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Abstrakt 

Cílem této práce je vyzkoumat a porovnat postoje a přesvědčení aktérů ve vztahu 

k předškolnímu vzdělávání na lokální úrovni, a zjistit jakým způsobem ovlivňují politiku 

předškolního vzdělávání. Metodologie je postavena na kombinaci kvalitativních a kvantitativních 

metod. Nejvýznamnější používanou teorií je systém hodnot a přesvědčení (beliefs) od Paula A. 

Sabatiera, která je součástí teorie advokačních koalic. Celkem byly odhaleny čtyři různé postoje. 

První postoj nazvaný „pro alternativní“ neukázal, z jakých deep core beliefs jednotliví aktéři 

vychází, přesto je zřejmé, že tito lidé sympatizují s alternativními vzdělávacími způsoby. Druhý 

postoj „tradiční kolektivní“ vychází z přesvědčení, že děti by měly mít stejné podmínky pro 

začátek do života, kdy ve státním vzdělávání spatřují to nejlepší, co jejich děti mohou mít. Ve 

třetím postoji „nezainteresovaní“ zastávají aktéři názor, že je lepší se do politiky nevměšovat, 

jelikož to buď přinese problémy, nebo to nebude mít žádný efekt. Poslední postoj „tradiční 

individualističtí“ je také charakterizován vírou, že státní vzdělávání je nejlepší formou 

institucionálního vzdělávání, na rozdíl od druhého postoje však aktéři věří, že ke každému dítěti 

by se mělo přistupovat individuálně. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to explore and compare beliefs of actors in relation with 

preschool education at local level and determine how they influence policy of preschool 

education. Used methodology is a combination of qualitative and quantitative methods. The most 

significant used theory is a system of beliefs from Paul A. Sabatiera which is a part of theory of 

avocational coalitions. Four different beliefs were revealed. The first belief called „pro 

alternatives“ did not show deep core beliefs of actors. However, it was obvious that these actors 

sympathize with alternative education principles. Second belief „traditional collective“ is based 

on conviction that children should have the same conditions for the beginning of their lives. The 

state education is the best what is for children offered. In the third belief „not interested“ are 

actors convicted not to participate in any level of politics. They believe it can cause either trouble 

or it will not have any effects. The last belief „traditional individualistic” is characterized with a 

belief that state form of education is the best what can be provided to children. On contrary with 

belief „traditional collective“ these actors are persuaded that every child should have individual 

care. 
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Teze diplomové práce 

 

1. Vymezení předmětu zkoumání, zdůvodnění výběru výzkumného tématu, návaznost na jiné 
práce 
 

Předmětem mého zkoumání jsou postoje hlavních aktérů předškolních dětí ve vztahu k alternativním 

formám předškolního vzdělání. V současné době můžeme pozorovat nárůst různých forem institucí 

zabývajících se kolektivní péčí o děti. Mezi tyto instituce patří například lesní školky, školky se způsobem 

vzdělání montessori, či různá občanská sdružení, nabízející například výuku v cizím jazyce. Jednou 

z možností, proč rodiče dávají své děti do těchto institucí, je nedostatek míst ve státních mateřských 

školách. Jinou možností jsou právě nabízené služby ze strany alternativních institucí. Pokud není mateřská 

škola zapsána v Rejstříku škol vedeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nemusí se řídit 

Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Tyto 

instituce přesto tuto službu nabízí. V této práci se vedle rodičů chystám zaměřit i na postoje ředitelů 

alternativních mateřských škol, a na jejich důvody k nabízení již zmíněných vzdělávacích služeb. Poslední 

část této práce se zaměří na stát a jeho strategie v oblasti zajištění rovného přístupu k předškolnímu 

vzdělání.   

Ve své práci se prvně chystám popsat podmínky, které stát nastavuje pro vzdělávání v mateřských 

školách, jak se tyto podmínky liší od těch pro alternativní instituce, konkrétně to porovnám v závislosti na 

strategii inkluzivního vzdělávání, kdy se zaměřím na hodnoty, ze kterých stát vychází. V druhé části se 

zaměřím na postoje ředitelů alternativních forem mateřských škol, a jejich přístup ke vzdělávání. Poslední 

část bych věnovala samotným postojům rodičů a jejich přístupu ke vzdělávání svých dětí.  

 

2. Cíle diplomové práce 
 

Primárním cílem této práce je vysvětlit, na základě beliefs, postoje hlavních aktérů. Ráda bych se 

zaměřila na to, s jakými hodnotami a přesvědčeními aktéři pracují, kdy tyto postoje rozčlením na základě 

Sabatierovi teorie o hodnotách a postojích. Prvními aktéry jsou rodiče, jejichž děti navštěvují alternativní 

formu předškolního vzdělávání. Zajímá mě, z jakých hodnot a přesvědčení vychází, tedy jaké jsou jejich 

důvody pro umístění dítěte v takové instituci. Dalším aktérem jsou ředitelé zmiňovaných alternativních 



institucí. Mým cílem je popsat jaké hodnoty a přesvědčení jsou pro ně klíčové, kdy se zaměřím na jejich 

důvody pro nabídku vzdělávacích služeb i přes absenci povinnosti ji poskytovat, a jak se jejich strategie 

shodují se snahou státu vzdělávat inkluzivním způsobem. Posledním zkoumaným aktérem bude stát, kdy 

popíši současný postoj státu, jakým způsobem se snaží zajistit rovný přístup k předprimárnímu 

vzdělávání, jak přistupuje k současnému fenoménu inkluzivního vzdělávání, jaké jsou jeho strategie pro 

zavedení tohoto fenoménu do praxe, a z jakých hodnot vychází. Vedlejším cílem je zaměřit se na to, zda 

postoje rodičů nejsou v rozporu se státní strategií inkluzivního vzdělávání. 
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PŘEDBĚŽNÁ NÁPLŇ PRÁCE: 

1. Výzkumné otázky  
 

 Jaké přesvědčení a hodnoty mají rodiče, kteří umístili své dítě do alternativní předškolní 

instituce, ve vztahu ke vzdělávání? 

 Z jakých hodnot a přesvědčení vychází ředitelé alternativních institucí zabývajících se kolektivní 

péčí o děti, nabízejí službu předškolního vzdělání? 

 Jaké strategie používá stát k implementaci inkluzivního vzdělání, a jaká přesvědčení ho k tomuto 

kroku vedou? 

 Shodují se postoje rodičů dětí umístěných v alternativních institucích se strategií státu o 

inkluzivním vzdělávání? 
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2. Teoretická východiska 
 

Teorie investice do raného dětství 1 

Teorie investice do vzdělávání od autora Jamese Heckmana se zabývá znevýhodněnými dětmi a 

jejich odlišnostmi v chování v dospělosti v závislosti na práci s nimi v útlém věku. Investice do vzdělávání 

mohou mít v budoucnu vysokou návratnost, kdy se to nedotkne pouze těch dětí, do kterých je 

investováno, ale bude to mít významný vliv i na děti těchto dětí. Čím mladší jsou děti, do kterých je 

investováno, tím efektivnější a levnější budou i výsledky z celého projektu. Bylo prokázáno, že pokud se 

investuje do předškolních dětí, méně pak opakují ročníky, mají lépe napsané testy i lepší známky obecně, 

méně tak participují ve zvláštních třídách, a mnoho z nich dodělá i středoškolské vzdělání. 

Z dlouhodobého hlediska jsou tyto děti méně závislé na pomoci od státu, mají vyšší míru zaměstnanosti, 

méně kouří, ženy jsou těhotné v pozdějším věku a průměrný věk sňatku je také vyšší. Náprava 

adolescentů je nejen velmi nákladná, ale i méně efektivní (Heckman, Masterov 2007). 

Ačkoliv téma investice do mladých dětí a do jejich vzdělávání není ve veřejné politice na státní 

úrovni považováno za významné téma, na úrovních lokálních patří mezi jedno z nejvíce diskutovaných, 

kdy se stále více finančních prostředků investuje do projektů podporujících rodiny s dětmi a jejich 

vzdělání. Nejdůležitější přesto zůstává prostředí, ve kterém dítě vyrůstá.  

Systém hodnot a přesvědčení 

Ve své práci budu vycházet ze systému hodnot a přesvědčení, které jsou součástí teorie 

advokačních koalic Paula Sabatiera. Součástí této teorie je rozlišení lidského přesvědčení na tři stupně a 

to na deep core beliefs, policy core beliefs a secondary aspects. Deep core beliefs jsou postoje, které jsou 

v nás hluboce zakořeněny, tvoří se v našem dětství, jsou součástí naší přirozenosti a lidé tyto hodnoty 

často sdílí. Policy core beliefs jsou postoje, kterými jsou vyjádřeny naše hodnoty a přesvědčení v policy, 

na základě kterých se snažíme vytvářet strategie pro naše jednání. Přesvědčení označeno jako secondary 

aspects, jsou postoje, které vyjadřují konkrétní možnosti, jak dosáhnout stanoveného cíle (Sabatier 2007, 

194-197).  

Tato teorie mi může pomoci vysvětlit chování rodičů a lépe porozumět jejich postojům ve 

zkoumané problematice. 

                                                           
1
 Část této kapitoly převzata z:BÁRTOVÁ, P. 2014. Co brání rovnosti přístupu k předškolnímu vzdělávání; 

Nepublikovaný rukopis. Závěrečná práce na předmět Public Policy 



Teorie veřejné volby 

Teorie veřejné volby se zabývá chováním jednotlivců ve společnosti, kdy má svůj základ jak 

v politologii, která předpokládá, že lidé činní svá rozhodnutí v rámci veřejného zájmu, a zároveň v 

ekonomii, kdy lidé konají pro své vlastní zájmy. Lidé tedy sledují svůj vlastní zájem, ale jsou případy, kdy 

například investují peníze, či obětují jiné statky, ve prospěch veřejného zájmu, za předpokladu, že jim 

taková investice přinese vyšší zisky či užitek (Holman 2005).  

Tato teorie může vysvětlovat chování ředitelů alternativních vzdělávacích institucí, kteří nemají 

povinnost dodržovat zákon o vzdělávání, přesto tyto instituce vzdělávací služby často nabízí, ačkoliv je to 

spojeno s vyššími náklady. 

 

3. Metody a zdroje dat 
 

Ve své práci se chystám použít techniku kvalitativní metodologie. Ta se může týkat života lidi, 

příběhů, chování, ale také chodu organizací, společenských hnutí a vzájemných vztahů (Strauss, 

Corbinová 1999, 10). Zvolením kvalitativního přístupu nemohu výsledky své práce zobecnit či je použít v 

jiném prostředí (Hendl 2005, 52), pro tuto práci je však vhodnější z důvodu snazší proveditelnosti z 

hlediska jak finančního, tak časového.  

Odpovědi na své výzkumné otázky získám kombinací informací ze sekundárních dat a 

kvalitativního výzkumu pomocí polostrukturovaných rozhovorů se zřizovateli alternativních forem 

předškolního vzdělání školek a rodičů dětí navštěvujících zmíněné instituce.2 

 Sekundární data 

„Sekundární zdroje dat jsou základním stavebním kamenem většiny analýz“ (Veselý, Nekola 

2007, 159). Moje první data budou dokumenty a písemné prameny především legislativního typu. S jejich 

pomocí utvořím teoretický rámec a strategie státu pro zajištění předškolního vzdělávání. Významnou 

částí budou nejen vzdělávací programy, ale i strategie státu zabývajících se inkluzivním vzděláváním. 

Hlavní problémy veřejné politiky spočívají v nedostatečném či nevyhovujícím právním ukotvení, znalost 

                                                           
2
 Část této kapitoly převzato z: BÁRTOVÁ, Petra. Role státu ve vztahu k soukromým kolektivním zařízením péče o 

děti. Praha, 2013. 58 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociálních studií. 
Katedra veřejné a sociální politiky. Vedoucí baklářské práce Mgr. Miriam Kotrusová Ph.D. 



právního rámce je tedy nezbytnou součástí pro řešení jakéhokoliv veřejně politického problému (Veselý, 

Nekola 2007, 167).  

Hlavní zdroje, které se chystám použít, jsou kromě Sbírky zákonů České republiky, webových 

stránek Českého statistického úřadu, i stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 

Ministerstva práce a sociálních věcí. Tyto instituce nechaly v minulých letech zpracovat různé analýzy, 

ohledně rodinných strategií či zhoršující se situace ve státních mateřských školách, převážně 

nedostatečné kapacity nebo nedostačujícího státního předprimárního vzdělávání, ze kterých mohu také 

čerpat. Tyto studie byly převážně vypracovány VUPSV (Kuchařová 2006, 2007, 2009). Z přečtených 

dokumentů jsem získala konkrétní představu o problematice, na kterou bych navazovala i ve svém 

kvalitativním výzkumu. 3 

Polostrukturované rozhovory 

V rámci sběru primárních dat se chystám zrealizovat tři sady polostrukturovaných rozhovorů. 

První sada bude prováděna se zřizovateli alternativních forem mateřských škol. Druhá část bude 

zaměřena na rodiče dětí docházejících do těchto institucí a jejich názory a postoje k předškolnímu 

vzdělání. Třetí část se bude týkat zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kteří budou 

zastupovat postoje této organizace. Díky polostrukturovaným rozhovorům získám odpovědi na otázky v 

takovém pořadí, v jakém si připravím. Tento způsob kromě lepší strukturace, dovoluje snadněji srovnávat 

odpovědi mezi jednotlivými respondenty (Hendl 2005, 174). 

 

  

                                                           
3
 Část této kapitoly převzato z: BÁRTOVÁ, Petra. Role státu ve vztahu k soukromým kolektivním zařízením péče o 

děti. Praha, 2013. 58 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociálních studií. 
Katedra veřejné a sociální politiky. Vedoucí baklářské práce Mgr. Miriam Kotrusová Ph.D. 
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1 Úvod 
 

Vzdělávací politika, která bývá definována jako „principy, priority a metody rozhodování 

vztahující se k uplatňování společenského vlivu na vzdělání“ je velmi obsáhlou disciplínou 

(Veselý 2005: 278). Pokud řekneme vzdělávání, napadnou nás pojmy jako základní nebo střední 

škola, vzdělávací kurzy atd. Proces vzdělávání, který je ovlivněn státní politikou začíná mnohem 

dříve, nejčastěji v institucích zvaných mateřské školy. 

 

Mateřské školy, které nabízejí vzdělávání dětí předškolního věku, se staly 

neodmyslitelnou součástí vzdělávacího systému. Z důvodu vysoké míry poptávky po volných 

místech, která začala významně převyšovat nabídku od roku 2008
4
, kdy obce ani stát neměly 

dostatek možností tuto poptávku naplnit, bylo na našem území založeno mnoho nových institucí, 

kdy většina z nich nabízela určitou nestandardní službu, aby na vzdělávacím trhu zaujala. Mnoho 

nových mateřských škol, se tak stalo školami alternativními. Mateřské školy spadají do 

pravomocí samosprávy (Kuchařová a kol 2014: 16). V mnoha obcích tak začalo fungovat více 

mateřských škol zároveň, kdy ne u všech byla obec zakladatelem. Přináší takové uspořádání 

nejasnosti či konflikty? Jaký je postoj obcí k alternativním mateřským školám? Jak tuto situaci 

vnímají zainteresovaní aktéři? Tato práce se věnuje politice předškolního vzdělávání v rámci 

vybrané obce ve Středočeském kraji, ve které zároveň funguje mateřská škola založena obcí, 

lesní mateřská škola založena soukromou osobou a soukromá mateřská škola. Mateřské školy 

jsou nejrozšířenější formou poskytování předškolního vzdělávání. Alternativní mateřské školy 

ovšem v posledních letech získávají na popularitě. Mezi nejznámější instituce patří například 

lesní mateřské školy či mateřské školy se způsobem vzdělávání montessori. Tyto instituce jsou 

alternativní z důvodu jisté odlišnosti od hlavního proudu, který může mít podobu rozdílné 

organizace výuky, hodnocení atd. (Průcha, Walterová, Mareš 1998). 

 

Změny ve společnosti, které se dotýkají každého z nás, jsou součástí našeho života 

odnepaměti. V současnosti tyto změny bývají velmi rychlé, kdy přizpůsobení se jim může být 

složité. Předškolní vzdělávání není výjimkou. Ve většině případů nám nezbývá nic jiného, než se 

se změnami vyrovnat, ovšem jsou případy, kdy s tím co se děje nesouhlasíme. Mít vlastní názor 

                                                           
4
 Statistika školství, statistické ročenky [cit. 13. 6. 2015]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ 
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na celkové dění kolem sebe je lidskou přirozeností. Lidé přejímají jednotlivá rozhodnutí, aby 

porozuměli světu. Víra v něco, či postoj k něčemu je vyústěním tohoto procesu. Lidské jednání je 

odvozeno od postojů a přesvědčení, které každý z nás zastává (Jervis 2006: 641, 642). Chování 

v politice není výjimkou. 

 

Zkoumání postojů a přesvědčení je ve vědeckých kruzích považováno za významné 

v posledních padesáti letech (Jervis 2006: 641). Když řekneme postoj nebo přesvědčení, lidé 

popisují své pocity, víru, či něco z reálného světa. Výkladů může být mnoho, stejně tak se tyto 

výklady mohou od sebe v jednotlivých složkách lišit nebo mohou být vnímány jako jeden. Ať už 

je to popisováno jakýmkoli způsobem, toto téma je citlivé a velmi složité ke zkoumání, nejen 

z důvodu, že je těžké mu porozumět, ale také že lidé své postoje často mění. Postoje  

a přesvědčení mohou být zkoumány ze dvou hledisek- co je způsobuje a kde se berou, a jaké 

z nich plynou následky (Jervis 2006: 641-652). Pojmy postoje a přesvědčení jsou přeloženy 

z anglického slova beliefs, které je používáno, jako součást teorie advokačních koalic Paula 

Sabatiera. Beliefs jsou považovány za hnací sílu politického chování, kdy jejich zkoumání může 

pomoci porozumět, jak lidé jednají, co je nutí k akci, a na základě čeho se rozhodují (Weible 

2011: 349). Důležité je při zkoumání této oblasti si uvědomit, že stejná informace může být 

různými aktéry různě pochopena, a že ovlivnění postojů a přesvědčení je proces velmi 

komplikovaný (Sabatier 2007: 194). 

 

Tato práce se zabývá přesvědčeními a postoji, které panují mezi aktéry v obci D., a které 

je ovlivňují při volbě typu předškolního vzdělávání. Vedle zastupitelů zvolené obce jako 

zainteresovaného aktéra, budou zkoumáni i ředitelé různých typů mateřských škol a rodiče 

umísťující své děti v těchto institucích.  

 

Problematičnost zkoumané oblasti spočívá v tom, že přesvědčení jednotlivých aktérů 

nemusí být vždy komplementární. Pokud se přesvědčení aktérů neshodují, nemusí být ani jejich 

chování zaměřené na stejný cíl. Z důvodu narůstající popularity alternativních mateřských škol, 

nemůže být jejich působení orgány veřejné správy přehlíženo, tudíž obce nadále nemohou svou 

politiku zaměřovat pouze na instituce, které samy spravují. Mým cílem je analyzovat hodnoty  

a přesvědčení zvolených aktérů v rámci jedné obce v současné předškolní vzdělávací politice. 
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Analýzu poté rozděluji na sledování jednotlivých hodnot a přesvědčení a porovnání zjištěných 

dat mezi jednotlivými aktéry. 

 

Předškolní vzdělávání je v současné politice téma, které si zaslouží naši pozornost. 

Klasické mateřské školy jsou nedílnou součástí vzdělávacího systému v České republice, které  

od devadesátých let bývají doplňovány alternativními mateřskými školami, jako institucemi, 

které nabízejí jinou možnost vzdělávání, než mateřské školy zřizované státem a samosprávnou 

(Průcha 2001: 20). Pochopení představ ředitelů a rodičů, které mají své děti v různých typech 

institucí, může být významným ukazatelem pro další směřování celé vzdělávací politiky. 
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2 Cíle a výzkumné otázky 

 
Primárním cílem této práce je vysvětlit, na základě beliefs, postoje hlavních aktérů  

k fungování předškolního vzdělávání a péče o děti na lokální úrovni. Samospráva, ačkoliv je 

relativně novou součástí demokratické veřejné správy, má na úrovni obcí významný vliv, který 

ovlivňuje nejednu instituci, kdy mateřské školy nejsou výjimkou. Ráda bych se zaměřila  

na to, jakými hodnotami a přesvědčeními jsou jednotliví aktéři vedeni, kdy tyto postoje rozčlením 

na základě Sabatierovi teorie (beliefs) o hodnotách a přesvědčeních (Sabatier 1999).  

Obec D. byla zvolena z důvodu její polohy blízko hlavního města, kdy patří mezi obce, 

které jsou svou lokalitou velmi atraktivní pro mladé rodiny s malými dětmi. Anonymizována byla 

z důvodu ochrany respondentů a informantů, kteří v některých případech poskytli citlivé 

informace o různých motivech jednání aktérů angažujících se v předškolním vzdělávání. Tato 

obec měla k 1. 1. 2014 populaci 1 763 obyvatel. Při posledním sčítání lidu byl počet obyvatel 

1 522
5
. V rámci obce koexistují tři instituce zabývající se kolektivní péčí o děti. Tradiční 

mateřská škola založená obcí, lesní mateřská škola a alternativní MŠ. 

Prvními aktéry jsou rodiče, jejichž děti navštěvují různé formy předškolního vzdělávání 

v rámci obce D. Zajímá mě, z jakých hodnot a přesvědčení vychází, a jaké jsou jejich důvody  

pro umístění dítěte ve zkoumaných institucích. Dalším aktérem jsou ředitelé různých forem 

institucí, poskytující kolektivní péči o dítě. Mým cílem je zjistit jaké hodnoty a přesvědčení jsou 

pro ně klíčové, a čím se řídí při výkonu jejich povolání. Posledním zkoumaným aktérem budou 

zástupci zvolené obce, kde pro mě bude klíčové zjistit, zda na základě hodnot a přesvědčení 

existuje rovný přístup ke všem existujícím formám  předprimárního vzdělávání, a zda se 

zastupitelé řídí vlastními přesvědčeními, či jsou ovlivněni postavením, které zastávají.  

Sekundárním cílem je porovnat hodnoty a přesvědčení vybraných aktérů. Především se 

budu zajímat o možný rozpor aktérů ve zmiňovaných hodnotách a přesvědčeních. 

 

 

                                                           
5
 Databáze demografických údajů za obce Českého statistického úřadu [cit. 13. 6. 2015]. Dostupné z: http: 

www.czso.cz 
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Na základě vymezených cílů jsem formulovala výzkumné otázky: 

 Jaké přesvědčení a hodnoty mají rodiče, kteří umístili své dítě do určitého typu předškolní 

instituce, ve vztahu k předškolnímu vzdělávání v obci D.? 

 Z jakých hodnot a přesvědčení vychází ředitelé určitých typů institucí zabývajících se 

kolektivní péčí o děti v obci D.? 

 Jakými hodnotami a přesvědčeními se řídí zastupitelé obce D. v oblasti předškolního 

vzdělávání? 

 Shodují se postoje rodičů dětí umístěných v různých mateřských školách, ředitelů různých 

typů mateřských škol a zvolených zastupitelů ve stejné obci? 

 Jakým způsobem se hodnoty a přesvědčení zkoumaných aktérů odráží v politice 

předškolního vzdělávání v obci D.? 
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3 Uvedení do problematiky- význam a proměny předškolního 

vzdělávání v širších souvislostech vzdělávací politiky 
 

Tato kapitola vymezuje zkoumaný problém v širších souvislostech vzdělávací politiky, 

kdy se prvně věnuje vývoji tradičních a alternativních mateřských škol na našem území, dále se 

zaměřuje na roli samospráv a jejich význam pro předškolní vzdělávání. Další podkapitola se 

zabývá současnými přístupy v pedagogice, které jsou významně navázány na tradiční  

a alternativní přístupy v současné vzdělávací politice. Poslední část se věnuje aktuálně 

prosazované státní politice, která zkoumanou oblast významně ovlivňuje.  

 

3.1 Vývoj mateřských škol na území České republiky do roku 1989 
 

Mateřské školy bývají od počátku své existence vnímány, jako instituce poskytující 

všestrannou péči dětem, kdy zároveň se snaží být místem, kde se dítě naučí základním sociálním 

dovednostem a může tak rozvíjet svou osobnost (Kuchařová, Svobodová 2006: 11).  

Aby předškolní péče naplnila svůj význam, musí být kvalitní, dostupná, správně financovaná  

a právně ukotvená (Rákosník, Tomeš 2012: 318, 319). 

 

Počátky vzniku institucionální kolektivní péče o děti na našem území se datují na přelom 

18. a 19. století, kdy začaly vznikat různé pečovatelské opatrovny. Oficiální vznik mateřských 

škol je spojen se školským zákonem z roku 1869, který umožňoval „opatrování, vychovávání  

a vyučování dětí, ke škole ještě nepovinných“ (Kuchařová, Svobodová 2006: 8). V této době však 

nebyla poptávka po vzdělávání stejná (Rákosník, Tomeš 2012: 320). Postupem času byly 

ustanoveny tři oficiální instituce. Mateřské školy, opatrovny, které nepřipravovaly děti  

na následné primární vzdělávání a jesličky, které mohly navštěvovat pouze děti mladší tří let 

(Kuchařová, Svobodová 2006: 8). Ačkoliv zpočátku byly mateřské školy kritizovány  

pro neopodstatněnost ve vzdělávacím systému, postupem času se staly jeho neodmyslitelnou 

součástí (Rákosník, Tomeš 2012: 356). 
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V době mezi světovými válkami je navštěvovalo přibližně 20% dětí, kdy toto číslo stále 

stoupalo. V Praze byla první mateřská škola otevřena v roce 1932, kdy se dříve zakládaly tzv. 

dětské zahrádky (Rákosník, Tomeš 2012: 356). Významným problémem v této době byla 

extrémní nevyrovnanost dostupnosti mateřských škol v různých geografických oblastech, kdy 

odstraňování této nerovnosti se stalo hlavním cílem tehdejší politiky předškolního vzdělávání 

(Rákosník, Tomeš 2012: 319, 327). Osoba, která je s proaktivní rodinnou politikou v této době 

nejvíce spojována, je Alois Hajn, který prosazoval postoj, že péče o matky by měla být základem 

státu, kdy aktivní pomoc si představoval v podobě porodnic, jeslí, mateřských škol a pojištění  

pro matku a dítě (Rákosník, Tomeš 2012: 349). 

 

V době po druhé světové válce se událo ve společnosti mnoho změn, které měly vliv  

na institucionální péči o děti. Za nejvýznamnější bývá považován nárůst zaměstnanosti žen, který 

se odrazil v potřebě mít mateřskou školu ve všech městech a průmyslových centrech do roku 

1960. Ačkoliv by se mohlo zdát, že v této době byl rozvoj rodinné politiky na vyšší úrovni, než 

v předchozích dobách, je nutné si uvědomit, že ideologie a důraz na rodinnou a vzdělávací 

politiku se velmi lišil (Rákosník, Tomeš 2012: 357). 

 

 V roce 1989 navštěvovalo předškolní instituce až 96% dětí. Významná institucionální 

změna nastala v roce 1991, kdy jedinými oficiálními institucemi poskytující kolektivní péči se 

staly mateřské školy a speciální mateřské školy. Období před a po revoluci 1989 je klíčové  

i pro současný vývoj předškolního vzdělávání, proto se mu jako celku věnuji v následující 

podkapitole (Kuchařová, Svobodová 2006: 8). 

 

3.2 Současný vývoj mateřských škol na území České republiky 
 

Na území České republiky je v současné době mnoho druhů mateřských škol, které jsou 

provozovány různými subjekty. V této práci se zabývám tradičními mateřskými školami  

a alternativními mateřskými školami. 

Vývoj mateřských škol je velmi úzce spojen s jejich rozvojem v minulosti, ačkoli je 

významnou měrou ovlivňován i současnými faktory. V případě poptávky o předškolní péči se 

musí věnovat pozornost jak objektivním, tak subjektivním podmínkám, které tuto poptávku 
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vytváří. Objektivní podmínky jsou odvislé od demografické struktury obyvatelstva, která je 

v tomto případě reprezentována celkovou mírou porodnosti. Dalším objektivním faktorem je míra 

zaměstnanosti matek dětí v předškolním věku (Kuchařová a kol. 2007: 15-17). V České republice 

je tendence k nízké zaměstnanosti matek s malými dětmi, zároveň zapojení otců ve větší míře je 

výjimečné. Nejčastěji zůstává matka s dítětem na rodičovské dovolené po dobu tří let, kdy poté 

nastupuje na plný úvazek do zaměstnání. Důležité pro ni je nalézt takové zařízení, které 

poskytuje celodenní péči. Problém v České republice je také nedostatečná a pomalá reakce 

systému na nové skutečnosti, kdy například chybí individuální nerodinná péče (chůvy) 

(Paloncyová 2014: 199-204). Z objektivního hlediska je významné sledovat demografické změny 

a poptávku aktérů po službách předškolní péče, aby obce a další aktéři a instituce stihli adekvátně 

reagovat na předpokládaný budoucí vývoj (Kuchařová, Barvíková a kol. 2014: 203, 204). 

Subjektivní podmínky jsou závislé na preferencích rodičů a jejich postojích  

a přesvědčeních. Významným faktorem může být snaha o skloubení rodinných a profesních sfér 

života, která se týká převážně matek, kdy nedostupnost předškolní péče může být velmi 

omezující. Dalším faktorem jsou požadavky na předškolní péči, které rodiče vznáší. Ty se mohou 

týkat kvality či kvantity služeb, nebo také struktury nabízených služeb (Kuchařová a kol. 2009: 

21-23). Tyto subjektivní podmínky mohou být jednou z příčin narůstající popularity 

alternativních mateřských škol (Paloncyová 2014: 199).  

Významná je také role učitele a pedagogických pracovníků. V současné době by se 

pedagogové měli podílet na tvorbě metod, vzdělávacích programů, pomáhat dětem rozvíjet jejich 

klíčové kompetence, a zároveň reflektovat sami sebe. Odlišnosti mohou nastat z důvodu 

preferovaného pedagogického přístupu, kterým se věnuji v podkapitole 3.4 (Spilková 2008: 339, 

340). 

V 80. letech se začal snižovat počet mateřských škol, což bylo jednou z předzvěstí 

současné krize předškolního vzdělávání, kdy je komplikované umístit dítě do mateřské školy 

(Kuchařová, Svobodová 2006: 8). Jedním z možných důvodů, proč pokles počtu mateřských škol 

nebyl řešen již v devadesátých letech, je významný pokles porodnosti v té době. Mezi lety 2005-

2009 se klesající trend porodnosti obrátil (viz graf 1), to zapříčinilo nedostatečnou nabídku míst 

v tradičních mateřských školách.  
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Graf 1: 

 

Zdroj: autorka s využitím dat z ČSU
6
 

 

To dokazuje i počet odmítnutých žádostí o přijetí do mateřských škol (viz graf 2). Tento 

graf obsahuje i odmítnuté duplicitní žádosti, tudíž skutečný počet odmítnutých žádostí není znám. 

Tento fakt mohl být další z příčin rozvoje alternativních mateřských škol. 

 

  

                                                           
6
 http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tps00111 
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Graf 2: 

 

Zdroj: autorka s využitím dat z MŠMT
7
 

 

Počet mateřských škol začal v posledních letech stoupat, ovšem mnohem výraznější 

nárůst zaznamenávají mateřské školy založené soukromou osobou (viz tabulka č. 1). 
8
 

Tabulka 1: Počet mateřských škol v různých letech podle zřizovatele 

Zřizovatel\rok 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

MŠMT 8 8 8 8 8 8 7 

Obec 4617 4613 4614 4638 4662 4693 4707 

Kraj 81 81 80 77 75 77 80 

Soukromník 77 82 96 126 150 194 249 

Církev 25 25 28 31 36 39 42 

Zdroj: autorka s využitím dat z MŠMT
9
 

                                                           
7
 http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp 

8
 Z důvodu výše popsaných problémů, se kterými se Česká republika v dostupnosti předškolního vzdělávání potýká, 

vzniklo v ČR mnoho školek, které nejsou oficiálními institucemi zapsanými v Rejstříku škol a školských zařízení, ale 
jejich koncept vzdělávání je stejný, jako v tradičních mateřských školách. Z tohoto důvodu nemohou být tyto 
instituce zařazovány mezi alternativní mateřské školy. Tyto školy pak bývají založeny na základě živnostenského 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Takové instituce nesmí mít v názvu pojem škola, který smí 
užívat pouze oficiální instituce. Nejčastějšími názvy pak bývají školka, školička či dětské centrum. 
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Česká republika je významně ovlivněna politikou Evropské unie, kdy cíle této organizace 

se musí v zásadě projevit i ve vzdělávací politice naší země. Předprimární vzdělávání je na úrovni 

EU vnímáno jako základ pro rozvoj lidského kapitálu a následnou integraci sociálně 

vyloučených, což může v budoucnu představovat řešení pro odstranění chudoby, sociálního 

vyloučení či deprivací jako takových (Evropská komise 2011: 4-5). Primárním cílem EU 

v oblasti předškolního vzdělávání je, aby každá členská země zajistila dostatečné kapacity  

v mateřských školách. V roce 2002, kdy Česká republika ještě nebyla členem EU, přesto byla  

pro ni tato skutečnost závazná, se usneslo, že členské státy do roku 2010 zvýší kapacitu 

v předprimárních institucích. Pro děti do tří let to mělo být minimálně 33% a pro děti od tří  

do šesti 90%. Nový cíl, který má být implementován, do roku 2020 určuje míru umístění tří až 

šestiletých dětí na 95% (Evropská komise 2011: 2). V roce 2004, kdy Česká republika přistoupila 

k EU, byla míra participace dětí v předškolních institucích 94%, průměr EU byl 87,6% 

(Eurostat
10

). V roce 2011, tedy rok poté, co měly členské státy dosáhnout míry dětské populace 

v MŠ minimálně 90%, se průměr ČR se propadl na 87,8%, a naopak EU se zvýšil na 93,2% (data 

z Eurostatu).
11

 Aktuální dostupná data jsou z roku 2012, kdy se průměr ČR opět propadl  

na 86,1% (data z Eurostatu).
12

 

 

3.2.1 Vývoj alternativních mateřských škol 

 

Pojem alternativní mateřská škola má nejeden možný výklad. V této práci je tento pojem 

vymezen na základě definice z Pedagogického slovníku od autorů Průchy, Walterové a Mareše 

v následujícím znění: Alternativní škola je obecný termín pokrývající všechny druhy škol 

(soukromé i státní, resp. veřejné), které mají jeden podstatný rys; odlišují se od hlavního proudu 

standardních (běžných, normálních) škol určité vzdělávací soustavy. Odlišnost může spočívat  

ve specifičnosti obsahu vzdělávání, organizace výuky, hodnocení vzdělávacích výsledků žáka aj. 

Pojem alternativní škola nelze tedy vztahovat pouze k soukromým školám, resp. k typu zřizovatele 

školy, protože nestandardní mohou být i některé školy státní (Průcha, Walterová, Mareš 1998). 

 

                                                                                                                                                                                            
9
 http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp 

10
 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

11
 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

12
 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00179&plugin=1 
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Existence alternativních mateřských škol je z historického pohledu věcí novou. Vznik 

těchto institucí se datuje do 20. - 30. let 20. století. Hybatelem bylo reformní hnutí známé jako 

„reformní pedagogika“ (Průcha 2001: 21-25). Alternativní mateřské školy se v českých zemích 

začaly objevovat mezi světovými válkami. V té době byla Československá republika jednou  

ze zemí s nejprogresivnějším přístupem k alternativním školám. V období socialismu byl tento 

přístup kritizován a potlačován. Jeho renesance se v České republice objevuje po revoluci v roce 

1989 (Průcha 2001: 27). 

 

Důvodů pro vznik tohoto typu škol je několik. Jedním z nich je změna v obsahu 

vzdělávání, kdy žáci musí pojmout mnohem více učiva, než v dřívějších letech. Významná je 

také změna v tržním a ekonomickém systému. Společenské změny patří mezi hybatele 

v nejednom odvětví. Nespokojenost rodičů, žáků, dětí či učitelů je založena na přesvědčení, že 

současný stav věci může být zlepšen, kdy na základě jejich žádostí se stále zvyšuje počet 

alternativních mateřských škol (Průcha 2001: 11-19). 

 

Alternativní mateřské školy, jako instituce odlišující se něčím od hlavního proudu 

standardních škol, kdy zmíněná odlišnost může být přítomna v organizaci výuky a školního 

života, kurikulu, prostředí, hodnocení, nebo ve vztahu mezi školou a rodiči a obcí atd., bývají 

nedílnou součástí každého standardizovaného vzdělávacího systému (Průcha 2001: 20). 

Byly identifikovány tři hlavní funkce pro jejich existenci- kompenzační, diverzifikační  

a inovační. Kompenzační funkce nahrazuje určité nedostatky, které se nachází v tradičních 

školách. Diverzifikační funkce zajišťuje pluralitu školství, která bývá označována za nutnost, a 

inovační, která prosazuje určité změny v procesu edukace (Průcha 2001: 52-55). 

Ve většině případů bývají alternativní mateřské školy zakládány, provozovány a rozvíjeny 

díky nadšencům. V žádné zemi však nepřevzali roli hlavního vzdělávacího proudu. Pro správné 

zhodnocení užitečnosti, přínosu a vývoje těchto institucí je zapotřebí zpětné vazby  

od zainteresovaných aktérů a longitudinálních výzkumů. Tato problematika je výrazně 

doprovázená předsudky, které figurují, jako potvrzená znalost. Toto může být jeden z důvodů 

absence celkových analýz a srovnávacích indikátorů. Zda jsou alternativní mateřské školy 
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efektivnější, než školy tradiční, není známé. Zda je ve skutečnosti pravda, že jsou alternativní 

školy svými odlišnostmi ve vzdělávacím procesu účinnější, je otázkou pro další zkoumání 

(Průcha 2001: 78-82). 

Některé alternativní mateřské školy nejsou z legislativního hlediska mateřskými školami 

schválenými MŠMT. Komplexní sledování vývoje této oblasti vzdělávání je tudíž komplikované. 

V této práci byly zvoleny dvě instituce, jako zástupci alternativních mateřských škol. Lesní 

mateřské školy, jako alternativní instituce nabízející vzdělávání ve speciálním prostředí. Jejich 

provoz nemusí podléhat zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, z důvodu absence povinnosti těchto škol být zapsán v Rejstříku 

škol a školských zařízení. Jejich provoz tak může podléhat jiným zákonům, kterým se, vedle 

specifik vývoje lesních mateřských škol, věnuji v následující podkapitole. Druhou institucí je 

alternativní školka, která také není zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, její výukové 

metody by se daly považovat za tradiční, přesto se tato školka odlišuje prostředím, ve kterém jsou 

děti vzdělávány, i individuálním přístupem ke každému jednotlivému dítěti. 

 

3.2.1.1 Lesní mateřské školy 

 

Lesní mateřské školy jsou instituce vyznačující se celodenním pobytem dítěte venku. 

Jejich slogan zní: „s dětmi venku za každého počasí“. Za zakladatele bývá považováno Dánsko, 

konkrétně Ella Flatau, kde se tento typ mateřské školy objevil poprvé v 50. letech minulého 

století. Tento koncept se později rozšiřoval do celého světa, kde může být znám pod různými 

názvy, například ekoškolka.
13

 

Hlavními cíli, kterých má být v lesních mateřských školách dosaženo, jsou rozvoj jemné 

motoriky, smyslového vnímání, sounáležitost s přírodou, poznávání živočichů a rostlin v jejich 

přirozeném prostředí atd. Na základě dříve proběhlých výzkumů bylo potvrzeno, že děti 

docházející do lesní mateřské školy mají lépe rozvinutou hrubou i jemnou motoriku, v první třídě 

se dokázaly lépe koncentrovat, spolupracovat s ostatními, či se lépe chovaly ve skupině 

(Vošahlíková 2010: 20-23). 

                                                           
13

 Historie lesních mateřských škol [cit. 13. 6. 2015]. Dostupné z: http:www.lesnims.cz 
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V České republice se s lesními mateřskými školami teprve seznamujeme, kdy je jejich 

zakládání věcí poměrně novou. Z legislativního hlediska mohou, ale nemusí být lesní mateřské 

školy založeny dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání. To závisí na zřizovateli a jeho přístupu k provozování instituce, 

které může být rozděleno na integrovanou lesní mateřskou školu nebo samostatnou lesní MŠ. 

Integrovaná lesní mateřská škola je součástí jiné mateřské školy, která splňuje hygienické  

a technické nároky pro zapsání školy v Rejstříku škol a školských zařízení. Samostatná lesní 

mateřská škola mívá pro případy velmi špatného počasí maringotku či jiný přístřešek 

(Vošahlíková 2010: 17-19). Vzdělávání a výchova dětí bez řádného zázemí není v současné době 

schváleno MŠMT. Zákon, který by umožnil i těmto institucím stát se školami zapsanými  

v Rejstříku škol a školských zařízení se připravuje. Tyto lesní školy tak bývají nejčastěji 

zakládány, jako spolky, podle nového občanského zákoníku. Práva a povinnosti spolku jsou 

vymezeny paragrafy 214-302. 

Dalšími legálními možnostmi pro založení lesní mateřské školy je jejich zařazení mezi 

neziskové organizace. Buď na základě zákona č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon  

č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, nebo zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování 

občanů. Zde je ustanoveno, že občané mohou zakládat spolky, hnutí, kluby a jiný občanská 

sdružení, kdy jejich fungování je velmi podobné, jako ve spolcích současného občanského 

zákoníku. 

Fungování na základě jiného, než školského zákona může být příčinou jiného přístupu 

obce k alternativním mateřským školám. Případné zařazení všech lesních mateřských škol mezi 

oficiální alternativní instituce, by mohlo zapříčinit změny, že i tyto instituce by se musely 

podřídit nejrůznějším nařízením ze strany obce, jejichž právům a povinnostem se věnuji 

v následující podkapitole. 
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3.3 Role obce v oblasti předškolního vzdělávání 
 

Existence samosprávy je jednou z možností, jak decentralizovat státní moc. Její vliv 

v různých oblastech lokálních politik je velmi významný. V této kapitole se zaměřuji na postupný 

vývoj samosprávy v českých zemích a na současný zákon o obcích, který nejvíce ovlivňuje roli 

obce v oblasti předškolního vzdělávání. 

3.3.1 Vývoj samosprávy od roku 1848 do současnosti 

 

Za dobu vzniku samosprávy, která byla velmi podobná její současné podobě, je na našem 

území považován rok 1848, kdy byla Rakouskou monarchií představena nová ústava s možností 

decentralizovat státní moc. Po vzniku samostatné Československé republiky je vliv samosprávy 

potlačován, z důvodu obav o dvojkolejnost veřejné správy. Konkrétně mezi českou státní správou 

a potenciální německou samosprávou, které by nemusely spolupracovat ve shodě (Fasora a kol. 

2006). Mezi lety 1945-1948 se nemluví o samosprávě, ale o místních orgánech státní správy, 

které byly nazývány národní výbory. Ty měly být nástrojem pro překlenování rozporu mezi státní 

správou a samosprávou (Hledíková, Janák, Dobeš 2005: 442-445). Významným mezníkem  

ve vývoji samospráv je rok 1948, kdy v VI. hlavě ústavy bylo ustanovení, že národní výbory jsou 

nositeli a vykonavateli státní moci v obcích. Za teoretický zánik samosprávy bývá popisováno 

zrušení komunálního vlastnictví, za skutečný pak zrušení předpisů o obecním hospodaření, které 

bylo schváleno v roce 1950 (Hledíková, Janák, Dobeš 2005: 446, 447, 453). Návrat k podobě 

samosprávy, která na Českém území fungovala v době Rakouska-Uherska, začala po revoluci 

v roce 1989. (Hledíková, Janák, Dobeš 2005: 481).  

3.3.2 Současné postavení samospráv 

 

V současnosti je postavení obcí, a jejich vliv na vzdělávací politiku, nejvíce ovlivňováno 

zákony č. 128/2000 Sb. o obcích a č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středoškolském, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání.  V obou těchto zákonech je zakotveno právo obce zřizovat 

právnické osoby. Školy mohou být také zakládány jako příspěvkové organizace. V zákoně  

o obcích je vymezena jejich povinnost nakládat s majetkem obce účelně a hospodárně. Dle 

paragrafu 46 mají obce možnost spolupracovat, na základě smlouvy, založením svazku obcí či 
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zřízením právnických osob. Tato spolupráce je v zákoně doporučována právě pro oblast 

vzdělávání. 

Školský zákon upravuje chování aktérů v různých stupních vzdělávací soustavy.  

U předškolního vzdělávání je podstatné, že dětem je zpravidla mezi třemi a šesti lety, a že cíle 

tohoto stupně vzdělávání jsou rozvoj osobnosti, vyrovnávání nerovností a vytváření předpokladů 

pro pokračování v dalším vzdělávání.  Jak již bylo zmíněno, nejvýznamnějším právem obce 

v oblasti vzdělávání je zakládání těchto subjektů, na které jsou navázána další práva a povinnosti. 

Jedním z práv, podle paragrafu 12, je hodnocení škol na základě předem zveřejněných kritérií. 

Obec dále spolupracuje na přijímání nových dětí, kdy příkladem této spolupráce může být 

sestavování podmínek, za kterých je dítě do instituce přijato. Další z práv je jmenování  

a odvolání ředitele školy. Jmenování probíhá na základě konkurzu, odvolání na základě vážného 

porušení pracovních povinností, či z jiných závažných důvodů. 

V současnosti je největší povinností obce zajištění volného místa v mateřské škole všem 

dětem v posledním ročníku, které mají v obci trvalý pobyt. Pokud toto není obec schopna 

dodržet, je její povinností zajistit volné místo v jiné mateřské škole. 

Obec má mnoho možností i pro ovlivnění aktivní politiky zaměstnanosti, která není 

stanovena legislativou. Zaprvé je sama zaměstnavatelem, dále může spolupracovat s místními 

zaměstnavateli a vytvářet vhodné prostředí pro jejich rozvoj, v neposlední řadě může iniciovat 

různou podporu či pořádat kurzy a besedy pro nezaměstnané nebo ohrožené nezaměstnaností 

(Kuchařová, Barvíková a kol. 2014: 204). 

Ačkoliv se může zdát, že má obec mnoho práv zasahovat do fungování škol, jejichž je 

zakladatelem, musí být zmíněno, že většina vnitřních záležitostí je v kompetenci ředitele školy, 

ať už je to přijímání dětí, rozdělování financí, dohled nad plněním zákonů, či vnitřní uspořádání 

školy. Právě vnitřní uspořádání školy může být odvislé od pedagogického přístupu, který je 

v určité instituci prosazován, a kterými se věnuji v následující podkapitole. 
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3.4 Klasické a moderní pedagogické přístupy 
 

Přístupy ke vzdělávání se v časovém horizontu mění. Co mohlo být typické pro dobu 

jednu, nemusí být považováno za vhodný přístup pro dobu jinou. V současnosti jsou nejvíce 

prosazované dva pedagogické přístupy. Instruktivní, také známý jako klasický způsob vyučování, 

a konstruktivní, který je více založen na interakci učitele a žáka (Siemens 2008: 17). Rozdílnost 

přístupů, a jejich efektivita, bývá často základem sporu mezi odborníky na vzdělávací proces 

(Katz 1999: 4).  

Instruktivní přístup se od konstruktivistického liší významnou měrou. Pokyn k učení 

přichází od učitele, nikoli od dítěte. Ten zároveň určuje, co se má učit, kdy se má co učit, a jakým 

způsobem se to má učit. Výhodou tohoto přístupu je jeho používání ve všech stupních 

vzdělávání, tudíž dítě, žák nebo student nemusí měnit své učící se návyky. Na druhou stranu 

tento přístup nemusí vyhovovat všem. Zároveň za dobu působení instruktivního přístupu vzniklo 

mnoho nevhodných učících metod a vzdělávacích programů, které se nedokázaly přizpůsobit 

moderní době, tudíž jsou zastaralé. Výstupem z tohoto učení bývá určitá znalost, kdy 

nejvýznamnějším je právě cíl, tedy míra znalosti, nikoli proces, jak se k tomuto cíli došlo (Katz 

1999: 7). 

Hlavním cílem konstruktivistického přístupu je poskytnout dětem správné prostředí, kde 

by se mohly aktivně zapojit, aby jejich získaná znalost byla konstrukcí jejich vlastních schopností 

a dovedností. Nevýhodou tohoto přístupu je jeho částečná závislost na instrukcích, tudíž i  

na instruktivním pedagogickém přístupu (Katz 1999: 4). Děti by měly samy projevit aktivitu  

při získávání znalostí, měly by určovat co, kdy a jak se budou učit. Metody a vzdělávací 

programy se u tohoto přístupu dokáží přizpůsobit moderní době. Důraz bývá kladen na rozvoj 

sociálních schopností a dovedností, a také na proces, jak dítě ke svým znalostem došlo, nikoli 

jaké kvantum v hlavě nosí (Katz 1999: 7).  

Tvorba vzdělávacích programů pro předškolní děti bývá vytvářena na základě obou 

pedagogických přístupů. Děti v mateřských školách by měly mít možnost hry, prozkoumávání 

věcí kolem nich, zároveň však mají určitá omezení, která je mohou připravit na další vzdělávání. 

Konstruktivistický přístup je u dětí předškolního věku zaměřen na podporování jejich 

přirozeného učení. Tento přístup na rozdíl od instruktivního nepřipraví dítě na vzdělávání 
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primární, kde instruktivní způsob vzdělávání převažuje (Katz 1999: 4, 8). Tyto rozdíly 

v pedagogických přístupech byly identifikovány, jako rozdíly v deep core beliefs, které mohou 

mít rodiče ve svých hodnotách a přesvědčeních při rozhodování se ohledně výběru mateřských 

škol. 

 

3.5 Státní politika ve vztahu k předškolnímu vzdělávání 
 

Stát má významnou roli v oblasti edukace. Předškolní vzdělávání nebývá v porovnání se 

základním vzděláváním považováno za tak významné, přesto i na tento druh vzdělávání se 

zaměřují různé strategie, které mají zlepšit panující stav a vyřešit problémy, které se v České 

republice objevují. Strategie státu se vždy odrazí na obecní úrovni, která bývá zodpovědná  

za úspěšnou implementaci jako takovou. 

 

3.5.1 Inkluzivní vzdělávání 

 

Inkluzivní vzdělávání je současný koncept se snahou zajišťovat spravedlivý a rovný 

přístup ke vzdělávání pro všechny děti bez výjimky. "Je kladen důraz na solidaritu, pospolitost, 

spolupráci a vzájemnou pomoc, spoluúčast na vlastním rozvoji, učení prostřednictvím 

podnětného prostředí a kvalitních učebních situací“ (Spilková, 2005). V dřívějších dobách bylo 

hlavním tématem, zda znevýhodněné děti mohou být vzdělávány. V současnosti se tento koncept 

posunul, a není již otázkou, zda je to možné, ale jak to uvést do praxe (Hájková, Strnadová 

2010:7).  

Koncept inkluzivního vzdělávání se zaměřuje především na rodiny ze znevýhodněných 

poměrů, ať už to jsou děti se zdravotním postižením, děti ohrožené chudobou, či děti migrantů  

a etnických menšin. Pojem inkluzivního vzdělávání bývá nejčastěji spojován s  primární formou 

edukace a s rušením praktických tříd, ovšem může se projevovat i na jiných úrovních 

vzdělávacího procesu (Hájková, Strnadová 2010:7,8). 
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Nejvýznamnějším dokumentem současné vzdělávací politiky je Strategie vzdělávací 

politiky České republiky do roku 2020, která vznikla na základě Národního programu rozvoje 

vzdělávání (Bílá kniha), kdy v Bílé knize nebyly vytyčené cíle systematicky naplňovány. Tato 

nová strategie vznikla na základě nových skutečností a výzev, se kterými se vzdělávací systém 

v České republice potýká. Tento dokument není relevantní pouze pro Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, ale také pro další ústřední orgány státní správy a územně samosprávné 

celky. Cílem je naplnění tří hlavních priorit, jakými jsou snížení nerovnosti ve vzdělávání, 

podpora kvalitní výuky a učitele, a odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému. 

Dokument je rozdělen na základě obecných informací do kapitol, za prvé jak se cíle odráží 

v jednotlivých úrovních vzdělávacího systému a jak zmíněné cíle implementovat, monitorovat  

a vyhodnocovat (Strategie 2020, 2014: 2, 3). 

Bílá kniha se věnovala předškolnímu vzdělávání především záměrem na zajištění 

zákonného nároku na tuto službu. Obecně motivace, rozvoj talentu, schopností a dovedností byly 

považovány za velmi významné. Jednou z nejvýraznějších změn bylo zvýšení povinné 

kvalifikace pedagogů na minimálně bakalářskou úroveň vzdělání v oboru. Nejviditelnější byla 

úprava zákona o zavedení povinnosti pro obce zajistit dětem v posledním ročníku MŠ volné 

místo (Bílá kniha 2001). 

Aktuální strategie vychází z výše zmíněného dokumentu a jeho dosažených cílů. 

Nejvýznamnějším cílem Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 stanoveným 

pro předškolní vzdělávání je zavedení posledního ročníku jako povinného. S tím souvisí  

i systematické navyšování kapacit mateřských škol. Dalším cílem je snažit se o eliminaci odkladů 

školní docházky, která má být zajištěna včasnou diagnostikou potíží dítěte a spoluprací s aktéry 

v této oblasti. Posilování neinstitucionální péče, kterými jsou vedle rodiny i alternativní mateřské 

školy, má být pouze dočasné, do doby než bude kapacita mateřských škol navýšena. Dětské 

skupiny, které jsou v dokumentu uvedeny jako příklad alternativy, spadají do gesce MPSV. 

Spolupráce s rodinou je základ pro další zkvalitňování péče. Strategie se zabývá i integrací, která 

by měla být v předškolním vzdělávání zaměřena na děti ohrožené sociálním vyloučením. 

Poslední cíl je pouze návrhem k diskusi, která by se měla věnovat dalšímu zvyšování kvalifikace 

pedagogů (Strategie 2020, 2014: 15). 
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Inkluzivní vzdělávání je považováno za velmi významné téma, z tohoto důvodu byl 

k jeho zavádění sepsán samostatný plán. Národní akční plán inkluzivního vzdělávání (NAPIV) 

navazuje na rozsudek D. H. a ostatní proti České republice, který byl přijat Evropským soudem 

pro lidská práva ve Štrasburku. Soud došel k názoru, že je v České republice ve vzdělávacím 

systému přítomna nepřímá diskriminace, která se projevuje nadměrným umisťováním dětí 

z romské populace do praktických tříd. Česká republika se zavázala zmapovat celou situaci a dle 

zjištěných výsledků nastavit další postup pro zavádění inkluzivního vzdělávání (Plán opatření pro 

výkon rozsudku D. H.: 2-4). 

Národní akční plán se postupem doby aktualizuje, aby co nejlépe reflektoval současnou 

situaci ve vzdělávání. Finálním cílem je systematický postup proti sociálnímu vyloučení, kdy 

pasivní řešení má být nahrazeno aktivním v podobě prevence. Rozvoj lidských zdrojů, ačkoliv 

není primárním cílem, by měl být také posílen (NAPIV 2010: 1). 

 

Implementace výše popsaných cílů má být prováděna na základě kombinace nástrojů již 

existujících ve vzdělávací politice. Využívané nástroje se mají vzájemně kombinovat a být 

používané již určitou dobu. Základním nástrojem je legislativa, následována ekonomickými  

a informačními nástroji. Regulativní nástroj, nebo také legislativa je nejčastěji využívaným 

nástrojem, který počítá se vznikem nových či novelizací stávajících zákonů. Ekonomické nástroje 

jsou zaměřeny na financování, především ze státního rozpočtu. Tento nástroj se soustředí  

na efektivní využití prostředků a správnou spolupráci mezi zainteresovanými aktéry. U 

informačních nástrojů panuje předpoklad, že chování aktérů lze poskytováním informací ovlivnit. 

Znalosti a vědění mohou mít významný a dlouhodobý vliv nejen na vzdělávací systém, ale  

i na celou společnost. Vytváření podmínek pro předávání informací je klíčovým cílem  

pro používání tohoto nástroje v praxi (Strategie 2020, 2014: 39-41). 

Tyto vzdělávací cíle v popředí s integrační politikou mohou potvrzovat správnost teorie 

investice do vzdělávání od Jamese Heckmana. Investice do znevýhodněných dětí zapříčiní lepší 

rozvoj kapitálu dítěte, tedy i vznik kvalitního a vzdělaného jedince, který v budoucnu může velmi 

pozitivně ovlivnit i vývoj vlastních dětí (Heckman, Masterov 2007: 5, 12). 
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4 Teoretická východiska 
 

4.1 Systém hodnot a přesvědčení 
 

Ve své práci budu vycházet ze systému hodnot a přesvědčení, který jsou součástí teorie 

advokačních koalic Paula Sabatiera. Ačkoli nevycházím z této teorie jako celku, využívám její 

část, a to rozlišení hodnot a přesvědčení na tři stupně: deep core beliefs, policy core beliefs  

a secondary beliefs (Sabatier 1999). Teorie vychází z přesvědčení, že beliefs jsou základem 

kauzálního chování v politice. Změna a proměna hodnot a přesvědčení aktérů může být příčinou  

i změny v celém politickém systému (Weible, Sabatier, McQueen 2009: 122-124). 

Teorie advokačních koalic jako celek vznikla před více jak dvaceti lety z důvodu potřeby 

nové a modernější teorie, která by vysvětlovala chování v politice. Na jejím základě se 

výzkumníci začali ptát na otázky typu: jak lidé jednají, co je donutí k akci, či na základě čeho se 

rozhodují. Obecně se teorie advokačních koalic věnuje vývoji a změně v politice v určitém 

časovém horizontu. Zkoumané politické spory by měly řešit dlouhodobé problémy, které se 

objevují v různých stupních vládnutí. Existují tři základní předpoklady, aby teorie mohla být 

uvedena do praxe. Na makro úrovni se předpokládá, že proces tvorby politiky je ovlivněn širšími 

politickými a socioekonomickými faktory. Na mikro úrovni se předpokládá, že model chování 

jednotlivců je převzat ze sociální psychologie, a na mezi úrovni je předpoklad, že nejlepší 

způsob, jak se vypořádat s multiplicitou aktérů je rozdělit je do advokačních koalic (Sabatier 

2007: 189-192). 

Systém hodnot a přesvědčení má v rámci teorie významné postavení. Beliefs jsou 

považovány za hnací sílu politického chování. Na jejich základě lidé sdílí všeobecnou důležitost 

či významnost problému, kdy stejná informace může být aktéry s jiným přesvědčením přijata 

jinak. Ovlivnění lidských hodnot a přesvědčení je komplikovaný proces, kterému se věnuji  

při popisu konkrétních složek systému hodnot a přesvědčení (Sabatier 2007: 194). 

V praxi byla tato teorie úspěšně aplikována na již mnoha doložených případech. Tyto 

případy se týkaly různých lokalit i zaměření na konkrétní typy politik, příkladem může být 

tabáková politika či trestní politika související s domácím násilím (Weible, Sabatier, McQueen 

2009: 125). Dle samotného autora, byla teorie nejčastěji aplikována na politiku životního 
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prostředí a otázky související s energetikou. Užívané metodologie byly různé, a metody různě 

kombinované, ačkoliv ne vždy bylo jasné, jak výzkumníci ke svým závěrům došli. Toto může 

zapříčinit metodologické nejasnosti pro další aplikace teorie. Sami autoři dále tvrdí, že díky těmto 

aplikacím je jasné, že tato teorie si zaslouží místo v popředí mezi ostatními teoriemi veřejných 

politik (Weible, Sabatier, McQueen 2009: 125-131). Konkrétní užití systému hodnot  

a přesvědčení bylo mimo jiné aplikováno na příkladu drogové politiky ve Švýcarsku. Deep core 

beliefs byly označeny jako respektování sociokulturních norem, které jsou základem pro integritu 

společnosti. Policy core beliefs zdůrazňovaly sociokulturní normu jako absenci drog. Secondary 

beliefs se zaměřovaly na jednotlivé strategie aktérů, kdy jedni doporučovali preventivní a jiní 

represivní politiku (Kübler 2001: 630). Po aplikaci této teorie v různých odvětvích politiky byla 

nutná nejedna úprava a revize, tudíž může vznikat prostor pro nejasnosti (Weible 2011: 349). 

 

Systém hodnot a přesvědčení obsahuje tři složky deep core beliefs, policy core beliefs  

a secondary beliefs, někdy nazývány secondary aspects. Deep core beliefs jsou postoje, které 

jsou v nás hluboce zakořeněny, tvoří se v našem dětství, jsou součástí naší přirozenosti a lidé tyto 

hodnoty často sdílí. Tyto postoje je velmi složité změnit. Jejich součástí jsou obecná normativní  

a ontologická přesvědčení o lidské přirozenosti. Mezi tyto přirozenosti patří hodnoty jako 

svoboda, rovnost, a přístup k obecnému blahu (welfare) (Sabatier 2007: 194). V této teorii 

nemusí být pojem welfare nebo welfare state chápán tradičně, tedy jako něco, co „označuje stát, 

v němž se v zákonech, ve vědomí a postojích lidí, v aktivitách institucí a v praktické politice 

prosazuje myšlenka, že sociální podmínky, v nichž lidé žijí, nejsou jen věcí jedinců či rodin, nýbrž 

věcí veřejnou. Každému z jeho občanů se dostává alespoň určitého uznaného minima podpory  

a pomoci v různých životních situacích, které jej či jeho rodinu ohrožují.“ (Potůček 1995: 35). 

Welfare v této teorii klade důraz na rozdíly mezi vládou a trhem, dále se zabývá jednotlivými 

rolemi obecné veřejnosti, zvolených zástupců a expertů, jejichž význam a role je dána různou 

závažností zkoumaných problémů. Sabatier jako konkrétní příklad deep core beliefs uvádí 

pravicové či levicové smýšlení voliče (Sabatier 2007: 194). 

Policy core beliefs jsou postoje, které prochází celým politickým subsystémem.  

Na základě těchto hodnot a přesvědčení se snažíme vytvářet strategie pro naše jednání. Sabatier 

vychází z přesvědčení, že lidé jsou seznámeni s děním ve svém okolí, tedy se mohou snažit  
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o změnu na základě deep core beliefs, aby se tato změna promítla i v policy core beliefs. Ne vždy 

se ovšem stává, že policy core beliefs jsou vázány na deep core beliefs, příkladem tohoto 

nesouladu může být selhání trhu, kdy ačkoliv ekonomové věří, že trh má moc vše vyřešit, ne 

vždy to je pravda. Stejně jako deep core beliefs je i policy core beliefs složité změnit, z důvodu 

šíře jejich zaměření a bezpočtu možností pro volbu v policy
14

 (Sabatier 2007: 194-195).  

 Přesvědčení označeno jako secondary beliefs, jsou postoje, které vyjadřují konkrétní 

možnosti, jak dosáhnout stanoveného cíle. Tyto hodnoty bývají velmi úzké a adresné, například 

různé programy, pravidla, rozpočty atd. Na rozdíl od dvou výše popsaných, se mohou tyto 

postoje změnit jednodušeji (Sabatier 2007: 196).  

Teorie advokačních koalic má nejednoho kritika, příkladem může být Edella Schlager, 

která tvrdí, že sdílení hodnot a přesvědčení nemusí být vždy příčinou pro změnu v policy 

(Schlager 1995). Tuto kritiku uznali i Sabatier a Weible, kde mezi nevýhodami, které sami 

označili, bylo zmíněno, že sdílení hodnot a přesvědčení nemusí vždy obsáhnout celé spektrum 

názorů, kdy vždy existují osoby, které se z tradičního systému vylučují. Další nevýhody této 

teorie identifikované samotnými autory, kdy zde zmíním pouze ty, které mohou ovlivnit 

aplikovaný systém hodnot a přesvědčení, je zejména potřeba dlouhodobé existence nějakého 

problému, a to minimálně deset let. Dále ne všechny koncepty, o kterých autoři mluví, mají jasné 

hranice, tudíž jejich vymezení nemusí být přesné (Weible, Sabatier 2006: 132).  

Využitím této teorie mohu porovnávat přesvědčení jednotlivých zkoumaných aktérů, 

zjistit jak jsou jejich postoje silné, jaké faktory je nutí jednat, na základě čeho se rozhodují, a tedy 

lépe porozumět celé zkoumané problematice. 

 

  

                                                           
14

 Výraz policy je v této práci definován jako způsob, jak je nám vládnuto, kdy tento způsob může být teoretický i 
praktický (Colebach 2004: 1). 
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4.2 Teorie investice do raného dětství15 
 

Teorie investice do vzdělávání od autora Jamese Heckmana se zabývá znevýhodněnými 

dětmi a jejich odlišnostmi v chování v dospělosti v závislosti na práci s nimi v útlém věku. Mezi 

obecně nejvíce ohrožené skupiny patří děti z chudých či nízkopříjmových rodin, děti žijící 

s jedním rodičem, dále rodiny kde rodiče mají nízké vzdělání, neemoční rodina či rodina bez 

rodičovských schopností (Heckman, Masterov 2007: 2, 14). Děti vyrůstající v takovém prostředí 

jsou náchylnější ke kriminalitě, k brzkému opuštění školy či k těhotenství v raném věku. Raná 

výchova (kolektivní i individuální) je determinantem pro úspěch v dospělosti. Investice  

do vzdělávání mohou mít v budoucnu vysokou návratnost, kdy se to nedotkne pouze těch dětí,  

do kterých je investováno, ale bude to mít významný vliv i na děti těchto dětí (Heckman, 

Masterov 2007: 5, 12).  

 

Existuje několik základních předpokladů, z nichž uvedená teorie vychází. První z nich je 

tvrzení, že čím mladší jsou děti, do kterých je investováno, tím efektivnější a levnější budou  

i výsledky z celého projektu. Aby mohla být politika dobře nastavena, je důležité uvědomovat si 

rozdílnost ve schopnostech a dovednostech jedinců. Inteligenční kvocient není jediným faktorem, 

podle kterého se mohou děti posuzovat, významné mohou být i kognitivní schopnosti. Základním 

předpokladem je i tvrzení, že rozdíly mezi zvýhodněnými a znevýhodněnými děti vznikají již 

v útlém věku, a s postupem času se rozšiřují. Pokud rodina nedokáže dítěti zajistit správný vývoj 

a péči, společnost by měla zasáhnout, aby předešla vysokým nákladům na intervenci  

v budoucnosti (Heckman 2008: 49, 50). 

 

Autor identifikoval čtyři klíčové koncepty, které napomáhají úspěšné implementaci 

sociální politiky na konkrétní děti. Prvním z nich je samotný mozek a jeho možnosti formovat 

schopnosti a dovednosti. Je to interakce mezi tím, co je dané a co ovlivnitelné vlastními 

zkušenostmi. Za druhé naše schopnosti a dovednosti jsou neodmyslitelné při dosahování 

ekonomických cílů, to jaké základy získá dítě v raném věku je nejvýznamnější pro budoucí 

vývoj. Za třetí, naše řečové, emoční či sociální kompetence jsou na sobě vzájemně závislé,  

                                                           
15

 Část této kapitoly převzata z: BÁRTOVÁ P. 2013. Co brání rovnosti v přístupu k předškolnímu vzdělávání? 
Nepublikovaný rukopis. Závěrečná práce na předmět Public policy.  
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a stojí za úspěšnou společností jako takovou. Posledním konceptem je uvědomění si, že získávání 

schopností a dovedností probíhá ve fázích, které je možné predikovat. Z tohoto důvodu je možné 

intervenovat do vývoje dítěte ve vhodnou dobu (Heckman 2006: 1900). 

 

Bylo prokázáno, že pokud se investuje do předškolních dětí, méně pak opakují ročníky, 

mají lépe napsané testy i lepší známky obecně, méně tak participují ve zvláštních třídách,  

a mnoho z nich dodělá i středoškolské vzdělání. Z dlouhodobého hlediska jsou tyto děti méně 

závislé na pomoci od státu, mají vyšší míru zaměstnanosti, méně kouří, ženy jsou těhotné 

v pozdějším věku a průměrný věk sňatku je také vyšší. Nejdůležitější přesto zůstává prostředí,  

ve kterém dítě vyrůstá. (Heckman, Masterov 2007: 5, 12).  

 

Investice do malých dětí má být v podobě zakládání předškolních center, která by 

nabízela zdravotní a sociální služby, domácí návštěvy v problémových rodinách, nahrávky či 

zápisky úspěchů dětí, dále zakládáním programů na podporu rodiny, lepší spoluprací se 

vzdělávacími institucemi a s učiteli, nikoliv cestou odebírání dětí, jelikož škola a instituce 

nemohou nahradit to, co by dítěti dala rodina (Heckman, Masterov 2007: 4). 

 

Vzdělávání působí jako prevence proti kriminalitě, kdy se investice projevují nejvíce  

u mužské části populace. Dovednosti a vzdělání jsou dva hlavní faktory produktivity práce. Vedle 

inteligence, která je jedním z mála faktorů, který se nedá nijak pozměnit, jsou u zaměstnavatelů 

ceněny naučené a sociální dovednosti, sebekontrola a snaha uspět. Všechny tyto faktory mohou 

investice do vzdělávání navýšit. Pokud se bude do dětí investovat již v útlém věku, budou mít 

lepší vzdělání, budou z nich lepší pracovníci i občané. Největší návratnost investic je, pokud se 

provádí v mladém věku. Děti mnohem více zužitkují schopnosti a dovednosti, které se naučí 

dříve, kdy toto se netýká pouze dětí ze znevýhodněných rodin, ale všech bez výjimky. Výsledky 

investic do předškolních dětí se ukáží již na základní škole. Náprava adolescentů je nejen velmi 

nákladná, ale i méně efektivní (Heckman, Masterov 2007: 23- 25). 

 

Tato teorie byla například aplikována ve Spojených státech amerických na mužích  

ve věku od 18 do 24 let, kteří byli vybíráni na základě příjmů jejich rodičů. Prokázala se korelace 

mezi školní docházkou a rodinným příjmem. To v návaznosti také korelovalo s nástupem  
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na vysokou školu. Ti ze zvýhodněných rodin byli přítomni na výuce a na své studium navazovali. 

Ti z opačného konce zkoumaného vzorku nebyli v přítomnosti ve škole ani v dalších studiích tak 

úspěšní. Významným faktorem se ukázaly právě rodinné příjmy, které často neumožňovaly 

zaplatit dítěti slušné vzdělávání. Dalším ovlivňujícím faktorem byla jiná rasa či etnická skupina. 

Závěr z tohoto výzkumu prokázal, že dítě ze znevýhodněných rodin se vždy potká s určitými 

omezeními. Tato omezení se mohou týkat genů nebo rodinných dispozic, kdy jejich schopnosti  

a dovednosti nejsou na takové výši, jaké mají jiní, či jim jejich rodiče nikdy nedokáží vydělat 

dostatečné množství peněz, aby svým dětem mohli zajistit to nejlepší (Cunha 2006: 25, 26). 

Pro úspěšnou aplikaci do praxe je významné odpovědět několik otázek, které sami autoři 

pokládají. Kdo by měl být cílovou skupinou, jaký program by měl být uveden do praxe, kdo by 

nesl odpovědnost a provozoval konkrétní program, kdo by to financoval, a dosáhne program 

skutečně nejlepších výsledků, jakých by dosáhnout mohl? Bez ujasnění odpovědí na tyto otázky, 

nemůže být žádný program úspěšně implementován (Heckman 2008: 55, 56).  

Mateřské školy jsou stále nejpopulárnější formou předškolního vzdělávání. Alternativní 

formy předškolního vzdělávání nepatří ve srovnání s běžnými formami do diskutovaných veřejně 

politických témat. Přesto popularita těchto institucí v posledních letech může značit jistou změnu 

do budoucnosti. Tato teorie může vysvětlovat chování aktérů veřejného sektoru, kteří realizují 

veřejné programy, jelikož společnost bude produkovat občany s lépe rozvinutým lidským 

kapitálem. 

 

4.3 Teorie participace 
 

Teorie participace se zabývá aktivní účastí občanů v politice, která je jedním  

ze základních předpokladů demokracie (Dalton 2000: 927). Neexistují žádná pevná kritéria  

pro posuzování míry angažovanosti občanů (Vlachová, Lebeda 2006: 12). Přesto existuje několik 

faktorů, které participaci ovlivňují, například míra religiozity, zájem o politiku, levo-pravá 

sebeidentifikace, pohlaví, věk, vzdělání, velikost obce a příjem (Vlachová, Lebeda 2006: 26). 

Odborníci se dále shodují na tom, že participace je velmi individuální, kdy záleží na každém 

jednotlivci a jeho skutečné participaci (Císař, Slačálek 2007: 19). 
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V poslední době je možné u angažovanosti občanů sledovat několik trendů. Participace 

jako taková se rozšiřuje, ačkoliv volební účast klesá. Lidé mají větší kontrolu nad politikou  

a zároveň mají více možností, jak ji ovlivnit (Dalton 2000: 929). Toto je způsobeno tím, že 

angažovanost občanů se přesouvá z viditelných částí, jakými mohou být právě účast ve volbách 

nebo členství ve straně, do méně sledovaných součástí, jako je členství a angažovanost v menších 

organizacích zabývajících se určitou konkrétní aktivitou, nošení určitého znaku či zakoupení 

konkrétní věci například z ekologických důvodů. Toto je nazýváno pasivní participace 

(Vlachová, Lebeda 2006: 12, 21). 

Členství v malých asociacích napomáhá jednotlivci k získávání informací o politice, kdy 

jedinec může rozvíjet své politické schopnosti a dovednosti. Asociace pak mohou být 

mediátorem pro určení směru jednání či politického diskurzu. Pohybují se tedy mezi 

jednotlivcem a decision makers. Tím, že často reprezentují odlišný názor, posilují demokracii. 

Propojení mezi malými asociacemi a demokracií si zaslouží další zkoumání (Fung 2003: 518, 

536). 

Participace občanů v České republice je významně ovlivněna její komunistickou 

minulostí. O politickém aktivismu se v ČR začíná významněji hovořit v době vzniku „nového 

typu aktivismu“, který byl projevem malých advokačních skupin zaměřujících se na konkrétní 

oblast. Například ženy, lidská práva ekologie atd. Česká republika se tímto novým aktivismem 

inspirovala v zahraničí, kde základem není masová participace občanů, ale právě snaha  

o budování sítí a koalic, které se snaží o následné ovlivňování politiky (Císař, Navrátil, 

Vráblíková 2011: 141-161). 

Ve všech postkomunistických zemích je možné vysledovat postupné snižování účasti 

občanů ve volbách. Byly určeny tři příčiny, proč občasné neparticipují. Zaprvé nemohou, zadruhé 

nechtějí a za třetí „nikdo se jich neptal“. Pokud občané nemohou participovat, je to způsobeno 

kapacitou jednotlivců a jejich zdrojů. Hlavními determinanty je jejich vzdělání a příjem. Bylo 

dokázáno, že lidé s vyšším sociálně-ekonomickým statutem více participují, jelikož pro 

angažovanost je potřeba čas, peníze a určité dovednosti. Vyvstává zde otázka, zda je přístup 

k politice rovný (Vráblíková 2009: 871-874). Druhým důvodem neangažovanosti je, že občané 

nechtějí participovat. Lidé nemusí mít zájem o politiku. Otázkou je, jakou pozornost pak politice 

a aktuálnímu dění věnují. Významné je i hodnocení občanů samotných, nejen to, jak si věří pro 
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politickou angažovanost, ale také jaké normy a přesvědčení je vedou, například jak vnímají 

plnění občanské povinnosti (Vráblíková 2009: 874-876). Poslední skupina jsou lidé „kterých se 

nikdo neptal“. Zde je významné členství v již zmiňovaných malých organizacích, které dokáží 

jednotlivce více seznámit s chodem politiky, než pokud je jednotlivec sám. Jako determinant se 

ukazuje důvěra v ostatní lidi. Čím více je jednotlivec součástí určitých sociálních sítí, tím častěji 

participuje (Vráblíková 2009: 876). 

Dalšími důvody, proč bývá postkomunistická společnost vnímána, jako velmi slabá je 

nedůvěra v organizace a instituce, která vznikla z nedůvěry v komunistické orgány. Stále 

přetrvávají přátelské sítě, kdy lidé nejsou ochotni veřejně prezentovat své názory, ale raději je 

sdílí v soukromí s lidmi, ke kterým mají blízko. Známí a přátelé jsou pak velmi významnou 

součástí při potenciální participaci. Posledním faktorem je nejen zklamání z komunismu, ale také 

zklamání z nového systému, který nenaplnil očekávání občanů. Potenciální změna v participaci 

pak bude velmi pomalá (Howard 2002: 285, 293-301). 
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5 Metodologie a metody výzkumu 
 

V této práci používám kombinaci kvantitativní a kvalitativní metodologie. Kvalitativní 

přístup se může týkat života lidi, chování, ale také chodu organizací a vzájemných vztahů 

(Strauss, Corbinová 1999: 10). Zvolením kvalitativního přístupu nemohou být výsledky jakékoli 

práce zobecněny či použity v jiném prostředí (Hendl 2005: 52). Kvantitativní přístup se většinou 

zabývá tvorbou teorií, formulací a následným potvrzením či vyvrácením hypotéz, s použitím 

statistické analýzy. Kombinace těchto dvou přístupů mi umožní lépe pochopit zkoumanou 

problematiku, jelikož nabízí různé perspektivy. „Každý z přístupů odpovídá na jiné otázky, často 

se ale navzájem doplňují“ (Nekola, Veselý, Ochrana 2007: 150). 

Odpovědi na své výzkumné otázky získám kombinací informací ze sekundárních dat  

a expertního šetření pomocí polostrukturovaných rozhovorů v kombinaci se statistickou 

analýzou výroků zastupujících jednotlivé hodnoty a postoje v oblasti předškolního vzdělávání. 

Zkoumanými aktéry budou ředitelky různých typů mateřských škol působící v obci D., rodiče 

dětí navštěvujících zmíněné instituce a zvolení zastupitelé vybrané obce.  

 

5.1 Sběr dat 

 

Základním předpokladem pro většinu analýz je seznámení se se sekundárními zdroji dat 

(Veselý, Nekola 2007: 159). Můj desk research se týkal převážně tří klíčových oblastí- vývoje 

tradičních mateřských škol a vzniku a vývoji alternativních mateřských škol, různých 

pedagogických přístupů a státních strategií, které mají na obecní politiku významný vliv. 

Mateřské školy jsou v posledních letech instituce, na které je zaměřeno významné 

množství výzkumů, které se mohou týkat odlišných témat. Zainteresovaná ministerstva (převážně 

MŠMT a MPSV) nechala v minulých letech zpracovat různé analýzy, ohledně rodinných 

strategií, zhoršující se situace ve státních mateřských školách, či nedostatečné kapacity, ze 

kterých bude čerpáno. Tyto studie byly převážně vypracovány VUPSV (Kuchařová 2006, 2007, 

2009). Alternativní mateřské školy nejsou oblastí, na kterou by se zaměřovalo mnoho odborných 

prací. Jediným významným autorem zabývajícím se historií i současnými trendy v této oblasti je 
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Průcha (Průcha 2001). Lesní mateřské školy, které jsou z důvodu zkoumané lokality zvoleny, 

jako zástupce alternativních mateřských škol mají založeny sdružující asociaci, z jejíchž 

webových stránek mohu také vycházet
16

. Publikované zdroje na toto téma zpracovávala nejčastěji 

Vošahlíková (Vošahlíková 2010).  

Dále budou zmapovány dva různé pedagogické přístupy, které jsou významné  

pro porozumění rozdílů mezi tradičním a alternativním školstvím. V této práci popisuji dva 

současně prosazované přístupy konstruktivní a instruktivní. Porovnáváním těchto dvou přístupů 

se zabývala například Lilian Katz (Katz 1999). Poslední klíčovou oblastí, kde jsem informace 

získávala ze studia literatury, se zabývá strategií, která je prosazována ze strany státu. Ačkoliv je 

tato práce zaměřena na úroveň obce, státní politika má na její fungování veliký vliv, tudíž její 

odraz se může objevit i v hodnotách a přesvědčeních jednotlivých aktérů. V současnosti 

nejprosazovanější strategií je zavádění inkluzivního vzdělávání, které je publikováno ve Strategii 

vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, dále v Národním akčním plánu inkluzivního 

vzdělávání a Rozsudku D. H. Na základě přečtených dokumentů získám konkrétní představu  

o problematice, na kterou budu navazovat ve svém expertním šetření.  

 

5.1.1 Sběr primárních dat 

 

V rámci sběru primárních dat budou zrealizovány tři sady polostrukturovaných 

rozhovorů, které se doplní o hodnocení výroků, které zastupují jednotlivé části postojů  

a přesvědčení v Sabatierově pojetí beliefs. První sada bude prováděna s ředitelkami tří 

mateřských škol v obci. Druhá část bude zaměřena na rodiče dětí docházejících do těchto institucí 

a jejich názory a postoje k předškolnímu vzdělání. Třetí část se bude týkat vybraných zástupců 

v obci, kteří vedle svých vlastních hodnot a přesvědčení budou zastupovat i postoje této 

organizace. Díky polostrukturovaným rozhovorům získám odpovědi na otázky v takovém pořadí, 

v jakém si připravím. Tento způsob kromě lepší strukturace, dovoluje snadněji srovnávat 

odpovědi mezi jednotlivými respondenty (Hendl 2005: 174).  

                                                           
16

 Všechny lesní mateřské školy [cit. 13. 6. 2015]. Dostupné z: http: www.lesnims.cz 
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Polostrukturované rozhovory budou pro zvýšení validity doplněny o výroky vytvořené  

na základě metody Q. Metoda Q umožňuje zkoumat osoby, jejich postoje a perspektivy,  

na základě respektování integrity subjektu výzkumu a se snahou eliminovat vliv výzkumníka 

(Nekola 2011: 136). Prvním krokem pro úspěšnou aplikaci této metody je vytvoření  

tzv. Q-sample. Q-sample je soubor různých výroků, které jsou vybrány z různých zdrojů, 

například z webových stránek, z novin, z prohlášení, z komentářů atd. Dalším krokem je výběr 

určitého vzorku výroků, který by měl obsahovat všechny možné postoje ke zkoumané 

problematice. Následně je zvolený vzorek předložen vybraným respondentům, kteří se 

k výrokům vyjadřují pomocí výzkumníkem určené stupnice. Finálně se výsledky zpracovávají 

pomocí statistické analýzy (Rajé 2007: 479). 

Počáteční počet výroků v Q-sample bývá okolo 120, kdy je tento vzorek zredukován  

na 40-60 výroků, kdy toto množství jsou respondenti schopni zhodnotit. Metoda Q neusiluje  

o zobecnění výsledků, tudíž není třeba mít mnoho respondentů, doporučuje se mezi 20-40. Počet 

výroků ani počet respondentů se nemusí vždy pohybovat ve výše zmíněných číslech. Pokud je  

při použití metody Q použit nižší počet výroků, nemusí to být zapříčiněno jednoduchostí 

zkoumaného tématu, ale například nedostatkem času, či správnými a kvalitními pilotními testy 

(Nekola 2011: 148). Tvorba výroků pro tuto práci je popsána v následující podkapitole. 

 

5.1.1.1 Tvorba výzkumného nástroje 

 

Otázky k polostrukturovaným rozhovorům byly vytvářeny na základě dvou článků 

Christophera Weibla a Paula Sabatiera, kteří popisovali aplikaci systému hodnot a přesvědčení 

při mapování situace ochrany mořského života v Kalifornii (Weible, Sabatier, Lubell 2004; 

Weible, Sabatier 2005). V těchto článcích autoři používali metody jak kvalitativní, tak 

kvantitativní, kdy jsem se vedle položených otázek inspirovala i metodami, použitými  

pro zpracování výsledků sběru dat (Weible, Sabatier, Lubell 2004; Weible, Sabatier 2005). 

Použití kombinace rozhovorů s jinou kvantitativní metodou, bylo při aplikaci teorie advokačních 

koalic úspěšně použito ve 20 % případů, použití samotných rozhovorů bez další kombinace 

s jinými metodami, bylo úspěšně využito ve stejném množství případů, nejčastěji však 

metodologie nebyla nijak specifikována (Weible, Sabatier, McQueen 2009: 126, 127). 
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Autoři popisovali deep core beliefs aktérů jako otázku, kdo se může angažovat 

v problému, kdy objevili dvě hlavní skupiny přesvědčení- vědecké postoje a přesvědčení (pro-

scientific) a postoje a přesvědčení ostatních, kteří chtěli spolupracovat, často místní obyvatelé 

(pro-collaborative). Otázky a výroky, které byly položeny, zastupovaly obě identifikované strany 

(Weible, Sabatier, Lubell 2004: 193). V této diplomové práci byly jako deep core beliefs 

identifikovány přístupy k výchově dítěte, tedy jako rovný přístup k předškolnímu vzdělávání pro 

všechny děti bez výjimky, stejně tak jako možnost ovlivnění politiky jednotlivcem. 

Policy core beliefs bylo autory popsáno, jako spor mezi obecnou znalostí, která je spíše 

typická pro vědeckou část a místní znalostí, kterou disponují občané. Položené otázky opět 

obsahovaly názory obou stran, kdy vedle znalostí, kterými respondenti disponují, se dotazovaly  

i na zkušenosti či participaci v politice (Weible, Sabatier, Lubell 2004: 194). Otázky, kterými 

v této diplomové práci zjišťuji policy core beliefs se také týkají znalostí a zkušeností, nejčastěji 

rozdíly mezi tradičními a alternativními školami a nároky, které na ně aktéři kladou.  

Secondary beliefs jsou ve článku zkoumány přímo na dvou konkrétních dokumentech, 

které byly implementovány v různých letech, a týkaly se ochrany mořského života v Kalifornii. 

Vedle evaluace těchto dokumentů, je zde také kladen důraz na očekávání, které bylo s těmito 

dokumenty spojeno. Celkem jsou secondary beliefs prezentovány jako míra optimismu, tedy jak 

aktéři vnímají, že bude ochrana mořského života vypadat (Weible, Sabatier, Lubell 2004: 194, 

195). Mnou vytvořené otázky, se týkaly konkrétních politik a nařízení, které v obci byly 

v poslední době implementovány, či prodiskutovávány. 

 

Výroky byly vytvářeny pomocí metody Q. Z časových důvodů byl celkový počet výroků 

v Q-sample i finálně vybraných výroků nižší, než bývá doporučováno (Nekola 2011: 148). Můj 

Q-sample se pohyboval okolo padesáti výroků, které byly vybírány úsudkem. Při použití této 

techniky záleží na úsudku výzkumníka, který musí být dobře obeznámen se zkoumanou 

problematikou. Na základě svých znalostí tak hledá zdroje, ve kterých se mohou objevovat 

výroky užitečné pro jeho zkoumání (Babie 2004: 182, 183). Výroky vhodné pro mé šetření byly 

vybírány převážně z internetových zdrojů, jako například webové stránky lesních MŠ, Týdeníku 

Školství, inkluze.cz, či konkrétních mateřských škol ve zkoumané obci. Z písemných pramenů 

byly výroky vybírány například ze Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, 
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novinových článků různých periodik atd. Nejeden výrok byl sebrán z rozhovorů či komentářů 

z televizního nebo radiového vysílání. Výroky se týkaly témat rovnosti a svobody ve vzdělávání, 

principu fungování MŠ, role rodiny vs. role MŠ a státu ve vzdělávání, spokojenosti dítěte, 

politické participace, vzdělávání v moderní době, schopností a dovedností, které by se jednotlivec 

měl v MŠ naučit, dále rozdílech v tradičních a alternativních MŠ, kvalitě těchto institucí  

a poskytování různých služeb v nich, pravomocích obce a činnosti obce a současné legislativy. 

Ze všech výroků jsem finálně vybrala 23, kdy 8 se zaměřovalo na deep core belifs, 11 na policy 

core beliefs a 4 na secondary aspects, viz tabulka 2. Tento výběr probíhal strukturovanou, tedy 

nenáhodnou formou, z důvodu nutnosti organizace výroků do teoretických kategorií (Nekola 

2011: 146). V rámci každé podskupiny jsem vybrala takové výroky, které obsahovaly nesourodé 

názory, aby se lépe prokázaly postoje a přesvědčení zkoumaných respondentů a informantů, 

stejně jako autoři výše citovaných článků (Weible, Sabatier, Lubell 2004; Weible, Sabatier 2005). 

Rozhodla jsem se, že předložená škála, ke které budou respondenti přiřazovat souhlas či 

nesouhlas s výrokem, a zároveň porovnávat výroky mezi sebou, bude sedmibodová. Takto 

zvolenou škálu užívají všichni autoři, jejichž použitými metodami se inspiruji (Weible, Sabatier 

2005, Nekola 2011). Takto vytvořený výzkumný nástroj byl následně odpilotován. Po pilotáži 

byly některé výroky odstraněny, jelikož respondentce přišly duplicitní, naopak některé byly 

přidány, jelikož v původním souboru výroky s určitými pohledy na problematiku chyběly. Finální 

výzkumný nástroj, včetně příkladu vyplněné metody Q, je uveden v příloze č. 1. 

 

Tabulka 2. Výroky zvolené pro zkoumání beliefs 

Deep core beliefs 

o Je důležité, aby se ke všem dětem přistupovalo stejně 

o Mateřská škola je jen doplněním výchovy v rodině 

o Aby bylo dítě spokojené, musí se vybrat taková mateřská škola, která mu bude 

vyhovovat 

o Abych ve společnosti dosáhl nějaké změny, není možné, abych to dělal sám/a 

o Nezáleží na tom, jestli dítě chodí do tradiční nebo alternativní školy, důležité je, aby bylo 

v kolektivu 

o Školka není o hlídání, ale o vzdělávání 

o Při odchodu z mateřské školy by všechny děti měly mít stejné schopnosti a dovednosti 

o Vzdělávání by mělo být přizpůsobeno moderní době 
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Policy core beliefs 

o Většina tradičních mateřských škol má oproti většině alternativním nepřátelské prostředí 

o Alternativní školy nemohou dosahovat stejných kvalit, jako tradiční mateřské školy 

o Alternativní školy jen tahají z rodičů peníze 

o Alternativní školy by měly být využívány, až když rodič shledá, že se v tradiční škole 

jeho dítě nerozvíjí dostatečně 

o Alternativní mateřské školy vždy nabízejí určitý nadstandard 

o Povinností obce je vytvoření podmínek pro přijetí všech dětí do předškolního vzdělávání 

o Komunální politici jsou velmi omezení ve svých pravomocích 

o Zajištění míst v mateřských školách by mělo být v kompetenci státu, nikoli obce 

o Je důležité, aby školka byla vybavena dostatečným množstvím pomůcek 

o Je důležité, aby ve školkách byl pedagogicky vzdělaný personál 

o Je důležité, aby ve školkách byly dodržovány hygienické předpisy 

Secondary beliefs 

o Předškolní vzdělávací systém je v České republice dobře nastaven 

o Obec nemá mnoho možností, jak předškolní politiku ovlivnit 

o Obec dělá v oblasti předškolního vzdělávání maximum 

o Do předškolního vzdělávání naše obec investuje dostatečný objem peněz 

 

 

5.1.1.2 Výběr respondentů 

 

První dotazovanou skupinou byly ředitelky mateřských škol. Rozhovory vždy probíhaly 

v místě instituce, kdy respondentky byly nejprve seznámeny s účelem rozhovoru, a dále 

ubezpečeny o faktu, že získaná data nebudou nijak zneužita. Rozhovory nebyly z různých důvodů 

nahrávány, kdy však z každého rozhovoru vznikly polní poznámky. Průměrná délka rozhovoru 

byla 40 minut. Konkrétní informace o rozhovorech jsou uvedeny v tabulce 1.  
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Tabulka 3: Detaily rozhovorů s ředitelkami MŠ 

Jméno Místo rozhovoru Datum  Délka rozhovoru 

Ředitelka P. Lesní školka  19. 5. 2015 45 minut 

Ředitelka O. Tradiční MŠ 26. 5. 2015 45 minut 

Ředitelka Z. Alternativní MŠ 8. 6. 2015 30 minut 

 

Druhou dotazovanou skupinou byli rodiče dětí, kteří dochází do všech zkoumaných 

zařízení v obci D. Z časové úspory jsem v každé instituci oslovila několik respondentů. Rodiče 

jsem oslovovala většinou při návštěvě instituce, kdy jsem je seznámila s účelem rozhovoru,  

a ubezpečila je, že nahrávka nebude nijak zveřejňována ani jinak zneužita. V případě rodičů, kdy 

někteří z nich nesouhlasili s pořízením nahrávky, byly jejich odpovědi zaznamenány písemnou 

formou. Celkově bylo osloveno 17 rodičů, kdy rozhovor trval v průměru 37 minut. V tradiční 

mateřské škole bylo osloveno 7 respondentů, v alternativní MŠ 6 respondentů a v lesní mateřské 

škole 4 respondenti. Konkrétní informace o rozhovorech jsou uvedeny v tabulce 2. Ukázka 

provedeného rozhovoru je uvedena v příloze 2, kdy při přepisování byl autorkou upraven jazyk.  

Tabulka 4: Detaily rozhovorů rodiči 

Jméno Místo rozhovoru Datum  Délka rozhovoru 

Respondentka P. Alternativní MŠ 20. 5. 2015 45 minut 

Respondentka B. Domácí prostředí 

(Alternativní MŠ) 

21. 5. 2015 45 minut 

Respondentka O. Domácí prostředí 

(Tradiční MŠ) 

25. 5. 2015 30 minut 

Respondentka V. Domácí prostředí 

(Tradiční MŠ) 

29. 5. 2015 45 minut 

Respondent K. Domácí prostředí 

(Tradiční MŠ) 

29. 5. 2015 30 minut 

Respondentka L. Lesní školka  2. 6. 2015 45 minut 

Respondentka S. Lesní školka  2. 6. 2015 35 minut 
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Respondent M. Domácí prostředí 

(Alternativní MŠ) 

10. 6. 2015 40 minut 

Respondentka M. Domácí prostředí 

(Alternativní MŠ) 

11. 6. 2015 45 minut 

Respondentka K. Domácí prostředí 

(Alternativní MŠ) 

11. 6. 2015 30 minut 

Respondent P. Tradiční MŠ 

(v místě instituce) 

15. 6. 2015 25 minut 

Respondent A. Tradiční MŠ 

(v místě instituce) 

15. 6. 2015 20 minut 

Respondent L. Alternativní MŠ (v 

místě instituce) 

17. 6. 2015 35 minut 

Respondentka N.  Tradiční MŠ 

(v místě instituce) 

18. 6. 2015 45 minut 

Respondentka D. Lesní školka (v místě 

instituce) 

18. 6. 2015 30 minut 

Respondent J. Lesní školka (v místě 

instituce) 

18. 6. 2015 50 minut 

Respondentka A. Tradiční MŠ (v místě 

instituce) 

24. 6. 2015 40 minut 

 

Tato část šetření mohla být u některých rozhovorů vychýlena na základě přítomnosti 

dítěte při rozhovoru, tudíž i neklidným místem. Z důvodu typu poskytnutých informací, kdy výše 

zmíněné osoby jsou experty pro konkrétní oblast, nikoli pro problematiku jako takovou, jsou  

při zpracovávání dat označováni jako respondenti (Bogner a kol. 2009: 24). 

Třetí dotazovanou skupinou byli zástupci obce D., ačkoliv jsem oslovila všechny 

zastupitele, kteří na základě informací z webových stránek obce mají zájem na předškolním 

vzdělávání, pouze starosta byl ochotný poskytnout rozhovor. Ostatní zastupitelé buď na žádost 

vůbec neodpověděli, či po určité době přestali komunikovat. Konkrétní informace o provedeném 

rozhovoru jsou uvedeny v tabulce 3. Ačkoliv byl starosta jediná osoba z této skupiny, tudíž by 
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jeho názory nemusely být do následné analýzy zařazeny, z důvodu jeho významnosti pro chod 

obce vyřazen nebyl. 

 

Tabulka 5: Detaily rozhovoru se starostou obce D. 

Jméno Místo rozhovoru Datum  Délka rozhovoru 

Starosta  Obecní Úřad 18. 5. 2015 20 minut 

 

Z důvodu poskytnutí expertních znalostí bude starosta nazýván informant (Bogner a kol. 

2009: 18).  

Celé šetření mohlo být ovlivněno přítomností výzkumníka. Z důvodu zvýšení kvality, 

byla použita validace analýzy prostřednictvím zhodnocení výzkumné zprávy účastníky výzkumu. 

V případě ředitelů alternativních mateřských škol jim byly zaslány přepsané polní poznámky 

rozhovoru ke schválení, v případě rodičů dětí, pokud nesouhlasili s tímto postupem, byly již 

v průběhu rozhovoru pokládány otázky pro ujištění, zda výzkumník pochopil jejich názor správně 

(Bloor 1997). Ředitelé různých typů mateřských škol, rodiče a zastupitelé obce mají  

na problematiku předškolního vzdělávání rozdílný pohled. Propojením těchto pohledů mohu 

porozumět současné situaci. Pro doplnění a obohacení výsledků výzkumu bude využita metoda 

triangulace, dle Flicka (Flick 2007: 66-69). 

 

5.2 Analýza dat 
 

Propojením tří zkoumaných pohledů jsem se pokusila porozumět nastalé situaci.  

Při zpracování získaných kvalitativních dat jsem postupovala na základě Ritchieho a Lewise 

(Ritchie, Lewis 2005). Tito autoři popisují kvalitativní analýzu jako proces o třech krocích. První 

je třídění dat (Data management), druhý je jejich popis (Descriptive accounts), a třetí vysvětluje 

vzájemné vztahy (Explanatory accounts) (Ritchie, Lewis 2005: 215). Na základě tohoto návodu 

jsem jednotlivá data roztřídila a identifikovala základní témata a koncepty, které se 

v rozhovorech objevovaly. Takto roztříděná data jsem následně pojmenovala. V další fázi jsem 
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data roztřídila a opět seskupila na základě dříve pojmenovaných kategorií, kdy jsem v těchto 

jednotlivých kategoriích identifikovala různé prvky, na jejichž základě vysvětluji vzájemné 

postoje mezi zkoumanými aktéry. Důležité je zmínit, že analýza dat neprobíhala lineárním 

způsobem, ale jednotlivé kroky se navzájem prolínaly, tudíž se stávalo, že jsem se vracela 

k předchozím krokům, které jsem na základě zjištěných dat redefinovala (Ritchie, Lewis 2005: 

212-217).  

Při zpracovávání výroků jsem postupovala na základě Nekoly, který při zpracování dat 

sebraných pomocí Metody Q, doporučuje prvně použít korelační matici, která je následně 

doplněna o faktorovou analýzu (Nekola 2011: 152-154). K analýze jsem používala statistický 

program PQ Methods. Prvně jsem vytvořila pomocí centroidní metody (centroid analysis) 

korelační matici. Vzniklá matice je přiložena v příloze 3. Cílem faktorové analýzy není 

potvrzování hypotéz, ale snaha o nalezení proměnných, které mají určité souvislosti. Data  

z vytvořené korelační matice s korelačními koeficienty jsou základním vstupem pro úspěšnou 

faktorovou analýzu. Původně bylo odhaleno 7 různých faktorů, tedy postojů. Pro co nejlepší 

prozkoumání dat byla použita rotace Varimax s následnými ručními rotacemi mezi původními 

faktory. Celkem jsem provedla šest ručních rotací o -19° až +13°. Výstupem jsou faktory 

s určitou faktorovou zátěží, která ukazuje míru propojení jednotlivých proměnných (Disman 

2000: 273). Výsledné faktory byly vybrány na základě jejich faktorových zátěží. Za signifikantně 

významnou hranici faktorové zátěže jsem určila hodnotu ±0,53.  Takto provedená analýza 

odhalila celkem čtyři nezávislé faktory. Ve třech zbývajících nebyly odhaleny žádné signifikantní 

výsledky. První faktor vysvětluje celkovou varianci z 11%, druhý z 13%, třetí z 23% a poslední 

z 10%. Tabulka výsledků faktorové analýzy je přiložena v příloze 4.  
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6 Hodnoty a přesvědčení rodičů v obci D. 
 

V této kapitole se věnuji analýze primárních dat, tedy zpracování polostrukturovaných 

rozhovorů a výroků, které byly vytvořeny na základě metody Q. V Příloze č. 4 je uvedena 

faktorová matice, kde X určuje definující respondenty. Na základě této matice je možno určit, 

kteří z respondentů jsou určující pro každý jednotlivý faktor. Každý faktor reprezentuje skupinu 

individuálních postojů, které jsou vysoce korelovány, a zároveň nekorelují s ostatními. Pojmy 

postoj a faktor jsou v následujících kapitolách chápány jako synonyma. V příloze 5 a 6 jsou 

uvedeny hodnoty faktorových polí Q-třídění pro každý výrok a hodnoty faktorových polí  

Q-třídění pro výroky rozdělené podle míry souhlasu a nesouhlasu, které mají význam pro každý 

obsažený faktor. Na základě těchto matic a faktorových polí je možné identifikovat 

charakteristické výroky pro každý ze čtyř faktorů a interpretovat je (Nekola 2011: 154). 

Celkem byly identifikovány čtyři různé perspektivy hodnot a přesvědčení. První skupina 

byla nazvána „Silně pro-alternativní“, kdy ačkoliv se neukázalo, z jakých deep core beliefs 

vychází, bylo zřejmé, že významně sympatizují s alternativními výukovými metodami. Druhá 

skupina nazvaná „Tradiční kolektivní“ vychází z přesvědčení, že k dětem se musí přistupovat 

stejně, a že tradice, která panuje v předškolním vzdělávání, je pro děti to nejvhodnější, pokud se 

nepočítá výchova v rodině. Třetí skupina byla nazvána „Nezainteresovaní“. Těmto lidem záleží, 

aby bylo o dítě postaráno, jestli to bude tradičním, nebo alternativním způsobem nehraje 

významnou roli. Jinak tito aktéři celkově neřeší dění kolem sebe, stejně tak do něj nezasahují. 

Poslední faktor „Tradiční individualističtí“ vychází ze stejných deep core beliefs jako aktéři 

„Tradičně kolektivní“. Mateřskou školu berou jako místo, kde je o jejich děti postaráno, přesto 

rodina by měla být největším základem. Děti vnímají jako jednotlivce s individuálními potřebami 

a schopnostmi, a přesně tak by se mělo přistupovat i k jejich výchově. U žádné skupiny se 

neukázaly významně žádné secondary aspects. 

Rodiče mající své děti v lesní mateřské škole se všichni ztotožňují s pro-alternativními 

postoji a přesvědčeními. Dva z nich jsou zároveň zastánci perspektiv jiných faktorů. Druhá 

skupina „tradiční kolektivní“ byla určující pro ty, kteří ve svých přesvědčeních podporují tradiční 

způsoby výuky, kde by se ke všem dětem mělo přistupovat stejným způsobem. Se třetím 

faktorem se ztotožňovalo nejvíce respondentů. Jeho hlavní myšlenkou bylo dodržování určitých 
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zásad, které považovali pro své děti za důležité, kdy ostatní faktory nebyly pro ně podstatné. Tito 

aktéři, nejčastěji protože nechtějí, se nijak nezapojují do dění v obci D. S posledním faktorem se 

také ztotožňovalo mnoho rodičů, kteří berou mateřskou školu, jako doplnění výchovy v rodině, 

kdy v MŠ by se měly rozlišovat individuální schopnosti a dovednosti jednotlivců. 

Celkem 9 respondentů nebylo přiřazeno k jedné jediné perspektivě. Tři z nich se 

pohybovali mezi názory z faktorů 1 a 3. Ostatní nejčastěji sdíleli silné negativní přesvědčení 

k jednomu faktoru, kdy pak určení k jinému faktoru nebylo nijak silné. Příkladem může být 

respondent M., který významně nesouhlasil s postojem 1, u zbytku nebyl nijak významně 

vyhraněný. 

 

6.1 Postoj 1- Silně pro-alternativní 
 

Respondenti, kteří se ztotožňují s postojem prvního faktoru, jsou nakloněni alternativním 

školám. Z rozhovorů vyplynulo, že pro ně není důležité, zda je dítě vychováváno v hygienicky či 

technicky vyhovujících podmínkách, ale aby jejich děti byly spokojené. Ačkoliv zpracování 

výroků ukázalo, že tato skupina je přesvědčena, že se komunální politika dá dobře ovlivnit, 

z rozhovorů toto patrné nebylo. Z jakých deep core beliefs jejich postoj vychází, tato analýza 

neukazuje, zvolená teorie tedy nemusí být pro zkoumání postojů nejvhodnější. 

První faktor lze charakterizovat výroky uvedenými v tabulce 6. V této tabulce je zaprvé 

určeno z jaké skupiny beliefs byl každý jednotlivý výrok, a zadruhé jaké postoje k těmto 

výrokům sdíleli aktéři z jiných faktorů. Výroky, které byly původně určeny, jako deep core 

beliefs nebyly u tohoto faktoru určující. Z čeho, z jakých hluboce zakořeněných postojů tito 

aktéři vychází, není jasné. Všechny výroky pocházely ze skupiny policy core beliefs, tedy 

pomáhají aktérům vytvářet různé strategie pro jednání. 

Tabulka ukazující Q-sady a Z-skóry pro jednotlivé výroky k faktoru 1 je uvedena 

v příloze 7. Faktorové skóry určují míru souladu jednotlivých výroků s perspektivami a Z-skór je 

normalizovaný vážený průměr skór z odpovědí účastníků definujících daný faktor (Nekola 2011: 

153). 
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Tabulka 6: Výroky pro postoj „pro alternativní“ v porovnání s postoji aktérů z jiných faktorů 

 

Za určující aktéry pro tento výrok byly určeny respondentka L. a respondentka S., kterým 

obě děti docházejí do lesní mateřské školy. Další rodiče docházející do lesní mateřské školy měli 

také velmi silná přesvědčení přiřazující je k tomuto faktoru. Za určující aktéry nebyli vybráni 

z důvodu silné identifikace i s faktorem 3. Toto se stalo i u respondentky P. a respondenta L., oba 

z alternativní mateřské školy. Z tohoto důvodu je tento faktor nazván silně pro-alternativní. 

V tabulce 7 jsou popsány vzájemné korelace mezi určujícími respondenty. Každý respondent má 

svůj skór korelace (-100, 100) díky kterému se dá posoudit míra shody a naopak odlišností 

názorů s jinými respondenty (Robbins, Krueger 2000, 369). Průměrná hodnota shody v tomto 

faktoru je cca 40%. Respondentka S. a L. měly nejvyšší korelaci ze všech dotazovaných, kdy se 

shodovali v 90%. Korelační matice pro všechny respondenty je vložena v příloze č. 3. 

 

 

Určující výroky Přesvědčení Aktéři 

z faktoru 1  

Aktéři 

z faktoru 2 

Aktéři 

z faktoru 3 

Aktéři 

z faktoru 4 

Alternativní 

mateřské školy vždy 

nabízejí určitý 

nadstandard 

Policy core 

beliefs 
Významně 

souhlasí 

Významně 

nesouhlasí  

Nesouhlasí  Spíše nesouhlasí 

Většina tradičních 

mateřských škol má 

oproti většině 

alternativním 

nepřátelské 

prostředí 

Policy core 

beliefs 

Souhlasí Významně 

nesouhlasí 

Spíše nesouhlasí Významně 

nesouhlasí 

Alternativní školy 

jen tahají z rodičů 

peníze 

Policy core 

beliefs 

Neutrální Významně 

souhlasí 

Významně 

nesouhlasí 

Nesouhlasí 

Je důležité, aby ve 

školkách byl 

pedagogicky 

vzdělaný personál 

Policy core 

beliefs 

Neutrální Významně 

souhlasí 

Významně 

souhlasí 

Významně 

souhlasí 

Komunální politici 

jsou velmi omezení 

ve svých 

pravomocích 

Policy core 

beliefs 

Významně 

nesouhlasí 

Spíše 

nesouhlasí 

Spíše nesouhlasí Spíše souhlasí 
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Tabulka 7: Vzájemné korelace mezi respondenty postoje „pro alternativní“ 

 Respondentka S. 

(lesní MŠ) 

Respondentka 

L. (lesní MŠ) 

Respondentka 

D. (lesní MŠ) 

Respondent J. 

(lesní MŠ) 

Respondentka 

P. (alternativní 

MŠ) 

Respondent L. 

(alternativní MŠ) 

Respondentka S. 

(lesní MŠ) 

100 90 47 47 53 62 

Respondentka L. 

(lesní MŠ) 

90 100 34 40 46 50 

Respondentka D. 

(lesní MŠ) 

47 34 100 78 63 47 

Respondent J. 

(lesní MŠ) 

47 40 78 100 63 32 

Respondentka P. 

(alternativní MŠ) 

53 46 63 63 100 41 

Respondent L. 

(alternativní MŠ) 

62 50 47 32 41 100 

 

Všichni výše zmínění určující respondenti v rámci polostrukturovaných rozhovorů 

odpověděli, že ve školce se jim líbí a doba navštěvování se pohybovala mezi jedním a dvěma 

lety. Rozdíly byly patrné podle toho, zda rodiče umístili své dítě okamžitě, aniž by uvažovali  

o jiné instituci, či byla jejich volba ovlivněna negativním stanoviskem o přijetí dítěte do státní 

mateřské školy. 

Hlavní důvody pro volbu této instituce byla její lokalita a koncept lesních mateřských 

škol, kdy děti převážnou dobu pobytu ve škole jsou venku. „Víte, já jsem tomu moc nevěřila,  

a zkusila jsem to jenom kvůli svojí kamarádce, co mě přemluvila, ještě předtím, než jsme začali 

vážně hledat školku. A holka pak byla najednou klidnější, líp spala, jedla, hrála si s ostatními, 

takže mě to tak mile překvapilo, že teď bych určitě už neměnila.“ (Respondentka S) 

Respondentka L. a S. žádné další zařízení nevyzkoušely. Naopak respondentka D.  

a respondent J. mají tuto instituci jako jednu ze dvou mateřských škol, do které jejich dítě 

dochází. Respondentka D. chtěla své dítě umístit do dvou, aby poznalo něco od každého, že se  

po nějaké době rozhodne. „No, my jsme se nedostali do státní školky, takže to byl pro nás trochu 

problém.  Potřebovali jsme sehnat něco hodně narychlo a tady to bylo hned. Na druhou stranu 
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holka chodila furt špinavá a manželku to ne vždycky bavilo vše jí připravovat, takže jsme udělali 

kompromis a dva dny v týdnu chodí sem a ty zbývající tři do soukromé školky, kde je normální 

budova, hygiena, obědy a tak. No, ačkoliv jsme se vším spokojeni, tak jestli se dostaneme  

do státní školky, tak určitě dáme holku tam.“ (Respondent J) 

Očekávání od lesní mateřské školy bylo hlavně naučit děti být v kolektivu, lépe poznat 

svět kolem nás, naučit se spolupráci, či mít lepší imunitu. Kromě již popsaného případu 

respondenta J. byla tato školka vybírána na základě jejího specifického způsobu vzdělávání  

a přístupu k dětem. „Nemyslím si, že alternativní školky tahají z rodičů peníze, samozřejmě, že 

budou i takové, ale pokud se jeden pořádně rozhlédne, tak si myslím, že to nemusí být tak 

finančně náročné, a hlavně to za to stojí“ (Respondentka S) 

Není překvapením, že tři z dotazovaných si alternativní způsoby vzdělávání nemohly 

vynachválit. Respondent J. byl ve svém hodnocení mírně zdrženlivější, kdy lesní školku bral jako 

doplnění tradičního vzdělávacího konceptu. „Mě jednou někdo řekl, že dal svoje dítě  

do montessori školky, že prvně to bylo moc fajn, ale pak když to dítě mělo být v kolektivu s dětmi 

s tradičním vzděláváním, tak do něj nezapadlo, naopak bylo vyčleňováno, a tomu bych tak nějak 

chtěl předejít.“ 

Ačkoliv u této skupiny výroky ukázaly, že tito aktéři věří, že je možné politiku dobře 

ovlivnit, při hlubším zkoumání pomocí polostrukturovaných rozhovorů se tato skutečnost 

neprojevila. Ani v případech, kdy dítě nebylo z určitých důvodů do státní mateřské školy přijato. 

Komunální politici mají určitě veliký vliv na tom, jak bude vypadat jejich předškolní politika. 

Pokud si dokáží spočítat, kolik přibližně dětí je v obci zapsáno, mají tři roky na to, aby s tím něco 

udělali. Bohužel často se dost věcí řeší až pozdě, než aby se tomu předcházelo.“ (Respondent J) 

Celkově byly dvě respondentky (S. a L.) názorově velmi podobné, respondentce D. se 

koncept lesních mateřských škol velmi líbil, přesto se v některých bodech shodovala s tradičními 

způsoby vzdělávání. Respondent J. byl naopak ke konceptu velmi zdrženlivý, kdy ačkoliv v něm 

spatřoval mnoho výhod, je v něm i mnoho nevýhod, kterých se do budoucnosti velmi obával. 
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Aktéři, kteří se významně neztotožňovali s touto perspektivou, jsou ředitelky tradiční  

a alternativní mateřské školy, stejně tak jako rodiče navštěvující obě tyto instituce, celkem 9 

respondentů.  

6.2 Postoj 2- Tradiční kolektivní 
 

Respondenti z této skupiny nesouhlasí se vzděláváním, případně hlídáním dětí v jiných, 

než v tradičně vzdělávajících mateřských školách. Jiné než tradiční instituce volí v současnosti 

nejčastěji na základě zamítnutí žádosti o přijetí do státní mateřské školy. Pravděpodobné jsou 

však i jiné důvody, například věří, že v menších institucích bude jejich dětem poskytnuto 

kvalitnější vzdělání. O alternativních školách nemají většinou dobré přesvědčení, případně se  

o ně nezajímají. Za základ výchovy považují rodinu, přesto je mateřská škola místo, kde se děti 

mohou mnohému přiučit a kde na základě stejného přístupu k nim, jim budou poskytnuty 

podobné startovací podmínky. 

Hlavní výroky pro druhý faktor jsou uvedeny v tabulce 8. V této skupině postojů jsou 

zařazeny jak deep core, tak policy core beliefs. Tito aktéři jsou hluboce přesvědčeni, že mateřská 

škola jen doplňuje výchovu v rodině, zároveň však poskytuje určitou míru vzdělání. Vycházejí 

z přesvědčení, že je nutné, aby se k dětem přistupovalo stejně, aby měly všechny stejné startovní 

podmínky. V policy core beliefs jsou aktéři přesvědčeni, že alternativní školy nejsou ničím 

zvláštní, naopak mohou mnohým rodičům významně zasahovat do rodinného rozpočtu. Tabulka 

ukazující Q-sady a Z-skóry pro jednotlivé výroky k faktoru 2 je uvedena v příloze 8. 
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Tabulka 8: Výroky pro postoj „tradiční kolektivní“ v porovnání s postoji aktérů z jiných 

faktorů 

Určující 

výroky 

Přesvědčení Aktéři 

z faktoru 1  

Aktéři 

z faktoru 2 

Aktéři 

z faktoru 3 

Aktéři 

z faktoru 4 

Alternativní 

školy jen tahají 

z rodičů peníze 

Policy core 

belief 

Neutrální Významně 

souhlasí 

Významně 

nesouhlasí 

Významně 

nesouhlasí 

Mateřská škola 

je jen 

doplněním 

výchovy v 

rodině 

Deep core 

belief 

Významně 

nesouhlasí 
Významně 

souhlasí 

Nesouhlasí Spíše souhlasí 

Školka není o 

hlídání, ale o 

vzdělávání 

Deep core 

belief 

Významně 

souhlasí 
Spíše 

souhlasí 

Významně 

souhlasí 

Nesouhlasí 

Je důležité, aby 

se ke všem 

dětem 

přistupovalo 

stejně 

Deep core 

belief 

Významně 

souhlasí 
Spíše 

souhlasí 

Významně 

souhlasí 

Nesouhlasí 

Alternativní 

mateřské školy 

vždy nabízejí 

určitý 

nadstandard 

Policy core 

belief 

Významně 

souhlasí 
Významně 

souhlasí 

Nesouhlasí Spíše 

nesouhlasí 

 

Hlavními aktéry, kteří sdílejí perspektivu druhého faktoru, jsou starosta, ředitelka tradiční 

mateřské školy a respondentka A. docházející do tradiční mateřské školy. Přesvědčení starosty  

a ředitelky se věnuji v následujících kapitolách. Za aktéry, kteří s touto skupinou dále 

sympatizovali, přesto z důvodu příslušnosti názorů i k jiným faktorům, sem nebyli přiděleni, jsou 

ředitelka P., respondent P. a M. a respondentka B. V průměru se korelace pohybovala okolo 39% 

shody v názorech, viz tabulka 9. Aktéři, kteří se neztotožnili s touto představou, jsou jak rodiče 

ze všech tří institucí, tak ředitelka Z. Celkem jich je 5. 

 

  



46 
 

Tabulka 9: Vzájemné korelace mezi respondenty postoje „tradiční kolektivní“ 

 Respondentka B. 

(alternativní MŠ) 

Respondent M. 

(alternativní MŠ) 

Respondent P. (Tradiční 

MŠ) 

Respondentka A. 

(Tradiční MŠ) 

Respondentka B. 

(alternativní MŠ) 

100 24 12 46 

Respondent M. 

(alternativní MŠ) 

24 100 -1 37 

Respondent P. (Tradiční 

MŠ) 

12 -1 100 38 

Respondentka A. 

(Tradiční MŠ)  

46 37 38 100 

 

 

Dotazování rodičů začínalo položením otázky, jak jsou v mateřské škole spokojeni. Tato 

otázka byla pouze uvozovací, aby se respondenti rozpovídali. Očekávání od mateřské školy se 

různila. Byla zmíněna kvalita vzdělání, dodržování předpisů, které jsou stanoveny pro výchovu 

dětí, profesionalita pedagogických pracovníků, význam pobytu dítěte v kolektivu. Například 

respondent P.: „Kvalita vzdělání nehraje roli, personál ano.“  

Tradiční mateřská škola byla respondenty volena nejčastěji na základě její lokality  

a finanční dostupnosti. Do alternativní školy umístili někteří své dítě na základě nepřijetí do státní 

mateřské školy, jiní ji volili pro její menší kolektiv a víru v lepší kvalitu vzdělávání. „No víte, nás 

nevzali do státní školky, tak jsme museli něco hledat. U nás hodně rozhodovali zkušenosti  

a reference ostatních přátel. Hodně taky záleží na lidech, jako když přijdete do té školky, jak se 

vám tam, a taky dítěti, líbí. Někde se vám to prostě hned líbí a říkáte si, že i lidé jsou fajn, a někde 

i když vlastně nevíte proč, se vám něco nezdá.“ (Respondent M) 

Otázky ohledně tradičního a alternativního vzdělávání začaly ukazovat rozdíly v přístupu 

k participaci občanů na lokální úrovni, kdy mnoho respondentů se vyjádřilo k tomuto konceptu 

neutrálně se slovy, že záleží na každém jednotlivci, jak se zařídí. Výjimkou byl respondent P.: 

„Já zásadně nesouhlasím s potlačováním osvědčených způsobů na úkor nových nevyzkoušených 

tendenčních způsobů.“  
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Dotazování se týkalo i otázek ohledně politiky obce obecně, a poté se konkrétně 

zaměřovaly na předškolní vzdělávání. Významná část respondentů se o politiku nezajímala. 

Několik rodičů vyjádřilo nespokojenost s tím, že jejich žádost o přijetí byla zamítnuta. 

Významnou roli hrál v této části rozhovoru starosta, kdy si několik respondentů stěžovalo, že 

svou funkci již po letech nezvládá. Respondentka A.: „No on pan starosta pořád vyhrává, a já si 

myslí, že už na to úplně nemá, prostě mi přijde, že zaspal tady ten boom mladých rodin  

a nedokázal na to reagovat. Já jsem za ním dokonce několikrát byla, vždy byl ochotný mi věnovat 

svůj čas, ale stejně se nikdy nic nevyřešilo.“ Respondent M. byl jediný, který prohlásil, že se  

o obecní politiku zajímá pravidelně, kdy se snaží zúčastňovat se veřejného života. 

Tento postoj je významně zaměřen na kolektiv a vzdělávání dětí tak, aby každé mělo 

stejné šance pro vstup do života. „Každé dítě přece musí mít stejnou šanci, tudíž se k nim musí 

přistupovat stejně.“ (Respondent M) 

 

6.3 Postoj 3- Nezainteresovaní 
 

Tato skupina respondentů je silně zaměřena na podmínky, ve kterých je jejich dítě 

vzděláváno, kdy si pro něj přejí takové podmínky, zvláště ty hygienické, které odpovídají jejich 

věku. V ostatních otázkách předškolního vzdělávání jsou poměrně pesimističtí či nečinní. Jejich 

přesvědčením je, že samotná obec nemá mnoho možností pro změnu, či se o něco takového 

snažit, jako jednotlivec, je velmi složité, že je lepší to vůbec neřešit. Někteří aktéři neparticipují 

z vlastního rozhodnutí na základě špatných zkušeností. Jaké jsou důvody neangažovanosti dalších 

respondentů, nebylo v rámci této práce zjišťováno.  

Určující výroky pro faktor 3 jsou uvedeny v tabulce 10. Jediný deep core belief výrok je 

„Abych ve společnosti dosáhl nějaké změny, není možné, abych to dělal sám/a“. Aktéři jsou tedy 

hluboce přesvědčeni, že jakákoliv snaha o ovlivnění dění je zbytečná. Ostatní výroky patří 

k policy core beliefs. Tam jsou přesvědčeni, že obec není a nemůže být odpovědná za vše, mnohé 

má na starosti i stát. Mnoho věcí jim je jedno, důležité je, aby bylo dobře postaráno o jejich děti. 

Pokud se jich nějaký problém přímo netýká, do ničeho se nepletou, a někdy ani nemají potřebu 

věci řešit. Nemají nic proti alternativám, zároveň jsou si vědomi, že to nemusí být to nejlepší. 
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Spíše je berou jako zatím neprobádanou součást možnosti výchovy dětí. „Kolektiv je pro dítě 

strašně důležitý, je to základ pro jeho další rozvoj. Mateřská škola není jen doplnění výchovy 

v rodině, učitelky do dětí dávají mnoho ze sebe. Vzdělání tak není jen o moderní době, ale je to 

něco, na co se navazuje, je to určitá tradice. Tohle by si obec měla uvědomovat, když rozhoduje  

o vzdělání našich dětí.“ (Respondentka O) Tabulka ukazující Q-sady a Z- skóry pro jednotlivé 

výroky k faktoru 3 je uvedena v příloze 9. 

Tabulka 10: Výroky pro postoj „nezainteresovaní“ v porovnání s postoji aktérů z jiných 

faktorů 

Určující 

výroky 

Přesvědčení Aktéři 

z faktoru 1  

Aktéři 

z faktoru 2 

Aktéři 

z faktoru 3 

Aktéři 

z faktoru 4 

Je důležité, aby 

ve školkách byly 

dodržovány 

hygienické 

předpisy 

Policy core 

beliefs 

Souhlasí Významně 

nesouhlasí 
Významně 

souhlasí 

Spíše souhlasí 

Abych ve 

společnosti 

dosáhl nějaké 

změny, není 

možné, abych to 

dělal sám/a 

Deep core 

beliefs 

Nesouhlasí Nesouhlasí Významně 

souhlasí 

Neutrální 

Většina 

tradičních 

mateřských škol 

má oproti většině 

alternativním 

nepřátelské 

prostředí 

Policy core 

beliefs 

Souhlasí Významně 

nesouhlasí 
Spíše 

nesouhlasí 

Významně 

nesouhlasí 

Povinností obce 

je vytvoření 

podmínek pro 

přijetí všech dětí 

do předškolního 

vzdělávání 

Policy core 

beliefs 

Významně 

souhlasí 

Spíše souhlasí Nesouhlasí Významně 

souhlasí 

Alternativní 

mateřské školy 

vždy nabízejí 

určitý 

nadstandard 

Policy core 

beliefs 

Významně 

souhlasí 

Významně 

nesouhlasí 
Nesouhlasí Spíše 

nesouhlasí 
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Hlavními aktéry jsou ředitelka Z., respondentka O. a V. a respondent A. z tradiční 

mateřské školy a respondent L. z alternativní mateřské školy. Tento faktor má nejvíce 

sympatizantů, kdy pokud se nepočítají určující aktéři, významně se s tímto faktorem ztotožňuje 

12 respondentů. Aktérkou, která se jako jediná neztotožnila s touto perspektivou, je ředitelka 

lesní mateřské školy. Zbytek respondentů se k tomuto postoji staví mírně pozitivně. Korelace 

mezi hlavními aktéry se pohybuje mezi 19- 74%, v průměru okolo 47% shody, viz tabulka 11. 

Tabulka 11: Vzájemné korelace mezi respondenty postoje „nezainteresovaní“ 

 Respondentka O. (tradiční 

MŠ) 

Respondentka V. (tradiční 

MŠ) 

Respondent A. (tradiční 

MŠ) 

Respondent L. 

(alternativní MŠ) 

Respondentka O. (tradiční 

MŠ) 

100 56 43 35 

Respondentka V. (tradiční 

MŠ) 

56 100 60 19 

Respondent A. (tradiční 

MŠ) 

43 60 100 47 

Respondent L. 

(alternativní MŠ) 

35 19 47 100 

 

Důvody, proč nejvíce respondentů je zařazeno do tohoto faktorů může být vysvětleno  

na základě teorie participace, kdy existují tři důvody pro neangažovanost. Buď aktéři nemají 

dostatečné kapacity a zdroje, jako je vzdělání nebo čas, dále z vlastní vůle nechtějí participovat, 

či nejsou dobře obeznámeni se situací, a nemají možnost seznámit se s ní v rámci určité sociální 

sítě (Vráblíková 2009: 871-876). 

V této skupině, stejně jako u předchozí jsou rodiče jak z tradiční, tak alternativní mateřské 

školy. U této otázky byla ve všech případech kladná odpověď, že spokojeni jsou, ačkoliv ne vždy 

měli respondenti na výběr. „Víte, pokud nejsou peníze na školku, tak školka nemusí úplně 

vyhovovat, ale stejně nemáte možnost s tím něco udělat, když v jiných obcích nemáte žádnou 

šanci, že vám dítě vezmou.“ (Respondentka O) „Ono stejně pak vždycky záleží na dítěti, jak  

a s čím chodí domů.“ (Respondent A) 
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Na otázku, zda zkoušeli i jiná zařízení, bylo v několika případech odpovězeno kladně. 

Mnoho z těchto rodičů bylo donuceno dávat dítě do soukromých škol, jelikož do státní z důvodu 

nízké kapacity nebylo přijato. Ve chvíli, kdy se uvolnilo místo, své děti poté okamžitě umístili  

do školky státní. Jedinou výjimkou byla respondentka V., která původně umístila svého syna  

do soukromé školy, kde jsou namíchané třídy. „Myslela jsem, že to bude lepší, jelikož syn je 

trochu pomalejší, že to bude v rozmanitějším kolektivu lepší, ale kamarádil se jenom s těmi 

mladšími, tak se od těch starších nemohl učit. Navíc v té školce udělaly učitelky všechno za něj, 

takže neměl žádné základní návyky.“  

Velmi rozlišné názory se u respondentů objevovaly při otázce o alternativních a tradičních 

způsobech vzdělávání. Nejčastější názor byl, že je to každého věc, a nějak je tato otázka 

nezajímá, či o ní nepřemýšleli. Respondentka O.: „Nic proti alternativním školkám, ale když jsme 

tam syna dávali, tak většina naší výplaty šla na školkovné“. Respondentka N.: „Toto je na každém 

rodiči zvlášť.“ Významně se odlišoval respondent A. „Já bych nebyl ochoten dávat dítě  

do jakékoliv placené školky, i kdyby byla naprosto stejná, jako je ta tady v D.“ Respondentka V. 

po zkušenostech se soukromou školkou také s využitím jiných než státních nadále nesouhlasila. 

„Víte, maminky si tam chodí odpočinout, protože nic nemusí, zároveň v těch školkách nemusí být 

dodržovány hygienické podmínky, a ani tam nemusí mít vzdělaný personál. Prvně si to člověk 

neuvědomí, ale když vidí ten rozdíl, tak se mu názor často změní.“ 

Další okruh se týkal otázek ohledně politiky obce obecně, a poté o konkrétním zaměření 

na předškolní vzdělávání. Významná část respondentů se o politiku nezajímala, kdy s ní ani 

nemuseli nijak přijít do kontaktu. Několik rodičů vyjádřilo nespokojenost s tím, že jejich žádost  

o přijetí byla zamítnuta. „Obec jako D. nemůže sama zvládnout všechno. Vezměte to tak, vždyť se 

sem přistěhovalo strašně moc nových rodin, s malými dětmi, navíc je teď ten baby-boom, tak si 

opravdu nedokážu představit, že by se s tím tato relativně malá obec dokázala poprat k obecné 

spokojenosti. Tady by měl pomoc kraj nebo i stát.“ (Respondent L) Přesto pár aktérů mělo 

s participací určité zkušenosti. „My opravdu máme při jednání s obcí špatné zkušenosti. Manžel 

dělá do státní politiky, tak do toho trochu vidím, takže když se můžu jednání s obcí vyhnout, často 

to udělám. Stejně oni hodně mluví a člověk si mnoho věcí pak musí udělat sám.“ (Respondentka 

O) 
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Zajímavá byla také odpověď respondentky V., která ačkoliv neměla problém s umístěním 

dítěte do tradiční mateřské školy ani s politikou předškolního vzdělávání, politika obce byla 

z jejího pohledu velmi problematická. „Vždycky, když jsem šla na obec, tak jsem měla strašný 

pocit, že dělají rozdíly mezi starousedlíky a námi, tedy naplaveninou. Například když se řešila 

kanalizace, to bylo něco strašného, a v jiných ulicích to v pohodě šlo.“ 

 

6.4 Postoj 4- Tradiční individualističtí 
 

Aktéři si uvědomují, že děti nejsou stejné, a každé vyžaduje něco jiného. Alternativní 

školy nejsou pro tyto rodiče ideálním místem, kam své dítě umístit, pokud však nemají jinou 

možnost, této variantě se nebrání. Někteří z nich je naopak vidí, jako něco, co přináší inovace, ale 

není to zatím plně prozkoušené. Mateřskou školu pak vidí, jako místo, kde se o dítě postarají, ale 

už ne příliš vzdělají. V ostatních částech se velmi shodují s postoji aktérů z druhého faktoru, kdy  

i zde věří, že obec má možnosti, jak politiku ovlivňovat. Dále že mateřská škola je jen doplněním 

výchovy v rodině, a že k dětem se nemůže přistupovat stejně. „Vždyť to nejde, aby se ke všem 

dětem chovali stejně, někdo umí líp to, a jiný zase ono. To si přece musí uvědomovat. Nemůžou 

přece naučit všechny dobře kreslit. Někdo to prostě umí hned a někdo se to nikdy nenaučí. Takto 

by se k dětem mělo přistupovat.“ (Respondentka M.) 

Pro poslední faktor byly určujícími výroky uvedeny v tabulce 12. Zajímavé je, že v této 

skupině jsou výroky zařazeny do skupiny deep core beliefs stejné, jako u „tradičního 

kolektivního“ postoje. Tito aktéři jsou stejně hluboce přesvědčeni, že MŠ je jen doplněním 

výchovy v rodině. Na rozdíl od „tradiční kolektivní“ skupiny, nejsou plně přesvědčeni  

o vzdělávání v mateřských školách, naopak je spíše vnímají jako hlídací koutky. Děti pak 

neberou jako osoby, ke kterým se musí přistupovat stejně, ale jako individuální bytosti 

s individuálními schopnostmi, dovednostmi a potřebami. Policy core beliefs se také týkaly 

alternativních škol, ke kterým panuje mírně negativní postoj. Tabulka ukazující Q-sady a Z- 

skóry pro jednotlivé výroky k faktoru 4 je uvedena v příloze 10. 
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Tabulka 12: Výroky pro postoj „tradiční individualističtí“ v porovnání s postoji aktérů 

z jiných faktorů 

Určující 

výroky 

Přesvědčení Aktéři 

z faktoru 1  

Aktéři 

z faktoru 2 

Aktéři 

z faktoru 3 

Aktéři 

z faktoru 4 

Alternativní 

školy nemohou 

dosahovat 

stejných kvalit, 

jako tradiční 

mateřské školy 

Policy core 

beliefs 

Významně 

nesouhlasí 

Nesouhlasí Významně 

nesouhlasí 

Souhlasí 

Mateřská škola 

je jen doplněním 

výchovy v rodině 

Deep core 

beliefs 

Významně 

nesouhlasí 

Významně 

souhlasí 

Nesouhlasí Nesouhlasí 

Zajištění míst v 

mateřských 

školách by mělo 

být v kompetenci 

státu, nikoli obce 

Policy core 

beliefs 

Významně 

nesouhlasí 

Nesouhlasí Nesouhlasí Spíše souhlasí 

Alternativní 

mateřské školy 

vždy nabízejí 

určitý 

nadstandard 

Policy core 

beliefs 

Významně 

souhlasí 

Významně 

nesouhlasí 

Nesouhlasí Spíše 

nesouhlasí 

Školka není o 

hlídání, ale o 

vzdělávání 

Deep core 

beliefs 

Významně 

souhlasí 

Souhlasí Významně 

souhlasí 

Nesouhlasí 

Je důležité, aby 

se ke všem dětem 

přistupovalo 

stejně 

Deep core 

beliefs 

Významně 

souhlasí 

Spíše souhlasí Významně 

souhlasí 

Významně 

nesouhlasí 

 

Hlavními aktéry byly respondentka M. z alternativní MŠ a respondentka N. z tradiční 

mateřské školy. Významně se také ztotožňovala ředitelka P., respondentka B., respondent K.  

a respondent J. Korelace mezi těmito aktéry se pohybovala mezi 7- 60%, průměrně se shodovali 

z 40%, viz tabulka 13. 
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Tabulka 13: Vzájemné korelace mezi respondenty postoje „tradiční individualističtí“ 

 

 

Aktéry, kteří se neztotožnili s tímto faktorem, jsou opět různí rodiče ze všech tří 

zkoumaných institucí společně s ředitelkou Z. Celkem jich je 7. 

V tomto faktoru se potkávají respondenti ze všech tří zkoumaných mateřských škol, 

ačkoliv respondent J. svým postojem patří i mezi faktor 1 a 3. Strategie těchto rodičů se podobají 

strategiím již výše popsaným u ostatních skupin. Výběr školy byl uskutečňován na základě 

lokality, finanční dostupnosti, velikosti kolektivu, vybavenosti a spokojeností dítěte. „No my jsme 

hledali jinou, než státní školku. To bylo hlavně proto, že jsme očekávali, že v soukromé školce 

bude nižší počet dětí. A nižší počet dětí rovnalo se pro nás, že učitelky budou mít větší čas na ty 

děti, a že to nebude o hlídání, ale spíš o to, že se jim budou věnovat, vzdělávat je, a hlavně že i ty 

děti budou mít mezi sebou větší možnost utvořit si vzájemné vztahy. Tak to byl ten hlavní důvod.  

A ten druhý, i když jsme hledali tu školku, tak i prostředí. Jak ta školka vypadá, jaké má zázemí  

a tak.“ (Respondentka B) „Víte, když jsme sem poprvé přišli, a uviděli jsme tu zahradu, tak se 

nám to hned zalíbilo, a řekli jsme si, že by to mohlo být ono. Pak hned náš syn se přidal  

do kolektivu a začal si hrát s hračkami a s dalšími dětmi, a to byl pro nás signál, že by to tady 

mohlo být fajn.“ (Respondentka M) 

Přístup k tradičním i alternativním způsobům vzdělávání byl také velmi podobný, jak  

u předchozích skupin, ačkoliv respondenti z tohoto faktoru, pokud se o způsoby vzdělávání 

 Respondentka M. 

(alternativní MŠ) 

Respondentka N. 

(tradiční MŠ) 

Respondentka B. 

(alternativní MŠ) 

Respondent J. (lesní 

MŠ) 

Respondent K. 

(alternativní MŠ) 

Respondentka M. 

(alternativní MŠ) 

100 41 51 24 65 

Respondentka N. 

(tradiční MŠ) 

41 100 43 34 43 

Respondentka B. 

(alternativní MŠ) 

51 43 100 7 51 

Respondent J. (lesní 

MŠ) 

24 34 7 100 59 

Respondent K. 

(alternativní MŠ) 

65 43 51 59 100 
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zajímali, měli i významné podvědomí o rozdílných způsobech edukace, například Montessori či 

Waldorfská škola.  

Politická angažovanost na lokální úrovni se u rodičů nesetkala s přílišným ohlasem. 

Přesto i zde jsou určité výjimky. Respondent K. se po negativním stanovisku ohledně přijetí 

dítěte do státní mateřské školy obrátil na obec, kdy hned zpočátku jednání mu to přišlo naprosto 

zbytečné. „No, když nám dítě nevzali do státní školky, tak jsem jako šel na obec a zkoušel jsem se 

na to poptat. Oni byli ochotní se se mnou sejít, to jo, ale přišlo mi, že ačkoliv se třeba můžou 

snažit s tím něco udělat, tak stejně to k ničemu nebude. Takže abych se nervoval kvůli něčemu, co 

nemá řešení, nemá smysl.“  
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7 Hodnoty a přesvědčení ředitelek v obci D. 
 

Ředitelé zkoumaných mateřských škol mají na předškolní vzdělávání v obci odlišný 

názor, přesto mají mnoho společného. 

Ředitelka tradiční mateřské školy byla původně jedním ze zakládajících členů lesní 

mateřské školy. Ze soukromého sektoru se rozhodla odejít z důvodu vysoké náročnosti, kdy 

každý kdo začíná s podnikáním má často mnoho práce a velmi málo peněz. U lesních mateřských 

škol je náročnost pedagogů zvýšená o prostředí, ve kterém se pohybují, zvlášť pokud není vlídné 

počasí či roční období. Místo v tradiční školce jí bylo nabídnuto ze strany obce, kdy předcházející 

ředitelka ze své pozice odcházela. 

Ředitelka lesní mateřské školy založila své podnikání z důvodu nemožnosti umístit vlastní 

dítě ve státní mateřské škole, kdy instituce neměla dostatečné kapacity. Žádost o přijetí jejího 

dítěte byla zamítnuta opakovaně. Respondentka se tedy rozhodla založit vlastní instituci, aby ji 

měla v místě bydliště, a zároveň to brala jako dobrý skutek i pro ostatní rodiče v její situaci. 

Setkání se současnou ředitelkou tradiční mateřské školy byla náhoda, kdy se domluvily na další 

vzájemné spolupráci. 

Poslední paní ředitelka také nezakládala školku sama, ale s dopomocí další kolegyně, kdy 

prostory, které v D. objevily, byly pro založení soukromé instituce ideální. Mít vlastní školku byl 

její sen, který se jí splnil. 

Všem respondentkám velmi záleželo na dětech, jejich spokojenosti, vzdělání a dalším 

rozvoji. Zároveň se shodly, že každé dítě je jiné, a co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat 

druhému a naopak. To se může týkat i toho, pokud se rodič rozhoduje mezi umístěním dítěte  

do tradiční nebo alternativní mateřské školy. 

Ačkoliv zkoumané mateřské školy jsou velmi rozdílné, všechny se velmi pečlivě věnují 

vzdělávacím plánům. V alternativní mateřské škole mají tři vzdělávací plány, podle kterých děti 

připravují na další život. V lesní mateřské škole mají dle tematických celků vytvořeny 

pedagogické plány, kdy se snaží kombinovat přístup, jak z tradičních, tak z alternativních 
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pedagogických přístupů. Tradiční mateřská škola z důvodu státního nastavení předškolního 

vzdělávání nemá u pedagogického přístupu možnost volby. 

Významné rozdíly v názorech panovaly v otázkách spolupráce s obcí. Ředitelka tradiční 

mateřské školy konstatovala, že má se starostou i většinou zastupitelů dobré vztahy, kdy se 

společně snaží hledat řešení na problémy spojené s politikou předškolního vzdělávání. Přesto 

vyjádřila znepokojení, že ačkoliv obec již několikrát žádala o grant, či podporu z EU, jejich 

žádostem nebylo nikdy vyhověno. Důvodů pro toto může být dle jejích slov víc. Chybu však 

vždy vidí na straně obce, kdy buď nejsou její zastupitelé dostatečně kompetentní, nebo jsou 

v zastupitelstvu osoby, kterým plyne z nemožnosti umístit děti do tradiční mateřské školy zisk, 

tedy že nebudou mít zájem, aby se současná situace měnila. Stížnosti rodičů jsou v tradiční 

mateřské škole na denním pořádku, kdy ačkoliv se snaží situaci řešit, často se k žádnému řešení 

nedoberou, ale situace se vždy nějak vyvine či přestane být aktuální. 

V lesní mateřské škole byla spolupráce s obcí zpočátku velmi rozpačitá, kdy dle slov 

respondentky se zastupitelé i mnoho občanů „obávalo neznámého”, kdy nevěděli, jak by výuka 

probíhala, zda děti pokud budou stále venku, nebudou ničit veřejná prostranství atd. I přes prvotní 

neshody a vyjasňování vyšla obec této instituci v mnohém vstříc, kdy jim povoluje užívat 

prostory zámecké zahrady, a zároveň jim za symbolickou částku pronajímá tělocvičnu, kterou 

školka užívá v případě špatného počasí. 

Postoj poslední ředitelky k obci je přesně opačný než u prvních dvou institucí. Partner této 

respondentky je jedním ze zastupitelů obce. Ačkoliv tento zastupitel, pokud se jedná  

o předškolním vzdělávání, buď není na zasedání přítomen, nebo se hlasování zdržuje, je spojován 

s prosazováním zájmů ve prospěch této soukromé školky. Ačkoliv jsem se nijak explicitně  

na tento vztah ostatních dotazovaných neptala, mnoho z nich ho zmínilo, jako něco, co je v jejich 

obci špatně. Paní ředitelka na základě mnoha pomluv a stížností od občanů se rozhodla přerušit 

s obcí veškerou komunikaci, kdy výhody, které by jí obec mohla poskytnout, se nemohou 

vyrovnat problémům, které by následovaly. Školka nemá v obci žádnou reklamu, ani v místě 

sídla, jelikož respondentka nechce s příslušnými orgány vyjednávat. Existují však případy, kdy se 

s obcí vyjednávat musí, jako příklad byla uvedena zanesená jímka, která je ve vlastnictví obce. 

Jelikož jednání s obcí bylo velmi zdlouhavé, a situace se začala stávat neúnosnou, musela si 
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respondentka službu na vyčištění jímky zařídit a zaplatit z vlastních prostředků. Ona sama si 

myslí, že vše vychází ze žárlivosti, jelikož se jí podařilo vybudovat úspěšný podnik. Stejně jako 

ředitelka tradiční mateřské školy vyjádřila znepokojení s činností zastupitelstva, která dle jejího 

názoru prosazuje lesní mateřskou školu, která má od obce mnoho výhod, kdy zároveň pokud je 

v obci organizována určitá společenská událost, ve které je potřebné zapojení více subjektů, je 

lesní mateřská škola vždy první a jediná oslovená ze soukromých škol působících na tomto 

území. Za největší paradox označuje tato ředitelka fakt, že vnukové pana starosty chodí do její 

školky. Na závěr rozhovoru si respondentka povzdychla, že ačkoliv se snaží všem vycházet 

vstříc, málokdo vidí, jaké úsilí se za tím skrývá, kdy pomluvám ze strany obyvatel se zřejmě 

nevyhnou. 

Celkově mají všechny respondentky podobný příběh se založením instituce, postoj 

k alternativním a tradičním způsobům vzdělávání i nárocích na děti. Názory na politiku obce se 

však významně liší, kdy v tradiční mateřské škole si spolupráci chválí s pár výhradami, v lesní 

mateřské škole i přes původní rozpaky si spolupráci také chválí, a v poslední zkoumané instituci 

nechtějí s obcí na základě různých zkušeností nijak spolupracovat. Toto se velmi odrazilo  

i při zkoumání jejich přiřazení k jednotlivým faktorům.  

Ředitelka tradiční mateřské školy, ačkoliv byla zakládajícím členem, se neztotožňuje 

s pro-alternativními představami vzdělávání dětí. Statistickým programem byla určena jako 

respondent faktoru „tradiční kolektivní“. Se zbývajícími dvěma faktory mírně sympatizuje. „Víte 

ty nadstandardy, ono hodně lidí se o to snaží, ale někdy je standart lepší, než nadstandard, 

protože se mnoha školkám jejich záměr nezdaří, a pak je to naopak horší.“ 

Ředitelka alternativní mateřské školy, tedy ta, která se rozhodla přerušit kontakt s obcí, 

byla i ve svých postojích nejvíce nakloněna faktoru „nezainteresovaní“. S ostatními faktory se 

dále nijak neztotožňovala, naopak byla proti nim vyhraněná. 

Ředitelka lesní mateřské školy se naopak vyhraňovala vůči postoji „nezainteresovaní“, se 

kterým nesouhlasila, ostatní perspektivy pro ni byly přijatelné. Do jedné konkrétní perspektivy se 

však nezařadila. „Alternativní školy určitě mohou být stejně kvalitní, jako ty tradiční. Moc se  

od sebe neliší, vždy záleží na osobách, které jsou u toho přítomné.“ 
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8 Hodnoty a přesvědčení zastupitele obce D. 
 

Starosta obce D. je ve své funkci již od roku 2006. V posledním volebním období byl 

zvolen jako nezávislý kandidát na kandidátce místní strany. Starosta obce vyjádřil celkovou 

spokojenost se stavem předškolního vzdělání ve své obci. Všem mateřským školám se snaží co 

nejvíce vycházet vstříc.  

Nevýhody v současném nastavení předškolního vzdělávání vidí hlavně ve dvou faktech. 

První je určování ředitele mateřské školy. Starosta by preferoval volnější výběr, kdy je velmi 

omezen legislativou ze strany státu ohledně požadovaného vzdělání a kvalifikace na tuto funkci. 

Druhou nevýhodou je současné financování předškolního vzdělávání, kdy jako obec sídlící  

u hlavního města má v posledních letech veliký přísun mladých rodin s dětmi, kdy poptávka  

po mateřské škole založené obcí významně převyšuje nabídku. Ačkoliv obec již několik let žádá 

o finanční dotaci nejen od státu, ale i z Evropských fondů, jejich žádost byla zatím vždy 

zamítnuta. Tento rok nebylo přijato 26 místních dětí. Dle prognózy starosty se navíc bude situace 

ještě zhoršovat. Toto je příčinou nejednoho sporu s občany, kdy z jejich strany dochází 

k nepochopení této situace a nemožnosti zastupitelstva s touto situací jakkoliv naložit.  

Nemožnost přijmout děti do tradiční mateřské školy dle názoru starosty výrazně zvětšuje 

nerovnosti mezi rodinami, kdy někteří mají dostatek financí pro zajištění soukromé školky jiní 

naopak. Děti tak nemají stejné podmínky pro vykročení do života.  

Na politice státu ohledně mateřských škol mu také vadí, že mezi nimi panují významné 

legislativní rozdíly. Alternativní školy nemusí děti nijak vychovávat, mít osnovy, či se starat  

o hygienické a technické nároky na provozní prostory. Děti se tam mohou pouze hlídat. Na 

druhou stranu v tradičních školách bývají dozorující orgány až příliš přísní. Pokud je na školu 

podána stížnost, mohou být ve školách kontroly i několikrát ročně, kdy musí přesně dodržovat 

předepsané osnovy. Zároveň, ačkoliv v obci existuje dětské centrum volného času, ve kterém je 

bazén, kam by děti mohly chodit plavat, z důvodu legislativy musí jezdit do veřejného bazénu, 

který je ve městě vzdáleném 10 kilometrů. 
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Starosta se dle vlastních slov snaží všech aktérům co nejvíce vycházet vstříc. Přesto tato 

situace není jednoduchá z důvodu anonymních stížností na všechny soukromě vlastněné mateřské 

školy. Na lesní mateřskou školu byly podávány stížnosti z důvodu obsazování veřejných prostor, 

na alternativní MŠ z důvodu hluku a zvýšeného pohybu aut v místě školky. 

Ačkoliv je starosta s celkovou situací v obci relativně spokojen, mnoho co se děje a co by 

mohlo být pro obec uděláno je dle jeho slov v rukou rodičů. 

Zastupitel není významně ani proti jednomu faktoru, tedy ani proti jedné představě, 

nejvíce sympatizuje s „tradiční kolektivní“ představou, která nejvíce odpovídá preferované 

politice v oblasti předškolního vzdělávání. 
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9 Politika předškolního vzdělávání a hodnoty a přesvědčení aktérů 

předškolního vzdělávání 
 

Tabulka výroků, které nebyly přiřazeny k žádným faktorům, jsou v příloze č. 11. Tyto 

výroky se týkaly převážně secondary aspects, tedy přesvědčení, které je velmi snadné změnit  

a nejčastěji se týkají různých konkrétních politik nebo nařízení.  

Výroky nereprezentující žádný postoj ani přesvědčení jsou „Předškolní vzdělávací systém 

je v České republice dobře nastaven“, „Obec nemá mnoho možností, jak předškolní politiku 

ovlivnit“ a „Alternativní školy by měly být využívány, až když rodič shledá, že se v tradiční 

škole jeho dítě nerozvíjí dostatečně. Poslední výrok, který nebyl označen za určující je  

„Do předškolního vzdělávání naše obec investuje dostatečný objem peněz“. 

V porovnání s předchozími čtyřmi faktory nejsou u žádného výroku sdíleny hodnoty  

a přesvědčení. Většina aktérů se u těchto výroků vyjádřila neutrálně, tedy nedokázali výroky 

přiřadit k pozitivní nebo negativní perspektivě. Zbytek aktérů hodnotil výroky mírně negativně, 

tedy s nimi nesouhlasili. 

Jelikož výroky zařazené do skupiny secondary aspects jsou ty, které se věnovali politice 

obce, je možné konstatovat, že se aktéři ve velké míře o politiku nezajímají nebo jim jejich život 

významně neovlivňuje. Jak již vyplynulo z předchozích rozhovorů, zkušenost s obecní politikou 

byla často negativní, kdy respondenti se poté rozhodli dále se nevměšovat či se o nic nesnažit. 

Případně jejich snaha vyzněla naprázdno. Významně se politice věnovala ředitelka P., která si 

také jako jediná spolupráci s obcí nemohla vynachválit.  

Obec D. je poměrně malá na to, aby lidé o sobě a o dění v obci vzájemně nevěděli. 

Mnoho respondentů mělo zkušenosti s pomluvami, někdy i aktivitou zaměřenou proti jejich 

chování (blokování příjezdových cest). Ačkoliv toto může být čistě sousedská nevraživost, která 

panuje na mnoha místech, respondenti někdy nechtějí do politiky zasahovat, aby se jejich jednání 

neobrátilo proti nim. Podle názorů mnoha je pak vedení obce velmi ovlivněno nejen pomluvami, 

ale i jednotlivými aktéry zasedajícími v radě obce, kteří na základě známosti se snaží prosadit 
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jeden postoj na úkor jiného. Ať už toto vychází z určitého přesvědčení, či z jiného popudu. Lidé 

si pro vlastní klid raději nechají „něco líbit“, než mít v místě bydliště problémy. 

Důvody neangažovanosti mohou být vysvětleny pomocí teorie participace, která se 

zabývá především třemi jejími příčinami. Aktéři buď participovat kvůli vlastním kapacitám  

a zdrojům nemohou, participovat nechtějí, nebo nemají vhodné sociální sítě, aby jejich 

participace byla úspěšná (Vráblíková 2009: 871-876). Zkoumání důvodů významné 

neangažovanosti, kterou tato práce odhalila, však není její náplní. 
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10 Závěr 
 

Tato práce se zabývala postoji aktérů ve vztahu k předškolnímu vzdělávání v obci D. 

Otázky, na které se snažila zodpovědět, se týkaly postojů a přesvědčení jednotlivých aktérů, 

kterými byli zastupitelé obce, ředitelé institucí zabývajících se kolektivní péčí o předškolní děti  

a rodiče zmíněných dětí. Další otázkou bylo, jak tyto postoje ovlivňují předškolní politiku 

v rámci zvolené municipality. 

Vzdělávání, které se již stalo nedílnou součástí života každého občana České republiky, je 

významně ovlivněno různými zákony a nařízeními ze strany státu. Působení mateřských škol,  

ve kterých se jednotlivec poprvé setkává s institucionalizovaným vzděláváním, se stalo 

neodmyslitelnou součástí vzdělávací soustavy. Tyto instituce jsou nejčastěji zakládány 

samosprávnými celky, které mají od státu svěřenou pravomoc k výkonu určitých činností. 

Obec D. byla zvolena nejen z důvodu své lokality, ale také na jejím území je provozováno 

více předškolních zařízení s rozdílným výchovným konceptem. Jsou to tradiční mateřská škola, 

soukromá alternativní MŠ a lesní mateřská škola. 

Odpovědi na výzkumné otázky byly zjišťovány kombinací kvalitativního  

a kvantitativního přístupu s použitím polostrukturovaných rozhovorů a metody Q. Celá práce 

byla teoreticky ukotvena teorií participace, která se věnuje důvodům, proč aktéři se angažují, 

případně neangažují v politice. Hlavními důvody pro neangažovanost je nedostatek vlastních 

zdrojů, jako jsou vzdělání a čas, zadruhé neochota participovat, či nedostatek vhodných 

sociálních sítí, které by participaci umožňovaly. Druhou teorií je investice do raného dětství, kdy 

bylo prokázáno, že náklady na poskytnutí vzdělání se v budoucnosti vrátí v podobě jedinců, kteří 

se o sebe dokáží postarat, stejně tak jako zapadnout do majoritní společnosti. Se zvyšujícím se 

věkem se náklady na vzdělávání a případnou převýchovu jedince, do kterého nebylo investováno, 

exponenciálně zvyšují. Hlavní teorií, na základě které byly jednotlivé postoje a přesvědčení 

roztříděny, byla teorie advokačních koalic Paula A. Sabatiera. Tato teorie nebyla používána jako 

celek, ale byla z ní vyjmuta část systému hodnot a přesvědčení. Tento systém má tři složky. Deep 

core beliefs, jako přesvědčení, která si jedinec osvojuje v dětství, a která se nejčastěji týkají 

postojů jako svoboda, rovnost atd. V této práci se nejčastěji odrazila v přesvědčení ohledně 
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rovného přístupu ke vzdělávání dětí a v šanci uspět jako jednotlivec ve snaze o ovlivnění 

jakékoliv úrovně politiky. Tato přesvědčení je velmi složité změnit. Druhou složkou policy core 

beliefs jsou přesvědčení týkající se nejčastěji různých konkrétnějších událostí. V této práci to byl 

nejčastěji rozdíl mezi tradičními a alternativními mateřskými školami. Ani tento typ přesvědčení 

není u aktérů snadné změnit. Poslední složkou, secondary aspects, jsou taková přesvědčení, která 

se týkají konkrétních nařízení či akcí. Tato přesvědčení je poměrně snadné změnit. 

Metoda Q odhalila celkem čtyři různé postoje k politice předškolního vzdělávání. První 

postoj byl nazván „Silně pro-alternativní“, ve kterém byli zařazeni všichni rodiče, jejichž děti 

dochází do lesní mateřské školy. U těchto respondentů nebyly odhaleny žádné deep core beliefs. 

Jejich jednání vycházelo z policy core beliefs, kdy hlavní myšlenkou bylo sympatizování 

s alternativními vzdělávacími postupy. Druhý postoj „Tradiční kolektivní“ je hluboce 

přesvědčen, že k dětem by se mělo přistupovat stejně. Rodina je také považována za velmi 

důležitou. Na úrovni policy core beliefs nejsou tito respondenti příliš nakloněni alternativním 

školám. Za hlavní aktéry tohoto faktoru byl určen starosta a ředitelka tradiční mateřské školy. 

Třetí postoj byl pojmenován „Nezainteresovaní“. Tito lidé se zajímají převážně o své potřeby,  

a ostatní věci nemají potřebu řešit, případně jsou přesvědčeni na úrovni deep core beliefs, že by 

jejich snažení nevedlo ke zdárnému konci. Zda jejich dítě bude vzděláváno tradičním, nebo 

alternativním způsobem není v jejich životech rozhodující. Tento postoj také zastávalo nejvíce 

respondentů. Poslední postoj „Tradiční individualističtí“ je v deep core beliefs velmi podobný 

„tradičním kolektivním“, kdy však respondenti jsou přesvědčeni, že nejde k dětem přistupovat 

stejně, ale na základě jejich individuálních schopností, dovedností a potřeb. Rodinu považují  

za nejvýznamnějšího aktéra ve vzdělávacím procesu dítěte. Na úrovni policy core beliefs 

s alternativními školami spíše nesouhlasí. 

Pokud jsem se zaměřila na jednotlivé aktéry, bylo zajímavé sledovat do které skupiny, 

případně skupin, se zařadili. Starosta nejvíce souhlasil s postojem „tradiční kolektivní“, vcelku 

nebyl však negativně zaměřen ani proti ostatním postojům. Ředitelka tradiční mateřské školy 

byla také respondentem postoje „tradiční kolektivní“, přesto měla negativní postoj proti  

pro-alternativnímu faktoru. Zbývající dvě ředitelky, obě z alternativních škol měly postoje přesně 

opačné, kdy ředitelka Z. souhlasila pouze s třetím postojem, a ředitelka P. s třetím postojem jako 

jediným nesouhlasila. Devět rodičů bylo určených, jako hlavní respondenti jednoho konkrétního 
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faktoru, a 8 rodičů jako aktéři, kteří nejsou přesvědčeni pouze o jednom postoji, ale o dvou či 

více. Nejčastěji postojem „Nezainteresovaní“ zkombinovaným s jiným.  

Výroky zaměřené na politiku a jednání obce ohledně předškolního vzdělávání byly aktéry 

nejčastěji označovány za něco, k čemu nevědí, jak se vyjádřit. Málokterý jedinec v rámci obce 

D., pokud je s její politikou nespokojený, je i ochotný se svou situací aktivně něco udělat. 

Celkově se dá říci, že politiku předškolního vzdělávání na lokální úrovni významně 

ovlivňuje aktuální situace. V rámci práce se ne všechny beliefs vykrystalizovali, realita je tedy 

mnohem složitější, než ukazuje zvolená teorie. 

Zkoumání postojů jistě patří v oblasti veřejné a sociální politiky k věcem, kterým by se 

měla věnovat pozornost. Tato práce se zaměřovala na postoje v rámci jedné obce u konkrétních 

institucí. Poskytovatelů služeb kolektivní péče o děti s různým zaměřením existuje v České 

republice více. Pokud by tedy tato problematika měla být dále zkoumána, měla by být pozornost 

zaměřena právě na tyto jiné instituce, případně by měla být rozšířena na jiné úrovně politiky. 
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Shrnutí 
 

Diplomová práce se věnuje postojům aktérů ve vztahu k  předškolnímu vzdělávání  

na lokální úrovni. Přesvědčení aktérů významně ovlivňují chod politiky na různých úrovních. 

Porozuměním postojů jako takových je možné lépe se v politice pohybovat a dosahovat úspěšné 

implementace. Cílem této diplomové práce bylo zjistit a porovnat postoje různých aktérů mající 

vliv na podobu předškolního vzdělávání na lokální úrovni. 

Použitá metodologie byla kombinací kvalitativního a kvantitativního přístupu, konkrétně 

polostrukturovaných rozhovorů a metody Q. Nejvýznamnější použitou teorií byla teorie Paula A. 

Sabatiera o advokačních koalicích, konkrétně systému hodnot a přesvědčení (beliefs), které autor 

rozdělil na tři typy deep core beliefs, policy core beliefs a secondary aspects. Druhá použitá 

teorie Jamese Heckmana se zabývá investicemi do raného dětství, mezi které patří i vzdělání. 

Poslední použitá teorie participace se věnuje důvodům, proč se občané zapojují či nezapojují  

do veřejného dění. 

Celkem byly odhaleny čtyři různé postoje. První postoj nazvaný „pro alternativní“ 

neukázal, z jakých deep core beliefs jednotliví aktéři vychází, přesto je zřejmé, že tito lidé 

sympatizují s alternativními vzdělávacími způsoby. Druhý postoj „tradiční kolektivní“ vychází 

z přesvědčení, že děti by měly mít stejné podmínky pro začátek do života, kdy ve státním 

vzdělávání spatřují to nejlepší, co jejich děti mohou dostat. Ve třetím postoji „nezainteresovaní“ 

zastávají aktéři názor, že je lepší se do politiky nevměšovat, jelikož to buď přinese problémy, 

nebo to nebude mít žádný efekt. Poslední postoj „tradiční kolektivní“ je také charakterizován 

vírou, že státní vzdělávání je nejlepší formou institucionálního vzdělávání, na rozdíl od druhého 

postoje však aktéři věří, že ke každému dítěti by se mělo přistupovat individuálně. 

Celkově se ukázalo, že realita je mnohem složitější, než zvolená teorie předkládá, jelikož 

některé beliefs se nevykrystalizovali. Další směr pokračování této práce vidím v zaměření  

na další instituce poskytující kolektivní péči o děti, či její rozšíření na jinou než lokální úroveň. 
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Summary 
 

This diploma thesis is focused on beliefs of actors in relation with preschool education at 

local level. Beliefs vastly influence policy at different levels. Understanding of beliefs can help to 

improve implementation or how politics is created. The aim of this thesis is to determine and 

compare beliefs of different actors with influence on preschool education at local level.  

Used methodology was a combination of qualitative and quantitative methods, 

specifically of semi-structured interviews and Q- methodology. The most significant theory is 

Paul A. Sabatier’s avocational coalitions, concretely system of beliefs which author divided into 

three type deep core beliefs, policy core beliefs and secondary aspects. The second used theory 

from James Heckman deals with investing into young children in which education has a 

significant place. The last used theory of participation pursues different reasons why citizens do 

or do not participate in public affairs.  

The first belief called „pro alternatives“ did not show deep core beliefs of actors. 

However it was obvious that these actors sympathize with alternative education principles. 

Second belief „traditional collective“ is based on conviction that children should have the same 

conditions for the beginning of their lives. The state education is the best what is for children 

offered. The third belief „not interested“ are actors convicted not to participate in any level of 

politics. They believe it can cause either trouble or it will not have any effect. The last belief 

„traditional individualistic” is characterized with a belief that state form of education is the best 

what can be provided to children. On contrary with belief „traditional collective“ these actors are 

persuaded that every child should have individual care. 

All in all it was proved that reality is much more complicated then chosen theories say. 

Some of the beliefs were not clear. Continuing of this paper I see in focus on other institution 

offering preschool care and education or its enlargement to other than local levels.  
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14 Přílohy 
 

Příloha č. 1 

Výzkumný nástroj a příklad vyplněné metody Q 

Otázky pro rodiče dětí navštěvující mateřskou školu 

o Jak se Vám líbí v této školce? 

o Jak dlouho již navštěvujete tuto školku? 

o Zkoušeli jste i jiné zařízení? 

o Co očekáváte od mateřské školy? 

o Na základě čeho jste si školku vybírali?  

o Co si myslíte o alternativních a tradičních způsobech vzdělávání? 

o Zajímáte se o politiku obce?  

 Jak byste zhodnotil/a situaci ohledně předškolního vzdělávání v D.? 

o Pokusili jste se někdy ovlivnit politiku předškolního vzdělávání? 

o Je ještě něco, co byste chtěli doplnit? 

 

Otázky pro ředitele mateřských škol 

o Jak jste si vybírala své povolání? 

o Z jakého důvodu jste založili tuto školku? (Jen pro alternativu) 

o Co si myslíte o alternativních a tradičních způsobech vzdělávání? 

o Jaké schopnosti a dovednosti chcete, aby dítě při opuštění Vaší školky umělo? 

o Co si myslíte o politice obce? (spolupráce, samostatná aktivita, konkrétní nařízení, 

pravomoci, přínos pro školu) 

o Pokusili jste se někdy ovlivnit obecní politiku předškolního vzdělávání? 

o Jak byste zhodnotil/a situaci ohledně předškolního vzdělávání v D.? 

o Je ještě něco, co byste chtěli doplnit? 
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Otázky pro zastupitele obce D. 

o Jak jste se dostal/a ke svému povolání? 

o Jaké cíle máte stanovené v politice předškolního vzdělávání? 

o Co si myslíte o alternativních a tradičních způsobech vzdělávání? 

o Jaké schopnosti a dovednosti by dle Vašeho ideálu měly ovládat děti, které 

vychází z různých mateřských škol? 

o Jak byste zhodnotili komunikaci se všemi institucemi nabízejícími předškolní 

vzdělávání? 

o Jak byste zhodnotili pravomoci obce v oblasti předškolního vzdělávání? 

o Jaké kroky byly v poslední době podniknuty ve spojení s předškolní politikou? 

o Jak byste zhodnotil/a situaci ohledně předškolního vzdělávání v této obci? 

o Je ještě něco, co byste chtěli doplnit? 
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Příloha č. 2 

Ukázka rozhovoru Respondentka B. (alternativní mateřská škola) 

 Jak se Vám líbí v této školce? 

Ve školce se nám líbí moc. 

 Jak dlouho již navštěvujete tuto školku? 

Nyní to budou už dva roky. 

   Abych ve 

společnosti 
dosáhl nějaké 

změny, není 

možné, abych to 
dělal sám/a 

 

   

  Vzdělávání by 

mělo být 
přizpůsobeno 

moderní době 

 

Obec nemá 

mnoho 
možností, jak 

předškolní 

politiku ovlivnit 
 

Většina 

tradičních 
mateřských škol 

má oproti 

většině 
alternativním 

nepřátelské 

prostředí 
 

 

 Obec dělá 

v oblasti 
předškolního 

vzdělávání 

maximum 
 

Komunální politici 

jsou velmi omezení 
ve svých 

pravomocích 

 

Nezáleží na tom, 

jestli dítě chodí 
do tradiční nebo 

alternativní 

školy, důležité 
je, aby bylo 

v kolektivu 

 

Je důležité, aby 

ve školkách byl 
pedagogicky 

vzdělaný 

personál  
 

Povinností obce je 

vytvoření 
podmínek pro 

přijetí všech dětí 

do předškolního 
vzdělávání 

 

 

Předškolní 
vzdělávací systém 

je v České 
republice dobře 

nastaven 

 

Je důležité, aby 
školka byla 

vybavena 
dostatečným 

množstvím 

pomůcek 
 

Aby bylo dítě 
spokojené, musí se 

vybrat taková 
mateřská škola, 

která mu bude 

vyhovovat 
 

Při odchodu 
z mateřské školy 

by všechny děti 
měly mít stejné 

schopnosti a 

dovednosti 
 

Zajištění míst 
v mateřských 

školách by mělo 
být 

v kompetenci 

státu, nikoli 
obce 

 

Alternativní školy 
nemohou 

dosahovat stejných 
kvalit, jako tradiční 

mateřské školy 

 

Alternativní školy 
by měly být 

využívány, až když 
rodič shledá, že se 

v tradiční škole 

jeho dítě nerozvíjí 
dostatečně 

 

Je důležité, aby se 

ke všem dětem 
přistupovalo 

stejně 

 

Mateřská škola 

je jen doplněním 
výchovy 

v rodině 

 

Alternativní 

mateřské školy 
vždy nabízejí 

určitý nadstandard 

 

Je důležité, aby 

ve školkách byly 
dodržovány 

hygienické 

předpisy 
 

Do předškolního 

vzdělávání naše 
obec investuje 

dostatečný 

objem peněz 
 

Školka není o 

hlídání, ale o 
vzdělávání 

 

Alternativní školy 

jen tahají z rodičů 
peníze 

 

Důrazně 

souhlasím 

Souhlasím Spíše souhlasím Nevím, nemám 

názor 

Spíše 

nesouhlasím 

Nesouhlasím Důrazně 

nesouhlasím 
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 Na základě čeho jste si školku vybírali?  

No my jsme hledali jinou, než státní školku. To bylo hlavně proto, že jsme očekávali, že 

v soukromé školce bude nižší počet dětí. A nižší počet dětí rovnalo se pro nás, že učitelky budou 

mít větší čas na ty děti, a že to nebude o hlídání, ale spíš o to, že se jim budou věnovat, vzdělávat 

je, a hlavně že i ty děti budou mít mezi sebou větší možnost utvořit si vzájemné vztahy. Tak to 

byl ten hlavní důvod. A ten druhý, i když jsme hledali tu školku, tak i prostředí. Jak ta školka 

vypadá, jaké má zázemí a tak. 

 Zkoušeli jste i jiné zařízení? 

No, ono to nebylo moc. Byl to tedy tady v alternativní MŠ a potom to byla, bohužel si 

nevzpomenu na ten název, ale byla ve vedlejší obci. Takže v podstatě jen dvě školky a 

alternativní MŠ se nám líbila více. A pak klasická mateřská škola, ale tam jsme nevydrželi 

dlouho. 

 Jsou Vaše nároky na školku naplňovány? 

Já bych řekla z devadesáti procent. Jako všude se něco najde, co člověku nesedne, ale 

z devadesáti procent. Je to dobrý. 

 Proč jste nechtěli do tradiční mateřské školy? 

To byl hlavně důvod, protože náš syn byl v tradiční školce rok a nelíbilo se nám tam. No jak jsem 

říkala, bylo tam tak dvacet dětí, jedna učitelka, a opravdu to se z té učitelky stává jenom hlídačka. 

Tam o nic jiného nejde. To byl ten hlavní důvod no… 

 Co si myslíte o alternativních školách? 

Já jsem se dívala i na Waldorfské školky, ale ty bohužel v našem okolí nebyly, a kde jsou, tak to 

je na Praze 6, což z důvodu dojíždění úplně padlo. A to samé bylo s Montessori, ale kdyby ta 

možnost byla, tak určitě Waldorfskou nebo Montessori. Tu lesní školku bychom úplně asi 

nevybrali, protože já jsem se potom dozvěděla, že v D. je i lesní školka, ale to úplně není ono, já 

tam zas potřebuju to zázemí. Jakože, jsou ty děti venku za každého počasí, ono je to fajn, ale na 

druhou stranu někdy to dítě je jakoby, neříkám nemocný, to ho do školky nedáváte, ale prostě 

nechcete, aby bylo celou dobu venku. A děcko by podle mě mělo být i doma. Myslím v místnosti, 
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v interiéru, jelikož mu to taky něco dává. Ona ta lesní školka má nějaké zázemí, myslím, že stan, 

ale něco takového jsem četla, že tam je, ale to opravdu není pro mě. Takže lesní školku říkám, že 

ne, ale Waldorfská a Montessori určitě ano, ale taky je to o tom, jaký tam jsou učitelky. Oni 

někde napíšou Montessori a ve finále to s tím nemá nic společného. 

 Zajímáte se o politiku obce?  

Přiznám se, že úplně ne. 

 Pokusili jste se někdy ovlivnit politiku předškolního vzdělávání? 

Nikdy mě nic tak nevadilo, nebo mě netrápilo, abych se musela angažovat. 

 Je ještě něco, co byste chtěli doplnit? 

Už mě nic nenapadá. 

 

Příloha č. 3 

Korelační matice mezi jednotlivými respondenty 

 

čísl

o 

Název\čís

lo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Starosta 10
0 

41 43 -7 54 60 28 -1 35 7 34 28 16 13 25 19 9 -
19 

4 15 57 

2 Ředitelka 

P. 

41 10

0 

26 -

25 

0 60 28 -7 32 -7 21 4 -1 28 6 -6 1 -

28 

29 28 22 

3 Ředitelka 

O. 

43 26 10

0 

-3 43 51 38 31 37 25 19 24 10 16 22 0 13 0 22 -3 47 

4 Responde
ntka O. 

-7 -
25 

-3 10
0 

7 -
25 

15 56 25 49 25 10 43 13 35 32 32 28 32 22 35 

5 Responde

nt P. 

54 0 43 7 10

0 

12 9 6 -7 25 -

19 

-1 10 -

13 

12 -1 4 3 -7 -

21 

38 

6 Responde

ntka B. 

60 60 51 -

25 

12 10

0 

21 1 51 -4 51 24 19 43 9 -

19 

-

18 

-

28 

7 7 46 

7 Responde

ntka P. 

28 28 38 15 9 21 10

0 

41 50 31 13 -

12 

38 35 41 46 53 25 63 63 19 

8 Responde

ntka V. 

-1 -7 31 56 6 1 41 10

0 

47 74 16 19 60 16 19 19 19 24 60 53 51 

9 Responde

nt K. 

35 32 37 25 -7 51 50 47 10

0 

44 65 16 57 43 38 37 37 40 49 59 47 

10 Ředitelka 
Z. 

7 -7 25 49 25 -4 31 74 44 10
0 

25 9 65 6 19 24 19 44 26 28 22 

11 Responde

ntka M. 

34 21 19 25 -

19 

51 13 16 65 25 10

0 

22 44 41 32 -4 -9 7 13 24 25 

12 Responde

nt M. 

28 4 24 10 -1 24 -

12 

19 16 9 22 10

0 

16 3 -4 -1 -

16 

-

24 

-

18 

-

12 

37 
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13 Responde

nt A. 

16 -1 10 43 10 19 38 60 57 65 44 16 10

0 

15 47 22 22 43 44 41 35 

14 Responde
ntka N. 

13 28 16 13 -
13 

43 35 16 43 6 41 3 15 10
0 

22 -6 6 19 26 34 13 

15 Responde

nt L. 

25 6 22 35 12 9 41 19 38 19 32 -4 47 22 10

0 

50 62 53 47 32 22 

16 Responde

ntka L. 

19 -6 0 32 -1 -

19 

46 19 37 24 -4 -1 22 -6 50 10

0 

90 35 34 40 24 

17 Responde
ntka S. 

9 1 13 32 4 -
18 

53 19 37 19 -9 -
16 

22 6 62 90 10
0 

44 47 47 24 

18 Responde

ntka K. 

-

19 

-

28 

0 28 3 -

28 

25 24 40 44 7 -

24 

43 19 53 35 44 10

0 

25 25 -

15 
19 Responde

ntka D. 

4 29 22 32 -7 7 63 60 49 26 13 -

18 

44 26 47 34 47 25 10

0 

78 31 

20 Responde
nt J. 

15 28 -3 22 -
21 

7 63 53 59 28 24 -
12 

41 34 32 40 47 25 78 10
0 

28 

21 Responde

ntka A. 

57 22 47 35 38 46 19 51 47 22 25 37 35 13 22 24 24 -

15 

31 28

  

10

0 

 

 

Příloha č. 4. 

Faktorová matice, kde X určuje definující respondenty 

  1 2 3 4 

1 Starosta 0.0274 0.8745X 0.1218 0.1239 

2 Ředitelka P. 0.1789 0.4385 -0.0890 0.4165 

3 Ředitelka O. -0.0532 0.5733X 0.2578 0.1401 

4 Respondentka 

O. 

0.0160 -0.1086 0.6132X -0.1529 

5 Respondent P. -0.1433 0.4141 0.1748 -0.3574 

6 Respondentka 

B. 

-0.1781 0.7272 0.0257 0.6347 

7 Respondentka 

P. 

0.5403 0.2607 0.4427 0.1690 

8 Respondentka 

V. 

-0.0344 0.0615 0.7974X -0.1219 

9 Respondent K. 0.1798 0.2075 0.6680 0.6082 

10 Ředitelka Z. -0.1429 -0.0214 0.7782X -0.0866 

11 Respondentka 

M. 

-0.1887 0.0722 0.4252 0.5899X 

12 Respondent 

M. 

-0.3646 0.2613 0.1497 0.0226 

13 Respondent A. -0.0187 -0.0172 0.7969X 0.1630 

14 Respondentka 

N. 

0.1348 0.0574 0.2211 0.5321X 

15 Respondent L. 0.4056 0.1139 0.4899X 0.1495 

16 Respondentka 

L. 

0.5899X 0.0796 0.3807 -0.1859 

17 Respondentka 0.7992X 0.1256 0.3699 -0.1406 
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S. 

18 Respondentka 

K. 

0.2963 -0.3091 0.4721 -0.0388 

19 Respondentka 

D. 

0.5372 0.0951 0.5206 0.0803 

20 Respondent J. 0.5009 -0.0073 0.4852 0.2868 

21 Respondentka 

A. 

-0.1211 0.6137X 0.4980 0.0120 

 

 

Příloha č. 5 

Hodnoty faktorů Q-třídění pro každý výrok  

Číslo výroku Výrok Factor Arrays 1 Factor Arrays 2 Factor Arrays 3 Factor Arrays 4 

1 Je důležité, aby se ke 

všem dětem přistupovalo 

stejně 

2 1 3 -2 

2 Mateřská škola je jen 

doplněním výchovy v 

rodině 

-2 3 -1 1 

3 Alternativní mateřské 

školy vždy nabízejí určitý 

nadstandard 

3 -3 -1 0 

4 Je důležité, aby ve 

školkách byly dodržovány 

hygienické předpisy 

1 1 3 1 

5 Do předškolního 

vzdělávání naše obec 

investuje dostatečný 

objem peněz 

-2 -1 0 0 

6 Školka není o hlídání, ale 

o vzdělávání 
3 1 2 -1 

7 Alternativní školy jen 

tahají z rodičů peníze 
0 3 -2 -2 

8 Abych ve společnosti 

dosáhl nějaké změny, není 

možné, abych to dělal 

sám/a 

-1 -1 1 0 

9 Předškolní vzdělávací 

systém je v České 

republice dobře nastaven 

0 -2 0 -2 

10 Vzdělávání by mělo být 

přizpůsobeno moderní 

době 

1 2 0 1 

11 Obec dělá v oblasti 

předškolního vzdělávání 

maximum 

1 2 -3 -1 

12 Je důležité, aby školka 

byla vybavena 

dostatečným množstvím 

pomůcek 

0 1 2 3 

13 Komunální politici jsou 

velmi omezení ve svých 

pravomocích 

-2 0 0 0 

14 Zajištění míst v 

mateřských školách by 

mělo být v kompetenci 

státu, nikoli obce 

-3 -2 -1 0 

15 Aby bylo dítě spokojené, 

musí se vybrat taková 

mateřská škola, která mu 

bude vyhovovat 

2 0 1 2 

16 Alternativní školy 

nemohou dosahovat 

stejných kvalit, jako 

tradiční mateřské školy 

-3 -1 -3 2 

17 Povinností obce je 2 0 -1 2 
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vytvoření podmínek pro 

přijetí všech dětí do 

předškolního vzdělávání 

18 Je důležité, aby ve 

školkách byl pedagogicky 

vzdělaný personál 

0 2 2 3 

19 Při odchodu z mateřské 

školy by všechny děti 

měly mít stejné 

schopnosti a dovednosti 

0 -1 1 -1 

20 Obec nemá mnoho 

možností, jak předškolní 

politiku ovlivnit 

-1 -2 -2 -3 

21 Většina tradičních 

mateřských škol má 

oproti většině 

alternativním nepřátelské 

prostředí 

1 -3 0 -3 

22 Nezáleží na tom, jestli 

dítě chodí do tradiční 

nebo alternativní školy, 

důležité je, aby bylo v 

kolektivu 

-1 0 1 1 

23 Alternativní školy by 

měly být využívány, až 

když rodič shledá, že se v 

tradiční škole jeho dítě 

nerozvíjí dostatečně 

-1 0 -2 -2 

 

Příloha č. 6. 

 

Hodnoty Q-třídění pro výroky rozdělené podle míry souhlasu a nesouhlasu 

 

Číslo výroku Výrok Factor Arrays 1 Factor Arrays 2 Factor Arrays 3 Factor Arrays 4 

20 Obec nemá mnoho 

možností, jak předškolní 

politiku ovlivnit 

-1 -2 -2 -3 

23 Alternativní školy by 

měly být využívány, až 

když rodič shledá, že se 

v tradiční škole jeho dítě 

nerozvíjí dostatečně 

-1 0 -2 -2 

9 Předškolní vzdělávací 

systém je v České 

republice dobře nastaven 

0 -2 0 -2 

5 Do předškolního 

vzdělávání naše obec 

investuje dostatečný 

objem peněz 

-2 -1 0 0 

10 Vzdělávání by mělo být 

přizpůsobeno moderní 

době 

1 2 0 1 

22 Nezáleží na tom, jestli 

dítě chodí do tradiční 

nebo alternativní školy, 

důležité je, aby bylo v 

kolektivu 

-1 0 1 1 

13 Komunální politici jsou 

velmi omezení ve svých 

pravomocích 

-2 0 0 0 

15 Aby bylo dítě spokojené, 

musí se vybrat taková 

mateřská škola, která mu 

bude vyhovovat 

2 0 1 2 

4 Je důležité, aby ve 

školkách byly 

dodržovány hygienické 

předpisy 

1 1 3 1 

19 Při odchodu z mateřské 

školy by všechny děti 
0 -1 1 -1 
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měly mít stejné 

schopnosti a dovednosti 

8 Abych ve společnosti 

dosáhl nějaké změny, 

není možné, abych to 

dělal sám/a 

-1 -1 1 0 

18 Je důležité, aby ve 

školkách byl 

pedagogicky vzdělaný 

personál 

0 2 2 3 

14 Zajištění míst v 

mateřských školách by 

mělo být v kompetenci 

státu, nikoli obce 

-3 -2 -1 0 

17 Povinností obce je 

vytvoření podmínek pro 

přijetí všech dětí do 

předškolního vzdělávání 

2 0 -1 2 

6 Školka není o hlídání, ale 

o vzdělávání 
3 1 2 -1 

12 Je důležité, aby školka 

byla vybavena 

dostatečným množstvím 

pomůcek 

0 1 2 3 

21 Většina tradičních 

mateřských škol má 

oproti většině 

alternativním nepřátelské 

prostředí 

1 -3 0 -3 

16 Alternativní školy 

nemohou dosahovat 

stejných kvalit, jako 

tradiční mateřské školy 

-3 -1 -3 2 

1 Je důležité, aby se ke 

všem dětem přistupovalo 

stejně 

2 1 3 -2 

2 Mateřská škola je jen 

doplněním výchovy v 

rodině 

-2 3 -1 1 

7 Alternativní školy jen 

tahají z rodičů peníze 
0 3 -2 -2 

11 Obec dělá v oblasti 

předškolního vzdělávání 

maximum 

1 2 -3 -1 

3 Alternativní mateřské 

školy vždy nabízejí 

určitý nadstandard 

3 -3 -1 0 

 

Příloha č. 7 

 

Určující výroky pro faktor 1 

 (* indikuje význam P < .01) 

 

Číslo 

výroku 

Výrok Q-SV-

faktor 

1 

Z-

SCR 

faktor 

1 

Q-SV 

faktor 

2 

Z-

SCR 

faktor 

2 

Q-SV 

faktor 

3 

Z-

SCR 

faktor 

3 

Q-SV 

faktor 

4 

Z-

SCR 

faktor 

4 

3 Alternativní 

mateřské 

školy vždy 

nabízejí 

určitý 

3 1.58* -3 -1.87 -1 -0.86 0 -0.07 
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nadstandard 

21 Většina 

tradičních 

mateřských 

škol má 

oproti 

většině 

alternativním 

nepřátelské 

prostředí 

1 0.58 -3 -1.62 0 -0.35 -3 -1.35 

7 Alternativní 

školy jen 

tahají z 

rodičů 

peníze 

0 -0.00 3 1.55 -2 -1.24 -2 -1.05 

18 Je důležité, 

aby ve 

školkách byl 

pedagogicky 

vzdělaný 

personál 

0 -0.00* 2 1.31 2 1.17 3 1.72 

13 Komunální 

politici jsou 

velmi 

omezení ve 

svých 

pravomocích 

-2 -1.16 0 -0.23 0 -0.14 0 0.07 

 

 

Příloha č. 8 

 

Určující výroky pro faktor 2 

Číslo 

výroku 

Výrok Q-

SV-

faktor 

1 

Z-SCR 

faktor 

1 

Q-SV 

faktor 

2 

Z-SCR 

faktor 

2 

Q-SV 

faktor 

3 

Z-SCR 

faktor 

3 

Q-SV 

faktor 

4 

Z-SCR 

faktor 

4 

7 Alternativní 

školy jen 

tahají z 

rodičů 

peníze 

0 -0.00 3 1.55* -2 -1.24 -2 -1.05 

2 Mateřská 

škola je jen 

doplněním 

výchovy v 

rodině 

-2 -1.33 3 1.53* -1 -0.69 1 0.30 

6 Školka není 

o hlídání, ale 

o vzdělávání 

3 1.58 1 0.42 2 1.38 -1 -0.44 

1 Je důležité, 2 1.33 1 0.35 3 1.57 -2 -0.98 
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aby se ke 

všem dětem 

přistupovalo 

stejně 

3 Alternativní 

mateřské 

školy vždy 

nabízejí 

určitý 

nadstandard 

3 1.58 -3 -1.87* -1 -0.86 0 -0.07 

 

 

 

Příloha č. 9 

 

Určující výroky pro faktor 3 

 

Číslo 

výroku 

Výrok Q-

SV-

faktor 

1 

Z-SCR 

faktor 

1 

Q-SV 

faktor 

2 

Z-SCR 

faktor 

2 

Q-SV 

faktor 

3 

Z-SCR 

faktor 

3 

Q-SV 

faktor 

4 

Z-SCR 

faktor 

4 

4 Je důležité, 

aby ve 

školkách 

byly 

dodržovány 

hygienické 

předpisy 

1 0.58 1 0.99 3 1.78 1 0.37 

8 Abych ve 

společnosti 

dosáhl 

nějaké 

změny, není 

možné, 

abych to 

dělal sám/a 

-1 -0.41 -1 -0.78 1 0.89 0 -0.00 

21 Většina 

tradičních 

mateřských 

škol má 

oproti 

většině 

alternativním 

nepřátelské 

prostředí 

1 0.58 -3 -1.62 0 -0.35 -3 -1.35 

17 Povinností 

obce je 

vytvoření 

podmínek 

2 1.16 0 0.33 -1 -0.50 2 1.28 
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pro přijetí 

všech dětí do 

předškolního 

vzdělávání 

3 Alternativní 

mateřské 

školy vždy 

nabízejí 

určitý 

nadstandard 

3 1.58 -3 -1.87 -1 -0.86 0 -0.07 

 

 

Příloha č. 10 

 

Určující výroky pro faktor 4 

 

 

Číslo 

výroku 

Výrok Q-

SV-

faktor 

1 

Z-SCR 

faktor 

1 

Q-SV 

faktor 

2 

Z-SCR 

faktor 

2 

Q-SV 

faktor 

3 

Z-SCR 

faktor 

3 

Q-SV 

faktor 

4 

Z-SCR 

faktor 

4 

16 Alternativní 

školy 

nemohou 

dosahovat 

stejných 

kvalit, jako 

tradiční 

mateřské 

školy 

-3 -1.74 -1 -0.77 -3 -1.38 2 0.74* 

2 Mateřská 

škola je jen 

doplněním 

výchovy v 

rodině 

-2 -1.33 3 1.53 -1 -0.69 1 0.30 

14 Zajištění 

míst v 

mateřských 

školách by 

mělo být v 

kompetenci 

státu, nikoli 

obce 

-3 -1.58 -2 -0.89 -1 -0.64 0 0.24 

3 Alternativní 

mateřské 

školy vždy 

nabízejí 

určitý 

3 1.58 -3 -1.87 -1 -0.86 0 -0.07 
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nadstandard 

6 Školka není 

o hlídání, ale 

o vzdělávání 

3 1.58 1 0.42 2 1.38 -1 -0.44 

1 Je důležité, 

aby se ke 

všem dětem 

přistupovalo 

stejně 

2 1.33 1 0.35 3 1.57 -2 -0.98* 

 

 

Příloha č. 11 

 

Výroky, které nebyly přiřazeny k žádným faktorům  

Číslo 

výroku 

Výrok Q-

SV-

faktor 

1 

Z-SCR 

faktor 

1 

Q-SV 

faktor 

2 

Z-SCR 

faktor 

2 

Q-SV 

faktor 

3 

Z-SCR 

faktor 

3 

Q-SV 

faktor 

4 

Z-SCR 

faktor 

4 

5 Do 

předškolního 

vzdělávání 

naše obec 

investuje 

dostatečný 

objem peněz 

-2 -0.99 -1 -0.74 0 -0.11 0 -0.00 

9* Předškolní 

vzdělávací 

systém je v 

České 

republice 

dobře 

nastaven 

0 -0.17 -2 -0.89 0 -0.31 -2 -0.98 

20* Obec nemá 

mnoho 

možností, 

jak 

předškolní 

politiku 

ovlivnit 

-1 -0.75 -2 -1.09 -2 -0.90 -3 -1.42 

23* Alternativní 

školy by měly 

být 

využívány, až 

když rodič 

shledá, že se v 

tradiční škole 

jeho dítě 

nerozvíjí 

dostatečně 

-1 -0.58 0 -0.33 -2 -0.87 -2 -1.11 

 


