessori můžou být vhodnou inspirací k pozvolnému zavádění alternativních metod 

do výuky předškolních dětí. 

Vzdělávání v Montessori školách bych doporučila dětem, jejichž rodiče věří ve vnitřní sílu 

svého dítěte a schopnosti, které lze soustavně rozvíjet již od raného věku. Díky tomu, že 

vzdělávání Marie Montessori je na celém světě stejné, jednotlivé vzdělávací fáze na sebe 

navazují, dítě se může vzdělávat dle svých dosažených dovedností nikoliv věku, doporučila 

bych tento systém všem rodinám, které se často stěhují, ať už z pracovních či jiných důvodů. 

Bakalářská práce Srovnání Montessori třídy a třídy běžné v rámci alternativní a tradiční 

mateřské školy je určená zejména pro studenty pedagogiky, rodiče předškolních dětí, kteří 

chtějí komplexně pochopit systém Marie Montessori a zařadit ho do kontextu předškolního 

vzdělávání. Dále je tato práce určená všem pedagogům, kteří hledají inspiraci k inovaci 

vzdělávání dětí předškolního věku.  
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Příloha 

Montessori mateřská škola 

Fotografie č. 1 - Děti po příchodu do MŠ pracují s pomůckami Marie Montessori. Ve třídě 

jsou přítomní rodiče, kteří práci svých dětí přihlížejí. 

Fotografie č. 2 – Práce dětí s materiálem praktického života. Děvčata čistí boty, chlapec 

dokončuje strouhání skořápek vajec.  

Fotografie č. 3 – Chlapec přiřazuje figurky zvířat k fotografiím, které jsou na kartičkách. 

Vzadu chlapci sledují lekci paní ředitelky Vlasty (pokročilá matematika – práce se 

Seuguinovými tabulkami). 

Fotografie č. 4 – Děvče vyhledává písmena ke slovu „kůň.“ Druhé děvče  za pomocí Zdeňky 

píše písmena ve slově „pes.“ 

 

Mateřská škola Horoměřice 

Fotografie č. 1 – Lenka dětem nalévá v kontaktním kruhu džus. Ukončuje tím téma o zdravém 

životním stylu. 

Fotografie č. 2 – Děti oslavují narozeniny jedné z dívenek. V kruhu si předávají misku    

s kamínky a přejí dívence. 

Fotografie č. 3 – Eva dětem vysvětluje, jaké suroviny obsahuje těsto v misce a jak bude 

probíhat pečení. 

Fotografie č. 4 – Děti dramatizují „ život na statku.“ Vzadu sedí děti, které se dramatizace 

nechtějí účastnit. 

 

Ráda bych poděkovala učitelkám jak mateřské školy Horoměřice, tak učitelkám Montessori 

mateřské školy a rodičům obou škol, za souhlas ke zveřejnění výsledků analýzy dokumentů, 

pozorování, rozhovorů a fotografií dětí. 
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Montessori  mateřská škola                                  

 

 

 

 

  

  

Fotografie č. 1 - Děti po příchodu do MŠ pracují s pomůckami Marie 

Montessori. Ve třídě jsou přítomní rodiče, kteří práci svých dětí přihlížejí. 

Fotografie č. 2 – Práce dětí s materiálem praktického života. Děvčata čistí 

boty, chlapec dokončuje strouhání skořápek vajec. 
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Fotografie č. 3 – Chlapec přiřazuje figurky zvířat k fotografiím, které jsou na 

kartičkách. Vzadu chlapci sledují lekci paní ředitelky Vlasty (pokročilá 

matematika – práce se Seuguinovými tabulkami). 

Fotografie č. 4 – Děvče vyhledává písmena ke slovu „kůň.“ Druhé děvče  

za pomocí Zdeňky píše písmena ve slově „pes.“ 
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    Mateřská škola Horoměřice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 2 – Děti oslavují narozeniny jedné z dívenek. V kruhu si předávají misku    

s kamínky a přejí dívence. 

 

Fotografie č. 1 – Lenka dětem nalévá v kontaktním kruhu džus. Ukončuje 

tím téma o zdravém životním stylu. 
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Fotografie č. 3 – Eva dětem vysvětluje, jaké suroviny obsahuje těsto v misce a 

jak bude probíhat pečení. 

Fotografie č. 4 – Děti dramatizují „ život na statku.“ Vzadu sedí děti, které 

se dramatizace nechtějí účastnit. 


