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ABSTRAKT

Diplomová práce se věnuje genderovým aspektům rodičovské volby klasické a 

Montessori mateřské školy. Teoretická část práce se věnuje tématům spojeným jednak 

s genderovou identitou a jejím vývojem a jednak s předškolním obdobím, které je 

popisováno především z hlediska genderu. Vzhledem k tomu, že důležitou součástí dětství 

jsou hračky, i jim se teoretická část práce věnuje a zkoumá jejich genderovanost. Jako

jeden z možných přístupů k dětem je nabízena genderová rovnost ve výchově a vzdělávání. 

Velký prostor zaujímá v teoretické části Montessori metoda výchovy a vzdělávání. Práce 

také srovnává Montessori mateřské školy s mateřskými školami klasickými. 

Výzkum diplomové práce je založen na kvalitativní analýze rozhovorů s matkami 

dětí v předškolním a mladším školním věku. Tato analýza jde napříč všemi rozhovory a 

hledá a následně porovnává společné kategorie. Z výzkumu vzešlo, že matky při výběru 

mateřské školy pro své dítě nezohledňují formu genderové socializace v mateřské škole. 

Alternativní mateřskou školu volí častěji matky dětí, které ve svém působení na dítě 

uplatňují prvky genderově citlivé výchovy. Matky, které vybírají pro své dítě Montessori 

mateřskou školu, mají více konkrétních a jasněji definovaných kritérií výběru, než matky 

vybírající klasickou mateřskou školu.

Klíčová slova: gender, genderová identita, socializace, výchova, vzdělávání, hračky, 

dětská hra, genderová rovnost, genderová citlivost, Montessori.

ABSTRACT

The thesis deals with gender aspects of parental choice of common and Montessori 

kindergarten. The theoretical part focuses on topics related to both gender identity and its 

development and with the preschool period, which is described primarily in terms of 

gender. Given that important parts of childhood are toys, the theoretical part also focuses 

on the gender aspect and explores it. Gender equality is offered as one of the possible 

approaches to children upbringing and education. The Montessori method of education 

occupies a large space of the theoretical part. The thesis also compares Montessori 

kindergartens with common kindergartens.
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Research of the thesis is based on a qualitative analysis of interviews with mothers of 

children in the pre-school and early school age. This analysis goes through all the 

interviews. It searches and then compares common categories. The research shows that 

parents choosing a kindergarten for their child do not reflect forms of gender socialization 

in the kindergarten. Alternative kindergarten is often chosen by parents of children who 

apply elements of gender-sensitive education in their upbringing. Parents, who chose child 

Montessori kindergarten for their child, have more specific and clearly defined selection 

criteria than parents collecting common kindergarten.

Keywords: gender, gender identity, socialization, upbringing, education, toys, 

children's game, gender equality, gender sensitivity, Montessori.
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1 ÚVOD

Téma své diplomové práce jsem si primárně volila podle toho, co mne zajímá i 

v osobním životě a co je mi blízké. Již od dob studia na Vyšší odborné škole jsem se 

zajímala o Montessori pedagogiku. Můj zájem o ni ještě vzrostl, když jsem se stala 

matkou. S narozením dcery a o tři roky později i syna jsem stále více vyhledávala 

informace o Montessori pedagogice, četla jsem několik knih a absolvovala několik 

seminářů na toto téma. Čím více jsem toho o Montessori principu výchovy a vzdělávání 

věděla, tím více jsem si začala uvědomovat, jaké předsudky o Montessori pedagogice ve 

společnosti kolují, a jak málo informací (navíc mnohdy zkreslených či dokonce 

nepravdivých) lidem stačí k tomu, aby si v lepším případě řekli, že Montessori není nic pro 

ně a nesháněli si o tomto principu výchovy a vzdělávání více informací, v horším případě 

aby tento princip odsoudili. 

Když jsem začala studovat genderová studia, dostal můj zájem o Montessori 

pedagogiku nový rozměr. Měla jsem osobní zkušenost s klasickými mateřskými školami, 

které přenášely genderové stereotypy a nejen genderovanost hraček, ale i komunikace 

učitelek s dětmi, která děti zatlačovala do rolí typických pro jejich gender a nedovolovala 

jim překročit hranice jejich genderu, se mi značně nelíbila. Proto jsem se rozhodla zjistit, 

jak jsou na tom s genderovou stereotypností Montessori mateřské školy. Tím bylo dané 

téma mé diplomové práce. 

Propojení Montessori pedagogiky a genderové tématiky mi přišlo zajímavé. V žádné 

z publikací, které jsem četla, jsem přímo nenarazila na otázku genderové ne/stereotypnosti 

tohoto principu. Na žádné z přednášek a žádném ze seminářů jsem explicitně neslyšela, že 

by Montessori pedagogika byla genderově neutrální či genderově citlivá. Rozhodla jsem se 

proto se na toto téma ve své diplomové práci zaměřit. Na základě toho, co jsem si o 

Montessori metodě výchovy a vzdělávání přečetla a co jsem měla možnost vidět v praxi, 

jsem nabyla dojmu, že Montessori pedagogika skutečně je, nebo by měla být, genderově 

neutrální. Předně v Montessori zařízeních nenajdeme klasické hračky, které jsou 

stereotypně děleny na holčičí a klučičí (panenky, auta, apod.). Každá z pomůcek se 

v prostředí Montessori mateřské školy vyskytuje jenom jednou, chlapcům i děvčatům jsou 

nabízeny stejné aktivity a stejné pomůcky. Některé aktivity, zejména aktivity praktického 

života, jako je péče o vlastní osobu, péče o okolní prostředí, aktivity z prostředí kuchyně a 

domácnosti by mohly být stereotypně považovány za holčičí činnosti. Přesto se jim však se 

stejným zájmem a stejnou intenzitou věnují i chlapci. Dále se domnívám, že rodiče, kteří 
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svou výchovou přenášejí genderové stereotypy, nezapíší své dítě (zejména svého syna) do 

mateřské školy, ve které bude (mnohdy s velkým nadšením) péct, utírat stolečky, chystat 

jídlo, pečovat o květiny apod. Předpokládám proto, že rodiče dětí z Montessori mateřských 

škol praktikují genderově citlivější výchovu než rodiče dětí z klasických mateřských škol. 

Z tohoto tvrzení vyplýval i můj další předpoklad, že děti těchto rodičů navštěvující 

Montessori mateřské školy budou v důsledku působení rodiny i mateřské školy méně 

genderově vyhraněné, než děti z klasických mateřských škol. Tento předpoklad mě vedl 

k prvotnímu tématu mé diplomové práce.

Původně jsem měla v plánu se ve své práci věnovat genderové vyhraněnosti dětí při 

výběru hraček. Za tímto účelem jsem chtěla provést dotazování na téma volby hraček

v běžných a Montessori mateřských školách. Ani jedna z vedoucích pracovnic všech 

zařízení, které jsem za účelem realizace svého výzkumu kontaktovala, mi však neumožnila 

v jejich zařízení výzkum provést. Musela jsem proto zaměření svého výzkumu změnit. 

Nakonec jsem si jako téma svého výzkumu vybrala rodičovskou volbu mateřské školy, a to 

částečně i proto, že jsem ve stejné době, kdy jsem vybírala zaměření svého výzkumu, řešila 

i výběr mateřské školy pro svou dceru. 

Má diplomová práce si klade za cíl zjistit, co všechno rodiče, resp. matky zvažují a 

zohledňují při výběru mateřské školy pro své dítě a podle čeho mateřskou školu pro své 

dítě vybírají. V souvislosti s tím se budu snažit zjistit i to, jak by rodiče reagovali na 

výroky pedagogických pracovníků/ic posilující u děvčat a chlapců genderově stereotypní 

chování typické pro jejich skupinu. Současně se ovšem také nenávodnými otázky 

nezmiňujícími explicitně tématiku genderu pokusím odkrýt, jaký je postoj rodičů 

k překračování hranic genderu jejich dítěte a zda je tento postoj rozdílný u dcer a u synů. 

Často se totiž setkáváme s tím, že u dívek jsou rodiče tolerantnější k překračování hranic 

jejich genderu a genderových rolí spojených s jejich pohlavím, než u chlapců. Úkolem 

výzkumu proto bude zjistit i to, zda výchova, kterou dotazované matky praktikují, je spíše 

výchovou přenášející genderové stereotypy, či naopak výchovou genderově citlivou.  Dále 

mne zajímá, jak matky hodnotí mateřské školy, které mají při výběru k dispozici a jaká

pozitiva či naopak negativa podle nich mají klasické a Montessori mateřské školy. Také 

bych ráda zjistila, jestli matky při svém výběru zvažují i to, jakou podobu má genderová 

socializace v nabízených mateřských školách a pokud ano, tak v jakých souvislostech nad 

tímto tématem přemýšlejí. Velký prostor jsem ve svém výzkumu věnovala hračkám, 

protože hračky jsou podle mého názoru v dětském věku podstatným ukazatelem toho, jak a 
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čím tráví děti svůj volný čas a také nám mnohé řeknou o tom, jakým způsobem je dítě 

socializováno. 

Diplomovou práci jsem rozdělila do dvou částí. Teoretická část se skládá z několika 

kapitol, přičemž v první kapitole se věnuji genderové identitě a jejímu vývoji. Vzhledem 

k tomu, že výzkum je zaměřen především na děti v předškolním věku, tématizuji v druhé 

kapitole teoretické části právě předškolní období. Toto období se snažím prozkoumat 

z pohledu genderu a stejně tak dětskou hru popisuji z pohledu její genderovanosti. Třetí 

kapitola definuje genderovou rovnost ve výchově a vzdělávání. Poměrně velký prostor 

zaujímá v mé diplomové práci kapitola věnovaná Montessori metodě výchovy a 

vzdělávání, která se stejně jako jiné kapitoly pro větší přehlednost dělí na dílčí 

podkapitoly.  Mezi nimi je jedna kapitola zaměřená taktéž na hračky, ovšem z pohledu 

Marie Montessori. V neposlední řadě jsem se v jedné z podkapitol snažila diskutovat 

genderovou neutrálnost Montessori pedagogiky. Další kapitola teoretické části srovnává 

klasické a Montessori mateřské školy. Protože můj výzkum je zaměřen na rodiče, resp. 

matky a jejich volbu mateřské školy pro jejich dítě/děti, je poslední kapitola věnována 

faktorům, které jsou pro rodiče při volbě mateřské školy důležité. 

Druhá část práce – část empirická – se nejprve zabývá metodologií výzkumu. V této 

kapitole blíže specifikuji, jaký můj výzkum je, jak jsem vybírala téma výzkumu, jaké cíle a 

výzkumné otázky jsem si v rámci svého výzkumu stanovila a jakou výzkumnou metodu 

používám. Dále v ní uvádím, podle čeho jsem si vybírala aktérky pro svůj výzkum, věnuji 

se popisu realizace rozhovorů a samozřejmě jsem neopomněla zmínit etické otázky s mým 

výzkumem související. Další kapitola empirické části je věnována analýze dat získaných 

výzkumem. Tato analýza napříč rozhovory hledá stejné kategorie, které se v rozhovorech 

vyskytují, a následně je vzájemně srovnává. Zároveň jsou tyto výsledky výzkumu 

komparovány s poznatky uvedenými v teoretické části práce. Závěrečná kapitola hledá 

odpovědi na výzkumné otázky a popisuje závěry výzkumu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1 Genderová identita a její vývoj

Rozdíly mezi muži a ženami, chlapci a děvčaty, jsou na první pohled patrné v mnoha 

oblastech každodenního života a jsou neoddiskutovatelné. Již od samého narození, nebo 

zřejmě ještě před ním, na dítě působí různé vnější vlivy. Lidé v okolí dítěte, počínaje 

rodiči, přistupují k dětem mužského a ženského pohlaví rozdílně. Co je vlastně příčinou 

rozdílů mezi muži a ženami? Dva protichůdné názory na původ genderu, a sice biologický 

determinismus a sociální konstruktivismus jsou blíže specifikovány v příloze č. I. 

Následující podkapitola se bude blíže věnovat genderové identitě a socializaci. 

2.1.1  Genderová identita, genderová socializace

V první řadě bych ráda pojmy genderová identita a genderová socializace blíže 

definovala. Strnadlová genderovou identitu definuje jako „naše vlastní hluboké 

přesvědčení a hluboce pociťované vědomí příslušnosti k jednomu nebo druhému genderu“ 

(Strnadlová, 2012: 8) a dále pokračuje, že tato identita se utváří na základě osobní 

zkušenosti s mužskou a ženskou existencí a u většiny lidí je v souladu s pohlavní identitou 

(Strnadlová, 2012). Janošová uvádí, že „genderová identita je vnitřní a ryze soukromou 

složkou osobnosti žen a mužů. Tvoří jí genderové atributy, které jedinec prožívá jako jemu 

vlastní.“ (Janošová, 2011: 7). Genderová identita je tedy velmi subjektivní. Každý/á z nás 

má jinou představu o tom, jaké vlastnosti by měl/a a chtěl/a mít, aby dostál/a svému 

genderu. 

Socializace je podle Renzetti a Curran „proces, jehož prostřednictvím si lidé 

předávají a vstřebávají společenské hodnoty a normy, včetně těch, které se týkají genderu“ 

(Renzetti, Curran, 2003: 93). Jedinec se osvojováním takových hodnot a norem začleňuje 

do společnosti, stává se její/m plnohodnotným/ou členem/členkou. Strnadlová definuje 

genderovou socializaci následovně: „Výchovou nebo na základě vlastního pozorování a 

hodnocení situací se utvářejí genderově podmíněné představy o tom, co je typické pro 

chování muže a ženy.“ (Strnadlová, 2012: 12). Podobně hovoří i Renzetti a Curran, podle 

nichž může genderová socializace probíhat jako vědomé úsilí posilující genderová 

očekávání odměnami nebo tresty, může však probíhat i nenápadně, pomocí skrytých 

signálů, což zahrnuje i dětskou literaturu, hračky, oblečení, atd. (Renzetti, Curran, 2003).
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Z těchto tvrzení je patrné, že způsobů, jak dítě „správně“ socializovat je celá řada a jedná 

se o praktiky různé intenzity. Jarkovská v publikaci Smetáčkové a Vlkové píše, že 

„v průběhu genderové socializace dochází k vědomému formování dítěte, kdy se rodiče, 

vyučující, sourozenci, vrstevníci, zkrátka všechny osoby vyskytující se v okolí dítěte snaží 

předat informaci, jak se chová správný chlapec a jak správná dívka (…)“ (Jarkovská, 2005: 

27). Lidský faktor však není jediným původcem genderové socializace. Velký vliv na ní 

mají také další faktory jako kultura, pohádky, literatura, média, hračky apod. Těmto 

faktorům bude více prostoru věnováno níže, především pak hračkám. 

Genderová socializace není jen jednostranným aktem, jedná se o vzájemné působení 

socializovaného jedince, jeho rodičů, ostatních lidí a okolního prostředí. Strnadlová dále 

specifikuje, že tato socializace je podmíněna historicky, geograficky a sociálně a nekončí 

v dětství, nýbrž pokračuje i v dospělosti (Strnadlová, 2012). Za jedno s ní jsou i Langmeier 

a Krejčířová, kteří za další důležité mezníky v utváření vlastní identity považují dospívání 

a dále období narození vlastních dětí (Langmeier, Krejčířová, 2006). Stejně tak Renzetti a 

Curran definují socializaci jako celoživotní proces (Renzetti, Curran, 2003). Naše životní 

zkušenosti, zážitky, změny, vztahy,… - to všechno na nás působí, ovlivňuje nás a mnohdy 

i mění. Naše osobnost není nikdy zcela hotová a dokončená, nýbrž se neustále může 

vyvíjet. V našich životech je několik důležitých mezníků, nebo i naprosto nečekaných 

situací, na základě nichž se naše sebepojetí a identita, včetně té genderové, posouvají jinam 

nebo mění. Co se týče geografické podmíněnosti socializace – je dokázáno, že děti 

v průmyslových zemích jsou genderově socializovány podle jiných měřítek než třeba děti v 

afrických kmenech. Co nám připadá naprosto samozřejmé je nepochopitelné pro 

příslušníky/příslušnice afrických kmenů a naopak. Proto na tomto místě považuji za 

důležité zmínit, že tato práce se bude věnovat výhradně genderovým aspektům 

v průmyslových zemích. 

Mnohé výzkumy ukazují, že vliv okolního prostředí má na utváření genderu 

nepopíratelný vliv. Jarkovská píše: „(…) už od narození se k děvčátkům a chlapečkům 

chováme odlišně, a to má samozřejmě své důsledky.“ (Jarkovská, 2005: 3). To potvrzuje i 

Janošová, podle níž mají dospělí lidé tendenci jednat jinak s dívkami a jinak s chlapci, 

přičemž tato tendence se projevuje již velmi brzy a s přibývajícím věkem roste (Janošová, 

2011). Tato uplatňování genderově stereotypních modelů výchovy a přístupů k dětem 

probíhají ve velké míře na nevědomé úrovni. Jedná se o zcela automatické modely 

chování, které jsou podmíněny tím, jak byl člověk vychován a v jakém prostředí vyrůstal, a 

které obvykle člověku při jednání s chlapcem či dívkou naskočí. Utváření genderové 
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identity jde však ovlivnit i zcela vědomě používanými praktikami ve výchově. Těmito 

praktikami je myšlen např. výběr hraček, vzhled dětského pokoje, podpora dětských 

koníčků a zájmů, reakce rodičů na hru dítěte, nebo i literatura předkládaná a předčítaná 

dítěti, pohádky a filmy…

Pojďme se nyní detailně podívat na to, jak se genderová identita utváří a formuje. 

Genderová identita je součástí dětského sebepojetí, jak uvádí Vágnerová, která také píše, 

že pro rozvoj dětského sebepojetí je klíčovým obdobím batolecí a předškolní věk 

(Vágnerová, 2012). Genderové stereotypy však na dítě v různé míře působí od jeho 

narození, v dnešní moderní době určení pohlaví dítěte v prenatálním stadiu dokonce už i 

před jeho narozením. Pro většinu rodičů je důležité, aby gender jejich dítěte byl na první 

pohled patrný. Za tímto účelem oblékají dívky do růžových oblečků, nazdobených 

krajkami a kanýrky, chlapečkům jsou častěji oblékány maličké džíny a „frajerské“ boty. 

Dívkám rodiče navíc mnohdy nechají propíchnout ušní lalůčky a vsadit do nich náušničky, 

aby nemohlo docházet k nejasnostem, zda se jedná o chlapečka nebo holčičku. Dětem jsou 

také často vybírány a předkládány genderově stereotypní hračky, apod. Janošová uvádí, že 

„kategorické rozdělování lidí na ženy a muže se zároveň stává jedním z prvních vodítek 

pro jejich orientaci v sociálním světě“ a pokračuje, že v batolecím období dítě postupně 

zjišťuje, že i ono samo patří do jedné z těch kategorií (Janošová, 2011: 11). 

Ačkoli tedy genderové stereotypy působí na dítě již od jeho narození, batolecí období 

je zásadním mezníkem v utváření genderové identity. Dalším takovým mezníkem je 

předškolní věk, kdy dochází u dítěte k posunu v chápání genderových stereotypů. Utváření 

genderové identity v předškolním období bude věnována další kapitola. Vágnerová píše, že 

„uvědomění stálosti a konstantnosti genderové identity posiluje tendenci hledat vzory mezi 

lidmi téhož pohlaví, které dětem umožní naučit se chovat tak, jak je z daného hlediska 

žádoucí“ (Vágnerová, 2012: 251). Děti si velmi brzy začnou být vědomy toho, s kým se 

mají identifikovat a jaké vzorce chování si osvojit a jaké nikoli. V průběhu svého vývoje se 

zdokonalují v rozpoznávání a specifikaci genderových atributů a snaží se dostát 

očekáváním, která na ně společnost klade.

Osvojování genderové role lze u dětí ovlivňovat sociálním učením, nebo také 

metodou „cukru a biče“. Odměnami a pozitivním hodnocením lze u dětí určité formy 

chování posilovat, tresty a negativní hodnocení naopak vedou k vyhasínání určitých 

projevů. Děti jsou velmi citlivé i na nonverbální projevy svých rodičů. Stačí zamračený 

pohled rodiče na dítě, které začne dělat něco „nevhodného“ pro jeho gender. Dítě dokáže 

tento signál velmi dobře dekódovat a pro příště se takových projevů vyvaruje a radši bude 
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volit takové formy chování a jednání, na které rodič reaguje pozitivně, např. úsměvem 

nebo chválou. Vágnerová zmiňuje, že důležité je i učení nápodobou, resp. identifikací, 

které spočívá v napodobování takového chování, které děti vidí u svých rodičů a dalších 

jedinců stejného pohlaví, jako jsou ony samy (Vágnerová, 2012). Pokud chceme, aby se 

dítě naučilo určitým formám chování a jednání, musíme se tak sami chovat, být dítěti 

příkladem. Nápodoba je u malých dětí velmi silná, a pokud dítě dělá něco, co se nám 

nelíbí, měli bychom se zamyslet nad tím, po kom toto „nevhodné“ chování napodobuje.  

Již bylo zmíněno, že pro rodiče je často velmi důležité, jakého pohlaví jejich dítě 

bude. Mnoho budoucích rodičů se nemůže dočkat, až na ultrazvuku bude rozpoznatelné, 

zda čekají chlapečka či holčičku. V současné době rodiče často uvádějí, že jim na pohlaví 

dítěte nezáleží, že prvořadé pro ně je zdraví dítěte. Renzetti a Curran píší, že tento stav je 

ale krátkodobý, neboť až do 80. let většina Američanů upřednostňovala chlapce, a v 

některých světových zemích jsou i v dnešní době výrazně více ceněni synové než dcery 

(Renzetti, Curran, 2003). S jejich tvrzením nesouhlasí Karsten, podle něhož preference 

chlapců ze strany rodičů v průmyslových zemích stále převládá (i když už ne tak silně, 

jako dříve), což Karsten vysvětluje „působením patriarchální představy o synovi jako 

udržovateli rodu“ (Karsten, 2006: 47). Osobně se spíše přikláním k tvrzení Karstena. Sama 

se totiž také domnívám, že v naší patriarchální společnosti jsou stále ještě více ceněni 

chlapci a panuje představa, že muži to mají v mnoha ohledech jednodušší než ženy. Muži 

si přejí syna proto, že v něm vidí svého nástupce a pokračovatele rodu, ženy proto, že si 

jsou vědomy toho, že když bude jejich dítě mužského pohlaví, bude mít život v mnoha 

aspektech snazší. Mnohdy je přání žen mít syna jen snahou splnit přání jejich partnera či 

manžela, který po synovi touží. I v dnešní době má tradovaná povinnost muže „postavit 

dům, zasadit strom a zplodit syna“ stále ještě svou váhu. 

Zda se rodičům narodí dcera nebo syn také ovlivní jejich postoj k dítěti, jejich 

komunikaci s ním a také jejich očekávání. Vágnerová ve svém textu popisuje, jak se na 

utváření sebepojetí a diferenciaci genderově typických projevů podepisuje odlišnost 

výchovného přístupu k chlapcům a dívkám. U matek nacházíme podle Vágnerové rozdíly 

v chování k chlapcům a dívkám v menší míře než u otců, jejichž chování je více 

diferencované (Vágnerová, 2012). Popisu konkrétních rozdílů v chování matek a otců se 

nevěnuje jen Vágnerová, ale např. i Renzetti a Curran, nebo Langmeier a Krejčířová. 

Všechny tyto autorky a autoři je popisují velmi podobně. Pro názornost můžeme uvést, že 

matky jsou na syny přísnější než na dcery, podporují své syny k aktivitě, samostatnosti, 

asertivitě a potlačování emocí; k dcerám jsou matky naopak citlivější, více s nimi 
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komunikují a verbálně je stimulují, vedou je k sociální citlivosti, empatii a k péči o 

mezilidské vztahy. Otcové se identifikují se svými syny, výrazně více je stimulují, jsou 

k nim autoritativnější než k dcerám, věnují se s nimi „typicky mužským“ aktivitám a je pro 

ně důležité sdílení mužské identity. Je tedy zřejmé, že chlapci jsou svými rodiči vedeni 

jinak než dívky a jsou v nich posilovány jiné vlastnosti, což se samozřejmě projeví při 

utváření jejich identity. To potvrzuje Vágnerová: „(…) chlapci a dívky získávají odlišné 

informace, které vedou k jinému způsobu chápání genderu, k odlišnému sebehodnocení i 

k jinému budoucímu očekávání.“ (Vágnerová, 2012: 252).

Je zřejmé, že chlapci a dívky si utvářejí svou genderovou identitu na základě toho, 

s kým ze svého okolí se identifikují. Janošová uvádí, že „prvním identifikačním vzorem se 

pro děvčátka i chlapce stává mateřská osoba“, tou bývá zpravidla matka, případně jiná 

osoba o děti pečující, nejčastěji ženského pohlaví (Janošová, 2011: 11). Zpočátku se tedy 

děti bez rozdílu pohlaví identifikují se svými matkami či jinými ženskými vzory ve svém 

okolí. Na konci batolecího období se však chlapci musejí matky jakožto identifikačního 

vzoru vzdát a místo toho se identifikovat s mužskými vzory. Těmi bývají nejčastěji otcové 

dětí, v některých případech jiní příslušníci mužského pohlaví. Od rodičů děti kopírují 

projevy a chování, které jsou pro jejich genderovou roli typické a žádoucí. Vágnerová však 

upozorňuje na důležitost rodiče opačného pohlaví, který ukazuje dítěti, ke komu si má 

vytvořit doplňující se vztah (Vágnerová, 2012). Při utváření sebepojetí a identity dítěte 

jsou velmi důležití příslušníci a příslušnice obou pohlaví. Jen pokud bude dítěti 

v dostatečné míře umožněno interagovat jak s chlapci/muži, tak dívkami/ženami, bude 

schopné se dobře orientovat ve fungování společnosti, správně se rozvíjet a naplňovat 

očekávání druhých, ale i svá vlastní. Další kapitola bude věnována tomu, jak se utváří 

identita dětí v předškolním období a co všechno má na její formování vliv. 

2.2 Charakteristika předškolního období

V předškolním věku, za který je obvykle považován věk od 3 let do nástupu do 

školy, se vyvíjí a rozvíjí u dětí celá řada schopností a dovedností, dítě se vyvíjí po 

kognitivní stránce. Tato kapitola se ale především bude věnovat aspektům emočního 

vývoje a socializace, konkrétně osvojování sociálních rolí, což je silně vázáno na gender. 
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2.2.1  Předškolní období z pohledu genderu

Osvojování genderové role získává v předškolním období další, velmi silný rozměr. 

V předchozí kapitole byly blíže popsány aspekty genderové socializace v kojeneckém a 

batolecím období, kdy zásadní vliv na formování genderové identity dítěte mají rodiče. 

V předškolním období už dítě ve větší míře přichází do kontaktu nejen s rodiči a nejbližší 

rodinou, ale i s dalšími lidmi a v neposlední řadě se svými vrstevníky/icemi. Od těchto 

všech lidí má možnost přebírat postoje, názory a projevy chování, které jsou tradičně 

spojovány s jeho vlastním genderem. Janošová cituje Kormoše, když píše, že „identifikace 

dítěte s rodiči a sourozenci je nyní doplňována a přetvářena ztotožněním s dalšími vzory –

především z řad vrstevníků a zaměstnanců mateřských škol nebo dalších osob z jeho 

širšího okolí“ (Kormoš, 1996, dle Janošová, 2008: 121). Kontakt dítěte s dalšími dětmi 

podobného věku jako ono samo je podle Janošové novou možností dalších identifikačních 

vzorů, které se od těch rodičovských liší v tom, „že se jedná o nedospělé osoby, které se na 

roli muže či ženy samy také připravují, a to velmi intenzivně, jak je zřejmé z jejich hry“ 

(Janošová, 2008: 123). Zatímco u dospělých, se kterými se dítě do té doby setkávalo a i 

nadále setkává, je vývoj genderové identity z velké části již hotov, u dítěte se tato identita 

teprve vytváří. Kontakt s vrstevníky/icemi a dalšími dětmi může být dítěti při tomto 

utváření velmi nápomocný. V kolektivu se děti učí jedno od druhého a kolektiv jim 

pomáhá si nově nabyté dovednosti a schopnosti trénovat a posilovat. 

Vývoj genderové identity prochází u dítěte různými fázemi. Janošová popisuje, jak 

se přemýšlení dětí o sociálních rolích v průběhu let proměňuje a vyvíjí. Tří- až čtyřleté dítě 

už je schopné vidět rozdíly u mužské a ženské role a také výhody a nevýhody s těmito 

rolemi spojené a některé o nich umí hovořit; zhruba ve 4 letech do svých představ o 

povinnostech a úkolech mužů a žen děti zahrnou i stereotypní dělení domácích prací a 

činností mimo rodinu; šestileté dítě si je již plně vědomo rozdílů mezi mužskou a ženskou 

rolí (Janošová, 2008). Podobně jako Janošová (2008) i Vágnerová uvádí, že dělení lidí na 

muže a ženy je u dětí předškolního věku nejprve dosti nepřesné a rigidní (Vágnerová, 

2012). Děti určují pohlaví podle vnějších znaků. Můžeme se tedy například setkat s tím, že 

každou osobu v sukni budou děti v předškolním věku považovat za ženu. 

Děti kolem 3 let ještě nechápou neměnnost pohlaví. Myslí si, že když se například 

jinak obléknou nebo si třeba nechají změnit účes, změní tím i svůj gender.  Dítě 

předškolního věku soudí lidi ve svém okolí podle toho, co je na první pohled viditelné. 

Tyto vnější znaky dělí na typické pro muže a typické pro ženy. Toto se změní kolem 



12

čtvrtého roku věku, kdy si děti začínají uvědomovat stálost genderu, kterou plně pochopí 

zhruba ve věku pěti let (Vágnerová, 2012). Langmeier a Krejčířová tento vývoj v chápání 

genderu popisují následovně: „tříleté děti již rozlišují chlapecké a dívčí hračky, čtyřleté 

děti mužské a ženské barvy a pětileté děti i pro pohlaví typické povahové vlastnosti“ 

(Langmeier, Krejčířová, 2006: 220). Aby se děti s dělením na základě genderu co nejsnáze 

identifikovaly, potřebují jasná pravidla, která jim tuto identifikaci usnadní. Proto mnohdy 

velmi rigidně dbají na dodržování projevů spojených s mužskou nebo naopak ženskou rolí.

Děti předškolního věku mají tendenci rozdíly mezi mužskou a ženskou rolí 

zveličovat, zřejmě z důvodu potřeby pevného vštípení genderových kategorií. Zároveň děti 

v tomto věku urputně stráží dodržování pravidel a jakékoli překračování rigidně hodnotí 

jako nepřípustné, jak uvádí Janošová, která dále píše, že toto chování může být snahou o 

popření výjimek, které by dětem mohly znesnadňovat porozumění celkové situaci 

(Janošová, 2008). Stejně tak Vágnerová píše, že děti odmítají takové projevy chování, 

které neodpovídají jejich genderu, a naopak jsou samy na sebe pyšné za jednání, které je 

v souladu s jejich genderovou rolí (Vágnerová, 2012). To opět souvisí s identifikací 

s vlastním genderem.  Děti předškolního věku si svou genderovou roli postupně osvojují, 

identifikují se s ní, což je pro ně snadnější za podmínek, že genderově nestereotypní 

výjimky jsou co nejvíce eliminovány nebo zcela odstraněny. Pozitivní hodnocení chování a 

jednání tradičně spojovaného s tím genderem, jakého je samo dítě, také pomáhá posilovat 

učení genderu u dítěte a pozitivně ovlivňuje identifikaci dítěte s jeho vlastním genderem. 

Děti předškolního věku postupně získávají pocit, že jejich gender je lepší než ten 

druhý a upřednostňují vše, co bývá s jejich genderem tradičně spojováno – hračky, 

oblečení, styl chování, atd. Velmi brzy děti dokážou rozeznat, co se od nich v rámci jejich 

genderu očekává a čeho by se naopak měly vyvarovat. Proto si vybírají hračky a oblečení 

podle toho, které je uřčeno pro jejich pohlaví a stejně tak se chovají jen v souladu 

s představami, jak by se „správný kluk“/„správná holka“ chovat měl/a. Janošová píše: 

„Snaha chovat se podle toho, jak si představují „správné“ jednání ostatních příslušníků 

vlastního pohlaví, se začíná objevovat poněkud dříve u chlapců.“ (Janošová, 2008: 121). 

Dívky ze svého chování a vystupování odstraňují projevy, které by mohly být označeny za 

maskulinní pomaleji než chlapci. Tolerance k překračování genderových stereotypů je už 

od narození vyšší u dívek. Zatímco dívkám je mnohdy dovoleno hrát si s hračkami tradičně 

určenými pro chlapce nebo nosit „chlapecké“ oblečení, chlapcům je toto odpíráno, nebo 

jsou za takové jednání dokonce trestáni. To vede k tomu, že chlapci femininní prvky ze 

svého vystupování odstraní velmi brzy, neboť jsou k tomu nuceni velmi silnou vnitřní 
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potřebou, jak uvádí Janošová, a příčinou tohoto jevu je právě ona rozdílná socializace 

chlapců v batolecím a předškolním věku na straně jedné, a sociální požadavky kladené na 

mužskou roli na straně druhé (Janošová, 2008). 

Již bylo zmíněno, že v naší patriarchální společnosti stále ještě převládá představa, že 

muži jsou více než ženy. Muži jsou společností více ceněny, mají např. vyšší platová 

ohodnocení, zaměstnání považována za mužská se těší vyšší společenské prestiži, než ta 

ženská… Našli bychom jistě ještě mnoho příkladů potvrzujících nadřazenost mužského 

pohlaví. Tato nadřazenost je důvodem, proč jsou příslušníci mužského pohlaví již od 

útlého věku nekompromisně tlačeni k tomu, aby si osvojili všechny atributy mužské role a 

aby se stali těmi „správnými chlapy“. Oproti tomu socializace dívek nebývá zdaleka tak 

důsledná, a jak již bylo zmíněno, rodiče jsou k překračování genderových stereotypů u 

dívek tolerantnější. Janošová uvádí, že dívky nejsou vystavovány natolik silné genderové 

socializaci jako chlapci, což se projevuje jejich větším pochopením pro dívky překračující 

svou dívčí roli, ale i pro chlapce překračující svou roli chlapeckou (Janošová, 2008). 

Stejného názoru je i Lippa, který uvádí, že zatímco chlapci aktivně vybízejí ostatní chlapce 

k maskulinnímu chování a naopak je odrazují od chování femininního, u dívek se 

s takovým jevem nesetkáváme; naopak – dívky předškolního věku jsou tolerantní 

k ostatním dívkám, které se věnují maskulinním aktivitám (Lippa, 2009). Zde se jasně 

odráží způsob, jakým jsou dívky vychovávány. Z chování dívek lze velmi dobře číst 

nápodobu chování rodičů a dalších lidí, s nimiž dívky přichází do kontaktu. Jelikož tito 

lidé, kteří se podílejí na genderové socializaci dívek, často přivřou oči nad jejich genderově 

nestereotypním chováním, jsou následkem toho i samy dívky méně kritické a tolerantnější 

k výjimkám jak u ostatních dívek, tak u chlapců.

Malé dítě se ve skupině dalších dětí projevuje různě. Některé děti jsou průbojné, je 

jich „všude plno“, jsou vůdci/kyně skupiny, jiné děti naopak stojí v pozadí a jsou spíše 

ovládány a řízeny dominantnější/m příslušnicí/íkem skupiny. Langmeier a Krejčířová 

uvádějí, že předškolní věk je obdobím, kdy se mezi dětmi na jedné straně intenzivně 

projevuje soutěživost, na druhé straně při vhodném vedení se v tomto období u dětí silně 

rozvíjí porozumění pro druhé, schopnost vcítění se, apod. (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Z tvrzení Langmaiera a Krejčířové je zřejmé, že jak chlapci, tak i dívky si mohou osvojit 

všechny zmíněné dovednosti a schopnosti. Záleží ovšem na tom, jak k tomu budou 

vedeni/y a jaké projevy u nich budou posilovány. Určitě není náhodou, že zatímco zmíněná 

soutěživost bývá typická pro chlapce, empatie a porozumění druhým jsou dominantou 

dívek. Rodiče a později i učitelé/učitelky a další lidé, s kterými děti přicházejí do kontaktu, 
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u chlapců od velmi útlého věku posilují jiné vlastnosti a chování než u dívek. Proto 

dochází k tomu, že si dítě neosvojí celý balík výše zmíněných schopností, ale v mnohem 

větší míře a silněji si osvojí pouze ty, které bývají s jeho genderem spojovány a jejichž 

osvojení se od něj/ní jakožto od chlapce/dívky očekává. 

Již byl vzpomenut význam vrstevníků a vrstevnic při genderové socializaci v 

předškolním období. Toto období je také typické tím, že děti při kontaktu se svými 

vrstevníky a vrstevnicemi tvoří pohlavně homogenní skupinky. Janošová popisuje velmi 

zajímavý jev, a to sice upřednostňování stejnopohlavních vrstevníků/vrstevnic a pozitivní 

hodnocení tohoto upřednostňování ze strany druhých dětí u dětí, které nevyrůstají v zajetí 

genderových stereotypů a jejichž rodiče i učitelky ve velké míře usilují o snížení 

stereotypních genderových představ a předsudků dětí (Janošová, 2008). Co to znamená?

Jsou rodiny, které jsou velmi genderově senzitivní při výchově svých dětí. 

Genderově citlivá výchova bude blíže popsána v kapitole 2.3. I děti z rodin, kde se 

praktikovala genderově senzitivní výchova, ale v předškolním období navazují kontakty 

s dětmi stejného pohlaví, jako jsou ony samy. Janošová toto vysvětluje následovně: 

„Tendence ke kontaktu se stejnopohlavními vrstevníky je patrně dána dětskou potřebou 

upevnit ve skupině svou rodovou identitu a roli, je však i výsledkem přirozeného 

vzájemného výběru dětí podle zájmů a způsobů komunikace.“ (Janošová, 2008: 122). Dítě 

potřebuje někam patřit, nechce stát na okraji skupiny, která ho mezi sebe z nějakých 

důvodů nepřijme. Proto i dítě vychované genderově senzitivně se ve skupině jiných dětí na 

základě genderově stereotypních představ a hodnocení přidá ke skupině dětí stejného 

pohlaví, jako je ono samo. 

Dalším důvodem může být i to, že děti dokážou být velmi kritické k nestereotypním 

projevům u ostatních dětí. Dítě předškolního věku před svým okolím ještě nedokáže 

patřičně vyargumentovat, proč se jeho/její projevy liší od projevů jiných dětí. Je pro něj/ni 

proto snadnější, aby se do skupiny začlenil/a tím, že přijme její pravidla, a to i když se tato 

pravidla zcela neshodují s těmi, jež jsou uplatňována v rodině dítěte. 

2.2.2  Dětská hra v předškolním období a její genderovanost

Předně bychom měli definovat, co se přesně hrou myslí. Podle Langmeiera a 

Krejčířové je hra „činnost (fyzická nebo psychická), která je vykonávána jenom proto, že 

je libá a že přináší dítěti (…) uspokojení sama o sobě, bez vnějšího uloženého cíle, ať je to 

činnost sama o sobě příjemná, nebo i výrazně nepříjemná (např. (…) dlouhé čekání v křoví 
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bez pohybu při hře na schovávanou)“ (Langmeier, Krejčířová, 2006: 100). Hra je pro děti 

předškolního věku velmi důležitá. Právě v tomto věku je dětská hra nejintenzivnější a má 

veliký podíl na socializaci dětí. V předškolním věku dochází k její výrazné změně. V tomto 

věku se totiž dítě naučí hrát si spolu s jinými dětmi, spolupracovat s nimi, apod. 

Vágnerová rozlišuje symbolickou hru a tematickou hru, přičemž každá z těchto her 

podle ní plní jinou funkci. „Symbolická hra slouží předškolnímu dítěti jako prostředek 

k vyrovnání s realitou, která je pro ně nějak zatěžující.“ (Vágnerová, 2012: 189). Tato hra 

dává dítěti možnost uspokojit si alespoň symbolicky taková přání, která si nemůže splnit ve 

skutečnosti. Vágnerová pokračuje: „Tematická hra na něco slouží jako procvičování 

budoucích rolí, vhodných řešení určitých situací, nabízí možnost prožití různých sociálních 

rolí, i těch negativních (např. roli agresora), které děti lákají a v jiné podobě by jim nebyly 

dovoleny atd.“ (Vágnerová, 2012: 190).

Tematická hra je něčím, čemu se děti při hře hodně věnují. Hrají si např. na 

maminku, na tatínka, na učitel/ku, na prodavače/čku, na doktora/ku apod. Domnívám se, že 

tematická hra má své limity a hodně se v ní zrcadlí, z jaké rodiny a z jakého prostředí dítě 

pochází, jaké jsou jeho životní zkušenosti, apod. Vzpomínám si na případ, kdy si malé 

holčičky v azylovém domě hrály na dospělé ženy. Vzaly si kabelky a jedna z nich řekla: 

„Jdeme na pracák.“ Nedalo mi to, do hry těchto dvou dívek jsem se vložila, a ptala jsem se, 

proč jdou zrovna na „pracák“, jestli vědí, k čemu „pracák“ slouží. Holčička mi odpověděla, 

že „pracák“ hledá lidem práci. Když jsem se ptala, jakou práci by chtěla, aby jí „pracák“ 

našel, dlouhou chvíli mlčela a pak odpověděla, že třeba uklízečku. Tento příklad je 

dokladem toho, že děti při hře kopírují své rodiče a jejich životní situaci. Dívka, jejíž 

matka většinu jejího života nepracovala, a jediné zaměstnání, v jakém jí její dcera zažila, 

byla právě uklízečka, naprosto logicky při hře napodobovala životní situaci své matky. 

Nehrála si se svou kamarádkou např. na paní učitelku, protože do mateřské školy 

nechodila, a proto tuto roli vůbec neznala. 

Jiné dělení her než Vágnerová nabízejí Langmeier a Krejčířová, kteří rozlišují 

funkční či činnostní typ hry, konstrukční či realistický typ hry, iluzivní typ hry a úkolové 

hry (Langmeier, Krejčířová, 2006). Jimi definované úkolové hry jsou totožné jako 

tematické hry popisované Vágnerovou. Langmeier a Krejčířová však zároveň uvádějí, že 

hry je možné klasifikovat i jinak a pro ilustraci uvádějí několik příkladů dělení her, 

přičemž vzápětí doplňují, že žádná klasifikace her nemůže vystihnout rozmanitost hry a 

její celý plný význam pro dítě (Langmeier, Krejčířová, 2006). 
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Výše jsem se věnovala dětské hře obecně. Dětská hra i hračky jsou však značně 

genderované. Renzetti a Curran uvádí, že „hračky pro malé děti mají až na vzácné výjimky 

výrazný sklon podporovat genderové stereotypy. Sdělení, které tyto hračky (…) dětem 

předávají, zní, že okruh činností, jimž se mohou a mají věnovat, je vymezen a omezen 

jejich pohlavím (Renzetti, Curran, 2003: 117). Rozhlédneme-li se po prodejně hraček, 

prolistujeme-li katalog hraček, či shlédneme-li televizní reklamy, dáme jim za pravdu. 

Hračky jsou rozděleny na hračky pro dívky a pro chlapce velmi jasně, aby nedocházelo 

k omylům.

Janošová uvádí výčet aktivit a her, kterým se s oblibou věnují děti v předškolním 

věku: dívky preferují hru s panenkami a příslušenstvím k nim, výtvarné pomůcky, dětské 

telefony, fantazijní hry jako např. hry na domácí práce, rády se oblékají a parádí; chlapci 

naopak dávají přednost dopravním prostředkům, stavebnicím, figurkám dinosaurů a jiných 

zvířat, napodobeninám fiktivních televizních hrdinů a atrapám zbraní, v chlapeckých 

fantazijních hrách se často vyskytuje hra na nějaké zaměstnání (Janošová, 2008). Na 

rozdíly ve způsobech hry u chlapců a děvčat poukazuje i Lippa (2009), který uvádí velmi 

podobné, řekla bych až téměř shodné, dělení hraček a her u jednotlivých pohlaví jako 

Janošová. 

Chlapci a dívky si vybírají takové hračky, která jsou pro jejich gender typické. 

Rozdílná preference hraček v závislosti na pohlaví je u dětí patrná již velmi brzy. Některé 

výzkumy ukazují, že již před prvním rokem věku dítě preferuje hračky typické pro jeho 

pohlaví. Čím je toto způsobeno? Je mozek dívek skutečně naprogramován jinak než mozek 

chlapců co do preference určitých typů a druhů hraček? Biologičtí teoretici by nám možná 

tvrdili, že ano. Lippa však uvádí ještě jedno možné vysvětlení: „Možná chlapcům a dívkám 

nabízíme na hraní odlišné typy hraček již od narození a děti jsou posilovány (odměňovány) 

v tom, aby si hrály s pohlavně „adekvátními“ hračkami a odrazujeme je tak, či dokonce 

trestáme za to, když si hrají s pohlavně „neadekvátními“ hračkami“ (Lippa, 2009: 226). 

Stejného názoru je i Jarkovská, která píše, že genderově odlišné hračky jsou dětem 

předkládány už od narození, kdy děti do jejich výběru ještě nemohou mluvit a samy se 

rozhodnout, s jakou hračkou si budou hrát (Jarkovská, 2005). 

Rodiče svým dětem od jejich narození nabízejí různé hračky. Některé z nich mohou 

být považovány za genderově neutrální, např. různá chrastítka, plyšová zvířátka, hračky na 

kočárek apod. I mezi těmito hračkami je však možné najít takové, které zcela neutrální 

nejsou a např. svou barvou nebo tvarem mohou naznačovat, pro jaké pohlaví byly 

vytvořeny. Čím je dítě starší, tím více genderovanější hračky jsou mu předkládány. 
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Zajímavým jevem je, že u dívek rodiče (zejména otcové) překračují hranice a kupují a 

nabízejí jim i takové hračky, které jsou považovány za chlapecké. Opačně to ale nefunguje. 

Jen velmi malé procento rodičů nabídne svému synovi na hraní např. panenku nebo mu 

koupí kuchyňku. Renzetti a Curran k tomu píší: „Výzkumy skutečně potvrzují, že děti 

upřednostňují genderově stereotypní hračky již ve věku pouhého jednoho roku; k takovým 

preferencím však mohli právě rodiče přispět výchovou v ještě útlejším věku.“ (Renzetti, 

Curran, 2003: 115).

Vliv rodičů však nemusí být tím jediným faktorem, který následně ovlivní preferenci 

určitých typů hraček u dětí. Lippa píše, že specifika preference hraček mohou být 

ovlivněna také například tím, že se dítě zhruba kolem dvou let dokáže přiřadit ke svému 

genderu a zároveň si uvědomuje stereotypy s tímto genderem spojené, což ho vede k přijetí 

a opakování těchto stereotypů za účelem ztotožnění se s vlastním genderem a 

nevybočováním z řady (Lippa, 2009). Děti si potřebují posílit svou pozici, získat jistotu ve 

své genderové roli. Za tímto účelem dělají všechno, co jim pomůže se s jejich gender sžít, 

a naopak se snaží vyvarovat věcem, které by jim toto sžívání mohly znesnadnit či narušit. 

K dalšímu posunu dochází po čtvrtém roce života, kdy podle Lippy mají děti zvláštní cit na 

to, aby se dál vyvíjely jako chlapci nebo jako dívky (Lippa, 2009). Právě tento cit může u 

dětí ovlivňovat i výběr hraček. 

Již bylo zmíněno, že dělení hraček na chlapecké a dívčí je na první pohled patrné při 

návštěvě hračkářství a také po otevření jakéhokoli katalogu hraček. Obchody s hračkami 

jsou rozděleny na jednotlivá oddělení, která jsou jasně genderovaná. V katalozích 

s hračkami jsou hračky pro chlapce a hračky pro dívky, mimo jiné odděleny i barevně. 

Renzetti a Curran poznamenávají, že hračky nabízené v katalozích hraček jsou obvykle 

zobrazovány buď s chlapci, nebo s dívkami, a to zřejmě proto, aby byla podtrhnuta 

vhodnost té hračky pro jedno či druhé pohlaví (Renzetti, Curran, 2003). Jedná se o jakýsi 

klíč, já bych spíše možná řekla o manipulaci dětí, k tomu, aby se při výběru hraček držely 

genderově tradiční volby. To zmiňuje i Jarkovská, která píše, že dítě má při výběru hračky 

předem daný návod pro výběr (právě podle barevného odlišení nebo podle jednotlivých 

oddělení v hračkárně) a je si vědomo, že výběr hračky stereotypně připisované opačnému 

pohlaví, je nežádoucí (Jarkovská, 2005). Tento návod pro výběr však není zacílen jen na 

děti, ale i na rodiče. Usnadňuje rodičům orientaci a podporuje je v jejich genderově 

stereotypních preferencích.

Výše již bylo popsáno několik faktorů, které mají vliv na dítě při výběru hraček. 

Dalším takovým faktorem ovlivňujícím preferenci určitých typů hraček u dětí mohou být 
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podle Jarkovské reakce rodičů na hru dítěte (Jarkovská, 2011). Jarkovská také uvádí, že 

dítě, jež si chce vybrat genderově nestereotypní hračku, většinou nebývá vyslyšeno, 

případně je striktně odmítnuto, přičemž větší míru tolerance k výběru genderově 

nestereotypních hraček je možné pozorovat u dívek (Jarkovská, 2005). Princip je shodný 

s tím, jako když rodiče dítěti určitou hračku kupují nebo nabízejí. Pokud dívka projeví 

přání mít hračku, která tradičně bývá považována za hračku typicky chlapeckou, je toto její 

přání v mnoha případech vyslyšeno. Dokonce se setkáváme s případy, kdy jsou otcové 

dokonce rádi, že jejich dcera je taková „klukovská“. Problém ovšem nastává, když si 

chlapec přeje hračku, která je určena pro dívky. To potvrzuje i Jarkovská, podle níž se 

chlapecké přání mít hračku považovanou za dívčí setkává ve většině případů s odmítnutím, 

které bývá někdy doprovázeno obavou rodičů, zda jejich chlapec nebude homosexuální 

(Jarkovská, 2005). Tyto obavy zaznívají z úst rodičů poměrně často. Přitom jsou zcela 

neopodstatněné. Vždyť přeci mezi tím, že si chlapec chce hrát s kuchyňkou nebo 

s panenkami a homosexualitou není žádná přímá spojitost. 

Podle Renzetti a Curran jsou mimo hraček genderově stereotypní i dětské kostýmy a 

značně genderovány jsou i dětské pokoje (Renzetti, Curran, 2003). Genderovanost 

dětských kostýmů je zřejmá – kostýmy pro dívky představují víly, princezny, apod., 

zatímco chlapecké převleky nejčastěji znázorňují hrdiny novodobých pohádek, piráty, 

apod. Genderovanost dětských pokojů souvisí nejen s hračkami, kterými jsou tyto pokoje 

vybaveny, ale např. i barvou výmalby, nábytku a doplňků.  

Rozdíly mezi chlapci a dívkami najdeme také ve způsobu hry. Lippa píše, že chlapci 

si častěji než dívky hrají ve skupinách a jejich skupiny se vyznačují větší velikostí a větší 

nezávislostí na dozoru dospělých, než skupiny dívčí; dívky si oproti tomu častěji hrají 

v páru s příslušnicí stejného pohlaví (Lippa, 2009). Později se dostaneme k tomu, jakou má 

tato pohlavní segregace vliv na komunikaci vyučujících s chlapci a dívkami. Chlapecké 

skupiny se od těch dívčích značně liší i v projevech. Podle Lippy je pro chlapecké skupiny 

charakteristická dominance, hierarchie, soutěžení, testování síly a tvrdosti, testování a 

překračování pravidel dospělých, v jejich hrách je více agrese než v hrách dívčích, které se 

vyznačují spíše slovní agresí, ale také pomlouváním (Lippa, 2009). S tím souhlasí 

Janošová, která dále doplňuje, že dívky spolu více kooperují a jsou obdařeny lepší 

vzájemnou vnímavostí (Janošová, 2008). Odlišné chování chlapců a dívek ve vrstevnické 

skupině popisuje i Vágnerová (2012). 

Všechny popsané vlastnosti souvisejí s odlišným přístupem rodičů k dětem od jejich 

narození nebo ještě před ním. Pokud je určité chování u chlapců/dívek posilováno a jiné 
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potlačováno, je zřejmé, že se toto projeví i v interakci s vrstevníky/vrstevnicemi a 

příslušníky/příslušnicemi stejného pohlaví. Chlapci stejně jako dívky vědí, jaké chování se 

od nich očekává a jaké vlastnosti by měli/y mít a podle toho se také chovají. Své chování 

podřizují tomu, aby zapadli/y mezi vrstevníky/vrstevnice stejného pohlaví, jako jsou oni/y 

sami/y a aby nebyli/y z kolektivu vyčleněni/y. 

Lippa poukazuje na to, jak výše popsané rozdíly ovlivňují pohlavní segregaci, která 

nastupuje kolem třetího roku věku, projevuje se tím, že děti začnou více komunikovat 

s dětmi stejného pohlaví, jako jsou ony samy, a pokračuje zpravidla až do puberty, kdy děti 

znovu začínají častěji interagovat s druhým pohlavím (Lippa, 2009). Stejného názoru je i 

Janošová, která píše, že v předškolním věku je preference vrstevníků/vrstevnic stejného 

pohlaví výrazná a pokračuje i v dalších letech (Janošová, 2008). Genderovou segregaci 

zmiňuje i Vágnerová, podle níž tato segregace dětem slouží k potvrzení vlastní genderové 

identity a jejích kompetencí (Vágnerová, 2012). Aby si děti důkladně osvojily vlastnosti, 

schopnosti a chování, které jsou typické pro jejich gender, musí si je trénovat a posilovat. 

K tomu jim nejlépe poslouží právě kolektiv vrstevníků a vrstevnic, který jim dokáže být 

velmi dobrým vzorem. Ve stejnopohlavních skupinkách děti nemusí kriticky hodnotit, co 

si mají v rámci svého genderu osvojit a co naopak ne. To, že ve své těsné blízkosti mají jen 

děti stejného pohlaví, jako jsou ony samy, jim umožňuje neustále být součástí toho, co od 

nich společnost očekává a s čím se mají identifikovat. Problém ovšem nastává, pokud se 

v takové homogenní skupince najde jedinec, který požadavky, které jsou na jeho gender 

kladeny, nesplňuje, nebo se od nich v některých aspektech odlišuje. Předškolní období se 

vyznačuje vysokou kritičností vůči jakýmkoli netradičním projevům, což může vést 

k vyčlenění „atypického“ dítěte ze skupiny nebo k jeho zesměšňování ze strany dalších 

dětí. 

Rozdíly mezi hrou chlapců a hrou dívek mají také vliv na odlišný rozvoj jejich 

kognitivních schopností a dovedností, což Janošová dále rozvádí tvrzením, že fantazijní 

hra dívek, která má sociálně vztahový charakter, je typická tím, že dívky při hře častěji 

komunikují se svým herním partnerem/svou herní partnerkou, čímž si posilují své verbální 

schopnosti a schopnost empatie (Janošová, 2008). Dále pokračuje tím, že technické hračky, 

které preferují chlapci, sice nevyžadují komunikaci, ale podporují uvažování o technických 

záležitostech a stavebnice pracují s prostorovou představivostí (Janošová, 2008). Stejně tak 

Renzetti a Curran zmiňují, že „typy hraček, s nimiž jsou děti jednoho či druhého pohlaví 

stereotypně spojovány, rozvíjejí v chlapcích a dívkách odlišné vlastnosti a dovednosti“ 

(Renzetti, Curran, 2003: 116). Zde opět narážíme na spor, zda jsou rozdíly mezi chlapci a 
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děvčaty vrozené nebo vyprodukované společenským působením. Z výše zmíněných citací 

je patrné, že i taková zdánlivá maličkost, jako jsou hračky, se kterými si dítě hraje, může 

ovlivnit a bezpochyby i ovlivní, jak se ono dítě bude chovat a jakými vlastnostmi a 

dovednostmi bude disponovat.  Jsem přesvědčená, že kdybychom se při jednání s dětmi 

dokázali oprostit od tradičních nastavení a od genderových stereotypů, kdybychom s nimi 

komunikovali stejně často a stejným způsobem, kdybychom jim předkládali stejné –

nejlépe genderově neutrální – hračky a četli jim genderově senzitivní pohádky a příběhy, 

nebudou rozdíly mezi chlapci a dívkami tak výrazné, jako je tomu nyní. 

Součástí dětské hry mohou být v širším slova smyslu i pohádky a dětská literatura, 

kterým je věnována příloha č. II. 

2.2.3  Rozdílné zacházení s chlapci a děvčaty v mateřské škole

Již v mateřských školách můžeme pozorovat u dětí rozdíly vázané na pohlaví dítěte. 

Tyto rozdíly spočívají především ve výběru hraček. O tom, jaké hračky preferují chlapci a 

k jakým hračkám se při svém výběru uchylují dívky, již byla zmínka v předchozí kapitole. 

Stejně o stejnopohlavních skupinkách, v nichž si děti hrají. Karsten uvádí, že situace, kdy 

si děti stejného pohlaví hrají spolu je výhodná pro učitelky v mateřské škole (ať už jakkoli 

osvícené), protože ve školce díky této stratifikaci panuje přehledná situace, která se dá 

dobře řídit a ovládat (Karsten, 2006). Karsten dál pokračuje tvrzením, že v opačném 

případě, tzn. v případě pohlavně smíšených dětských skupin, by učitelky musely řešit 

neodvratné výpady chlapců na dívky (Karsten, 2006). 

K chlapcům a dívkám učitelky zpravidla přistupují s nějakým předem daným 

očekáváním. Mají svou představu o tom, jak by se měla chovat děvčata, jak chlapci a také 

jaký styl mluvy použít při jednání s těmito dvěma skupinami. Je pro ně proto praktické, 

když chlapci a dívky ve třídě vytvoří pohlavně homogenní skupiny. Učitelkám se při 

takovémto nastavení s dětmi lépe komunikuje. Takové jednání však vede k odlišnému 

chování k chlapcům a k dívkám, což může ještě více posilovat přesvědčení o jejich 

rozdílnosti a prohlubovat genderově stereotypní chování u každé ze skupin. Domnívám se 

proto, že takový přístup učitelek není tím nejlepším.  

Výše byl popsán přínos pohlavně homogenních skupin pro učitelky pracující 

v mateřských školách. Záměrně používám označení „učitelky“. S muži – učiteli se 

v mateřských školách totiž téměř nesetkáme. To potvrzuje Smetáčková, která uvádí, že 

muži jsou v mateřských školách zastoupeni v počtu 0 % (Smetáčková, 2005). Tím se 
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dostáváme k působení předškolního zařízení na děti. Janošová upozorňuje, že feminizace 

školství může mít negativní vliv především na chlapce, a to konkrétně ten, že - za prvé -

učitelky podobně jako matky nejen u děvčat, ale i u chlapců mají tendenci podporovat 

femininní chování, a - za druhé - program činností v některých mateřských školách je více 

směřován do sféry ženských zálib, jako je například tanec, výtvarné činnosti, zpěv, a 

naopak opomíjí mužské zájmy, mezi něž patří například sport nebo technické dovednosti 

(Janošová, 2008). 

Z popsaného by se mohlo zdát, že chlapci jsou v předškolním zařízení v nevýhodě. 

Negativním faktorem je bezesporu absence mužských pracovníků v mateřských školách. 

Již bylo zmíněno, že chlapci potřebují mužský vzor. Samozřejmě je možné namítnout, že 

takový mužský vzor mají chlapci ve svém otci. To může, ale nemusí být pravdou. Žijeme 

v době vysoké rozvodovosti. Mnoho dětí pochází z neúplných rodin a svého otce vidí jen 

velmi omezeně. Takové děti, hlavně tedy chlapci, mohou absenci příslušníka mužského 

pohlaví ve svém životě pociťovat velmi citelně. 

Také částečně souhlasím s tvrzením Janošové, že program činností připravovaný 

ženami – učitelkami může být a mnohdy také je zaměřený spíše na aktivity stereotypně 

připisované spíše dívkám, na úkor těch typicky chlapeckých. Na jednu stranu je toto 

zřejmě pochopitelné. Učitelka ze své pozice příslušnice ženského pohlaví dokáže jen velmi 

těžko objektivně reflektovat, čemu by se rádi věnovali chlapci. Také se ale domnívám, že 

v mnoha mateřských školách už je brán zřetel i na chlapce a jejich potřeby, a do programu 

je tudíž zapojováno např. více pohybových a sportovních aktivit. Také jsem toho názoru, 

že i činnosti tradičně spojované spíše s dívkami, mohou být v praxi provozované tak, že 

budou zajímavé i pro chlapce. Nelze tedy říci, že jsou chlapci v mateřských školách po 

všech stránkách v nevýhodě oproti děvčatům. 

Ve prospěch chlapců naopak mluví fakt, že si lépe než dívky dokážou získat 

pozornost učitelky, což se v praxi děje častějšími přestupky nebo šokujícími poznámkami, 

jak uvádí Janošová (2008). Z tohoto tvrzení Janošové by se mohlo zdát, že s chlapci je ze 

strany učitelek mateřské školy více komunikováno. To, že si získají pozornost učitelky 

lépe než dívky však není zárukou toho, že s nimi učitelky budou po delší dobu udržovat 

slovní kontakt. Lippa uvádí, že podle výzkumů učitelé – nebo lépe řečeno učitelky –

v předškolních zařízeních více komunikují s dívkami než s chlapci (Lippa, 2009). Chlapci 

se totiž častěji věnují aktivitám, do kterých se učitelky nezapojují. Jsou hodně v pohybu, a 

tudíž je učitelky nechávají ponořené do jejich činnosti bez toho, aby s nimi nějak výrazně 
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více komunikovaly nebo se na jejich hře nějak aktivně podílely. Oproti tomu dívky se 

častěji pohybují v blízkosti učitelek, čímž se dostávají do častějšího kontaktu s nimi. 

Zajímavé jsou i rozdíly v přístupu učitelek k chlapcům a dívkám. Janošová zmiňuje 

výsledky výzkumů amerických autorů, kteří při svých pozorováních došli k závěru, že 

„učitelky častěji chválí vzhled dívek a při jejich oslovování používají často zdrobnělin. 

Dívky jsou také více podporovány v ohleduplném zacházení s hračkami a v pomoci 

druhým dětem, zatímco pochvalné poznámky učitelek určené chlapcům se týkaly 

především jejich vzrůstu a schopností.“ (Janošová, 2008: 126). Toto zjištění koresponduje 

s tradičními představami o jednotlivých genderech panujícími v naší společnosti. Pokud 

jsou u žen vysoko hodnoceny takové vlastnosti jako vzhled, zdrženlivost a je u nich kladen 

důraz na emoce, je potom pochopitelné, že i v kolektivních zařízeních budou právě za tyto 

vlastnosti pozitivně hodnoceny. Naopak o mužích panuje představa, že by měli být silní, 

odvážní, průbojní, atd. V souladu s těmito představami hodnotí učitelky v mateřských 

školách u chlapců právě ony výše zmíněné vlastnosti.  

2.3 Genderová rovnost ve výchově a vzdělávání

Jak bylo zmíněno, hračky, které jsou velmi důležitým elementem ve vývoji dítěte od 

narození až do nástupu do školy a mnohdy i po něm, jsou značně genderované, což má 

velký vliv na rozvoj osobnosti dítěte a na utváření jeho sebepojetí. Dalším mezníkem 

v dětském vývoji po předškolním období je nástup dítěte do školy a školní věk. Zde znovu 

narážíme na masivní přenášení genderových stereotypů na děti, neboť prostředí školy, 

školní třídy, ale i učebnice, vzdělávací aktivity a v neposlední řadě jazyk a přístup 

vyučujících k dětem jsou značně genderově diferencované. Proto bych v této kapitole 

chtěla blíže zmínit genderově senzitivní výchovu a vzdělávání, které by v ideálním případě 

měly být součástí filozofie každé školy. Na první pohled by se mohlo zdát, že toto téma do 

této práce nepatří, neboť se tato práce má věnovat mateřským školám a předškolnímu 

vzdělávání. Jsem však toho názoru, že genderově senzitivní výchova a vzdělávání jsou 

použitelné nejen na základních školách, ale i ve školách mateřských a v neposlední řadě při 

výchově dětí v domácím prostředí, a proto jsem se rozhodla jim zde věnovat prostor. 
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2.3.1  Možnosti genderově vyváženého přístupu k výchově a vzdělávání

Genderově citlivá výchova je Strnadlovou definována jako „výchova spravedlivá, 

která nebrzdí rozvoj dívek a chlapců důrazem na tradované rodové stereotypy. Naopak se 

snaží tyto stereotypy vysvětlovat a zeslabovat jejich působení.“ (Strnadlová, 2012: 33).

Strnadlová dále upřesňuje, že v genderově citlivé výchově se schopnosti a vlastnosti dětí 

nedělí na typicky ženské a typicky mužské, nýbrž je na rozvoj dětské osobnosti kladen 

individuální zřetel, což dítěti umožňuje rozvíjet se svobodněji (Strnadlová, 2012). Pokud 

nebudeme děti škatulkovat podle jejich pohlaví, ale necháme jim možnost svobodné volby, 

budou děti svobodnější a šťastnější. To samozřejmě obnáší překonání genderových 

stereotypů v nás samotných. Výše bylo popsáno, jak rodiče mnohdy negativně reagují na 

genderově nestereotypní výběr hraček u svých dětí, zejména u chlapců. Tím však pouze 

přenášejí dál genderové stereotypy. Navíc takovéto chování může negativně ovlivnit vývoj 

dítěte. Např. pokud bude v rodině chlapec a dívka a chlapce budou rodiče neustále 

odrazovat od aktivit považovaných za dívčí, můžeme tím v dívce vyvolat pocit, že aktivity, 

kterým se ona věnuje, případně že hry, které hraje, jsou méněcenné či dokonce nežádoucí. 

Pokud ale budeme chlapcům ukazovat, že i ženská role má své výhody a může být 

v mnoha ohledech zajímavá a přínosná, a stejně tak u dívek, rozšíříme tím dětem zorné 

pole. Budou mít mnohem větší volbu co do výběru hraček, volnočasových aktivit, nebo i 

dalšího vzdělávání a volby zaměstnání. 

Genderově citlivá výchova v pojetí nejen Strnadlové, ale i dalších autorek, se 

vztahuje spíše k výchově ve vzdělávacích institucích. Výše popsané ovšem demonstruje, 

jak by se dala využít i v domácím prostředí a jaké výhody toto odbourání genderových 

stereotypů nabízí. Smyslem genderově citlivé výchovy není zakázat dětem hraní 

s genderově stereotypními hračkami, ale naopak ukázat dětem, že i hračky, které bývají 

stereotypně spojované s opačným pohlavím, než jsou ony samy, mohou být zajímavé i pro 

jejich pohlaví. To platí zejména pro hračky považované za holčičí, které mnohdy bývají 

podhodnocované. Strnadlová k tomu píše, že „je třeba pokusit se ujistit děti, že gender 

nelimituje jejich vzdělávací možnosti, jejich výsledky ani rozhodnutí, která děti dělají ve 

svých životech a která vidí u ostatních“ (Strnadlová, 2012: 31). Strnadlová dále upozorňuje 

na důležitost hovořit s dětmi o genderových vztazích, připravit je na jejich vlastní zapojení 

do procesu vytváření spravedlivé a nediskriminující společnosti a vést je k citlivosti 

k sociálním nerovnostem a odlišnostem (Strnadlová, 2012). Domnívám se, že naše 

společnost je stále ještě nastavena tak, aby genderové stereotypy spíše dále přenášela, než 
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nabourávala. Stát se genderově citlivým rodičem proto může být velmi nelehkým úkolem, 

neboť takový rodič bude muset čelit tlaku většinové společnosti. 

Děti se každodenně setkávají ve svém okolí s genderovou diferenciací a vidí, jak se 

gender projevuje v mnoha oblastech. Proto je velmi důležité tato četná setkání dětí 

s genderovým dělením nepřecházet, nýbrž o nich mluvit, zamýšlet se nad tím, jak by se 

daly genderově stereotypní aktivity nebo třeba profese otevřít i příslušníkům/příslušnicím 

opačného pohlaví a nabourat tak zaběhnuté a mnoho let přenášené genderové stereotypy. 

Strnadlová doporučuje tohoto dosahovat různými hrami, které budou rozšiřovat znalosti 

dětí o genderu a ukáží, jak svazující mohou genderové stereotypy být a jaká pozitiva sebou 

může nést jejich překračování (Strnadlová, 2012). Pomocí různých her a aktivit si děti 

mohou vyzkoušet, co přesně obnáší ta která role, jaké výhody či naopak nevýhody jsou s ní 

spojeny a jaké důsledky pro tu danou roli, povolání, činnost či herní aktivitu může mít 

jejich otevření druhému pohlaví. Děti si také vyzkouší, jak se cítí příslušníci/příslušnice 

opačného pohlaví a dokážou se pak lépe vžít do druhých, získají více pochopení. 

„Genderově senzitivní vzdělávání a výchova neupírá dívkám a chlapcům genderovou 

identitu, ale otevírá jim rovné perspektivy utváření své vlastní budoucnosti. Poskytuje jim 

dostatek rozmanitých vzorů pro pochopení rozmanitosti reálného života mužů a žen.“ 

(Strnadlová, 2012: 33). Je dost možné, že i když si děti samy v praxi ozkoušejí role, které 

jsou pro jejich pohlaví netradiční, nakonec si stejně vyberou školu, sport či volnočasovou 

aktivitu, která je stereotypně spojena s jejich genderem a nikoli s tím opačným. To 

samozřejmě není nic špatného. Cílem genderově citlivé výchovy není snaha za každou 

cenu děti natlačit do genderově netradičních rolí a pozic jen proto, aby došlo k „vyrovnání 

sil“. Důležité je, aby jim bylo umožněno poznat společnost a prostředí, v němž žijí, z více 

pozic a úhlů pohledu a teprve pak se objektivně rozhodnout, jakou cestou se ony samy 

budou ubírat, co pro ně bude nejlepší, a to nikoli jako pro dívku nebo pro chlapce, ale pro 

tu konkrétní osobnost, individualitu se všemi jejími vlastnostmi a dispozicemi.  

2.3.2 Genderově senzitivní škola

Smetáčková uvádí, že škola je jednou z možností, „jak nabourávat genderové 

stereotypy a namísto nich podporovat rovné příležitosti žen a mužů ve společnosti“ 

(Smetáčková, 2005: 79). Autorka dále definuje rovné příležitosti ve školství jako „možnost 

každého jedince bez ohledu na jeho/její pohlaví zvolit si takovou vzdělávací dráhu, která 
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odpovídá jeho/jejím dispozicím“, a to i takovou, která bývá stereotypně spojována 

s opačným pohlavím (Smetáčková, 2005: 79). 

Vím o případech, kdy se dívka rozhodla vyučit se automechanikem, resp. 

automechaničkou, ačkoli je tento obor považován za typicky mužský. Naopak do oblasti 

sociálních služeb a péče, která je považována za dominantu žen, pomalu pronikají 

příslušníci mužského pohlaví. Zatím se jedná pouze o „jehly v kupce sena“, ale pozitivem 

je, že se takové změny v naší společnosti už konečně dějí. Samozřejmě má v praxi 

pronikání dívek do „chlapeckých“ škol a opačně ještě mnoho nedostatků, ale čím častěji 

bude k těmto „výjimkám“ docházet, tím více bude vedení školy nuceno podniknout 

potřebné změny. 

Aby škola mohla být prohlášena za genderově senzitivní, musí splňovat určitá 

kritéria. Strnadlová uvádí, že genderově citlivá škola musí mít:

 ve svém kurikulu zavedenu genderovou tématiku,

 moderní učební pomůcky a učebnice ukazující ženy a muže jako rovnocenné a 

vyzdvihující individuální dispozice nad společenská očekávání,

 genderově korektní a citlivý způsob vedení výuky a výchovy, který budou vyučující 

používat tak, aby všichni žáci a žákyně byli rovnocenně respektováni, rozvíjeni a 

podporováni,

 aktivní úsilí nabourávat genderové stereotypy a to nejen u žáků a žákyň, ale také 

pedagogů/pedagožek a dalších pracovníků a pracovnic školy (Strnadlová, 2012).

Shodně se vyjadřuje i Smetáčková, která za hlavní vlastnosti genderově citlivé školy 

považuje používání genderově korektního a citlivého způsobu vedení výuky a výchovy ze 

strany vyučujících a dostatek moderních učebních pomůcek znázorňujících muže a ženy 

jako rovnocenné bytosti (Smetáčková, 2005). V posledních letech došlo ke značnému 

posunu v oblasti textů a ilustrací v učebnicích. Mnoho autorů a autorek učebnic se snaží o 

vytvoření genderově vyvážené učebnice, která ani svým textem ani použitými ilustracemi 

nebude dál přenášet genderové stereotypy. Některým se to daří lépe, některým hůře. 

K poslednímu bodu, který uvádí Strnadlová, se vyjadřuje i Janošová, která také 

upozorňuje na důležitost schopnosti sebereflexe vlastního genderově stereotypního 

uvažování u vyučujících (Janošová, 2011). Je bezesporu, že právě lidský faktor může být 

jedním z elementů, na kterých může genderově senzitivní vzdělávání selhat. Aby učitelé a 

učitelky dokázali v každodenní komunikaci s žáky a žákyněmi nepřenášet genderové 

stereotypy, ale naopak je kriticky reflektovat, musejí být sami/y o přínosu takového 
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přístupu přesvědčeni/y. Domnívám se, že ne u každého učitele a každé učitelky tomu tak 

bude. Zejména starší ročníky se budou ohánět tradicemi, které podle nich v naší 

společnosti fungují již několik desítek let, a tudíž není potřeba na nich nic měnit. Pokud se 

pedagog či pedagožka rozhodnou, že jim genderově citlivé vzdělávání připadá smysluplné 

a chtěli by ho při své práci praktikovat, musí se změnou začít u sebe. Osobně se 

domnívám, že toto vyžaduje hodně úsilí a sebereflexe, protože si v sobě stále ještě neseme 

ony genderové stereotypy, které jsou v nás za léta našich životů natolik zakořeněny, že 

změna postoje je nelehkým úkolem a ne každému se to podaří. Na to upozorňuje i 

Smetáčková, která píše, že ačkoli má škola potenciál k rozrušování sociálních nerovností a 

boření stereotypů, mnohdy toho není schopná, neboť i vyučující, stejně jako ostatní lidé ve 

společnosti, jsou ovlivněni/y stereotypy v té dané společnosti panujícími a na tom, aby 

nebyli/y vyučující při svém vystupování a vyjadřování ovlivněni/y těmito stereotypy, 

musejí dlouhodobě pracovat (Smetáčková, 2005). 

Návod na to, jak by se měl/a učitel/ka chovat, nabízí Jarkovská, podle níž by se 

vyučující měl/a snažit o reflexi odlišného přístupu k chlapcům a dívkám, o respektování 

rozdílů mezi pohlavími, o rovný přístup k nim a o podporu chlapců či dívek v situacích, ve 

kterých se cítí nejistě; dále by se měl/a vyvarovat genderově stereotypním výrokům, 

používat genderově nestereotypní učební materiály a hovořit s dětmi o genderových 

stereotypech, na které v učebních materiálech narazí, a zpochybnit jejich platnost, 

vyhledávat alternativní genderové vzory pro chlapce a dívky a nezadávat úkoly, které 

budou rozdělené genderově stereotypně (Jarkovská, 2005). Je zřejmé, že dokázat toto 

všechno není možné ze dne na den a aby se pedagog či pedagožka stali v takové míře 

genderově citlivými, bude je to stát mnoho úsilí. 

Mám osobní zkušenost s tím, že mnoho učitelů a učitelek ani neví, co slovo gender 

znamená a tudíž ani nemají ponětí, že existuje něco jako genderově citlivá výchova a 

vzdělávání a že by toto vzdělávání mohli aplikovat při své výuce. Jako řešení vidím 

jakousi osvětu mezi vyučujícími, a to sice další vzdělávání, kde by se dozvěděli více o tom, 

co to genderově senzitivní výuka je a jak by oni/y sami/y mohli/y přispět k rovnosti mezi 

muži a ženami, resp. chlapci a dívkami, včetně praktických rad a návodů, jak postupovat a 

jaké aktivity s dětmi dělat. 

Janošová (2011), stejně jako i další autoři a autorky také vyzdvihuje přítomnost 

mužů v pedagogickém sboru jakožto velkou výhodu pro chlapce, pro které muži –

pedagogové mohou být mužským vzorem. Bohužel naše školství je přefeminizované a 

mužů – učitelů je v něm velmi málo. O velmi malém, či spíše téměř žádném počtu mužů –



27

učitelů v mateřských školách již byla zmínka. Počet mužů – učitelů na prvním stupni 

základních škol však není o moc lepší. Učitelství není pro muže dostatečně lukrativním 

povoláním, a to zřejmě proto, že právě toto povolání je považováno spíše za povolání 

vhodné pro ženy a ani finanční ohodnocení v tomto oboru není dostatečně vysoké na to, 

aby s ním muž, který je ve většině případů hlavním či jediným živitelem rodiny, dokázal 

zabezpečit potřeby rodiny. Děti, resp. hlavně chlapci v mateřských školách a na prvních 

stupních základních škol tak zůstávají bez mužského vzoru, od kterého by se mohli učit, 

případně se s ním identifikovat. 

Výše bylo jako možná překážka genderově senzitivního vzdělávání zmíněno vnitřní 

nastavení a přesvědčení pedagoga/pedagožky. To však není jedinou překážkou. Jak 

poznamenávají Pavlík a Smetáčková, děti neovlivňuje jen škola, ale také rodina, média, 

vrstevníci a další vnější faktory, které ne vždy jsou v souladu se záměry školy a které 

mohou její vliv na děti snižovat (Pavlík, Smetáčková, 2006). S tímto tvrzením souhlasí i 

Strnadlová, která píše, že škola je jen jednou z institucí – vedle např. rodiny, médií, 

náboženství, trhu práce či politiky – ovlivňující reprodukci genderových stereotypů ve 

společnosti (Strnadlová, 2012). 

Jak jsem již zmínila, v dnešní době se stále ještě velmi omezeně setkáváme s tím, že 

by děti byly vedeny k uvažování o genderu, k přehodnocování současného nastavení 

společnosti a k aktivnímu nabourávání genderových stereotypů. Naopak je u dětí 

posilováno chování a jednání, které je pro jejich gender typické. Když dítě z rodiny 

s takovýmto přístupem přijde do genderově senzitivní školy, může nastat problém. Dítě 

nemusí přijmout genderově nestereotypní aktivity a uvažování, které mu budou 

předkládány. Jelikož dosud vyrůstalo v zajetí genderových stereotypů a nic jiného 

nepoznalo, bude mu s velkou pravděpodobností zatěžko se s novou situací identifikovat a 

uvěřit jí. 

Dalším problémem mohou být rodiče, kterým se například to, že si děti budou 

zkoušet genderově netradiční činnosti, nemusí líbit. To by však v žádném případě nemělo 

být důvodem k tomu, aby škola své snahy o genderově citlivé vzdělávání vzdala, jak 

upozorňují i Pavlík a Smetáčková, kteří dále uvádí, že pokud škola bude naplňovat 

všechny předpoklady genderově citlivé výuky a výchovy, bude tím využit osobní potenciál 

každého žáka/žákyně (Pavlík, Smetáčková, 2006). Přínos této strategie popisují

následovně: „Rovnost žen a mužů je tedy nejen ústřední prioritou každé společnosti, která 

se chce považovat za demokratickou, ale navíc díky tomu, že každý člověk – muž i žena –
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se věnuje té oblasti, k níž má nejlepší předpoklady, vede i k celospolečenským 

hospodářsky vyjádřitelným ziskům.“ (Pavlík, Smetáčková, 2006: 58).

Z výše uvedeného je zřejmé, že genderově senzitivní výchova a vzdělávání mají 

nejen na jednotlivce, ale i na celou společnost nepopíratelně pozitivní vliv. Je jen třeba, 

aby se tento fakt dostal do povědomí celé společnosti, což následně povede k její pozitivní 

změně. A zde se opět dostáváme k již napsanému – velký vliv na změnu názorů a přístupů 

ve společnosti mohou mít právě ti jedinci, kteří/které jsou nyní ještě dětmi. Proto je potřeba 

s nimi o genderu hovořit a směřovat je k tomu, aby se v budoucnu stali aktivními účastníky 

a účastnicemi při dosahování rovnosti mezi muži a ženami.    

2.4 Montessori metoda výchovy a vzdělávání

Předchozí kapitola se věnovala genderově senzitivnímu vzdělávání a výchově. Za (v 

různé míře) genderově senzitivní školy považuji školy a zařízení vycházející z principu 

Montessori metody výchovy a vzdělávání. Zakladatelkou této metody je italská lékařka 

Maria Montessori. Její životopis je detailně popsán v příloze č. III. Následující podkapitoly 

budou věnovány vzniku a vývoji Montessori metody a popisu jejích principů. Řeč bude 

také o Montessori pedagogice na území České republiky. 

2.4.1 Montessori metoda vzdělávání, její vznik a vývoj

Dílo M. Montessori žije dodnes ve vzdělávacích systémech po celém světě a je 

rozšířeno téměř na všechny světadíly. Nejvíce Montessori zařízení v současné době 

najdeme v Nizozemí, Německu, Rakousku, Indii, USA, Švédsku a Finsku (Rýdl, 2007). Je 

zřejmé, že v těchto zemích je školství na jiné úrovni než v naší republice. 

Zajímavostí je, že žádné pedagogické pojetí, které by vymyslel a sestavil jeden 

jediný člověk, doposud nedosáhlo celosvětového rozšíření, krom právě Montessori 

pedagogiky. Montessori metoda je mezinárodní program, který předává nejen pedagogům 

a pedagožkám, ale i lektorům, lektorkám, vychovatelům, vychovatelkám a v neposlední

řadě rodičům neměnné pedagogické principy a postoje k dětem. Zde je velmi podstatné 

slůvko „neměnné“. Jak píše Rýdl, Montessori pedagogika je v jednotlivých zemích 

přizpůsobována kulturním a sociálním potřebám té dané země. Je však důležité, aby právě 

pedagogické principy a postoje k dětem zůstaly neměnné, protože na nich Montessori 

pedagogika stojí (Rýdl, 2007). 
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Pedagogika M. Montessori je uceleným pedagogickým systémem od narození do 24 

let. Tato pedagogika byla a je mírovou pedagogikou. Ani dnes, více než 100 let od jejího 

vzniku nejsou názory na ní jednoznačné. Montessori metoda má na jedné straně celou řadu 

příznivců a příznivkyň, na straně druhé však také nemálo odpůrců a odpůrkyň. To 

potvrzuje i Rýdl (2007), který píše, že na jedné straně jak v průběhu dějin, tak 

v současnosti existovala a existuje velká touha, nadšení a odhodlání Montessori 

pedagogiku uskutečňovat; na druhé straně se ovšem setkáme s odporem vůči ní, především 

pro její nekonvenční přístupy k osobnosti dítěte. 

Montessori pedagogika vznikla dlouhodobým pozorováním dítěte, a to jak v rodině, 

tak v předškolních a školních zařízeních a pomocí tohoto pozorování se ověřovaly i její 

metody. Já osobně jsem přečetla několik knih věnujících se Montessori metodě výchovy a 

vzdělávání. V jedné z nich (bohužel již nevím v které) jsem se dočetla, že jedinečnost a 

převratnost této metody tkví ve své orientaci na potřeby dítěte samotného, v pomoci dítěti s 

rozvíjením jeho přirozené schopnosti a smyslového vnímání, v podpoře a podněcování 

individuální inteligence a tvořivého chování a v neposlední řadě v tom, že vede dítě 

k nezávislosti, samostatnosti a odpovědnosti za vlastní jednání a učení. Právě toto může 

být onou třecí plochou, oním předmětem sporu mezi příznivci/kyněmi a odpůrci/kyněmi 

Montessori systému. Stále žijeme ve společnosti, kde projevení vlastního názoru, vyjádření 

svého přání, své potřeby může z úst dětí zaznívat spíše jako nevychovanost či drzost, než 

jako pozitivní projev zdravé, sebevědomé osobnosti. 

V dnešní době se setkáváme s chybným přesvědčením, že Montessori pedagogika je 

nějakým novodobým výmyslem, něčím, co je zrovna teď moderní, ale za pár let to bude 

nahrazeno něčím modernějším. Z výše zmíněného je však patrné, že opak je pravdou. 

Jedná se o koncepci více než sto let starou, jejíž obliba místo, aby klesala, naopak stoupá a 

rozmáhá se v dalších a dalších zemích po celém světě. 

2.4.2 Pojetí a principy Montessori výchovy a vzdělávání

Pro výchovu a vzdělávání podle M. Montessori bývá často používáno označení 

„Montessori metoda“. Sama M. Montessori ve svém díle Tajuplné dětství uvádí, že „žádná 

viditelná metoda vlastně neexistovala. Vidět jsme mohli pouze dítě. Bylo vidět dětskou 

duši osvobozenou od všech zábran, jednající v souladu se svou přirozeností“ (Montessori, 

2012: 115). Z tohoto tvrzení je zřejmé, že Maria Montessori se nepovažovala za 

objevitelku něčeho převratného. Na prvním místě jejího zájmu vždy stálo dítě a ona 
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primárně jako cíl své cesty viděla odkrývání jeho skrytého potenciálu, který se může 

zdravě rozvíjet, pokud je mu k tomu dán prostor a dostatek svobody. 

Rýdl (2007) uvádí, že vzdělávání podle M. Montessori vychází ze dvou základních 

faktorů: vzdělávání od narození a vzdělávání v raném věku. To jistě není nic, co by nás 

mělo překvapit. Je zřejmé, že dítě již od svého narození, či dokonce již před ním, vnímá 

podněty ve svém okolí. Odborníci se také shodují, že předškolní věk je velmi důležitý pro 

rozvoj osobnosti dítěte. Samotná myšlenka vzdělávání dětí od narození a v raném věku 

není tedy až tak převratná. Převratné a nezvyklé se však mohou zdát metody a pomůcky, 

které Montessori k tomuto vzdělávání používala a jejichž důležitost zdůrazňovala. Je 

zřejmé, že se Montessori metoda výchovy a vzdělávání od „běžného“ vzdělávání dosti

odlišuje. 

Podle M. Montessori v sobě má každé dítě tzv. Horme, což je vrozená síla pohánějící 

dítě k nekonečné aktivitě. Tuto vrozenou sílu zmiňuje jak Rýdl (2007), tak i Zelinková, 

podle níž „Horme mění struktury v průběhu růstu a projevuje se silným zájmem o určitou 

činnost. Dítě proto opakuje činnost bez zjevného úmyslu tak dlouho, až se tímto 

opakovaným jednáním objeví nová dovednost.“ (Zelinková, 1997: 30). Kdo někdy 

pracoval s malými dětmi a/nebo má svoje vlastní, možná někdy zažil situaci, kdy dítě 

zdánlivě nepochopitelně začalo plakat a nebylo k utišení. Při bližší analýze dané situace 

bychom však možná došli k závěru, že jsme ho vyrušili od nějaké činnosti, které se zrovna 

intenzivně věnovalo. Stejně tak dobře je u dětí možno vypozorovat situace, kdy neustále 

dokola opakují jednu a tu stejnou činnost, s obrovským zaujetím a soustředěností. 

Existence Horme nám říká, že děti nemusí být k učení motivovány nějak uměle, z vnějšku, 

pomocí odměn či případných trestů za neposlušnost. Děti mají motivaci k učení v sobě, 

jsou motivovány vnitřně. Měly by proto dostat dostatek prostoru, aby tuto svou vnitřní sílu 

a vnitřní motivaci mohly rozvíjet. 

Zelinková dále uvádí, že Maria Montessori v teorii vývoje kromě pojmu Horme 

zavedla ještě pojem „absorbující duch“, což definuje jako vědomou činnost inteligence, a 

„nebula“, pojem převzatý z astronomie označující tvořivou energii vedoucí dítě 

k absorbování vnějšího světa (Zelinková, 1997). Rýdl místo pojmu absorbující duch uvádí 

pojem absorbující mysl, kterou definuje velmi podobně jako Zelinková absorbujícího 

ducha, a také uvádí, že absorbující myslí M. Montessori označovala prvních 6 let v životě 

dítěte (Rýdl, 2007). Každý ze zmíněných pojmů souvisí s vývojem jedince.

Děti prochází v prvních letech svého života několika vývojovými fázemi. To nám 

říká vývojová psychologie. Švingalová píše: „Každé vývojové období přináší určité 
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typické základní úlohy, jejichž zvládnutí se od jedince očekávají.“ (Švingalová, 2006: 18).

Toto tvrzení se přibližuje definici senzitivních fází, o kterých hovořila a psala M. 

Montessori. Švingalová však dále ve svém textu píše o senzitivních obdobích ve vývoji, 

konkrétně že „každé vývojové stádium má svoje citlivé období, ve kterém se nejsnáze 

rozvíjejí, ale zároveň i zraňují či zabržďují určité schopnosti, vlastnosti, popř. kompetence 

jedince“ (Švingalová, 2006: 19). Maria Montessori k vývojovým fázím člověka přiřadila 

tzv. fáze senzitivní, nazývané také citlivá období. Tyto fáze charakterizovala jako 

ohraničená období, během kterých je dítě nejlépe schopné osvojit si nějakou dovednost, 

získat určitou schopnost nebo zkušenost. Tyto fáze jsou charakteristické omezenou dobou 

trvání. To znamená, že trvají pouze určitou dobu, po jejímž uplynutí jsou zakončeny, a to i 

tehdy, když nebyly využity. Neznamená to ovšem, že pokud u dítěte není využita např. 

senzitivní fáze řeči, nenaučí se toto dítě už nikdy mluvit. Naučí, ovšem nepůjde mu to tak 

snadno, jako by mu to šlo právě v senzitivní fázi určené k osvojení této dovednosti. 

V jednotlivých senzitivních fázích se člověk učí dané dovednosti mnohem snáze, než 

kdykoli před tím nebo potom. 

Zajímavá je výrazná podobnost nejen pojmosloví „senzitivní fáze“, ale i jeho 

definice, uváděného Marií Montessori a vývojovou psychologií. Švingalová (2006) uvádí, 

že pojem senzitivní nebo také citlivé období převzala vývojová psychologie z etologie. 

Podobně M. Montessori tento pojem, resp. myšlenku senzitivních fází, převzala od 

holandského biologa de Vriese, jak uvádí Zelinková (1997). Ačkoli se může zdát, že 

senzitivní fáze nejsou pouze něčím jedinečným, s čím pracuje Montessori metoda výchovy 

a vzdělávání, ale že jsou obecně známé i v psychologii, domnívám se, že tato výrazná 

podobnost je jen zdánlivá, resp. že vývojová psychologie rozumí senzitivními fázemi něco 

jiného, než M. Montessori. Soudím tak dle citace Vágnerové v textu Švingalové, v níž je 

uvedeno, že rané dětství je senzitivní fází pro rozvoj schopnosti navazovaní a opětování 

citového vztahu (Švingalová, 2006). Montessori však senzitivními obdobími nemyslela 

jednotlivá vývojová období, ale konkrétní dovednosti. Alespoň to tak vyznívá z knihy 

Šebestové a Švarcové, které uvádějí, že M. Montessori popsala následující senzitivní fáze:

 fáze řeči – od narození do 6 let

 fáze řádu – od narození do 3 let

 fáze tříbení smyslů

 fáze fascinace malými věcmi – od 1,5 do 2,5 let

 fáze učení sociálního chování – od 2,5 do 6 let
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 fáze pohybu – od 1 do 4 let

(Šebestová, Švarcová, 1999)

Podobné dělení uvádí i Rýdl, který píše, že senzitivní období se neobjevují 

izolovaně, ale mohou se vzájemně překrývat, nebo se objevovat v párech; obecně se ale 

šest senzitivních fází (cit pro řád a pořádek, citlivost vnímání, citlivost pro řeč a jazyk, 

citlivost pro chůzi, citlivost na malé věci, citlivost pro včlenění do společnosti) objevuje po 

sobě a počínají narozením (Rýdl, 2007). Rozdílné dělení senzitivních fází podle 

Montessori najdeme u Zelinkové, která cituje Holstiege, která ve své knize Modell 

Montessori píše, že M. Montessori rozlišovala tři základní senzitivní fáze ve vývoji 

člověka, a to 0 – 6 let, 7 – 12 let a 12- 18 let (Holstiege, 1994, dle Zelinková, 1997). Ještě 

poněkud jiné dělení uvádí Hainstock (2013), která uvádí 9 věkových kategorií (přičemž se 

mnohé z nich kryjí) a k nim jednu či více dovedností či vlastností, které si dítě v tom 

daném období osvojuje. Zatímco dělení senzitivních fází uváděné Rýdlem a Šebestovou a 

Švarcovou se liší od dělení senzitivních fází ve vývojové psychologii, dělení Hainstock a 

Zelinkové se psychologickému dělení podobá. 

Není až tak podstatné, do jaké míry se podobají či liší senzitivní fáze definované 

Marií Montessori a definované a používané ve vývojové psychologii, a ani není cílem této 

práce to zjišťovat. Důležitou informaci je, že M. Montessori při své práci s dětmi 

vycházela ze znalosti těchto vývojových fází. Pozorovala děti, které samy svým chováním 

dokážou napovědět, v které/ých z fází se zrovna nacházejí. Z tohoto pozorování vzešla 

jedna ze zásad Montessori pedagogiky: „Následuj dítě a dbej znamení, která ti ukáží 

správnou cestu.“ Nejen v Montessori pedagogice, ale i obecně platí, že dítě se nejlépe a 

nejsnáze naučí to, co se samo chce právě v tu danou chvíli naučit. K tomu by tedy mělo 

dostat co nejvíce prostoru a času, ve kterých bude moci samo řídit svou práci a také jí 

dokončit. Tuto vnitřní motivaci dítěte můžeme podněcovat vhodně připraveným 

prostředím a také vhodným doprovodem dítěte. 

Zde narážíme na výraznou rozdílnost od klasického vzdělávání. V Montessori 

systému vyučující nemá dítěti diktovat, co má zrovna v danou chvíli dělat, čemu se 

věnovat, s čím pracovat. Jeho záměrům a plánům jsou nadřazeny potřeby dítěte. Z toho 

vychází další zásada Montessori pedagogiky: „Pomoz mi, abych to dokázal/a sám/sama“. 

V souladu s touto zásadou používá M. Montessori pro učitele/učitelku, 

pedagoga/pedagožku, vychovatele/vychovatelku označení „průvodce“. Montessori 

pedagogika je orientovaná na dítě jakožto člověka, respektuje jeho individualitu a pomáhá 

mu dosáhnout vlastní nezávislosti. Z běžných škol, ale už i školek jsme zvyklí na to, že 
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učitel/ka je autorita, která má ve třídě hlavní slovo, řídí její chod a rozvrh. Upozadění 

učitele/učitele v Montessori pedagogice může být jedním z důvodů nedůvěry vůči tomuto 

systému vzdělávání, neboť to utváří dojem, že když se dětem nediktuje, co mají dělat, a 

nemají pevně stanovený rozvrh, vede to k jejich zahálení. Zastánci a zastánkyně 

Montessori pedagogiky tyto obavy však vyvracejí, když tvrdí, že dítě si samo najde, čemu 

se chce v danou chvíli věnovat. Zelinková píše, že dítě si může „svobodně zvolit úkol, 

který ho přitahuje, ale zároveň si nějakou činnost zvolit musí“ (Zelinková, 1997: 21). 

Učitel/ka jako součást připraveného prostředí je dítěti k dispozici v případě, že to ono samo 

potřebuje. Jak uvádí Rýdl, „připravený vychovatel je ten, kdo se setkává s dětskou 

neznalostí předsudků a soucitem; ten kdo sleduje a tlumočí; ten, kdo jasně a účinně 

komunikuje a jedná důsledně a poctivě; a kdo je pro dítě přítelem, důvěrníkem a vzorem“ 

(Rýdl, 2007: 51). 

Opravilová vidí v práci pedagoga/pedagožky v Montessori pedagogice rozpor; 

pedagog/pedagožka se má držet stranou, být pasivní, nezasahovat dítěti do jeho činnosti, 

ale zároveň má za úkol motivování dítěte k opakování a procvičování konkrétních činností 

a dovedností (Opravilová, 1983). Já osobně si myslím, že tyto dvě činnosti nejsou 

v rozporu. „Průvodce/kyně“ má být upozaděn/a, aby nerušil/a dítě v době, kdy koncentruje 

svoji pozornost na konkrétní činnost, kterou stále dokola vykonává, aby si osvojilo novou 

dovednost a posunulo se ve svém vývoji dál. Pokud ovšem dítě neví, čemu se věnovat, 

nedokáže se rozhodnout, na čem bude pracovat, popřípadě neví, jak konkrétní pomůcku 

správně použít, „průvodce/kyně“ by mu měl/a nabídnout cestu, kterou by se mohlo vydat, 

pomoci s výběrem pomůcky a ukázat dítěti, jak s ní správně pracovat. 

O poznatcích M. Montessori by se dalo napsat mnoho stran. Cílem této práce ovšem 

není detailní rozbor jejího systému vzdělávání. Přesto by mělo být zmíněno alespoň 

několik stěžejních pojmů či principů, se kterými Montessori pedagogika pracuje. 

Ústředním a klíčovým pojmem Montessori pedagogiky je svoboda. Pouze pokud má 

dítě dostatek svobody, může se učit, seberealizovat a rozvíjet. Nejedná se však o svobodu 

bezhraniční, kdy si může dítě dělat, co se mu zamane, jak se někteří lidé domnívají. Jedná 

se o svobodu vymezenou jasnými hranicemi. Zelinková se vyjadřuje ke svobodě 

v pedagogickém smyslu následovně: „Základním výchovným prostředkem je svobodně 

volená činnost, která vychází z potřeb dítěte, není vnucována zvenčí.“ (Zelinková, 1997: 

21). Pojetí výchovy a vzdělávání definované M. Montessori je postaveno na poskytnutí 

volnosti dítěti a na výchově dítěte k zodpovědnosti, na povzbuzování pozitivnosti, 

podporování nezávislosti, pěstování sebekázně a na přípravě prostředí založeného na 
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realitě. Toto prostředí bývá také označováno jako „připravené prostředí“ a je pro 

Montessori pedagogiku klíčové. Zmiňují a definují ho všechny dostupné zdroje věnující se 

Montessori principu výchovy a vzdělávání. Nejen v kolektivních zařízeních určených 

dětem, ale ideálně i v domácím prostředí, by mělo být co nejvíce věcí uspořádáno 

příjemně, jednoduše, přehledně a především bezpečně. Dítě by mělo mít možnost se 

v prostoru volně pohybovat, neboť to má pozitivní vliv na jeho psychický stav. Každá věc 

by měla mít své místo, na které také bude po ukončení jejího používání ukládána. Toto 

místo by mělo být dítěti dobře přístupné, aby si mohlo samo vybrat, s čím, kdy a jak bude 

pracovat. Prostředí by nemělo být přeplácané. Jak tvrdila M. Montessori, připravené 

prostředí má prvořadě učinit rostoucí dítě co nejvíce nezávislé na dospělých (Montessori, 

2012). Připravené prostředí má být přizpůsobeno aktuálnímu věku dítěte a jeho 

vývojovému stupni. A co by toto prostředí mělo nabízet a na co by mělo nasedat?

Již byly zmíněny senzitivní fáze. Neméně důležité bylo podle M. Montessori učení 

pomocí smyslů. Pro malé dítě jsou jeho smysly velmi důležité. Pomocí nich poznává svět 

kolem sebe, učí se v něm žít. Ve věku 2 – 6 let jsou děti nejvíce otevřeny rozvíjení svých 

smyslů, a proto by k tomu měly mít co nejvíce možností a příležitostí. Prostřednictvím 

smyslů se rozvíjí mozek, resp. inteligence. Hovoříme o cestě „od uchopení k pochopení“. 

Zelinková tuto myšlenku M. Montessori definuje následovně: „Ruka je nástrojem ducha. 

Práce rukou je základem pro pochopení věcí a jevů, rozvoj myšlení a řeči.“ (Zelinková, 

1997: 17). Smyslový materiál je jedním z oborů či okruhů, na které je Montessori 

pedagogika rozdělena. Šebestová a Švarcová uvádějí, že krom smyslového materiálu 

zahrnuje metodika práce v Montessori systému ještě následující obory: cvičení praktického 

života, řeč, matematiku a kosmickou výchovu a dál píší, že všechny tyto obory dohromady 

zahrnují zhruba sto demonstračních cvičení, přičemž každé má svůj logický průběh, 

předem určený způsob vykonávání a přesně dané zásady, které je třeba dodržet (Šebestová, 

Švarcová, 1999). Poněkud odlišné dělení uvádí Zelinková, která opět cituje Holstiege, 

která ve své publikaci Modell Montessori představuje dělení materiálu M. Montessori do 3 

skupin: praktická cvičení, pohybová cvičení, cvičení smyslů prostřednictvím pomůcek

(Holstiege, 1994, dle Zelinková, 1997). Seznam Montessori pomůcek a jejich dělení je 

uveden v příloze IV. 

Jako poslední bych ráda zmínila věkově smíšené skupiny, které jsou v Montessori 

pedagogice velmi důležité. S heterogenními skupinami/třídami se však můžeme setkat i 

v mnohých klasických mateřských školách, nikoli však už ve školách základních. 
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Cílem Montessori vzdělávání je tedy vychovat samostatné, schopné, odpovědné a 

přizpůsobivé jedince, kteří budou motivováni učit se, řešit problémy, budou mít vnitřní 

vůli, dokážou se na věci podívat z jiného úhlu pohledu, budou disponovat tvůrčím nadáním 

a schopností vymýšlet nové věci… 

2.4.3 Montessori pedagogika v České republice

V České republice patří Montessori vzdělávání mezi alternativní vzdělávací formy.

Než se budu věnovat konkrétní situaci vzniku Montessori zařízení a jejich počtu v České 

republice, zmíním nejprve definici alternativních škol obecně. Průcha, Walterová a Mareš 

(1998) v Pedagogickém slovníku uvádějí, že alternativní škola se liší od běžné školy, a to 

např. obsahem vzdělávání, organizací výuky, hodnocením žáků apod. 

(www.alternativniskoly.cz). Alternativní školy ještě blíže specifikoval Rýdl v Učitelských 

listech 6/2001-2002, kde uvedl, že alternativní školy se vyznačují partnerským přístupem 

k dětem a respektováním individuálních potřeb dětí (www.alternativniskoly.cz), a kromě 

Montessori škol uvedl ještě další varianty škol u nás existujících a řadících se mezi 

alternativy. Podrobný seznam alternativních směrů vzdělávání a jejich charakteristika jsou 

uvedeny v příloze V. Je zřejmé, že nejen Montessori základní školy, ale už i mateřské 

školy fungují jinak, než klasické mateřské a základní školy. 

Ačkoli není podmínkou, že by alternativní škola musela být školou soukromou, 

v mnoha případech tomu tak je. Zařízení pracujících podle Montessori principů je stále víc, 

neustále vznikají nová. Zatímco u základních škol je poměr soukromých škol a škol 

zřízených obcí zhruba stejný, v případě mateřských škol v celkovém počtu všech 

Montessori mateřských škol převládají mateřské školy soukromé. Tuto skutečnost dokládá 

i mapa na internetových stránkách Společnosti Montessori. Osobně se domnívám, že je 

tomu tak především z důvodů legislativních. Na toto téma by šlo popsat mnoho stran. V 

krátkosti bych to však shrnula tak, že pokud zřizovatel/ka mateřské školy nepotřebuje či 

nechce být zapsán/a v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, je založení takové 

mateřské školy poměrně jednoduchou záležitostí. Zřizovatelem/kou soukromé mateřské 

školy, či klubu, školičky, centra – je jedno, jaký název použijeme – může být téměř každý. 

V případě základních škol je však situace po legislativní stránce a nejen po ní značně 

náročnější, a proto se jejich zřizovateli častěji stávají obce, než soukromé subjekty. Nutno 

však podotknout, že v případě Montessori škol (a jistě nejen jich) se město/obec rozhodne 

pro jejich založení často až na základě silného tlaku ze strany rodičů dětí. 
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Historie vzniku a rozvoje Montessori pedagogiky na území ČR je detailně popsána 

v příloze č. VI. Současná situace v naší republice kolem Montessori pedagogiky je taková, 

že principy výchovy a vzdělávání podle Marie Montessori se dostávají stále více do 

povědomí široké veřejnosti – a to jak pozitivně, tak negativně. Mezi rodiči je o tuto metodu 

stále větší zájem. V článku Společnosti Montessori najdeme zmínku o tom, že stále více 

rodičů by rádo tuto metodu uplatňovalo při výchově a vzdělávání svých dětí, a také cesty, 

jak je toho možno dosáhnout. Je zde uvedeno, že nejčastěji v důsledku iniciativy rodičů 

vznikají různá mateřská centra vycházející z principů Montessori programu, z nichž pak 

mnohdy vznikají mateřské školy (www.montessoricr.cz). Ve městech, kde již mateřské 

školy Montessori fungují, rodiče iniciují vznik 1. stupně základní školy a následně 2. 

stupně základní školy. Města a obce ovšem někdy nejsou zcela nakloněny pomoci a 

podpoře této iniciativy. Není proto divu, že většina Montessori zařízení v naší republice je 

soukromých.

Montessori pedagogika má ovšem i v naší zemi své odpůrce a odpůrkyně, jak již 

bylo zmíněno. Těžko říci, do jaké míry se do negativních názorů na Montessori 

pedagogiku promítá nevědomost či nedostatečná informovanost, a kolik je mezi 

odpůrci/kyněmi Montessori pedagogiky těch, kdo přesně znají její principy a zásady a 

právě na základě toho vědí, že se nejedná o princip vhodný pro jejich dítě. Obávají se totiž, 

že by jejich dítě pak neobstálo v dnešním světě, který je nastaven odlišně, než Montessori 

přístup. Nezřídka se také setkáváme s názorem, že Montessori přístup umožňuje dětem 

dělat si, co chtějí, bez jakýchkoli pravidel a hranic, že tyto děti jsou drzé, neuznávají 

autority, apod. Tyto informace šířící se společností mnoha lidem stačí k tomu, aby 

k Montessori přístupu zaujali odmítavý postoj a více si o něm nezjišťovali. 

Rýdl ve své publikaci z roku 2007 uvedl, že v České republice funguje zhruba „60 

Montessori tříd v mateřských školách, v 7 základních školách jsou montessori třídy, 

vznikají mateřská centra s montessori prvky“ (Rýdl, 2007: 15). Já jsem na mapě 

Montessori mateřských a základních škol v České republice, která je k dispozici na 

internetových stránkách Společnosti Montessori, ke dni 11. května 2014 napočítala 77 

Montessori mateřských škol a 29 Montessori základních škol.  Ke 2. lednu 2016 se počet 

Montessori mateřských škol blíží stu a Montessori základních škol je uvedeno 38. Z toho 

je velmi dobře patrné, jak počet těchto zařízení roste. Domnívám se, že ani tento počet 

však není úplný, protože u nás můžeme nalézt zařízení, která při své práci vycházejí 

z Montessori pedagogiky či používají její prvky, ale nejsou registrovány u Společnosti 

Montessori a tudíž nejsou uvedeny v mapě, z níž jsem čerpala. Takovým případem bylo
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např. i víceleté gymnázium uplatňující ve výuce principy Montessori pedagogiky, které 

v České republice funguje jako zatím jediný zástupce sekundárního vzdělávání v duchu 

Montessori, o kterém do nedávna na stránkách Společnosti Montessori nebyla zmínka. 

Velmi zajímavé je následující konstatování Rýdla: „Montessori pedagogikou se 

inspirují speciální školy a zařízení pro handicapované děti“ (Rýdl, 2007: 15). Zde vidím 

návrat k počátkům Montessori metody, kdy Maria Montessori začínala právě prací 

s postiženými dětmi.

Montessori metoda u nás začínala v rámci mateřských škol. V současné době se 

rozšiřuje nejen do vyšších stupňů vzdělávání, jak již bylo zmíněno, ale i druhým směrem. 

V rámci různých mateřských center jsou stále ve větší míře nabízeny „Montessori 

dílničky“ určené pro děti od 18 měsíců, někdy dokonce pro děti již od narození. Dalo by se 

tedy říci, že systém Montessori pedagogiky u nás funguje pro děti od narození do 19 let. 

Montessori pedagogika je něčím, na čem se dá v naší republice poměrně dobře 

vydělávat a mnoho lidí si je toho vědomo a také toho patřičně využívá. Vzhledem 

k nedostatku Montessori zařízení v ČR a tudíž k absenci konkurence v tomto odvětví, není 

problém založit si Montessori mateřskou školu a chtít „školkovné“ třeba i 10 tisíc korun

měsíčně za dítě. Mezi rodiči se najdou tací, kteří jsou ochotni a schopni tuto částku 

zaplatit. Někteří proto, že se s Montessori principem ztotožňují, někteří jen z přesvědčení, 

že je Montessori v současnosti něčím moderním a tudíž to jejich dítě musí mít. Já se 

domnívám, že Montessori pedagogika to nemá v České republice lehké. Stát toto 

vzdělávání nepodporuje a tudíž je tato vzdělávací metoda nedostupná široké veřejnosti, což 

popírá principy rovnosti, které nejen že hlásala Maria Montessori, ale které by měly být ve 

společnosti obecně platné. 

2.4.4  „Hračky“ podle Marie Montessori

V závěru kapitoly 2.4.2 jsem zmínila cíle Montessori pedagogiky. Aby tyto cíle 

mohly být naplněny, je potřeba dětem nabízet vhodné aktivity a pomůcky. A jaké jsou ty 

vhodné hračky, které bychom měli dětem nabízet? Hračkám, hře a jejich genderovanosti se 

velmi detailně věnovala kapitola 2.2.2. Pojďme se nyní ale podívat na hračky z jiného úhlu 

pohledu, a to sice očima Marii Montessori. 

Maria Montessori v počátcích své práce s dětmi nabídla svým svěřencům a 

svěřenkyním v Domě dětí mimo jiné také mnoho hraček. Zřejmě zcela logicky, neboť se 

předpokládá, že malé děti potřebují hračky, aby se zabavily. Jak Maria Montessori (2012) 
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sama uvádí, děti však o tyto hračky nejevily příliš zájem a to i přes opakované ukázky 

toho, jak s nimi mohou zacházet, co všechno se s nimi dá dělat, atd. M. Montessori z toho 

vyvodila závěr, že „v životě dítěte je hraní něčím nepříliš důležitým, něčím, k čemu se 

uchyluje, když nemá možnost dělat něco lepšího“ (Montessori, 2012: 104). Podle M. 

Montessori dítě vnímá, že jeho poslání je někde jinde, že se má neustále zlepšovat a 

zdokonalovat, rozvíjet se a růst a že tudíž nemůže ztrácet čas hraním; hraní pro dítě může 

být zpestřením, povyražením ve volných chvílích, nikoli však něčím, čemu by se mělo 

věnovat delší dobu (Montessori, 2012). 

Pokud má dítě něco důležitého na práci, hraní s hračkami jde stranou. Mnozí z nás by 

se pod toto tvrzení mohli podepsat. Nabízíme dětem tolik krásných a mnohdy drahých 

hraček, které zůstávají bez povšimnutí. Místo nich děti otvírají zásuvky a skříňky, hrají si 

s kuchyňským náčiním či s jinými věcmi, které jim podle nás dospělých vlastně vůbec 

nepatří do ruky. Vysvětlení takového jednání dětí je vlastně jednoduché. Děti nechtějí dělat 

věci jen jako, chtějí „si hrát“ se skutečnými věcmi, doopravdy pomáhat, dělat to, co vidí u 

svých rodičů a lidí v jejich okolí, jsou hnány vnitřní touhou osvojit si činnosti praktického 

každodenního života a tím dosáhnout vlastní samostatnosti. 

Dnešní doba dostatku nebo spíše až přebytku všeho, neomezených možností a 

nekonečných nabídek předkládá nespočetné množství hraček pro děti. Jsou však ony 

panenky Barbie, všelijaké postavičky a plastové hračky rozličných tvarů vydávající 

nedefinovatelné zvuky skutečně tím nejlepším, co můžeme našim dětem nabídnout a co 

podpoří jejich rozvoj a růst?  

Hračky nejsou jen něčím, čím se mohou děti zabavit ve volných chvílích, jak bylo 

zmíněno výše. M. Montessori se domnívala, že hračky mají negativní vliv na rozvoj 

psychiky dítěte. O hračkách dostupných v její době tvrdila, že „vytvářejí iluzorní svět a 

neumožňují žádný opravdový a produktivní kontakt s realitou“ (Montessori, 2012: 130). 

Co by asi řekla na hračky, které dnešní doba rukama rodičů předkládá dětem? Montessori 

říká, že hračky jsou prostředkem utvářejícím kolem dítěte prostředí plné klamu, bez 

existence skutečných cílů a nevyžadující jakoukoli mentální koncentraci (Montessori, 

2012). Pokud se podíváme na hračky v policích hračkáren, možná budeme muset dát 

tomuto tvrzení v případě některých hraček zapravdu, a to ať jsme či nejsme příznivci 

Montessori pedagogiky. Plyšová zvířátka roztodivných barev v pestrých oblečcích, mluvící 

auta, víly a další a další věci jsou skutečně něčím, co nemá s realitou nic moc společného. 

Pozornost dítěte si tyto hračky získají jen na velmi krátkou dobu. Brzy jsou v lepším 

případě někde pohozeny a zapomenuty, v horším případě k tomu všemu ještě rozbity. I 
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přes tento zjevný fakt dospělí dětem hračky stále kupují a nabízejí a domnívají se, že 

mohou sloužit k rozvoji jejich volní činnosti. 

Jak M. Montessori (2012) upozorňuje, jsou hračky jedinou svobodou, která je dětem 

dána. Období, ve kterém se formují základy vyšších stupňů životních aktivit, bývá takto 

podle ní promarňováno. M. Montessori (2012) uvádí, že abnormální rozvoj představivosti 

a přehnaný zájem o hraní diagnostikují psychoanalytici jako úchylku zvanou „duševní 

únik“. Zde nutno podotknout, že ačkoli kniha M. Montessori Tajuplné dětství, ze které 

jsem citovala, u nás byla vydána až v roce 2012, napsala jí sama M. Montessori již před 

mnoha lety. Proto zde narážíme na to, že některé údaje v ní uvedené již nejsou zcela 

přesné. Mezi ně patří právě i tvrzení Montessori o duševním úniku jakožto úchylce. Únik 

je dnes řazen mezi pasivní obranné mechanismy, které se dostavují v různých situacích 

v našem životě a jejichž úkolem je znovunastolení vlastní vnitřní pohody a psychické 

rovnováhy. Švingalová (2006) uvádí, že obranné mechanismy dělíme na techniky založené 

na útoku a na techniky založené na úniku. Dále píše, že mezi únikové techniky se řadí 

např. regrese, rezignace, potlačení, racionalizace a v neposlední řadě únik do fantazie 

neboli denní snění (Švingalová, 2006). Těžko říct, zda to je to stejné, co Maria Montessori 

myslela, když popisovala negativní vliv nadměrné hry na děti. Navíc charakteristiky 

obranných mechanismů se podle mého názoru vztahují na dospělého jedince, u dětí by 

zřejmě měly jistá specifika. 

V každém případě se ne všichni – ať už odborníci/ice či laická veřejnost – ztotožňují 

s tak tvrdou kritikou hraček, která zaznívala z úst M. Montessori. Dětský psycholog Václav 

Mertin v rozhovoru pro Novinky.cz v roce 2008 uvedl následující: „Hračky jsou nedílnou 

součástí dětského světa. Podněcují smyslový, rozumový a citový vývoj dětí a rozvíjejí 

jejich fantazii a kreativní myšlení. Dítě se hrou učí a vytváří svoji osobnost, která bude v 

dospělém věku vyzrálá.“ (www.novinky.cz). Toto konstatování odporuje tvrzení 

Montessori o tom, že hračky nevyžadují žádnou mentální koncentraci. Naopak se dá toto 

Mertinovo tvrzení vykládat tak, že právě díky hračkám se člověk posunuje k dalším 

stupňům ve vývoji své osobnosti a díky nim se stává zralým jedincem. Zelinková cituje 

Singuleho, který ve své publikaci věnované pedagogickým proudům z roku 1988 také 

kritizuje některé myšlenky a názory M. Montessori, konkrétně její podceňování hry a

obrazotvornosti, které je patrné z Montessoriina odmítání pohádek; v neposlední řadě 

kritizuje její nedocenění významu společenských vztahů u dětí (Singule, 1988, dle 

Zelinková 1997). 
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Záleží asi na každém z rodičů, jaký postoj k hračkám zaujme a jaké hračky a v jakém 

množství, či případně jestli vůbec bude svému dítěti nabízet. Já osobně se domnívám, že 

dítě nám samo může ukázat, co je pro jeho vývoj důležité a co si žádá, stačí ho sledovat a 

naučit se číst signály, které k nám vysílá. 

Pokud se vrátíme zpět k Montessori metodě, vyvstává zde otázka, s čím by si děti 

podle Marie Montessori měly hrát? Jak a čím by měly trávit dny? Ve většině textů a knih 

můžeme číst o pomůckách, které se používají v Montessori zařízeních. Dalo by se říci, že 

na těchto didaktických materiálech pedagogika Montessori stojí. Mnohé z těchto pomůcek 

či materiálů lze přenést do domácího prostředí, inspirovat se jimi k výrobě pomůcek 

vlastních, apod., abychom i doma co nejlépe a nejpřirozeněji podněcovali přirozený vývoj 

dítěte. Nás nyní vzhledem k tématu práce budou zajímat pomůcky a materiály, se kterými 

se pracuje právě v kolektivních zařízeních. 

Tyto pomůcky vytvořila Maria Montessori s primárním cílem podporovat utváření 

osobnosti dítěte. Rýdl uvádí, že k hlavním charakteristikám těchto pomůcek patří 

konkrétnost, izolace vjemových rysů a funkční celistvost (Rýdl, 2007). Pomůcky jsou 

konkrétní v tom, že zrcadlí přirozené vlastnosti, se kterými se dítě může ve svém okolí 

setkat, jako např. barvu, tvar, materiál, zvuk, povrch, apod. Montessori pedagogika pracuje 

s přírodními materiály, se kterými má dítě možnost se přirozeně setkat i ve svém okolí, 

jako např. dřevo, kov, sklo, apod. Nesetkáme se zde s plastem. Konkrétnost pomůcek 

podněcuje děti nejen pohybově, ale také duševně. Poznávání konkrétního později vede 

k rozvoji abstraktního myšlení. Konkrétnost zmiňuje i Zelinková jakožto jednu z hlavních 

či stěžejních myšlenek M. Montessori a zdůrazňuje, že „při osvojování nového učiva, při 

získávání nových poznatků je třeba vycházet od konkrétního poznání a manipulace 

s věcmi“ (Zelinková, 1997: 17). Izolace vjemových rysů neboli také izolace jedné 

vlastnosti spočívá především v tom, že každá jedna pomůcka je zaměřena pouze na jeden 

vjem. Jediným rozdílem u souboru pomůcek je tak např. délka, drsnost, velikost, apod. 

Podle Rýdla je tomu tak především kvůli přesvědčení, že více měnících se vjemových 

kvalit by mohlo děti plést (Rýdl, 2007). Funkční celistvostí se rozumí systém připravených 

materiálů, které dohromady přispívají k postupnému komplexnímu vývoji dítěte. Pomůcky 

jsou řazeny od jednodušších ke složitějším, což podněcuje zvídavost a motivaci dětí a 

udržuje jejich pozornost a touhu dál se touto přirozenou cestou vzdělávat. Velmi zajímavé 

je na pomůckách používaných v Montessori pedagogice také to, že většina z nich 

umožňuje kontrolu chyb ze strany samotného dítěte. Jelikož jsou pomůcky konstruovány 
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tak, aby si dítě samo mohlo zkontrolovat, zda postupovalo správně, není potřeba kontrola 

ze strany učitele. 

Z výše popsaného je patrné, jak moc se pomůcky (nelze ani říkat hračky) používané 

v Montessori zařízeních liší od těch hraček, kterých jsou dnes plná hračkářství a také plné 

dětské pokojíčky. Tyto jsou povětšinou plastové, hýřící mnoha barvami, vydávající různé 

zvuky, nejlépe všechno v jednom (vkládačka, hudební nástroj a další). Zde se nabízí 

otázka, zda tyto multifunkční hračky mohou děti něco naučit, zda je jejich multifunkčnost 

pro děti výhodou, či naopak svou přemírou podnětů děti zatěžují. Na tuto otázku není 

jednoduché odpovědět na pár řádcích a ani to není cílem této práce. Někomu může znít 

logicky a smysluplně, že bychom měli postupovat od jednoduššího ke složitějšímu a že 

méně je někdy více, přičemž ani jednomu z těchto tvrzení současné hračky neodpovídají. 

Jiní zase mohou vidět v hračkách, které působí na více smyslů najednou, výhody a 

upřednostnit je před hračkami jednoduššími a v jejich očích strohými. 

Výš bylo uvedeno, že Montesori pedagogika s klasickými hračkami nepracuje. 

Znamená to tedy, že se v Montessori mateřských školách nesetkáme s běžnými hračkami, 

jako jsou např. panenky, autíčka apod.? Na toto zřejmě není jednoznačná odpověď, ani na 

to neexistuje žádné závazné pravidlo. Každé zařízení si toto může upravit podle svého. 

Např. v Montessori MŠ v Kladně mají k dispozici i běžné hračky. Během dopoledne jsou 

však tyto hračky dětem nedostupné. Mohou si s nimi hrát až v odpoledním bloku. 

Ředitelka této mateřské školy to vysvětluje tak, že v ideálním případě by měly děti 

v předškolním zařízení trávit nanejvýš 6 hodin denně. Odpoledne by tedy dítě mělo trávit 

už doma, kde si může hrát s naprosto běžnými hračkami. Vzhledem k tomu, že některé 

děti, nebo spíše většina dětí, v mateřské školce tráví i odpoledne, školka jim supluje 

domácí prostředí, a proto jim nabízí a klasické a běžné hračky. 

2.4.5 Genderová neutrálnost Montessori pedagogiky

Z detailního popisu Montessori pomůcek uvedeného v příloze č. IV je patrné, že tyto 

pomůcky nejsou genderované a nevedou k přenášení genderových stereotypů. Mezi 

Montessori pomůckami nenajdeme pomůcky určené výhradně nebo převážně chlapcům či 

naopak dívkám. Každá pomůcka je v Montessori mateřské škole jen jedna. Pokud 

pomůcku používá jedno dítě, další dítě se s ním buď musí domluvit, zda mohou pracovat 

společně, nebo musí počkat, až se pomůcka uvolní. Barvy pomůcek jsou neutrální, 
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přírodní, případně využívají základních barev a následně širšího spektra barev, žádnou 

barvu neupřednostňujíc či naopak neupozaďujíc. 

Pomůcky používané v Montessori zařízeních se dělí na cvičení praktického života, 

smyslový materiál, řeč, matematiku a kosmickou výchovu. Podívejme se nyní blíže na 

cvičení praktického života, která by se mohla na první pohled zdát poněkud genderovaná. 

K těmto pomůckám totiž patří mimo jiné i pomůcky spojené s péčí o vlastní osobu, k nimž 

se řadí např. věci a pomůcky k čistění bot, k praní, věšení a žehlení prádla. Dále do této 

skupiny patří pomůcky k péči o okolní prostředí, jako jsou propriety k prostírání, vaření, 

umývání a utírání nádobí, leštění zrcadel, zametání, utírání prachu, zalévání květin a péče o 

ně, k mytí bot atd. Mnoho z těchto činností bývá stereotypně považováno za tradičně 

ženské činnosti. V Montessori mateřských školách to však takto chápáno není. 

Neshledáme se tu s tím, že by chlapci odmítli některou s činností dělat, protože by jí 

považovali za „holčičí“. V první řadě tyto pomůcky totiž slouží dětem k nácviku činností, 

které jim umožní být soběstačnější a samostatnější, což jsou vlastnosti, které chtějí získat 

jak chlapci, tak dívky bez rozdílu. Je dost možné, že vzhledem k tomu, že děti neovlivňuje 

jen školské zařízení, jak již bylo řečeno, ale i rodina a další vnější faktory, si chlapci 

mohou uvědomovat, že činnosti, jenž jim Montessori mateřská škola nabízí, jsou 

považovány za určené dívkám/ženám. Jsem však přesvědčená, že i přes toto uvědomění se 

budou chlapci těmto činnostem i tak věnovat, protože jim umožňují získat svobodu a 

samostatnost, což je pro ně velká výzva, která dokáže překonat i genderově stereotypní 

uvažování. 

Pro smyslový materiál jsou typické vlastnosti popsané výše, tzn. že se jedná o 

pomůcky vyrobené z přírodních materiálů, v základních či neutrálních barvách, apod. Za 

zmínku možná stojí pomůcka zrakového vnímání nazvaná růžová věž. Tato pomůcka se 

skládá z 10 krychlí růžové barvy, přičemž nejmenší má rozměr 1 centimetr krychlový a 

největší 1 decimetr krychlový, a slouží k rozpoznání rozměrů. Růžová barva bývá 

stereotypně považována za barvu dívčí. Domnívám se však, že toto přesvědčení je pro děti 

druhořadé. Na prvním místě u nich je lákavost pomůcky pro svou variabilitu, možnosti hry 

s ní, atd. 

Velkým pomocníkem v boření genderových stereotypů je podle mého názoru 

v Montessori pedagogice kosmická výchova, v rámci níž děti provádějí různé praktické 

pokusy z dějepisu, zeměpisu, fyziky, chemie, astronomie, biologie, jak uvádějí Šebestová a 

Švarcová (1999). Děti – v tomto případě myslím hlavně dívky – tak přijdou do kontaktu i 
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s předměty, jež jsou stereotypně považovány spíše za chlapecké, a seznámí se s nimi 

zábavnou a hravou formou, díky níž si tyto předměty mnohé z nich oblíbí. 

Jediná oblast, kde bychom mohli možná narazit na genderově stereotypní 

zobrazování, je oblast jazyka. V této oblasti se jako pomůcky používají různé soubory 

karet k rozvíjení slovní zásoby. Na těchto kartách či dalších pomůckách k rozvoji jazyka je 

hypoteticky možné se setkat s tím, že např. muži na nich budou zobrazováni více než ženy 

nebo že ženy a muži budou zobrazovány/i v genderově stereotypních zaměstnáních a 

činnostech. Zda tomu tak skutečně je či ne, nejde s jistotou říci. U každého Montessori 

zařízení to může být jinak a vyvrátit výše nastolenou hypotézu by mohl jen detailní 

výzkum jazykových pomůcek provedený v těchto zařízeních. 

Janošová ve svém textu uvádí, že genderované mohou být i vzhled a zařízení 

mateřské školy, což následně podporuje vznik stejnopohlavních skupinek dětí - koutek 

s kuchyňkou a panenkami se stává dívčím teritoriem, zatímco prostor u polic s autíčky či 

stavebnicemi je chlapeckým prostorem (Janošová, 2008). V Montessori zařízeních tyto 

koutky s hračkami určenými výhradně pro jedno či druhé pohlaví nenajdeme. Jsou zde také 

jednotlivé koutky, které jsou však rozděleny podle výše zmíněného dělení na 5 oblastí –

praktický život, smyslový materiál, matematika, jazyk a kosmická výchova. Chlapci a 

dívky se tedy pohybují v celém prostoru třídy, neseskupují se pouze v jedné oblasti na 

základě příslušnosti k jednomu či druhému pohlaví. 

Genderová neutrálnost Montessori pedagogiky však není signalizovaná pouze 

používanými pomůckami a prostředím třídy.  Montessori pedagogika totiž byla a stále je 

mírovou pedagogikou. Rýdl uvádí, že Montessori zařízení jsou otevřená všem dětem nejen 

bez rozdílu pohlaví, ale také bez rozdílu schopností, nadání, sociálního, národnostního či 

etnického původu, a to bez rivality a selekce (Rýdl, 2007). „Nejvyšším cílem Montessori 

pedagogiky je sledování rozvoje dětí a mládeže, překonávající všechny bariéry 

národnostní, kulturní a sociální, a směřující k posilování míru ve světě.“ (Rýdl, 2007: 16) 

Právě s tímto heslem je Montessori pedagogika uplatňovaná a realizovaná v naší republice 

v rozporu, a to z důvodu uvedeného výše, tzn. sociálního. Montessori zařízení u nás jsou 

bohužel většinou soukromá, a tudíž otevřená z velké části pouze těm bohatým. U 

nesoukromých zařízení (ale možná nejen u nich) je faktorem, na základě něhož dochází 

k rozporu se zásadami Marii Montessori, poptávka několikanásobně přesahující nabídku 

volných míst v Montessori zařízeních. Maria Montessori zastávala názor, že skupiny dětí 

ve třídě mají být heterogenní, zahrnující jak děti tří-, čtyř-, pěti- i šestileté. Vzhledem 
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k tomu, že volných míst je nedostatek a při přijímání dětí rozhoduje věk, dochází 

k nedodržení výše zmíněné zásady Montessori pedagogiky. 

2.5 Rozdíl mezi klasickými předškolními zařízeními a Montessori 

zařízeními

Má diplomová práce se věnuje jak běžným mateřským školám, tak Montessori 

mateřským školám. Definování rozdílu mezi těmito dvěma typy mateřských škol jsem se 

záměrně rozhodla uvést až teď, po detailním představení zařízení Montessori typu. Není 

totiž jednoduché sestavit definici toho, co to je „běžná či klasická mateřská škola“. Velmi 

zjednodušeně by se dalo říci, že běžné mateřské školy jsou definovány právě alternativními 

školami. To, že víme, jaké jsou alternativní (mateřské) školy, nám ukazuje, jaké nejsou 

běžné (mateřské) školy, což je vlastně definuje.

§ 33 Školského zákona č. 561/ 2004 Sb. říká, že „předškolní vzdělávání podporuje 

rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém 

a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot 

a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro 

pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti 

vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou 

péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.“ (zakony.centrum.cz). Tato definice 

nám sice říká, jaké jsou cíle předškolního vzdělávání, ale domnívám se, že v souladu 

s touto definicí pracují všechny mateřské školy, bez ohledu na svou formu či zřizovatele. 

Při hledání rozdílu mezi běžnými a Montessori mateřskými školami by nám zřejmě moc 

nepomohl ani Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Rozdíly mezi 

jednotlivými mateřskými školami jsou patrné až ve Školních vzdělávacích programech 

jednotlivých mateřských škol. Tyto programy musí být v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem, zároveň v nich ale jsou uvedeny přesné metody a způsoby práce, 

které se v té konkrétní mateřské škole používají. Školní vzdělávací program v Montessori 

mateřských školách je postaven na principech Montessori pedagogiky, které jsou (nebo by 

alespoň měly být) v tomto programu blíže specifikovány. 

V běžných mateřských školách narážíme na to, že pracují na principu velmi 

podobném tomu, který je používán ve školách. Rýdl uvádí, že děti se učí pomocí cvičení 

s tužkou a s papírem (Rýdl, 2007). Na jednu stranu to zní logicky. Jedním z očekávaných 
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výstupů předškolního vzdělávání je podle Rámcového vzdělávacího programu „ovládat 

koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, 

s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a 

výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, 

zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)“ (RVP, 2004: 15) Je pochopitelné, že 

za účelem naplnění těchto cílů mateřská škola předkládá dítěti právě ony výše zmíněné 

předměty, aby se s nimi naučilo do nástupu do školy pracovat. Mateřská škola má dítě 

připravit na školu, a proto se jeví jako žádoucí, aby si už v rámci mateřské školy dítě 

osvojilo návyky a seznámilo se s požadavky, na které bude každodenně narážet po nástupu 

na základní školu. Zní tedy logicky i to, že si rodiče vybírají pro své děti právě taková 

předškolní zařízení, která se co nejvíce podobají základním školám. Tento postup ovšem 

zpochybňuje Rýdl, když píše: „(…) předčasné představení formálního vzdělávání dětem 

může naopak zpomalit budoucí učení. Rutinní přístup v řadě předškolních zařízení děti 

nudí a potlačuje jejich zanícení pro učení.“ (Rýdl, 2007: 39). Rýdl (2007) dále popisuje, 

jaké další následky může mít toto předčasné vržení dětí do systému formálního vzdělávání. 

Za jakési potvrzení Rýdlových slov bychom mohli považovat celou řadu dětí, které se již 

v předškolním věku bojí nástupu do základní školy, netěší se tam, některé dokonce 

vymýšlejí, jak to udělat, aby do základní školy nebyly přijaty. 

Rýdl také uvádí, že klasické mateřské školy zahrnují, mnohdy až zahlcují děti 

velkým množstvím informací, což dětem brání v tom, aby se učily samy od sebe. Děti 

ztrácejí svou vnitřní motivaci a nechávají se řídit pouze zvnějšku, poslouchají pokyny 

ostatních a dělají jen to, co jim jiní řeknou, že mají dělat (Rýdl, 2007). Já osobně se 

domnívám, že se situace v mateřských školách již alespoň trochu zlepšila. Myslím si, že 

dětem jsou nabízeny různé didaktické a edukační hračky a pomůcky a že se spíše učí hrou

než technikami užívanými ve formálním vzdělávání. Přesto používané metody, ale i 

postavení učitelky jakožto autority určující pravidla, o nichž se nediskutuje, jistě může mít 

na děti negativní vliv, o kterém píše Rýdl (2007). 

V čem jsou jiné Montessori mateřské školy? Proč jsou považovány za lepší? Jak se 

liší jejich přístup k dětem? Bylo přeci řečeno, že Montessori mateřské školy, resp. Školní 

vzdělávací program, kterým se tyto mateřské školy řídí, je v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem, z něhož byly citovány ony očekávané výstupy předškolního 

vzdělávání. Dalo by se tedy očekávat, že když mají oba typy mateřských škol stejné cíle a 

očekávané výstupy, budou mít oba typy mateřských škol i stejné prostředky a způsoby, jak 
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toho dosáhnout. Ve skutečnosti jsou v těchto typech mateřských škol používané jiné 

metody a pomůcky. 

V Montessori mateřských školách jsou dětem nabízeny takové aktivity, které je 

neustále zaměstnávají a jsou pro děti zajímavé jak použitými materiály, tak svou rostoucí 

komplikovaností. Dítě je tedy neustále motivováno překonávat a zdokonalovat samo sebe. 

K dítěti je přistupováno s respektem a je zohledňována jeho individualita. Dětem jsou 

v Montessori zařízeních nabízeny pomůcky názorné, umožňující dítěti si mnoho věcí 

„osahat“ a zjistit, jak věci fungují. Tyto pomůcky jsou také zaměřeny na osvojování 

praktických dovedností použitelných v každodenním životě, na poznání zákonitostí 

fungování světa a podporují nezávislost dítěte. Toto připravené prostředí, svoboda, která 

má dané hranice, to vše posiluje v dětech lásku k učení a učí je sebekázni, což pro ně bude 

velkým přínosem po nástupu do základní školy. Děti se totiž chtějí učit, jsou od přírody 

zvídavé. Pokud v nich tuto touhu učit se novým věcem nebudeme potlačovat, ale naopak 

podporovat, bude se dítě na základní školu těšit, protože je to pro něj další příležitost 

k učení se novým věcem a k rozšíření dosud nabytých znalostí a dovedností. 

Rýdl zdůrazňuje, že předškolní zařízení by se neměla nechat strhnout tlakem 

povinností a zažitých představ o předškolní „škole“, měla by dát dětem dostatek volnosti a 

svobody a umožnit rozvoj dětské osobnosti, místo toho, aby se snažila děti „uměle“ naučit 

co nejvíce věcí (Rýdl, 2007). A co se týče čtení a psaní - není výjimkou, že děti 

v Montessori zařízeních umějí např. už ve 4 letech psát a děti opouštějící tato zařízení 

ovládají kromě psaní také čtení a počítání. Naučí se tomu však jinak, než v běžné mateřské 

škole (či spíše základní škole), a to způsobem jim bližším a přirozenějším. 

2.6 Aspekty rodičovské volby (základní) školy

Faktory, které rodiče zohledňují při výběru školy pro své dítě, jsou různé. Roli při 

výběru hrají nejen sociální a ekonomické poměry rodiny, ale i osobní nastavení 

vybírajících rodičů, jejich hodnoty a představy o tom, jaké cíle by měla škola splňovat. 

Zatímco někteří rodiče zvažují volbu školy pro své dítě velmi pečlivě a mají jasnou 

představu o tom, jaké parametry by měla škola naplňovat, jiní rodiče výběr školy nijak 

detailně neřeší a vyberou jednoduše tu školu, která se nachází v místě jejich bydliště. 

V této kapitole čerpám především ze tří teoretických zdrojů, a sice z textů Parker, 

Bosetti a Schneider a kol. Přestože se tyto texty zabývají volbou a výběrem základních 
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škol a tato práce se věnuje výběru škol mateřských, rozhodla jsem se o tyto texty opřít. 

Jsem totiž přesvědčená, že volba mateřské školy má s volbou základní školy mnoho 

společných aspektů a kritéria, která jsou pro rodiče důležitá při výběru základní školy pro 

jejich dítě, mohou být důležitým činitelem už při výběru školy mateřské, zejména 

preferují-li rodiče některou z forem alternativního vzdělávání. Některé údaje uvedené ve 

studiích výše zmíněných autorek a autorů je možné přenést i na téma volby mateřské 

školy. 

Bosetti svým výzkumem, který prováděla na 29 základních školách (z toho bylo 9 

škol veřejných, 10 škol veřejných s možností alternativního učebního programu a 11 škol 

soukromých) vybraných z velkých městských škol v Albertě, chtěla zjistit, jak právě 

socioekonomický status může ovlivňovat výběr školy (Bosetti, 2004). Bosetti blíže 

charakterizuje vybrané školy následovně: soukromé školy jsou školy závislé na školném, 

alternativní školy poskytují různé nabídky volitelných alternativ s cílem přilákat rodiče a 

studenty (různá specializovaná výuková témata, programy a instruktážní metody) a veřejné 

školy jsou školami, kam je dítě zařazeno na základě místa bydliště (Bosetti, 2004). 

U Parker se setkáváme ještě s pojmem „magnet“ školy, které jsou charakterizovány 

jako školy nabízející speciální akademické zaměření nebo tematické prostředí, speciální 

vyučování a programy, které jinde nejsou k dispozici a které mají za cíl přilákat více 

různorodých skupin studentů/ek (Parker, 2007). Tento popis „magnet“ škol odpovídá 

popisu škol alternativních uvedenému u Bosetti. Parker dále upřesňuje, že „magnet“ školy 

byly původně vytvořeny jako prostředek boje proti rasové izolaci a měly za cíl poskytnout 

studentům a studentkám řadu vzdělávacích alternativ, přičemž velmi populární volbou 

mezi alternativami „magnet“ škol jsou Montessori školy (Parker, 2007). 

Bosetti charakteristika jednotlivých typů škol by šla velmi dobře přenést i na situaci 

v České republice. Soukromé a alternativní školy v našich podmínkách lze charakterizovat 

stejně, jako je charakterizuje Bosetti (2004). Veřejné školy jsou v našich podmínkách školy 

obecní s klasickým učebním programem. Dříve se jednalo o spádové školy, kam byly děti 

řazeny podle místa bydliště. V současné době je u nás situace taková, že už není striktně 

dáno, do jaké školy dítě podle místa bydliště patří, ale rodiče se mohou sami rozhodnout, 

do jaké školy své dítě zapíší. Přesto mnoho rodičů volí právě tu školu, která je nejblíž 

jejich místu bydliště, případně zapíší své dítě do jediné školy, která u nich v obci je.  

Předpokládám, že všichni rodiče bez výjimky chtějí, aby se jejich dětem dostalo 

dobrého vzdělání. Každý z rodičů pro své dítě/děti školu vybírá, kritéria výběru se však liší 

v závislosti na vzdělání, výši příjmů, ale i na vnitřních hodnotách a přesvědčeních. Podle 
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Bosetti ze současných výzkumů zaměřených na výběr školy v západních industriálních 

zemích vyplývá, že rodiče, kteří aktivně vybírají školu pro své děti, jsou lépe vzdělaní, 

mají vyšší příjmy a riziko nezaměstnanosti je u nich nižší než u rodičů, kteří se do výběru 

školy aktivně nezapojují (Bosetti, 2004). Podobně Parker uvádí, že rodiče s vyšším 

vzděláním a vyššími příjmy jsou více naladěni na otázky vzdělávání, více rozumí 

vzdělávacímu systému a jsou více informováni o školních kvalitách (Parker, 2007). Parker 

dále píše, že rodiče svůj výběr podřizují také svým osobním hodnotám, které se napříč 

subkulturami a politickými přesvědčeními různí (Parker, 2007).  To potvrzují i Schneider a 

kol. (1998). 

Rodiče, kteří jsou aktivními aktéry/aktérkami v procesu výběru školy, aktivně 

vyhledávají dostupné informace a mapují nabídku vzdělávacího systému, mohou být těmi, 

kdo častěji zvolí pro své dítě alternativní školu. To zmiňuje i Parker, podle které právě 

volbu alternativních programů upřednostňují ty rodiče, kteří jsou lépe informováni o 

vzdělávacím systému a mají čas a zdroje k vyhledávání různých možností (Parker, 2007). 

Tyto zdroje nemusí být nutně ekonomického nebo majetkového charakteru. Může se jednat 

např. i o zdroje kulturní a společenské.

Co do výše příjmu rodičů, je zajímavostí, že studenti soukromých škol jsou dle 

poznatků Bosetti z rodin na obou koncích spektra příjmu (Bosetti, 2004). Zde se setkáváme 

se značným rozdílem oproti situaci v České republice, kde soukromou školu pro své děti 

volí převážně ti rodiče, jejichž příjmy jsou dostatečně vysoké na to, aby z nich rodiče 

mohli zaplatit mnohdy nemalou výši školného. Bosetti však dále doplňuje, že existuje 

rozdíl mezi typem soukromých škol, které jsou rodinám k dispozici, což naznačuje 

dvouúrovňový systém v rámci sektoru soukromého školství (Bosetti, 2004). 

S rozdílem mezi Albertou a Českou republikou se setkáváme i co se týče výše příjmu 

těch rodičů, kteří volí alternativní školy. Domnívám se totiž, že v ČR se i na státních 

alternativních školách platí poplatky např. na speciální pomůcky či další vzdělávání 

vyučujících, a proto jsou tyto školy na rozdíl od běžných státních škol zpoplatněny. Ačkoli 

se nemusí jednat o částky tak vysoké, jako si účtují soukromé školy, může být i pár stovek 

nebo tisíc korun navíc pro rodinu zátěží. Proto výběr takové školy může záviset i na 

finanční situaci rodiny. Naopak Bosetti uvádí, že rodiny, které volí alternativní školy, mají 

druhou nejnižší výši příjmu; zároveň však jsou druhou nejvzdělanější skupinou (Bosetti, 

2004). Oproti tomu Parker píše, že drtivá většina rodičů s vysokými příjmy si volí 

„magnet“ školy a naopak rodiče s nízkými příjmy jsou většinou těmi, kteří si školu pro své 

dítě aktivně nevybírají (Parker, 2007). 
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Z hlediska demografického profilu rodičů je možné výsledky výzkumu Bosetti 

shrnout následovně: nenáboženské soukromé školy volí rodiny s vyšším 

socioekonomickým statusem, což je částečně způsobeno i výší školného; rodiče preferující 

alternativní veřejné školy mají vyšší úroveň vzdělání než rodiče dětí z veřejných a 

náboženských soukromých škol, ale jejich nízké příjmy jim neumožňují vybrat si 

nenáboženskou soukromou školu (Bosetti, 2004). 

Bosetti uvádí, že podle zastánců výběru škol jsou rodiče v procesu výběru školy 

racionálními hráči, kteří jsou si vědomi potřeb a preferencí svých dětí v procesu vzdělávání 

a mají jasná kritéria, na základě kterých se rozhodují (Bosetti, 2004). Tato kritéria jsou 

nezřídka v souladu s tím, jakým životním stylem rodina žije, jaké je jejich náboženské 

nebo politické vyznání nebo jaké hodnoty vyznávají, případně jaké výchovné metody 

aplikují. To potvrzuje i Schneider a kol. uvádějící, že rodiče s vyšším stupněm vzdělání 

považují častěji hodnoty za důležitější než rodiče s nižším vzděláním; stejně tak rodiče 

volící pro své dítě soukromou školu kladou na hodnoty mnohem větší důraz než ostatní 

rodiče (Schneider a kol., 1998). 

Situace na základních školách je v současnosti taková (alespoň v ČR), že školy bojují 

o každého žáka/žákyni.  Z každé/ho z nich má škola finanční prostředky. Je proto v zájmu 

škol, aby s nimi rodiče byli spokojeni. Dobrá pověst a dobré reference zajistí školám 

dostatek žáků. Podobnou situaci popisuje i Bosetti, která uvádí, že v duchu konkurenčního 

individualismu, ve kterém rodiče jednají v nejlepším zájmu svých dětí, bude vyvíjen tlak 

na všechny školy, aby byly schopné více a lépe reagovat na rodiče a na potřeby všech dětí 

s cílem přilákat a udržet si studenty/ky a tím i finanční prostředky připojené ke každému 

dítěti (Bosetti, 2004). Je zřejmé, že nespokojenost rodičů se školou by vedla k odlivu žáků 

a žákyň a v souvislosti s tím i k úbytku finančních prostředků. To, že se rodiče aktivně 

podílí na výběru školy, by mělo mít za následek snahu škol neustále se zlepšovat a 

vycházet vstříc rodičovským přáním a očekáváním. To by mělo vést ke zvyšování úrovně 

škol. 

Výše popsaný jev však neplatí pro mateřské školy. Na rozdíl od základních škol je 

mateřských škol nedostatek. Poptávka po volných místech v mateřských školách mnohdy 

mnohonásobně převyšuje jejich nabídku. Mateřské školy místo aby hledaly způsob, jak 

přilákat a získat co nejvíc dětí, naopak musejí děti odmítat. 

Postup při výběru školy se může u jednotlivých rodin lišit. Ve studii Bosetti byli 

rodiče tázáni, jak postupovali, když poprvé vybírali školu pro své dítě. Mezi vyjádřeními 

rodičů dětí ze soukromých a veřejných škol byly značné rozdíly. 47 % rodičů dětí 
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z veřejných škol uvedlo, že své děti poslali do jim určené školy, aniž by si předem 

vyhledali jakékoli informace; kolem 20 % rodičů dětí z alternativních a soukromých škol 

vypovědělo, že poprvé poslali své dítě do jim vyhrazené školy s tím, že si předem 

vyhledali všechny dostupné informace, ale nakonec školu změnili; 42 % rodičů dětí z 

alternativních škol poslalo své děti do jiných než jim vyhrazených škol po získání všech 

informací o daných školách (Bosetti, 2004). Zde narážíme na to, že rodiče, kteří volí 

veřejnou školu, nevyhledávají aktivně žádné informace o jednotlivých školách, ale zapíší 

dítě do té školy, do které spádově patří. 

Parker (2007) ale uvádí poněkud odlišné informace. Podle ní i rodiče dětí 

z veřejných škol mají jakási svá kritéria výběru. Dle údajů uvedených v její disertační práci 

40 % rodičů, kteří pro své děti vybrali veřejnou školu, vybírali na základě sociálních 

faktorů, jako je výhodná poloha, bezpečné školní prostředí a specializované aktivity 

(Parker, 2007). „Magnet“ školy rodiče nejčastěji volí z důvodu sdílených hodnot, 

bezpečnosti, disciplíny a akademických úspěchů (Parker, 2007). 

Rodiče, kteří pro své dítě ze široké nabídky škol vyberou takovou, která nabízí 

nějaký alternativní program, ve většině případů mají jasně stanovená kritéria výběru. 

Parker uvádí, že rodiče, kteří pro své děti zvolili alternativní školu, se dobře vyznali 

v problematice vzdělávání a byli zapojeni do vzdělávání svého dítěte ještě před jeho 

nástupem do alternativní školy (Parker, 2007). Z toho vyplývá, že tito rodiče jsou 

aktivními účastníky a účastnicemi v procesu rozhodování a volby školy a vhodnou školu 

pro své dítě hledají a vybírají mnohdy i několik let před tím, než se dítě stane školou 

povinné. Taková situace je i u nás v České republice. Setkávám se s rodiči, kteří pečlivě a 

dlouho dopředu zvažovali a vybírali nejen základní školu pro své dítě, ale už i školu 

mateřskou. 

Dle studie Bosetti přes 5 % rodičů alternativních škol zvolilo školu specificky kvůli 

speciálnímu programu, který nabízí (Bosetti, 2004). Tento jev je pozorovatelný i v našich 

podmínkách. Rodiče, kteří preferují nějaký alternativní způsob vzdělávání, mají obvykle 

jasnou představu, která z nabízených alternativ je pro ně nejvíce přijatelná, která je jim 

nejbližší a tento typ vzdělávání potom pro své děti vyberou. Jedná se například o 

Montessori školy. Pokud děti těchto rodičů již navštěvovaly např. Montessori mateřskou 

školu, nebo pokud Montessori škola nejvíce odpovídá představám rodičů o kvalitní škole, 

je pochopitelné, že tito rodiče vybírají takovou školu, která vychází právě z Montessori 

filozofie a je pro ně tudíž rozhodující právě tento program, toto zaměření víc než jiné 

faktory. 
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Konečný výběr školy bývá ovlivněn informacemi, které rodiče o škole dostanou. 

V dnešní době virtuálních sociálních sítí a internetu nemusejí být tyto informace nutně 

získány osobním rozhovorem s někým, kdo má se školou osobní zkušenost, případně v ní 

pracuje. Na internetu je možné najít různé internetové stránky s hodnocením škol. Protože 

se tato práce věnuje právě výběru mateřských škol, ráda bych na tomto místě zmínila 

internetové stránky, které se zaměřují na pomoc rodičům při výběru mateřské školy pro 

jejich dítě. První z nich je web www.topskolky.cz. Na těchto internetových stránkách sami 

rodiče hodnotí jednotlivé mateřské školy (ale také dětské jesle, mateřská centra a agentury 

na hlídání dětí). Hodnocení funguje na základě přiřazování známek 1 až 5 (jednička 

nejlepší, pětka nejhorší), kterými rodiče hodnotí na mateřské škole 5 následujících kritérií: 

personál (vztah k dětem, ochota), vnitřní prostory a vybavení, venkovní prostory a 

vybavení, otevírací dobu, akce školky, výlety, kroužky (www.topskolky.cz). Mateřské 

školy jsou zde rozděleny na státní, soukromé, lesní a speciální. Alternativní mateřské školy 

nejsou samostatnou kategorií a jsou zahrnuty v kategoriích státních a soukromých 

mateřských škol. 

Podobné internetové stránky s poněkud přehlednějším dělením mateřských škol jsou 

www.nejskolky.cz. Na nich je možné vyhledávat mateřské školy podle jejich programu, 

což znamená, že například i Montessori mateřské školy je zde možné snadno najít. Je zde 

možné hodnotit (nejen) mateřské školy opačným způsobem než na výše zmíněných 

stránkách, a to sice jedním srdíčkem jako nejhorší až pěti srdíčky jako nejlepší. Hodnocení 

ovšem není až tak detailní jako u předchozích internetových stránek. Hodnotí se zde pouze 

personál, prostory a program (www.nejskolky.cz). 

Vzhledem k tomu, že na obou internetových portálech hodnotí mateřské školy sami 

rodiče, mohl by zde vyvstat problém s objektivitou. Toto riziko zmiňuje i Bosetti, když 

uvádí, že sociální sítě začínají hrát rozhodující roli v rozhodování rodičů, což ale zároveň 

může mít vliv na přesnost a kvalitu informací, které rodiče touto cestou získají (Bosetti, 

2004). 

Výše bylo uvedeno, že jedním z kritérií, které rodiče hodnotí na portálu 

www.topskolky.cz, jsou i kroužky, které mateřská škola nabízí. Hoskovcová Horáková 

uvádí, že „rodiče jakoby přebrali nějaký stereotyp ‚dobré školky‘ jako té školky, která 

nabízí hodně zájmových kroužků“ a tyto kroužky od mateřské školy urputně vyžadují 

(Hoskovcová Horáková, 2007: 37). Nabídka zájmových kroužků nabízených mateřskou 

školou může být dokonce i jedním z kritérií, podle kterých rodiče vybírají mateřskou školu 

pro své dítě. To, že mateřská škola žádný kroužek nenabízí, jí může přinést mínusové body 

http://www.topskolky.cz/
http://www.topskolky.cz/
http://www.nejskolky.cz/
http://www.topskolky.cz/
http://www.topskolky.cz/
http://www.topskolky.cz/
http://www.nejskolky.cz/
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při rodičovské volbě. Hoskovcová Horáková ale upozorňuje, že „v rámci dobře 

připraveného programu vystřídá dítě i v běžné školce aktivity hudební, výtvarné, 

tělovýchovné, naučné, rozvíjející si grafomotoriku a zbude mu i trocha času jen tak si 

pohrát, což má ostatně pro jeho vývoj zásadní význam“ (Hoskovcová Horáková, 2007: 37). 

Dalo by se tedy říci, že dobrá mateřská škola není ta, která nabízí celou škálu zájmových 

kroužků, ale naopak ta, která všechny aktivity, které jiné mateřské školy nabízejí v podobě 

zájmových kroužků, má zahrnuty v běžném programu vzdělávání. Mateřské školy, které 

nabízejí několik zájmových kroužků, se tím snaží vylepšit si svou reputaci a zvýšit svou 

prestiž. To si rodiče však mnohdy neuvědomují a mateřské školy nabízející dětem zájmové 

kroužky záměrně vyhledávají. 

Vraťme se ale k výběru školy. Důvodů k výběru školy ze strany rodičů je podle 

Bosetti hned několik. Z jejího výzkumu vyplynulo, že rodiče dětí z nenáboženských 

soukromých škol při výběru školy nejčastěji zohledňovali menší počet žáků ve třídě, 

sdílené hodnoty a přesvědčení, styl učení, silnou akademickou reputaci a také to, že 

studenti dostanou více individuálního přístupu (Bosetti, 2004). Důraz na to, aby se s dětmi 

pracovalo v menších skupinách a aby se jim dostalo dostatku pozornosti ze strany 

vyučující/ho a byly zohledněny jejich individuální potřeby, je pro mnoho rodičů důvodem, 

proč pro své dítě vyberou právě soukromou školu, která těmto kritériím může dostát. 

Podobně i Schneider a kol. uvádějí, že hodnoty a náboženské vyučování byly mezi 

nejčastějšími důvody, proč rodiče zvolili soukromé školy, zatímco rodiče dětí z veřejných 

škol jen zřídka zmiňovali důležitost těchto aspektů při výběru školy (Schneider a kol., 

1998). 

Bosetti píše, že oproti tomu polovina rodičů dětí z veřejných škol za hlavní faktor při 

výběru školy označilo blízkost domova, dále pak akademickou reputaci, učitele, ředitele a 

styl učení (Bosetti, 2004). Zde znovu narážíme na skutečnost, že rodiče preferující veřejné 

školy o nich aktivně neshánějí žádné informace, nejsou proto s rozdílnými kvalitami škol 

dobře seznámeni, a proto je pro ně ve výběru školy rozhodující právě vzdálenost od místa 

bydliště a to, že stejnou školu navštěvují i kamarádi jejich dětí bydlící v okolí jejich 

domova.  

Rodiče alternativních škol dle studie Bosetti preferovali při výběru základní školy 

silnou akademickou reputaci, styl učení, speciální programy, sdílené hodnoty a 

přesvědčení a menší počet žáků ve třídě (Bosetti, 2004). Alternativní školy jsou zaměřené 

především na různé speciální programy, kterými se liší od veřejných škol, a tyto programy 

jsou často důvodem, proč si rodiče takovou školu vyberou, jak již bylo zmíněno výše.
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Schneider a kol. (1998) se ve svém výzkumu ještě více věnovali vlivu 

socioekonomické situace a etnicity na výběr školy. Uvádějí, že rodiče s nižším 

socioekonomickým zázemím a rodiče sami sebe definující jako rasovou minoritu chtějí 

více disciplíny ve třídách, na rozdíl od výše movitých a vzdělaných rodičů, kteří 

sympatizují s progresivním vzděláváním (Schneider a kol., 1998). Rodiče s nižšími příjmy 

a/nebo nižším vzděláním jsou tedy spíše nakloněni tradičním formám vzdělávání a nejsou 

příliš otevřeni různým alternativám a novátorským přístupům. Prvky klasického školství, 

jako jsou např. známky, jsou pro ně něčím, co je jim známé, v čem se vyznají a z čeho 

snadno dokáží odvodit, jak úspěšné jejich dítě ve škole je, co mu jde a co naopak ne a jaké 

má možnosti do budoucna. 

Bosetti se snažila svou studií potvrdit tvrzení, že více spokojeni jsou se školou ti 

rodiče, kteří jí sami aktivně vybírali, a výsledky její studie toto tvrzení skutečně potvrzují 

(Bosetti, 2004). Na stejné tvrzení narazíme i v textu Parker (2007). Tento fakt je vcelku 

pochopitelný. Pokud rodiče vyberou školu pro dítě jen podle vzdálenosti od jejich místa 

bydliště, aniž by si o ní zjistili více informací, mohou pak být se školou nespokojeni. 

Naopak ti rodiče, kteří se do výběru školy aktivně zapojí, zjistí si o ní potřebné informace a 

konečný výběr podrobí svým jasným kritériím a požadavkům, budou pravděpodobně se 

školou, kterou nakonec zvolí, spokojeni. 

Aspekty výběru základní školy by bylo možné zohlednit i v tématu rodičovské volby 

mateřské školy. Při výběru soukromých mateřských škol bezpochyby hraje roli příjem 

rodičů. Alternativní mateřské školy volí ti rodiče, kterým je ta daná alternativa blízká 

z důvodu jejich přesvědčení, rodinného nastavení nebo jiných hodnot, které jako rodina 

vyznávají. Stejně tak vzdělání rodičů, nebo hlavně matky jakožto hlavní aktérky ve výběru 

mateřské školy, může mít na proces rozhodování o výběru mateřské školy vliv, není však 

vždy nutně podmínkou. Pokud jsou rodiče s mateřskou školou, kterou pro své dítě vybrali, 

nespokojeni, mohou své rozhodnutí změnit a vybrat pro dítě jinou mateřskou školu, která 

bude více naplňovat jejich očekávání a požadavky. 

Parker (2007) se ve svém výzkumu věnuje důvodům, proč si rodiče z nabídky 

různých typů škol a vzdělávacích programů vybírají právě Montessori vzdělávání. Parker 

uvádí, že jen málo rodičů explicitně zmiňuje Montessori filozofii, spíše jako důvod uvádějí 

vzdělávací program shodný s jejich vlastními hodnotami a cíli pro vzdělávání dítěte 

(Parker, 2007). Není s podivem, že rodiče s autoritativním přístupem k dítěti nezvolí pro 

své dítě alternativní školu a naopak. Domnívám se, že v tomto ohledu není rozhodující ani 
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tolik vzdělání rodičů, jako právě ono výše zmíněné vnitřní nastavení rodiny a výchovné 

postupy v ní praktikované. 

Výhodou nejen Montessori škol, ale „magnet“ škol obecně je dle slov Parker 

především to, že nabízejí více vzdělávacích možností dětem těch rodičů, kteří nemají 

dostatek finančních prostředků k uhrazení školného v soukromých školách; právě u rodin 

s nízkými příjmy je totiž patrný ústup od přidělených místních škol a upřednostňování 

zápisu do neplacených veřejných škol (Parker, 2007). Tato situace v USA je odlišná od 

situace v naší republice. Zde stále ještě platí, že alternativní směry ve vzdělávání nejsou 

státem zatím příliš podporovány a proto jsou alternativní školy nejčastěji školami 

soukromými a/nebo zpoplatněnými. Narážíme zde na situaci, že i když se rodiče s nízkými 

příjmy chtějí stát aktivními účastníky a účastnicemi v procesu výběru školy, musejí 

neustále přihlížet ke své finanční situaci a jejich možnosti co do výběru školy jsou ve 

srovnání s rodiči s vysokými příjmy pouze omezené, jak uvádí i sama Parker (2007). 

Rodiče, kteří pro své děti vybrali Montessori školu, uvádějí celou řadu důvodů své 

volby, které se ne náhodou shodují s principy Montessori vzdělávání. Parker uvádí, že 

rodiče, se kterými hovořila, kladou vysoký důraz na vývoj jejich dítěte jako individuality, 

upřednostňují praktické vzdělávací aktivity, vývoj dítěte jako součást skupiny, učební 

plány a učební strategie, což jsou všechno rysy kurikula Montessori (Parker, 2007). Parker 

uvádí, že dokonce i někteří rodiče, kteří si mohli dovolit poslat své dítě do soukromé školy, 

pro něj vybrali Montessori školu, protože jí považovali za nejlepší (Parker, 2007). 

I přes mnohdy nemalé částky, které se u nás za alternativní vzdělávání, Montessori 

nevyjímaje, platí, zaznamenáváme v ČR jejich nárůst. Podobně jsou na tom i Spojené 

státy. Podle Parker vzrostl ve Spojených státech počet veřejných Montessori škol během 

patnácti let z 50 na 250 až 300 (Parker, 2007). Odpovědi rodičů na otázku, proč si zvolili 

právě Montessori vzdělávání, byly napříč příjmy a etnicitou velmi podobné, z čehož Parker 

soudí, že právě toto může být přesvědčivým argumentem pro to, aby se Montessori 

vzdělávání stalo více dostupnou volbou pro rodiny ze státních škol (Parker, 2007). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že při výběru (nejen) mateřské školy hraje roli celá řada 

faktorů. Ve svém výzkumu, který bude popsán v empirické části této práce, se mimo jiné 

pokusím zjistit, jaké aspekty zohledňovaly při výběru mateřské školy pro své dítě mnou 

dotazované aktérky. 
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3 EMPIRICKÁ ČÁST

3.1 Metodologie výzkumu

3.1.1  Charakteristika výzkumu

Můj výzkum je výzkumem kvalitativním. Guba a Lincoln definují kvalitativní 

výzkum jako takový, který se zaměřuje na to, jak jednotlivci a skupiny nahlížejí, chápou a 

interpretují svět (Guba, Lincoln, 1994). Kvalitativní výzkum používá kvalitativní metody, 

tzn. takové metody, které se používají k získávání údajů o sociologických jevech 

neměřitelné, nebo obtížně měřitelné povahy, např. o postojích (Guba, Lincoln, 1994). 

Můj výzkum je zároveň výzkumem feministickým. Stejně tak rozhovory, které jsem 

v rámci výzkumu realizovala, se dají nazvat feministickými. Zatímco od vědeckého 

rozhovoru se vyžaduje objektivita, pro feministický rozhovor je typické sebeotevření, 

intimita a důvěřování aktérovi/aktérce. Pro feministický rozhovor je důležitá otázka důvěry 

a vyžaduje příspěvek jak na straně tazatele/ky, který/á má za úkol utvářet vztah, tak na 

straně dotazované/ho, od které/ho se očekává upřímnost. Domnívám se, že všem těmto 

kritériím jsem se při realizaci rozhovorů pro můj výzkum snažila dostát. 

Definic feministického výzkumu je mnoho. Feministický výzkum by měl podle 

Ramazonglu a Holland obsahovat zkoumání genderových aspektů v životech, 

zkušenostech, vztazích a nerovnostech (Ramazonglu, Holland, 2004). Já jsem se ve svém 

výzkumu snažila zjistit, jestli se tématika genderu nějakým způsobem promítá do 

rodičovské volby mateřské školy, konkrétně jestli matky při výběru mateřské školy pro své 

dítě/děti zvažují i podobu genderové socializace v mateřské škole a zda si uvědomují a 

případně zda nějakým způsobem reflektují genderovanost hraček, které dětem mateřská 

škola předkládá a nabízí. Stejně tak jsem v teoretické části své práce hodnotila Montessori 

principy výchovy a vzdělávání genderovou optikou. 

Reinharz definovala 10 společných témat feministického výzkumu. Zmíním pouze 

některé z nich. Podle Reinharz feministický výzkum vychází z feministické teorie a 

podrobuje kritice nefeministické vědecké přístupy (Reinharz, 1992). Letherby píše, že 

feministický výzkum musí vycházet z feministické metodologie, tzn. musí být ohleduplný 

vůči respondentům/respondentkám a přistupovat k nim jako k subjektům a nikoli objektům 

poznání (Letherby, 2003). Feministický výzkum by měl dále odhalovat odlišnosti mezi 

lidmi, je interaktivní a výzkumník/výzkumnice je součástí tohoto výzkumu (Reinharz, 
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1992). Možnost odhalení odlišnosti mezi jednotlivými aktérkami byla jedním z kritérií, 

proč jsem si jako výzkumnou techniku vybrala právě rozhovory. Ty totiž dokážou 

poskytnout mnohem přesnější informace, včetně individuálních odlišností, na rozdíl např. 

od dotazníkových šetření. Pro rozhovory je typické, že si výzkumnice vytvoří se 

zkoumanými určitý vztah, což ovšem může mít svá úskalí. Stejně tak Letherby tvrdí, že 

není možné osobu výzkumníka/výzkumnice oddělit od výzkumu (Letherby, 2003). Proto je 

lepší, když výzkumnice ve výzkumu reflektuje vlastní pozici, místo aby se snažila o 

falešnou objektivitu. Reinharz píše, že práce s osobní zkušeností badatelky je specifickým 

rysem feministického výzkumu a že pro mnoho feministek je výzkum součástí jejich 

života, ze kterého také vychází (Reinharz, 1992). Podobně u mě není můj výzkum jen 

prostředkem pro dokončení vysokoškolského studia, ale vychází z tématu, které je pro mne 

důležité i v mém osobním životě.  Již v úvodu své práce jsem částečně zmínila, že výzkum 

pro svou diplomovou práci zpracovávám nejen z pozice studentky genderových studií, 

nýbrž také z pozice matky 2 dětí ve věku 5 a 2 roky, která také v nedávné době řešila, a 

stále ještě řeší výběr mateřské školy nejen pro své starší dítě, ale v současné době už i pro 

to mladší. Zároveň jsem se v době rodičovské dovolené začala intenzivněji zajímat o 

Montessori pedagogiku, která se již stala nedílnou součástí mého života, a to jak v osobní 

rovině, tak v rovině pracovní. Tato má žitá zkušenost ovlivnila výběr tématu mé diplomové 

práce a stejně tak zaměření mého výzkumu. 

Můj výzkum vychází z paradigmatu nazývaného konstruktivismus. Guba a Lincoln 

píší, že konstruktivismus je založen na myšlence, že realita není pouze jedna, ale je jich 

mnoho, přičemž tu svou konkrétní realitu, ve které žijeme, poznáváme skrze kulturu, v níž 

žijeme; svět vidíme tak, jak nám ho kultura, ve které žijeme, dovoluje vidět (Guba, 

Lincoln, 1994). Realita je konstruovaná, relativní, existuje více realit. Guba a Lincoln 

říkají, že konstrukce se neustále vyvíjí a tím pádem i mění (Guba, Lincoln, 1994). 

V konstruktivistickém paradigmatu nemůže být poznání zcela objektivní, neboť vždy, když 

poznáváme, tak zároveň interagujeme s tím poznávaným prostředím. Svět si sami 

konstruujeme, tyto naše konstrukce jsou ovšem omezeny realitou, ve které žijeme. 

Ve všech částech své diplomové práce vycházím z konstruktivismu, tzn. že i gender 

pokládám za něco konstruovaného a nikoli za něco vrozeného, neměnného a objektivně 

existujícího. Wikipedia uvádí, že: „Gender a jeho definice, pojem „muž“ a „žena“ a to, co 

si pod nimi lidé představují, jsou tedy vždy závislé na společenském kontextu, ve kterém 

jsou prezentovány, na způsobu, jakým jsou prezentovány, a také na tom, kým jsou 

prezentovány.“ (http://cs.wikipedia.org). V teoretické části a v příloze č. I své práce jsem 

http://cs.wikipedia.org/
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blíže popsala teorii sociální konstrukce, podle níž je gender konstruován prostředím, 

vlivem rodiny, výchovou, vrstevníky, vzdělávacími institucemi a dalšími faktory.  Z toho 

plyne, že gender je pružnou a variabilní kategorií. 

3.1.2  Výběr tématu

Původně jsem měla v plánu ve své diplomové práci zkoumat genderovou 

vyhraněnost dětí při výběru hraček. Chtěla jsem porovnávat genderovou vyhraněnost dětí z 

běžné mateřské školy a Montessori mateřské školy. Hlavní část mého výzkumu měla být 

založena na dotazování. Kontaktovala jsem několik Montessori mateřských škol s tím, zda 

bych u nich mohla dotazování provést. Ani jedna z oslovených mateřských škol mi však 

toto neumožnila. Musela jsem proto zaměření výzkumu změnit. Místo genderové 

vyhraněnosti dětí jsem se rozhodla svůj výzkum orientovat na genderové aspekty 

rodičovské volby mateřské školy. 

Při volbě mateřské školy může hrát roli celá řada aspektů. Pro některé rodiče je 

prioritní, aby mateřská škola byla v blízkosti jejich bydliště, případně zaměstnání. Jiné 

aspekty při svém výběru nezohledňují. Jiní rodiče naopak při volbě mateřské školy zvažují 

celou řadu rozličných hledisek. Pro některé je důležité i to, aby přístup k dětem v mateřské 

škole byl podobný tomu, který aplikují oni sami v domácím prostředí. Pro děti z genderově 

stereotypních rodin vybírají jejich rodiče mnohdy zcela podvědomě klasickou mateřskou 

školu. Domnívám se, že jsou podvědomě přesvědčeni, že v takové mateřské škole jejich 

děti získají stejný druh zkušeností, jakým jsou vystaveny i v domácím prostředí. Klasická

mateřská škola je pro tyto rodiče něčím, co znají a čím si ve většině případů sami prošli.  

Dělení her na chlapecké a dívčí, které je pro tyto mateřské školy typické, jim připadá 

přirozené, správné a samozřejmé. Jsou skeptičtí a nedůvěřiví vůči změnám. Naopak pro 

rodiče, jejichž výchova je genderově senzitivní, může být ležité, aby i mateřská škola, 

kterou bude/ou jejich dítě/děti navštěvovat, nepřenášela genderové stereotypy a aby přístup 

k dětem v ní byl genderově vyvážený. Právě Montessori mateřské školy se touto 

genderovou neutralitou či rovností v mnoha aspektech vyznačují. To ostatně vyplývá i 

z teoretické části této práce, ve které jsem se v jedné z kapitol genderové neutrálnosti 

Montessori pedagogiky věnovala.
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3.1.3  Výzkumné cíle a otázky

Ve svém výzkumu jsem se rozhodla zaměřit nejen na analýzu aspektů, které jsou pro 

matky dětí důležité při výběru mateřské školy, ale i na to, jak jsou následně se svým 

výběrem mateřské školy spokojeny, co hodnotí kladně a co záporně, co by případně na 

mateřské škole změnily, apod. Také jsem si dala za cíl zjistit, jak to v rodinách 

dotazovaných funguje, jaké výchovné postupy rodiče praktikují a zda ke svým dětem 

přistupují genderově stereotypně či spíše nestereotypně. Všechny tyto aspekty totiž podle 

mne mohou hrát roli při výběru mateřské školy. 

Samostatnou kapitolu jsem ve svém výzkumu věnovala hračkám. Hračky však 

zaujímají velký prostor nejen v něm, ale i v teoretické části mé diplomové práce. Ačkoli 

hračky zdánlivě nemají spojitost s volbou mateřské školy, já je považuji za velmi důležitý 

faktor. Hračky, které jsou dětem v mateřských školách k dispozici, jsou ukazatelem toho, 

jakými aktivitami tráví děti v mateřské škole čas. Hry, kterým se děti v mateřských školách 

věnují, jsou konkrétními praktikami, v nichž se zrcadlí celkové pedagogické pojetí 

mateřské školy. Z těchto her můžeme odvodit, jaký cíl si mateřská škola stanovila při 

rozvoji osobnosti dítěte a jakou roli zde mají dospělí. Z umístění hraček ve třídě mateřské 

školy můžeme usuzovat, zda je záměrem učitelek oddělit hru chlapců od hry děvčat, či zda 

naopak podporují jejich kooperaci. 

Cílem mé diplomové práce je zjistit, podle čeho matky volí mateřskou školu pro své 

dítě a jaká kritéria jsou důležitá pro jejich rozhodování. Cílem mé práce bude zaznamenat, 

jaký je pohled lidí, resp. žen – matek dětí v předškolním či mladším školním věku na volbu 

mateřské školy. Dále se chci pokusit najít souvislosti a vztahy mezi samotnou volbou 

mateřské školy a např. výchovným modelem používaným v rodině, nebo genderovou 

ne/stereotypností rodiny.

Tyto cíle vedly k formulaci následujících výzkumných otázek:

1) Jaké faktory matky dětí zvažují při výběru mateřské školy?

2) Jaké přednosti a nedostatky vidí matky dětí v klasických a Montessori       

mateřských školách?

3) Zda a případně v jakých souvislostech matky dětí zvažují podobu genderové 

socializace v mateřské škole? Je podle nich rozdíl z hlediska hraček?
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3.1.4  Metoda sběru dat

Při výběru metody sběru dat jsem se rozhodovala mezi dotazníkovým šetřením a 

rozhovory. Nakonec jsem si zvolila rozhovory. Rozhovory jsou mi bližší v tom, že mohu 

být v přímém kontaktu s dotazovanou, mohu se doptávat, klást v případě potřeby 

doplňující otázky, apod. Volnou interakci mezi výzkumnicí a dotazovanou, v níž je 

příležitost pro vyjasnění a diskusi zmiňuje i Reinharz (Reinharz, 1992). 

Rozhovor je kvalitativní výzkumnou metodou. Pro feministky jsou rozhovory, resp. 

kvalitativní výzkumné metody atraktivní především proto, že se snaží dosáhnout aktivního 

začlenění svých aktérů/ek do konstrukce dat o jejich životech. Toho lze dosahovat právě i 

díky výše zmíněnému doptávání, vyjasňování a diskusi. Kiczková uvádí, že kvalitativní 

metody jsou vhodné na uchopení zkušeností žen, dávají jim hlas, zvýznamňují privátní 

prostor, individuální vzpomínky a každodenní život v různých kontextech (Kiczková, 

2013). Ženy mohou mít někdy pocit, že jejich životy nejsou důležité, že to, co se odehrává 

v privátní sféře, je mimo objekt zájmu jak veřejnosti, tak výzkumníků a výzkumnic. Tím, 

že dáme ženám hlas, necháme je mluvit o jejich životě, jejich zkušenostech a jejich 

vzpomínkách, z nich uděláme subjekty výzkumu a nikoli pouze objekty. Morrow tvrdí, že 

rozhovory pracují s reálnými vztahy mezi lidmi, na kterých je možné pozorovat, jak 

skutečně funguje svět, což je jeden z důvodů, proč sociální vědy upřednostňují kvalitativní 

metody (Morrow, 1994). Mezi jednotlivými dotazovanými mohou být velké individuální 

rozdíly. Tato rozdílnost vede k tomu, že stejné téma může každý/á z nich chápat či prožívat 

jinak, na základě své vlastní zkušenosti. Reinharz uvádí, že rozhovory produkují 

nestandardizované informace umožňující plné využití rozdílů mezi lidmi a nabízejí 

výzkumníkům/výzkumnicím přístup k lidským myšlenkám, názorům a vzpomínkám 

v jejich vlastním vyjádření, vlastními slovy (Reinharz, 1992). 

Prostřednictvím rozhovorů jsem chtěla získat co nejpodrobnější informace o tom, 

podle čeho se aktérky rozhodovaly při volbě mateřské školy pro své dítě/děti, jaké aspekty 

při jejich rozhodování hrály roli a zda mohla být jejich volba ovlivněna nějakými 

neuvědomovanými faktory, jako je například výchovný model, který ve své rodině 

používají, apod. V neposlední řadě jsem prostřednictvím rozhovorů chtěla získat povědomí 

o genderové stereotypnosti či nestereotypnosti rodiny aktérky. 

Aby se mi tato data podařilo lépe získat a následně analyzovat, rozhodla jsem se si 

předem připravit strukturu rozhovoru (příloha č. VII). Pro lepší přehlednost jsem se 

rozhodla rozhovor rozčlenit na pět dílčích témat – volbu mateřské školy, spokojenost 
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s mateřskou školou, rodinu, výchovné postupy a hračky. K tématu volby mateřské školy 

jsem si připravila 16 otázek, ke spokojenosti s MŠ 15 otázek, okruhu rodiny je věnováno 

12 otázek, výchovným postupům 8 a hračkám 12 otázek. Otázky jsem se snažila 

formulovat tak, aby nebyly návodné a aby z odpovědí na ně bylo možné získat povědomí o 

genderové ne/stereotypnosti rodiny bez přímého použití pojmů gender a stereotypy. 

Zvolila jsem polostrukturovaný rozhovor. Struktura rozhovoru byla pouze orientační. 

Snažila jsem se aktérce dílčí témata nadnést tak, aby se sama k tématu co nejvíce vyjádřila. 

Při rozhovoru jsem vycházela z momentální atmosféry a snažila jsem se pružně reagovat 

na to, co aktérka říká. Pořadí otázek i jednotlivých okruhů jsem tedy v případě potřeby 

volně měnila a prohazovala. Až v případě potřeby jsem kladla doplňující otázky, u kterých 

jsem (podobně jako u jednotlivých okruhů rozhovoru) podle potřeby měnila jejich pořadí, 

aby byl rozhovor co možná nejplynulejší a aby mé dotazy nasedaly na právě řečené. 

Aktérkami byly ženy – matky dítěte/dětí předškolního nebo mladšího školního věku. 

Všechny rozhovory jsem nahrávala na diktafon a následně je přepisovala. Přepis 

jednoho z celkového počtu sedmi rozhovorů je přílohou č. VIII. Součástí elektronické 

verze je všech sedm rozhovorů. Zároveň jsem se v průběhu každého rozhovoru snažila 

zaznamenávat písemné poznámky o průběhu rozhovoru, např. o přerušeních rozhovoru, 

neverbálních projevech aktérek, apod. 

3.1.5  Výběr výzkumného vzorku

Nejprve jsem měla v plánu jako výzkumný vzorek použít pouze rodiče dětí 

z Montessori mateřských škol. Nakonec jsem se ale rozhodla do výzkumného vzorku 

zařadit i rodiče dětí z klasických mateřských škol. Přesto pro mne hlavním kritériem 

výběru výzkumného vzorku bylo, aby dotazované/dotazovaní měly/i alespoň nějaké 

povědomí o Montessori pedagogice či jiných alternativních směrech. Domnívám se totiž, 

že pokud člověk nemá žádné povědomí o alternativních pedagogických směrech, bude jen 

těžko zvažovat, zda pro své dítě vybrat klasickou mateřskou školu, či alternativní. 

Mnohem vyšší vypovídající hodnotu při analýze toho, podle čeho rodiče vybírají 

mateřskou školu pro své dítě, mají rozhovory s takovými aktéry/kami, kteří/ré znají jak 

klasické, tak alternativní mateřské školy a na základě těchto svých znalostí vybrali/y 

mateřskou školu pro své dítě.

Dalším kritériem pro výběr výzkumného vzorku byla podmínka, aby aktéři/rky 

měli/y dítě/děti, které navštěvují, nebo v nedávné době navštěvovaly mateřskou školu. 
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Minimální dobu, po kterou by dítě/děti mělo/měly do mateřské školy docházet, jsem si 

nijak blíže nespecifikovala.  

Výzkumný vzorek jsem vybírala nenáhodným výběrem, konkrétně metodou 

pohodlného výběru.  Mezi svými kamarády, kamarádkami a známými jsem hledala vhodné 

osoby, se kterými bych rozhovor mohla provést. Po zvážení všech kritérií jsem nakonec do 

užšího výběru posunula šest žen a jednoho muže. Onoho muže jsem si vybrala proto, že mi 

přišlo zajímavé, že záměrně vybral s manželkou pro své dítě Montessori mateřskou školu 

v Praze, neboť byl a je přesvědčený, že se podle jeho názoru jedná o mateřskou školu 

genderově citlivou, kde se jeho dítě nesetká s genderovými stereotypy běžně ve společnosti 

panujícími. Kvůli tomu, aby jejich dítě mohlo navštěvovat tuto mateřskou školu, se 

dokonce rozhodli přestěhovat a změnit zaměstnání. Nakonec jsem však tohoto muže ze 

svého výběru vyřadila, neboť tento muž vystudoval stejnou vysokou školu, resp. stejný 

studijní program, jako jedna z dalších aktérek. Fakt, že je pro někoho předškolní 

vzdělávání jeho dítěte tak důležité, že je ochoten kvůli němu změnit bydliště a zaměstnání 

mě ovšem natolik zaujal, že jsem se rozhodla mezi aktérky zařadit jednu ze svých 

známých, která si kdysi se svou rodinou prošla něčím podobným. 

Jednu z plánovaných aktérek se mi nepodařilo nakontaktovat. Výzkumný vzorek se 

mi tedy uzavřel na počtu pěti žen. Tento počet by nemusel být dostačující, a proto jsem se 

rozhodla hledat další aktérky. Podařilo se mi domluvit si rozhovor ještě se dvěma ženami. 

V konečné fázi tedy čítal můj výzkumný vzorek 7 žen - aktérek. Nejmladším dvěma 

aktérkám je 30 let, nejstarší 50 let. Počet dětí aktérek je různý. Pohybuje se od jednoho 

dítěte do čtyř dětí. Stejně tak vzdělání aktérek se různí: jedna z aktérek se vyučila, dvě 

aktérky mají úplné středoškolské vzdělání s maturitou, jedna aktérka vystudovala vyšší 

odbornou školu a tři další aktérky mají vysokoškolské vzdělání. Většina aktérek bydlí ve 

velkých městech, konkrétně dvě v Praze a tři ve městě se zhruba 70 tisíci obyvatel 

v dojezdové vzdálenosti přibližně 30 kilometrů od Prahy. Dvě z aktérek jsou obyvatelkami 

malých obcí v dojezdové vzdálenosti asi 15 kilometrů od nejbližšího velkého města.  

Ke každé aktérce uvedu stručnou charakteristiku a zdůvodnění, proč jsem si ji pro 

rozhovor vybrala. 

3.1.5.1 Šárka

Aktérka Šárka je moje kamarádka.  Šárce je 31 let a je vdaná. Vystudovala Vyšší 

odbornou školu sociálně – právní. Od září 2014 je nezaměstnaná, v evidenci Úřadu práce. 

Od května si dělá sanitářský kurz, po jehož dokončení by ráda začala pracovat v 
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nemocnici. Ekonomická úroveň jejich rodiny podle mého názoru v posledních několika 

měsících vzrostla, neboť se jim po prodeji bytu povedlo doplatit hypotéku, která byla pro 

rodinu velkou zátěží. O Šárce vím, že se jí vždycky líbily principy Montessori pedagogiky, 

se kterými se seznámila někdy v době studia na střední škole. Šárka má pětiletou dceru 

Evu, která prošla již několika předškolními zařízeními. Od dvou let navštěvovala jesle, ve 

dvou a půl letech začala chodit do mateřské školy, ve které zůstala dva roky. Celá rodina se 

před začátkem dalšího školního roku přestěhovala do města, v němž bydlí rodina Evina 

otce. Zde začala Evička chodit do běžné státní mateřské školy, i když si Šárka pohrávala 

s myšlenkou, že by dceru zapsala do Montessori mateřské školy. S tím však příliš 

nesouhlasil Šárčin manžel. I Šárka nakonec usoudila, že bude lepší, když Evička nastoupí 

do státní mateřské školy. Jedním z faktorů, proč se nakonec Šárka takto rozhodla, byla i 

stávající finanční situace rodiny. Rozhovor jsem se Šárkou dělala v době, když Evička 

navštěvovala novou mateřskou školu zhruba 2 měsíce. Šárka byla s mateřskou školou dost 

nespokojená, jak je z rozhovoru zřejmé. Pár měsíců po našem rozhovoru se mi svěřila, že 

se situace v mateřské škole, kterou její dcera navštěvovala, silně vyhrotila. Šárka 

s manželem se proto rozhodli Evičku z této mateřské školy okamžitě odhlásit a podat 

stížnost na příslušný městský úřad a na ředitelství mateřských škol v místě jejich bydliště. 

V současné době se Šárka s rodinou znovu přestěhovala, tentokrát k Šárčiným rodičům. Od 

nového školního roku bude Evička navštěvovat mateřskou školu s prvky Montessori 

pedagogiky v místě nového bydliště.  

3.1.5.2 Kamila

Aktérka Kamila je má kolegyně z genderových studií. Naše cesty se spojily právě 

v rámci studia stejného oboru. Kamile je 34 let. Žije v Praze se svým dlouholetým 

přítelem, se kterým má dvě dcery ve věku 4 a půl a 2 roky. Kamila má ukončené 

bakalářské studium a v současné době dokončuje navazující magisterské studium. Kamila 

je toho času na rodičovské dovolené. Troufám si říct, že jejich ekonomická situace je více 

než dobrá. Pro rozhovor jsem si jí vybrala jednak proto, že je studentkou genderových 

studií a jednak proto, že jsem věděla, že její dcera navštěvovala soukromou mateřskou 

školu s prvky Montessori pedagogiky, o které Kamila vždy mluvila jedině pozitivně. Od 

září však s přítelem museli svou dceru Elišku z finančních důvodů přeřadit do státní 

mateřské školy. Kamila tento fakt velmi těžce nesla, na druhou stranu ale věděla, že by 

finančně nezvládali platit tuto mateřskou školu jak Elišce, tak do budoucna i své mladší 

dceři Žofii. Připadalo jí nespravedlivé, aby jedna z jejích dcer navštěvovala mateřskou 
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školu soukromou a druhá státní, a proto se i přes své značné pochyby definitivně rozhodla 

pro Eliščino přeřazení do státní mateřské školy. Rozhovor jsem s Kamilou dělala v době, 

kdy Eliška novou mateřskou školu navštěvovala tři měsíce. Kamila v rozhovoru uvedla, že 

přesto, že se krátce po Eliščině nástupu do státní mateřské školy jejich finanční situace

změnila a tudíž by bylo možné, aby Eliška (a v budoucnu i její sestra) navštěvovala znovu 

původní soukromou mateřskou školu, Kamila s přítelem po zvážení všech pro a proti 

dospěli k závěru, že Elišku nechají raději ve státní mateřské škole. Jedním z důvodů bylo 

to, že zde má možnost se setkávat s dětmi z různých socioekonomických poměrů. To 

naopak v soukromé mateřské škole, kterou Eliška navštěvovala před tím, možné nebylo, 

protože tuto mateřskou školu vzhledem k poměrně vysokému „školkovnému“ 

navštěvovaly podle Kamiliných slov pouze děti podnikatelů a známých osobností. Jedná se 

tedy o jakousi elitní mateřskou školu, kde není možné setkat se s dětmi ze střední či nižší 

třídy, což Kamile i jejímu příteli vadí. 

3.1.5.3 Simona

Aktérku Simonu znám ze zájmového kroužku, který Simona navštěvovala se svým 

tříletým synem Tomášem. Simoně je 44 let, je vdaná a má 4 děti. Simona má úplné 

středoškolské vzdělání s maturitou a v současné době je na rodičovské dovolené. O 

ekonomické situaci její rodiny toho moc nevím, ale myslím si, že nijak nad poměry si 

nežijí. Když jsem se se Simonou seznámila, věděla jsem o ní pouze to, že Tomášek je 

nejmladší z několika (nevěděla jsem kolika přesně) dětí a že ho Simona měla v poměrně 

pokročilém věku. Také jsem věděla, že se Simona a její rodina přestěhovaly do města 

s téměř 70 tisíci obyvatel v dojezdové vzdálenosti od Prahy, protože zde byla nabídka 

Montessori vzdělávání. 

Z rozhovoru se Simonou jsem se dozvěděla, že ona i její manžel chtěli, aby se jejich 

dětem dostalo jiného vzdělání, než kterým si prošli oni sami. Simonin manžel byl ten, 

který vyhledával informace o alternativních směrech ve vzdělávání. Nejprve zvažovali 

přestěhování do Příbrami, kde je ucelený waldorfský pedagogický systém od mateřské 

školy až po gymnázium. Simonin manžel velmi detailně sbíral informace o tomto typu 

vzdělávání. Pak se ale doslechl o Montessori pedagogice a začal o ní zjišťovat více 

informací. Na jeho doporučení začala i Simona číst knihy o tomto typu vzdělávání a jak jí, 

tak i jejího manžela tato alternativa nadchla. Rozhodli se proto přestěhovat do města, které 

tuto možnost vzdělávání nabízelo. V té době již Simona čekala syna Martina. 
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Simonina nejstarší dcera Zuzana v původním místě bydliště navštěvovala klasickou 

mateřskou školu. Po přestěhování začala Zuzanka navštěvovat Montessori mateřskou 

školu, kterou v dalších letech navštěvovali i její sourozenci Anežka a Martin. Zuzana 

následně prošla 1. stupněm Montessori základní školy. 2. stupeň Montessori vzdělávání 

v té době ještě v jejich místě bydliště nebyl, proto po absolvování prvního stupně musela 

Zuzana přestoupit do klasické základní školy. Anežka a Martin jsou v současné době žáky 

Montessori základní školy. 

3.1.5.4 Martina

Aktérka Martina je jednačtyřicetiletá manželka a matka 3 dětí. Martina má úplné 

středoškolské vzdělání s maturitou a v současné době pracuje jako OSVČ. O ekonomické 

situaci její rodiny nic nevím. Martinu znám z Montessori klubu na Kladně, který Martina 

spoluzakládala. V době, když jsem se svými dětmi začala tento klub navštěvovat, působila 

v něm Martina mimo jiné jako jedna z lektorek dopoledních Montessori pracoven pro 

rodiče s dětmi. V březnu letošního roku po velkém snažení zrekonstruovala nové prostory, 

v nichž vybudovala soukromou Montessori mateřskou školu, kde kromě zajišťování 

administrativních záležitostí také lektoruje. Martina je matkou dvou chlapců – Šimona (12 

let) a Jonáše (6 let) a jedné dívky – Veroniky (10 let). Z jednoho z našich rozhovorů jsem 

věděla, že Martina se o Montessori pedagogice dozvěděla, když jejímu nejstaršímu synovi 

Šimonovi bylo 5 let. Přesto ani na chvíli neváhala, a na poslední rok před školou Šimonka 

přeřadila z klasické mateřské školy do Montessori mateřské školy. Podle jejích slov to 

udělala proto, že věděla, že je to nejlepší, co může pro svého syna udělat. Z rozhovoru 

s Martinou jsem se dozvěděla, že současně se Šimonkem nastupovala do Montessori 

mateřské školy i jeho mladší sestra Veronika. Šimon nastupoval jako pětiapůlletý, Verunka 

jako čerstvě tříletá. Oba dva nyní navštěvují Montessori základní školu. Jejich mladší bratr 

Jonáš stále ještě navštěvuje Montessori mateřskou školu. 

3.1.5.5 Zdena

Aktérka Zdena je nejmladší z aktérek. Je jí 30 let, je vdaná a má 2 děti. Zdena má 

ukončené bakalářské studium na vysoké škole, obor vychovatelství. Toho času je na 

rodičovské dovolené. Troufám si tvrdit, že svou ekonomickou situací se může její rodina 

řadit do střední třídy. Zdena byla mou spolužačkou na vyšší odborné škole. Obě jsme 

studovaly obor Sociální práce. Při studiu tohoto oboru jsme se poprvé dozvěděly o 

Montessori pedagogice a v jedné z Montessori mateřských škol jsme se byly v rámci praxe 
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podívat. Zdena později už jako matka syna Tadeáše vystudovala vysokou školu, obor 

Vychovatelství. Kromě pětiletého syna Tadeáše má dvouletou dceru Alici. Při jednom 

z našich rozhovorů o Montessori pedagogice mi Zdena řekla, že Montessori jí připadá 

zajímavé, stejně jako další alternativní směry, „ale ne pro naše děti“ (Zdena, 2013). 

Doslova to nazvala „praktikami odchylujícími se od reality“. Mnoho dnešních dětí je podle 

jejího názoru zlých a nevychovaných a „proto naše děti musí chodit do běžné školky, aby 

pak nebyly příliš překvapené“ (Zdena, 2013). Tento Zdenin názor mi připadal natolik 

zajímavý, že jsem se rozhodla si jí vybrat jako jednu z aktérek a při rozhovoru zjistit více o

tom, podle čeho vybírala mateřskou školu pro svého syna. 

3.1.5.6 Helena

Aktérka Helena je nejstarší z aktérek. Je jí 50 let a je vdaná. Se svým současným 

manželem má Helena syna Mikuláše (16 let) a osmiletou dceru Moniku. Z prvního 

manželství má již dospělou dceru Barboru. Helena je magistrou v oboru Učitelství a 

výchovné poradenství. Jako své povolání Helena uvádí profesi učitelky, protože se – dle 

jejích slov – nejvíce cítí být učitelkou. Po ekonomické stránce řadí Helena svou rodinu do 

střední třídy. Helena a její rodina se před nedávnem přestěhovali do malé obce vzdálené asi 

15 kilometrů od nejbližšího velkého města, ve kterém její dcera navštěvuje mateřskou 

školu. S Helenou jsem se seznámila prostřednictvím naší společné kamarádky asi před tři 

čtvrtě rokem. Helenu považuji za odbornici na Montessori metodu vzdělávání. To byl 

jeden z důvodů, proč jsem si jí vybrala pro svůj výzkum. Dalším důvodem byl fakt, že 

Heleny mladší dcera Monika je integrovaná do třídy Montessori mateřské školy jako dítě 

se speciálními potřebami. V neposlední řadě jsem si Helenu vybrala pro svůj výzkum 

proto, že vzhledem k velkému věkovému rozpětí mezi jejími dětmi má Helena srovnání 

v tom, jak vypadala mateřská škola tehdy, když do ní chodila její prvorozená dcera, a jak 

vypadají mateřské školy nyní, téměř o dvacet let později. 

3.1.5.7 Ivana

Aktérku Ivanu znám přes svého manžela. Já jsem se s ní osobně seznámila, když naši 

manželé pracovali ve stejné firmě. Ivaně je 30 let, je vdaná a má 2 dcery – Petru (7 let) a 

Sabinu (4 roky). Ivana se svou rodinou žije ve městě, které je vzdáleno asi 30 kilometrů od 

Prahy. Ivana se na středním odborném učilišti vyučila aranžérkou a v současné době 

pracuje v zahraniční společnosti, která má pobočku v místě Ivanina bydliště, jako 

modelářka. Ekonomická situace Ivaniny rodiny podle slov jí samotné odpovídá střední 
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třídě. Vzhledem k tomu, že jsme se s Ivanou již několik let neviděly, neměla jsem o ní 

žádné aktuální informace, krom těch, které jsou mi přístupné na sociální síti. Pouze jsem 

tušila, že její mladší dcera navštěvuje klasickou mateřskou školu, a proto jsem se rozhodla 

jí s prosbou o rozhovor kontaktovat. 

3.1.6  Nakontaktování respondentek, realizace a průběh rozhovorů

Než budu popisovat průběh jednotlivých rozhovorů, ráda bych věnovala několik 

řádků všem realizovaným rozhovorům společně. 

Již jsem zmínila, že všechny aktérky osobně znám. Domnívám se, že to mi pomohlo 

k tomu, že bez jakýchkoli problémů souhlasily s rozhovorem a byly ke mně vstřícné a 

otevřené. Se čtyřmi aktérkami jsem se více méně pravidelně vídala jak před uskutečněním 

rozhovoru, tak i po něm. Při našich setkáních jsme ovšem nehovořily o tématu mé 

diplomové práce. S další aktérkou jsem jen v příležitostném písemném kontaktu, který se 

zpravidla týká našich dětí. Ani s ní jsem před samotným rozhovorem téma své diplomové 

práce neřešila. Pouze jedna z aktérek projevila zájem o výsledky výzkumu. 

Aktérky jsem různými způsoby kontaktovala se žádostí o rozhovor. Konkrétní formu 

kontaktu uvedu u každé aktérky zvlášť. Při žádosti o rozhovor jsem vždy uvedla, jakého 

tématu se bude rozhovor týkat, jak dlouhou dobu na jeho realizaci budeme zhruba 

potřebovat a k jakým účelům bude rozhovor použit. Také jsem každé z aktérek řekla, proč 

jsem si pro rozhovor zvolila právě jí, proč je pro mne důležitý právě její názor. 

U některých aktérek od prvního kontaktu k realizaci rozhovoru uběhla poměrně 

dlouhá doba. I mezi jednotlivými rozhovory byly poměrně dlouhé pauzy. Rozhovory jsem 

realizovala v období od října 2014 do května 2015. Termín rozhovoru a místo jeho konání 

jsem nechala vybrat samotné aktérky. Když jsme se sešly k realizaci rozhovoru, požádala 

jsem aktérky o souhlas s nahráváním rozhovoru na diktafon a ujistila je, že jejich jméno a 

stejně tak všechna ostatní jména, která budou v rozhovoru zmíněna, budou za účelem 

zachování anonymity změněna. Od všech aktérek jsem získala ústní informovaný souhlas. 

Znovu jsem aktérkám sdělila, jaké je téma rozhovoru a do jakých okruhů je rozhovor 

rozdělen. 

Některé z rozhovorů, jsou více strukturované. Zejména aktérka Šárka se 

nerozpovídala tak, jak bych si přestavovala a zřejmě pro ni bylo jednodušší odpovídat na 

otázky, které jsem kladla. Naopak např. u aktérky Simony jsem měla často opačnou 
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zkušenost. Rozpovídala se často natolik, že plynule přešla k jinému tématu a mnohdy se mi 

těžko vracela řeč zpět k položené otázce. 

Aktérky Martina a Simona se mě před rozhovorem dotazovaly, jaký obor studuji. 

Zatímco Martina měla povědomí o tom, co jsou genderová studia a zajímalo ji především 

to, na které fakultě se tento obor studuje, aktérka Simona nevěděla, co si pod pojmem 

genderová studia představit a musela jsem jí proto při našem prvním pokusu o rozhovor 

blíže definovat, co se pod pojmem genderová studia skrývá a čemu se tento obor věnuje. 

Naopak u aktérek Šárky a Kamily jsem se tímto tématem zabývat nemusela. Jak již bylo 

uvedeno, Kamila studuje tentýž obor a se Šárkou jsme náplň tohoto oboru diskutovaly již 

v době, kdy jsem ho začínala studovat. 

Zhruba v polovině května 2014 jsem po poradě s vedoucí své diplomové práce došla 

k závěru, že design výzkumu bude postavený na rozhovorech a jejich analýze. Krátce 

potom jsem kontaktovala aktérku Šárku s dotazem, zda bych s ní mohla rozhovor provést. 

Předběžně jsme se domluvily, že se sejdeme někdy v průběhu letních prázdnin a rozhovor 

zrealizujeme. O prázdninách se nám však nakonec nepodařilo najít společný termín a 

v posledním prázdninovém týdnu se Šárka se svou rodinou přestěhovala, což možnost 

setkání a provedení rozhovoru značně zkomplikovalo. Nakonec se nám povedlo se sejít na 

konci října. 

Se Šárkou jsme se sešly v cukrárně. Po pár úvodních frázích jsme přešly rovnou 

k samotnému rozhovoru.  Šárce jsem představila téma rozhovoru a přiblížila jí jednotlivé 

okruhy, na které bych se v rozhovoru chtěla zaměřit. Zhruba v polovině rozhovoru jsem se 

Šárky zeptala, zda si nepotřebuje udělat pauzu. Toto Šárka odmítla. První polovina 

rozhovoru probíhala podle mého názoru dobře, aktérka se často rozpovídala 

k nadnesenému tématu. Druhá polovina rozhovoru sestávala spíše z mnou kladených 

otázek a poměrně strohých odpovědí aktérky. 

Aktérku Kamilu jsem o rozhovor poprosila při našem osobním setkání na začátku 

srpna. Kamila mi přislíbila, že až to bude možné, sejdeme se a rozhovor zrealizujeme. 

Vzhledem ke studijním a rodinným povinnostem se naše setkání povedlo uskutečnit až na 

konci listopadu. Sešly jsme se v kavárně v centru Prahy. Zhruba po padesáti minutách 

rozhovoru jsme si udělaly asi desetiminutovou pauzu. Celý rozhovor trval téměř hodinu a 

půl. Podobně jako u aktérky Šárky první část rozhovoru probíhala plynuleji. Kamile 

nedělalo problém se k nadneseným tématům a otázkám rozpovídat. Druhá polovina 

rozhovoru byla opět trochu víc postavená na kladení otázek.
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Simonu jsem s prosbou o rozhovor kontaktovala v březnu 2015. Mezi prvním 

kontaktem a samotným rozhovorem uběhla jen krátká doba. Simoně jsem 16. března 

napsala SMS, zda by byla ochotná mi poskytnout rozhovor pro moji diplomovou práci a 

napsala jsem jí téma rozhovoru. Simona k rozhovoru svolila. Uvedla, že nemá možnost 

sejít se jinak, než se svým nejmladším synem. Jako místo setkání proto navrhla cukrárnu 

s dětským koutkem a poprosila mne, zda bych i já mohla dorazit se svými dětmi, aby si 

měl Tomášek s kým hrát. Strávily jsme spolu celé dopoledne, přesto nebyla možnost 

věnovat se rozhovoru, protože děti neustále vyžadovaly naši pozornost. Simona uznala, že 

bude lepší se sejít bez dětí a nabídla náhradní termín, který jsem akceptovala. 

Rozhovor se Simonou jsem dělala jen pár dní poté, co se dozvěděla, že jejího 

nejmladšího syna Tomáše nevzali do mateřské školy, kterou pro něj vybrala. Když jsme se 

sešly k rozhovoru, byla Simona ještě plná emocí a negativních pocitů. Před samotným 

rozhovorem jsme si asi tři čtvrtě hodiny povídaly.  Simona na mě působila dojmem, že se 

potřebuje vypovídat ze svých pocitů, tak jsem jí k tomu dala prostor.  Poté jsme přešly 

k samotnému rozhovoru. Když jsme byly zhruba v polovině rozhovoru (po 51 minutách), 

nabídla jsem Simoně, zda si nechce udělat přestávku. Tuto možnost Simona uvítala s tím, 

že mne zrovna o přestávku chtěla poprosit. Přestávka se ovšem trochu protáhla, protože 

Simona opět rozvinula hovor na jiné téma, než bylo téma mého výzkumu. Nabyla jsem 

dojmu, že Simona nemá moc příležitostí si s někým popovídat, a tak si tuto absenci sdílení 

vynahrazuje se mnou. K rozhovoru pro mou diplomovou práci se mi povedlo vrátit řeč až 

po další zhruba tři čtvrtě hodině až hodině. Druhá polovina rozhovoru nám zabrala 50 

minut. I po ukončení rozhovoru si Simona chtěla ještě povídat. Celkově jsem tedy se 

Simonou strávila téměř pět hodin. Samotný rozhovor přitom trval necelou hodinu a tři 

čtvrtě. 

Nevím už přesně, kdy jsem o rozhovor poprosila aktérku Martinu. Podle mého 

odhadu to bylo někdy v červnu 2014. Pak jsem se ale s Martinou více než tři měsíce 

neviděla. Znovu jsem jí rozhovor připomněla na začátku února 2015. Martina ovšem v té 

době byla hodně pracovně vytížená, proto mne poprosila, zda bych mohla počkat 

s rozhovorem až na březen. Rozhodla jsem se její přání respektovat. Znovu jsem jí proto 

s prosbou o rozhovor kontaktovala emailem v polovině března. Dva dny poté, při našem 

osobním setkání, jsme si s Martinou domluvily možné termíny uskutečnění rozhovoru, 

z nichž jsme pak prostřednictvím emailové komunikace vybraly jeden konečný termín. 

Jako místo setkání Martina navrhla její domov. S Martinou jsem se tedy sešla v domě, kde 

společně se svou rodinou žije. Hned po krátkém přivítání jsme se pustily do rozhovoru. 
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Náš rozhovor byl dvakrát zhruba na minutu až minutu a půl přerušen telefonáty, které 

musela Martina vyřídit. Atmosféra byla velmi příjemná.  Rozhovor trval bez sedmi minut 2 

hodiny. 

Musím se přiznat, že u Martiny mne velmi překvapilo její povědomí o genderové 

problematice a její rozhled. Zatím jsem se ve svém okolí nesetkala s člověkem, který by 

nijak blíže nestudoval otázky genderu, a přesto by měl takový přehled, znalosti a dostatek 

informací. Ze všech aktérek mi Martina nejvíce přišla jako rodič aplikující genderově 

citlivou výchovu. 

Zdenu jsem s prosbou o účast na mém výzkumu kontaktovala přes sociální sítě 

v červenci 2014. Zdena k účasti svolila. Dlouho nám však trvalo, než jsme si dohodly 

závazný termín našeho setkání. Několikrát jsme musely domluvený termín na přání Zdeny 

rušit a přesouvat. Nakonec jsme se sešly 1. května u Zdeny doma. Zdena pro místo 

rozhovoru vybrala venkovní sezení u jejich domu, zatímco její manžel uvnitř v domě hlídal 

jejich děti. Zdena měla pouze omezený čas, po který se mi mohla věnovat. Nakonec se 

nám povedlo se do tohoto vymezeného času vejít, aniž by to na průběhu rozhovoru či jeho 

kvalitě bylo nějak znát. Rozhovor se Zdenou trval něco málo přes hodinu a půl. 

Zhruba v polovině května 2015 jsem s žádostí o poskytnutí rozhovoru kontaktovala 

elektronickou poštou aktérku Helenu. Vzhledem k Helenině pracovní vytíženosti jsme se 

k realizaci rozhovoru sešly až začátkem července. Jako místo setkání Helena nabídla svůj 

dům. K Heleně domů jsem dorazila jedno nedělní odpoledne. Helenin manžel i s mladší 

dcerou byl mimo domov, vrátili se, až když byl náš rozhovor téměř u konce. Doma byl 

pouze Heleny syn Mikuláš, který se ovšem našeho rozhovoru neúčastnil. Po prohlídce 

Helenina domu a přilehlé zahrady jsme se s Helenou pustily do samotného rozhovoru, 

který trval více než dvě hodiny. Při loučení Helena naší schůzku zhodnotila jako příjemně 

strávené odpoledne. 

S aktérkou Ivanou jsme se na poskytnutí rozhovoru dohodly prostřednictvím jedné ze 

sociálních sítí. Ivanu jsem touto cestou 20. května 2015 kontaktovala s dotazem, zda by 

měla zájem se mého výzkumu zúčastnit. Ivana mi vzápětí odpověděla, že se ho zúčastní 

ráda a hned navrhla termíny, kdy by se jí hodilo se sejít. Dohodly jsme se, že se sejdeme 

poslední týden v květnu u ní doma. Tak se také stalo. Ivana mě provedla po jejich domě, 

který před nedávnem koupili, a poté jsme se přesunuly na zahradu, kde se uskutečnil náš 

rozhovor. Po celou dobu rozhovoru byl přítomen Ivanin manžel, který místy do rozhovoru 

i vstupoval. O tomto faktu se blíže zmíním v následující kapitole. Rozhovor s Ivanou trval 

hodinu a půl. 
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3.1.7  Etické otázky

Etické otázky mého výzkumu byly již částečně zmíněny výše. Každá z aktérek před 

samotným rozhovorem dostala informaci o tom, k jakým účelům bude rozhovor použit. 

V rámci zachování anonymity jsem zaměnila nejen jména aktérek a jejich dětí, ale u 

některých i názvy měst, ve kterých aktérky bydlely/bydlí, aby skutečně nebyla aktérka 

podle ničeho dohledatelná. Jedinou výjimkou je aktérka Martina. V textu jsem změnila její 

jméno a stejně tak jména jejích dětí. Na druhou stranu však v textu uvádím činnost, které 

se Martina v současné době věnuje, a tato činnost je natolik konkrétně specifikovaná, že 

její identifikace by mohla být poměrně snadná. Tuto situaci jsem řešila přímo s Martinou. 

Martina poprosila o zaslání přepisu rozhovoru a stejně tak dalších částí textu, které se 

týkají její osoby. Tyto si přečetla a autorizovala mi napsané, tzn. že mám Martinin písemný 

souhlas se zveřejněním všech informací o ní v té podobě, v jaké se v konečné verzi této 

práce vyskytují. 

O získání informovaného souhlasu jsem se již zmínila výše. U ani jednoho 

z rozhovorů podle mého názoru nedošlo k ničemu, co by je mohlo nějak negativně 

ovlivnit. Ačkoli v několika případech byl rozhovor realizován ve veřejném prostředí, kde 

byly přítomny i jiné osoby, vždy byla dostatečně zachována diskrétní zóna mezi námi a 

ostatními návštěvníky a návštěvnicemi zařízení. V jednom případě jsme dokonce v zařízení 

kromě obsluhujícího personálu byly přítomny jen já a aktérka. Ani v jednom z případů 

jsem nepocítila, že by se aktérka cítila nějak špatně, bála se mluvit, nebo třeba šeptala, aby 

jí nemohl nikdo slyšet. 

V případě rozhovorů, které probíhaly u aktérek doma: v jednom případě jsme byly 

v domě s aktérkou úplně samy, v druhém případě jsme seděly na terase domu, v němž byla 

přítomna celá aktérčina rodina. Děti aktérky byly přítomny pouze před zahájením 

samotného rozhovoru, kdy jsem aktérce objasňovala cestu k tématu své práce. Před 

zahájením rozhovoru aktérčin manžel děti odvedl do domu. Znovu aktérka děti přivolala 

po položené otázce, s čím si nejraději hraje její syn v mateřské škole. Usoudila, že bude 

nejlepší, když se jejího syna zeptám sama, a proto ho zavolala. S ním za námi přišla i jeho 

mladší sestra. Domnívám se, že ani tento fakt neměl na průběh rozhovoru vliv. Tato otázka 

totiž přišla až v samotném závěru rozhovoru a po ní následovala už jen jedna otázka a 

aktérčinu odpověď na ní podle mého názoru přítomnost dětí neovlivnila. 

V případě aktérky Ivany byl s námi po celou dobu rozhovoru přítomen i její manžel. 

Občas se do rozhovoru také vložil se svým názorem nebo s upřesněním nějakých 
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informací, které mi zrovna aktérka sdělovala. Přesto si myslím, že jeho přítomnost průběh 

rozhovoru nijak negativně neovlivnila. I v případech, kdy jsem se aktérky ptala, jak by 

v některé ze situací reagoval její manžel, nebála se sdělit mi skutečný pohled svého 

manžela, byť byl v některých případech rozdílný, než ten její. Troufám si říci, že i přes 

přítomnost svého manžela mluvila Ivana o všem otevřeně, včetně názorů, ve kterých se 

s manželem rozcházejí, nebo v negativním hodnocení manželovy rodiny. 

Reinharz zmiňuje ve svém textu negativa rozhovorů, k nimž podle ní patří 

nezachycení neverbální komunikace a případná poměrně velká angažovanost výzkumnice 

(Reinharz, 1992). Nemožnost zachycení neverbální komunikace v rozhovorech jsem se 

snažila alespoň částečně vyřešit tím, že jsem si významná gesta a jiné projevy nonverbální 

komunikace snažila v rámci možností zaznamenávat. Samozřejmě to nešlo vždy. Jistě mi 

mnoho nonverbálních projevů uniklo. Ty, které se mi podařilo zaznamenat, jsem uvedla 

v přepisech rozhovorů. Velká angažovanost výzkumnice může podle Reinharz vést k řadě 

etických dilemat (např. výzkumnice se může identifikovat s respondentkou; otázka do jaké 

míry má v rozhovoru verbálně či neverbálně projevovat své názory) (Reinharz, 1992).

Reinharz hovoří o metodě sebeodhalení, kdy některé feministické badatelky v rozhovorech 

samy hovořily o sobě, svých vlastních zkušenostech, svých obavách, což vedlo k rozšíření 

důvěry a k navození atmosféry, kdy došlo ke skutečnému dialogu, který může obohatit obě 

strany (Reinharz, 1992). Sebeotevření může být při rozhovorech velmi dobrou praktikou, 

má však i svá úskalí. Výzkumník/výzkumnice může být za sebeotevření kritizován/a. Já 

sama jsem se snažila do rozhovorů moc nevstupovat, zůstat nestranná, aby nemohlo dojít 

k tomu, že bych mohla svou promluvou aktérku nějak ovlivnit. Přesto jsem se mnohdy 

neubránila jakémusi sebeodhalení, sdílení svých pocitů a zkušeností. I tak se domnívám, že 

to rozhovorům spíše prospělo, než uškodilo. 

Při rozhovorech jsem se snažila používat přístup „na informátora zaměřená 

interview“, tzn. že jsem se s aktérkou snažila komunikovat tak, aby bylo zřejmé, že ona i 

její názor jsou pro mne důležité. 

3.2 Analýza dat

Analýzu dat jsem prováděla metodou otevřeného kódování, kterou popisují Švaříček 

a Šeďová (Švaříček, Šeďová, 2014). Ti píší: „Při otevřeném kódování je text jako sekvence 

rozbit na jednotky, těmto jednotkám jsou přidělena jména a s takto nově pojmenovanými 
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(označenými) fragmenty textu potom výzkumník dále pracuje.“ (Švaříček, Šeďová, 2014: 

211). Kódy, které z rozboru rozhovorů vzešly, jsem následně seskupovala podle souvislostí 

nebo podobností do kategorií, přesně jak popisují Švaříček a Šeďová (2014). Pro lepší 

orientaci v textu jsem si jednotlivé kategorie okódovala i barevně.

Vzhledem k tomu, že jednotlivých témat diskutovaných v rozhovorech bylo poměrně 

hodně, vyvstalo z nich i vcelku velké množství kategorií. Nejprve budou všechny nalezené 

kategorie stručně představeny a následně budou v podkapitole „Analýza rozhovorů“ 

rozebrány podrobněji ty, které jsou relevantní vzhledem ke stanoveným výzkumným 

otázkám. 

Kategorií vzniklo celkem 20 shodných pro všechny rozhovory:

1. Výběr mateřské školy

V této kategorii jsou zahrnuty aspekty, které byly pro aktérku a případně jejího 

partnera důležité při výběru mateřské školy pro jejich dítě/děti. Aktérky některé aspekty, 

které pro ně hrály roli při výběru mateřské školy, zmínily samy. Na některé, které nebyly 

zmíněny, jsem se následně doptávala. Při bližší analýze této kategorie uvedu i případné 

souvislosti mezi výběrem mateřské školy a výchovou. 

2. Charakteristiky mateřské školy

Tato kategorie by se dala rozdělit do několika podkategorií: vztahy mezi vyučujícími 

a dětmi, vztahy mezi dětmi, vztahy mezi mateřskou školou a rodiči, vybavení mateřské 

školy a koncepce a ŠVP. Ne ke všem zmíněným podkategoriím se aktérky v rozhovorech 

vyjadřovaly. Kromě výše zmíněných podkategorií jednotlivé aktérky zmiňovaly různé 

charakteristiky mateřské školy, kterou jejich dítě navštěvuje. 

3. Ideální představa mateřské školy

Ideální představa je pro každého jiná. Některé z aktérek ani žádnou ideální představu 

neměly. 

4. Spokojenost s mateřskou školou 

V této kategorii aktérky hodnotí svou spokojenost s mateřskou školou, kterou jejich 

děti navštěvují. 

5. Negativa mateřské školy

Některé aktérky našly na mateřské škole, kterou jejich dítě navštěvuje, vážné 

nedostatky. Jiné zase místo negativ uváděly spíše svá doporučení, co by bylo možné na 

mateřské škole, kterou jejich dítě/děti navštěvuje/navštěvují, vylepšit, případně v čem ony 

samy vidí rezervy. 
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6. Komunikace mateřské školy s rodiči

Tato kategorie uvádí, jak rodiče získávají různé informace ze strany mateřské školy a 

jak jsou s tímto způsobem komunikace aktérky spokojeny. 

7. Osobnost učitelky

Osobnost učitelky je zde chápána ve smyslu pedagogické osobnosti, tzn. zda je 

vyučující silnou autoritou, zda vyžaduje naprostou kázeň a poslušnost dětí, či zda se jedná 

o vyučující s partnerským přístupem k dětem, trpělivou, otevřenou názorům dětí. 

8. Alternativní školy

Tato kategorie ukazuje, zda aktérky znají nějaké alternativní školy, případně které, a 

jaký na ně mají názor. V čem se shodovaly a v čem naopak lišily názory aktérek na 

alternativní školy, bude blíže rozvedeno v analýze rozhovorů, kde bude zmíněna i případná 

genderová neutralita těchto škol. 

9. Osobnost aktérky

Ve výpovědích všech aktérek jsem se snažila najít jejich vlastní charakteristiky, 

osobnostní rysy, vzpomínky z dětství nebo nějaké další faktory, které mohly a mohou mít 

vliv nejen na volbu mateřské školy, ale například i na výchovu dětí. 

10. Rozpory ve vlastním pohledu

Z rozhovorů s některými aktérkami zazníval někdy jakýsi rozpor v pohledu na 

některé věci či v některých rozhodnutích. 

11. Obhajoba vlastních rozhodnutí

V některých případech se aktérky svými výpověďmi snažily zdůvodnit a obhájit svá 

rozhodnutí. 

12. Životní okolnosti

Na výběr mateřské školy mohou mít vliv i různé okolnosti v životě aktérky a její 

rodiny. Může se jednat o těhotenství nebo narození dalšího dítěte, stěhování, nástup do 

zaměstnání, změnu zaměstnání, nebo například o ekonomickou situaci rodiny. 

13. Výchovné postupy

Protože se domnívám, že výchovný model rodiny může mít vliv na výběr mateřské 

školy, věnovala jsem tomuto tématu v rozhovorech samostatný okruh otázek. Z odpovědí 

na ně následně vznikla kategorie výchovných postupů. 

14. Rodina, její fungování a přesvědčení

To, jak je rodina zaměřená, jaké hodnoty vyznává a jak funguje, může mít 

bezpochyby vliv na výběr mateřské školy a na spokojenost či nespokojenost s ní. 

Fungování rodiny může ovlivnit i to, zda má rodina jen jedno dítě, nebo více dětí. 
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Vícedětné rodiny musejí reflektovat vztahy mezi sourozenci. Zároveň také mohou 

podvědomě dělat rozdíly mezi dětmi, zejména pokud jsou děti rozdílného pohlaví. 

15. Partner a jeho ne/shoda s aktérkou

Kategorie zaznamenává, jak se aktérka shoduje či neshoduje se svým partnerem, 

mimo jiné i v otázkách genderových. 

16. Vyjednávání v rodině

Mnohdy má rodina jiný názor či přístup k některým věcem, než aktérka a případně 

její partner. Mnohdy může být docela obtížné si obhájit svá rozhodnutí nebo své jednání. 

17. Postoj okolí

Podobně jako v rodině může být i v širším okolí obtížné ustát si svá rozhodnutí. Do 

širšího okolí nejčastěji dle výpovědí aktérek spadají přátelé, známí, lidé, se kterými se 

aktérky setkávají např. na lekcích cvičení či při jiných příležitostech, ale i náhodně potkaní 

lidé, kteří mají na výběr mateřské školy odlišný názor a před kterými si některé aktérky 

musejí nebo mají potřebu svou volbu obhájit. 

18. Charakteristiky dítěte

Jako charakteristiky dítěte jsem kódovala např. ne/společenskost dětí, jejich potřebu 

společnosti jiných dětí, povahové rysy, které jejich matky samy zmiňují, vyspělost/ zralost 

dětí, dovednosti a schopnosti dětí, nadání, ale třeba i zdravotní stav dítěte. Někdy tyto 

charakteristiky mohou být ovlivněny právě výchovou. Z jiného úhlu pohledu lze 

vypozorovat, jak charakteristiky dítěte mohou ovlivnit přístup okolí, vyučující 

v mateřských školách nevyjímaje, k němu samotnému. 

19. Genderové aspekty

Tuto kategorii jsem rozdělila do několika podkategorií: genderová socializace 

v rodině (která se mimo jiné věnuje i genderově (ne)citlivé výchově), genderově 

ne/stereotypní rozdělení rolí v rodině, ne/shoda s partnerem v genderových otázkách a 

ne/přenášení genderových stereotypů v mateřských školách. Tyto kategorie budou blíže 

popsány níže. 

20. Hračky a hra

Tato kategorie vypovídá o tom, s jakými hračkami si děti aktérek nejraději hrají, jaké 

hračky mají doma, co si rodiče o jejich hře myslí, ale např. i o hračkách, které dětem nabízí 

mateřská škola, kterou navštěvují. Pro větší přehlednost je tato kapitola rozdělena do 

podkapitol: preference hraček v domácím prostředí, genderově nestereotypní hračky 

z pohledu rodičů, genderovanost třídy mateřské školy a hračky a hry v mateřské škole, 

v níž bude zmíněna i preference hraček v mateřské škole ze strany dětí. 
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3.2.1  Analýza rozhovorů 

K detailnějšímu rozboru jsem si vybrala ty kategorie, které by mi mohly poskytnout 

odpovědi na výzkumné otázky, které jsem si v rámci svého výzkumu stanovila. Těch 

kategorií je šest a jsou to: výběr MŠ, spokojenost s MŠ, negativa MŠ, alternativní školy, 

genderové aspekty a hračky a hra. Na začátku každé kategorie bude uveden seznam kódů 

k dané kategorii, které budou dál postupně popisovány. Uvedené informace budu dokládat 

přímými citacemi z jednotlivých rozhovorů. Tři tečky v závorce znamenají, že část textu je 

vynechána. Aktérky se snažím citovat tak, aby se co nejvíce jednalo o jejich slova, to 

znamená, že uvádím přímé citace. Na některých místech bude ovšem promluva aktérek 

maličko pozměněna, aby nesnižovala jejich jazykový projev.

3.2.1.1 Výběr MŠ

V této kategorii budou zmíněny následující kódy: blízkost bydlišti, Montessori 

filozofie, vzdělávací prostředí, respektující přístup k dětem, otevřenost k rodičům, 

komunita, životní okolnosti, podmínka přijetí do základní školy, finanční stránka, vzdělání 

jako priorita, Montessori MŠ, zdravotní stav dítěte, jídlo, speciální potřeby, klasický 

přístup, reference, biologické potřeby dítěte, koukání na televizi. Větší prostor bude 

věnován souvislostem mezi mateřskou školou a výchovou. 

Aby byl výčet kódů pro kategorii výběru MŠ kompletní, doplnila bych k výše 

uvedeným, kterým se budu blíže věnovat, ještě následující kódy: zájmové kroužky, věkově 

smíšené třídy, setkávání se se známými dětmi, komunita lidí kolem MŠ, přístup 

vyučujících k dětem, způsob práce, organizace MŠ, spolupráce MŠ s rodiči, zaměření na 

vzdělávání dětí, nabídka materiálů a pomůcek. 

Jako hlavní kritérium při výběru mateřské školy z úst aktérek nejčastěji zaznívala 

blízkost jejich bydlišti. Zajímavostí však je, že toto kritérium bylo hlavní při výběru 

klasické mateřské školy: 

Je pravda, že potom, když už jsme vybírali, když jsme věděli, že to musí bejt státní 

školka, tak že jsem vybírala i potom podle vzdálenosti, jsem prostě vybrala ty školky, který 

nám jsou nejblíž, a z těch jsem pak jakoby vybírala. (Kamila) 

Ačkoli Bosetti píše o výběru základních škol, setkáváme se zde s podobností s její 

studií, ve které uvádí, že polovina rodičů dětí z veřejných škol za hlavní faktor při výběru 

školy označilo blízkost domova (Bosetti, 2004). 
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V případě výběru nějakého alternativního směru vzdělávání byla kritéria jiná, řekla 

bych, více přísnější a konkrétnější. Schneider píše, že rodiče volící pro své děti alternativní 

školu, musejí mít sadu preferencí, jenž si přejí zrealizovat, musejí sbírat informace o 

dostupných alternativních školách a musejí monitorovat vystupování školy, aby se ujistili o 

správnosti své volby (Schneider, 1998).  Aktérkami bylo převážně zmiňováno, že jim nešlo 

nutně o to, aby mateřská škola byla Montessori. Požadavky a nároky, které měly na 

mateřskou školu a které byly jakousi jejich ideální představou, by mohla stejně tak dobře 

naplnit i státní klasická mateřská škola, jak dokládá výrok Heleny:

Možná, že pokud by to nebylo Montessori, ale byl by tam nějakej otevřenej přístup 

k dětem, jako jakej si představuju, zas to vzdělávací prostředí, respektující přístup k dětem, 

otevřenost k rodičům, tak že třeba by to nemusela být nutně Montessori školka. (Helena)

Pouze Simona se svým tvrzením vymyká, když uvádí, že jim šlo především o to, aby 

mateřská škola vycházela z Montessori filozofie:  

Nám stačilo, že je to ten systém. (…) To, co jsme si přečetli v knihách. (Simona) 

Podobně Parker svým výzkumem zjistila, že někteří rodiče si vybírají Montessori 

školu právě kvůli Montessori filozofii, která je jim blízká (Parker, 2007). V tomto ohledu 

se kategorie výběru mateřské školy prolíná s kategorií alternativních mateřských škol. 

Předpokládám totiž, že když si někdo vybere Montessori mateřskou školu nebo jinou 

alternativu, má o této alternativě nějaké povědomí. Výjimkou jsou ti rodiče, kteří své dítě 

zapíší do Montessori mateřské školy proto, že je tato škola nejblíže jejich bydlišti.

Výše uvedený výrok Heleny přesně vystihuje, co rodiče volící Montessori či jiné 

alternativní vzdělávání od školy očekávají. Je to především otevřený a respektující přístup 

k dětem, podnětné vzdělávací prostředí, věkově smíšené skupiny dětí, spolupráce s rodiči a 

přátelská atmosféra. Výběr mateřské školy se prolíná i s kategoriemi ideální představa MŠ 

a charakteristiky MŠ. 

Ve dvou případech bylo důležitým kritériem při výběru mateřské školy i to, že tím 

aktérky měly zaručeno přijetí svých dětí do základní školy. Zajímavostí je, že v jednom 

případě se jednalo o Montessori mateřskou a následně základní školu, v druhém případě o 

školy klasické. 

Pro mě hlavní věc byla, že to byla v podstatě podmínka k tomu, aby mi ho potom 

vzali do Montessori školy, a já jsem jako stála hlavně o tu školu. (Martina) 

Zejména v případě Montessori mateřských škol jsme s aktérkami řešily i finanční 

stránku. V jednom případě aktérka sama nadnesla výši poplatků jakožto důvod změny 

mateřské školy: 
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No, tak měnili jsme právě z finančních důvodů, to byl jakoby hlavní důvod. (…) 

Potom jsme teda z finančních důvodů, protože stojí nebo stála 13 tisíc měsíčně, tak jsme 

z finančních důvodů, jsme se vlastně rozhodli, že od září bude chodit normálně do státní 

školky. (Kamila) 

V dalších případech byla diskuse o poplatcích za mateřskou školu vyvolána mou 

otázkou, zda při výběru mateřské školy hrála roli i finanční stránka. Parker uvádí, že rodiče 

s vyššími příjmy mají při výběru školy více možností (Parker, 2007). To platí i v případě 

mateřských škol. Vzhledem k tomu, že Montessori mateřské školy bývají často soukromé a 

tudíž spojené s platbou školného, mohou být pro mnoho rodin finančně nedostupné. 

Matky dětí z klasických škol nezmiňovaly finanční stránku jako nějakou zatěžující 

okolnost. Pouze Ivana byla výjimkou. Zde je zřejmé, že pod finanční náročností si každá 

z aktérek představuje něco jiného. Zde se dostáváme do kategorie životních okolností. 

V příbězích aktérek Ivany a Heleny je patrná souvislost výběru mateřské školy 

s charakteristikami dítěte, které byly v analýze samostatnou kategorií. Jejich výpovědi jsou 

v rámci celého souboru výpověďmi výjimečnými. Obě dvě výběr mateřské školy 

podřizovaly zdravotnímu stavu svého dítěte. 

Jako další dominantní faktory podstatné při výběru mateřské školy byly často 

zmiňovány reference, ať už získané z internetu, nebo osobní rozmluvou s kamarádkami či 

známými. Tento způsob získávání informací o mateřské škole ovšem není příliš objektivní. 

To potvrzuje i Bosetti, podle níž sociální sítě začínají hrát rozhodující roli v rozhodování 

rodičů, což ale zároveň může ovlivnit přesnost a kvalitu informací, které rodiče získají 

(Bosetti, 2004). Každý totiž od mateřské školy očekává a požaduje něco jiného. Šárka dala 

na doporučení lidí, jejichž požadavky na mateřskou školu se značně liší od těch jejích. Jak 

sama uvádí, tito lidé mateřskou školu hodnotili pouze podle míry uspokojení biologických 

potřeb dítěte.  Šárka však od mateřské školy očekávala víc a z mateřské školy, kterou pro 

svou dceru Evu vybrala, byla silně zklamaná. Z příběhu Šárky je zřejmé, že výběr 

mateřské školy je spojen i s kategorií postoje okolí, který může hrát při výběru MŠ roli. 

Z výše zmíněného je zřejmé, že výběr mateřské školy hned po partnerovi aktérky 

konzultovaly nejčastěji právě se svými kamarádkami. Pro někoho hrála větší či menší roli 

nabídka zájmových kroužků nabízená mateřskou školou, či věkově ne/smíšené třídy. Ani 

jedno z těchto kritérií však nebylo tím hlavním v procesu volby.  

V textu již bylo zmíněno několik kategorií, se kterými se kategorie výběru MŠ 

prolíná a které měly na samotný výběr vliv. Kromě výše uvedených bych ráda zmínila 

ještě další kategorie, které jsou ve vzájemném vztahu s kategorií výběru MŠ, a to obhajobu 
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vlastních rozhodnutí, vyjednávání v rodině, osobnost učitelky, komunikaci MŠ s rodiči, 

rozpory ve vlastním pohledu a v neposlední řadě kategorii partner a jeho ne/shoda 

s aktérkou. 

V následující podkapitole bych se ráda blíže věnovala provázanosti výběru mateřské 

školy s kategorií výchovných postupů. 

3.2.1.1.1 Výběr MŠ a výchova

Seznam kódů: fyzické tresty, autorita, „liberální“ výchova, tresty, svoboda dítěte, 

odmítání trestů, důležitost názoru dítěte, hranice, diskuse, přirozené důsledky, partnerský 

přístup, odmítání odměn, ideální představa, nespokojenost. 

Domnívám se, že výběr mateřské školy může být (pod)vědomě ovlivněn i výchovou, 

jakou aktérky uplatňují. Proto jsem se rozhodla propojit kategorii výběru mateřské školy 

s kategorií výchovných postupů a pokusit se mezi nimi nalézt souvislosti. 

Rýdl uvádí, že pro alternativní mateřské školy, Montessori nevyjímaje, je typický 

partnerský přístup k dětem a respektování jejich individuálních potřeb, jak bylo uvedeno 

již v teoretické části této práce (www.alternativniskoly.cz). Myslím si, že ty rodiny, kde je 

rodič autoritou, kde se používají odměny a tresty a kde dítě nemá příliš prostoru pro volbu 

či vyjádření vlastního názoru, pro své děti nevyberou alternativní formu vzdělávání, právě 

kvůli její přílišné „uvolněnosti“. To potvrzují i výpovědi dotazovaných aktérek.

Nacházíme značné rozdíly mezi aktérkami, jejichž děti od začátku navštěvují 

klasickou státní mateřskou školu a které nikdy nepřemýšlely o žádném alternativním směru 

vzdělávání, a těmi, které o něm přemýšlely, nebo které své děti do alternativní mateřské 

školy umístily. Obě aktérky náležící do první skupiny používají ve výchově tresty včetně 

těch fyzických, někdy používají i odměny a jejich styl výchovy je spíše autoritativní. To 

dokládá výpověď Ivany: 

Petr na ně třeba kolikrát hodně řve, ale řve a řve a furt se nic neděje. Zatímco u mě 

vědí, že zařvu jednou a po druhý už je prostě plácnu. Že nehodlám jim všechno opakovat 

dokola. Prostě maminka řekne jednou a jdou. (Ivana) 

Zdena uvádí, že často používá vyhrožování, úmyslné zastrašování a tresty (i fyzické). 

Šárka, která je jedinou z aktérek, jejíž dítě sice chodí do klasické mateřské školy, ale 

která zvažovala Montessori mateřskou školu, má na výchovu poněkud odlišné názory. To, 

jak dceru vychovávají a jak s ní jednají, popisuje Šárka následovně:

(…) Evča má svobodu. Má svobodu ve všem. Může si říct, ať už jde jako o jídlo, o to, 

co si chce oblíknout, co chce dělat. Prostě řekne, že nechce tohle, tak jakoby to 
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respektujem. Samozřejmě že jsou věci, který se musej, že občas je potřeba prostě, aby se 

přizpůsobila, no, ale tak nějak se jí to prostě snažím vysvětlit (…) A jako řekla bych, že to 

funguje. Že prostě když jí to vysvětlím, že opravdu teda: ‚Teď si musím něco vyřídit, ale 

pak teda budeme zas dělat něco, co chceš ty.‘, tak jako to funguje. (Šárka)

Šárka ale také přiznává, že občas se už stalo, a možná se ještě někdy stane, že 

zapracují emoce a použije na dceru fyzický trest. 

Poslední skupina aktérek nejen že s odměnami a tresty nesouhlasí, ale ani je ve 

výchově nepoužívá. Co do otázek výchovy uvádějí nejen ony, ale i Šárka jako používané 

výchovné postupy svobodu dítěte, důležitost názoru dítěte, nastavení hranic, partnerský 

přístup, diskusi a přirozené důsledky. 

Používání fyzických trestů, které bylo zmíněno výše, je tedy v celkovém vzorku 

spíše výjimečným rysem. Většina aktérek nesouhlasí s odměnami a tresty a nechce je 

používat. Tyto aktérky v různé míře ve výchově uplatňují respektující a partnerský přístup, 

v němž praktiky, jako jsou tresty, ale i odměny, nemají místo. Tyto aktérky jsou navíc 

přesvědčeny o tom, že tresty nefungují, nedokáží zastavit nežádoucí jednání dítěte. Stejně 

tak hmotné odměny či odměny za vykonanou práci či žádoucí chování („Když sníš celý 

oběd, dostaneš pytlík bonbonů.“) nejsou podle nich vhodným výchovný prostředkem. 

Helena se k odměnám a trestům  vyjadřuje následovně: 

Fakt jako vlastně ty odměny a tresty jsou, jako je to nepartnerský, že jo, já taky 

manžela neodměňuju a netrestám, (…) jenom prostě projevuju ocenění. (…) A tak jako si 

myslím, že by bylo partnerský se tak chovat i k dítěti, že má zrovna tak tady na to právo.

(Helena)

Z výše uvedeného je zřejmé, že výchovný model, který Helena, Martina a Simona 

uplatňují, mohl být důvodem k tomu, proč zvolily pro své děti Montessori mateřskou 

školu, byť to ani jedna z nich explicitně nezmiňuje. Montessori pedagogika se totiž 

zaměřuje na dítě jako na člověka, respektuje jeho individualitu a pomáhá mu dosáhnout 

vlastní nezávislosti, jak již bylo uvedeno v teoretické části této práce. Klíčovým pojmem 

v Montessori pedagogice je svoboda, která je vymezená jasnými hranicemi. Zde 

nacházíme shodu Montessori pedagogiky a výchovných modelů většiny zmíněných 

aktérek. Stejně tak Parker svým výzkumem zjistila, že Montessori školy ve velké míře 

korespondují s hodnotami rodičů, s jejich vnímáním dětské zkušenosti, s jejich očekáváním 

na vzdělání dětí a jejich budoucnost (Parker, 2007). Dalo by se shrnout, že z výzkumu 

Parker je zřejmá shoda mezi rodičovskými prioritami a osnovami Montessori (Parker, 

2007). Stejně tak v mém výzkumu se toto potvrdilo a je ve shodě s výzkumem Parker. 
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Kamila jako jediná z aktérek explicitně uvádí, že se jí mateřská škola s prvky 

Montessori líbila právě díky tomu, že přístup k dětem v ní odpovídal tomu, který sama ve 

výchově uplatňuje:

(…) mě se hrozně líbí ten přístup, který vlastně se snažím v tý výchově uplatnit taky. 

(Kamila)

Žádná jiná aktérka přímo neuvádí souvislost mezi výchovným stylem a volbou 

mateřské školy. Z Kamiliny výpovědi je zřejmá souvislost s další z kategorií, a sice 

s kategorií rodina, její fungování a přesvědčení. Fungování rodiny totiž může mít vliv na 

výběr mateřské školy. U Zdeny a Ivany je naopak zřejmé, že ani pro jednu z nich by 

alternativní (mateřská) škola nebyla přijatelnou variantou. 

Aktérky bychom mohli rozdělit do dvou kategorií – na ty, co výběr mateřské školy 

příliš neřeší a rozhodujícím kritériem při výběru je pro ně vzdálenost mateřské školy od 

místa bydliště, a na ty, které mají o mateřské škole jasnou představu a mají stanovena 

konkrétní kritéria, která by podle nich měla mateřská škola splňovat. Při výběru analyzují, 

do jaké míry mateřská škola odpovídá jejich představám a zda je pro ně, resp. pro jejich 

děti přijatelná. Tyto aktérky (a nezřídka i jejich partneři) jsou aktivními rodiči a snaží se 

být dobrými rodiči svým dětem, a proto je pro ně výběr mateřské školy důležitý.  Výběr 

mateřské školy jakožto analytická kategorie není kategorií uzavřenou, nýbrž souvisí a 

prolíná se s dalšími kategoriemi. Tyto vzájemné vztahy mezi kategoriemi jsem se snažila 

v textu uvést. 

3.2.1.2 Spokojenost s MŠ

Kódy související s touto kategorií jsou: spokojenost aktérky, spokojenost dítěte, 

konkrétní důvody spokojenosti, nespokojenost aktérky. 

Než se blíže rozepíšu ke kategorii spokojenosti s mateřskou školou, ráda bych na 

tomto místě uvedla ještě úplný výčet kódů náležících k této kategorii. Ty jsou následující: 

provozní doba, přátelské prostředí, dobrý pocit, posilování sociálních dovedností, péče o 

zvíře, přístup vyučujících k dětem, ráj pro děti, posilování komunikačních dovedností, 

věkově smíšené třídy, respektující přístup, přátelský kolektiv, činnosti s dětmi, respekt 

k rozhodnutí rodičů, osobnost učitelky, nabídka kolektivních hraček, podpora spolupráce 

mezi dětmi, program MŠ, čistota MŠ a jejího okolí, otevřenost vyučujících, komunita, 

Montessori výuka, výtvarné činnosti, pozorovatelné výsledky a pokroky dítěte, zahrada, 

způsob práce s dětmi, organizace výuky, spolupráce MŠ s rodiči, vzdělávání dětí. 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že ukazatele spokojenosti mohou být různé a je jich celá 

řada. Konkrétní ukazatele, které aktérky v rozhovorech zmiňovaly, by šly utřídit do 

následujících celků: spokojenost dítěte, program MŠ (zde se jedná především o Montessori 

vzdělávací program), činnosti v MŠ (zájmové kroužky, aktivity, kterým se děti v MŠ ve 

spolupráci s vyučujícími věnují, viditelné výsledky, besídky, výlety, školky v přírodě, 

pobyty venku), vybavení MŠ (hračky nebo pomůcky, kterými MŠ disponuje), prostředí 

MŠ (vzhled MŠ, čistota), pedagogický přístup (komunikace vyučujících s rodiči a dětmi, 

akceptování fungování rodiny) a provozní záležitosti (otevírací doba, pravidelný úklid MŠ, 

apod.). 

Všechny aktérky jsou s mateřskou školou, kterou navštěvuje jejich dítě, nejčastěji 

spokojeny či převážně spokojeny. U aktérky Zdeny má míra spokojenosti klesající 

tendenci. Aktérka Kamila na otázku spokojenosti s mateřskou školou uvádí následující:

To slovo „spokojená“ je na mě asi moc jako, já bych řekla: „No, není to tak hrozný, 

no.“ (Kamila) 

Hned v další větě Kamila obhajuje své rozhodnutí:

Ale tak zase nedá se říct, že bych byla vyloženě nespokojená, protože kdybych byla 

vyloženě nespokojená, tak to určitě řeším. Zároveň je to asi myslím si i v tom, že člověk si 

jakoby zvykne na dost věcí. (Kamila)

Z Kamiliny výpovědi je zřejmé, že spokojenost aktérek nemusí být vždy objektivní, 

tzn. že nemusí odrážet kvality mateřské školy, ale může být i jakýmsi obranným 

mechanismem. Aktérky si tak podvědomě snaží obhájit své rozhodnutí, svou volbu 

mateřské školy, která pro ně není zcela ideální či neodpovídá jejich představám, ale 

z různých důvodů ji musely pro své dítě zvolit. Zde narážíme na provázanost kategorie 

spokojenosti s kategorií obhajoby vlastních rozhodnutí a také s kategorií rozporů ve 

vlastním pohledu. 

Aktérka Šárka je jako jediná z dotazovaných dlouhodobě nespokojena s mateřskou 

školou, kterou pro svou dceru vybrala. V rozhovoru uváděla, že kdyby mohla vybírat 

znovu, vybrala by dceři určitě jinou, konkrétně Montessori mateřskou školu. 

Aktérky Kamila a Šárka chtěly pro své dcery původně jinou mateřskou školu. 

V případě obou aktérek byla ekonomická situace rodiny (tzn. životní okolnosti) důvodem, 

proč jejich dcery tuto mateřskou školu nemohly navštěvovat. Míra spokojenosti 

s mateřskou školou je u Kamily i Šárky podstatně nižší, než v případě ostatních aktérek, 

jejichž děti navštěvují ty mateřské školy, které jim jejich rodiče vybrali, protože je 

považovali za nejlepší z nabízených. To koresponduje i s tvrzením Parker, která ve své 
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práci uvádí, že rodiče, kteří si školu pro své dítě aktivně vybírají, bývají spokojenější, než 

ti, kteří nad volbou školy příliš nepřemýšleli, případně zapsali své dítě do spádové školy 

(Parker, 2007). 

Konkrétní důvody spokojenosti s mateřskou školou jsou různé. Z úst aktérek ve 

velké míře zaznívá, že příčinou jejich spokojenosti bylo to, že zde byly spokojené jejich 

děti:

I díky tomu, že Eliška je tam spokojená, tak to je jakoby ten hlavní ukazatel pro mě, 

že jí tam jakoby necháme normálně v tý státní, no. (Kamila)

To koresponduje se zjištěním Bussell, které cituje Parker, a sice že hlavní prioritou 

rodičů je štěstí a bezpečnost jejich dítěte/dětí (Bussell, 1998, dle Parker, 2007). 

Každá z aktérek zmínila něco, co se jí na mateřské škole, kterou navštěvuje její dítě, 

líbí, co hodnotí pozitivně. Aktérky pozitivně hodnotily např. programy, které mateřská 

škola nabízí, besídky, výlety, školky v přírodě, častý pobyt dětí venku, čtení pohádek před 

odpoledním spaním či činnosti, kterým se vyučující s dětmi věnují. Martina a Simona 

shodně uvádějí, že se jim na mateřské škole líbí vybavení, které je uzpůsobeno dětem a 

pole možností, které mateřská škola dětem nabízí a pomáhá jim tak v jejich rozvoji. Stejně 

tak i Kamila hodnotí pozitivně na mateřské škole s prvky Montessori, kterou její dcera 

dříve navštěvovala, právě prostředí, hračky a také respektující přístup k dětem. Na klasické 

mateřské škole, do které její dcera chodí nyní, oceňuje to, že vyučující zde respektují 

rozhodnutí a přání rodičů a také široké spektrum dětí:

(…) mně se líbí v týhle tý školce, že tam je jako široká škála dětí. Že vidíš, že tam 

chodí, je tam prostě Vietnamka, Ukrajinka, je to prostě takový promíchaný (…) (Kamila)

Naopak v soukromé mateřské škole, kterou Kamilina dcera navštěvovala před tím, se 

setkávala pouze s dětmi z bohatých rodin. Jako v případě Kamily, tak i v případě Heleny 

spokojenost s mateřskou školou souvisí s kategorií rodina, její fungování a přesvědčení. 

Helena oceňuje, že se vyučující snaží akceptovat zvyklosti rodiny:

Tady ty učitelky (…), jako zajímají se o to dítě, i jako jak to má, aby jako akceptovaly 

nějakej ten vliv rodiny, nebo styl rodiny, nebo to, jak vlastně ta rodina funguje, aby to 

jakoby braly v potaz a aby do toho nějak nezasahovaly. (Helena) 

Helena s Martinou kladně hodnotí otevřenost mateřské školy. Helena má srovnání 

s klasickou mateřskou školou, kterou navštěvovala její starší dcera a která rodičům vůbec 

otevřená nebyla: 

Tady vlastně se může úplně do vnitřních prostor školky, (…) což je vlastně opravdu 

vpuštění si rodiče vlastně jako úplně dovnitř. A to třeba v tý školce, jak tam chodila 
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Barunka, tam to vlastně nebylo, tam to bylo fakt předávání mezi šatnou a třídou dítěte a 

přebírání zase mezi šatnou a třídou. (Helena)

Aktérka Šárka jako jediná nemohla na mateřské škole najít nic pozitivního. Uvedla, 

že pokud by přeci jen něco pozitivního musela zmínit, bude to možná jedině provozní 

doba, která je dostatečně dlouhá, zároveň však hned uvedla, že realita bude asi jiná:

Možná jako provozní doba, no. Tu mají od šesti asi do půl pátý. Nicméně asi to bude 

fungovat jako ty kroužky, jo, protože paní učitelka říkala, že děti si rodiče: „Rodiče jsou 

naprosto vzorní a děti si nejpozději ve tři hodiny vyzvednou.“ (Šárka)

Míra spokojenosti s mateřskou školou může být ovlivněna i dalšími kategoriemi, 

kterými jsou výchovné postupy, komunikace MŠ s rodiči, ideální představa a/nebo 

osobnost učitelky. 

Z výše napsaného je zřejmé, že ukazatelé spokojenosti jsou velmi různorodé a že 

míra spokojenosti může být ovlivněna celou řadou jiných faktorů. Spokojenost navíc 

nemusí odrážet kvality mateřské školy, ale může být pouze signálem obhajoby vlastních 

rozhodnutí. U aktérek, jejichž dítě se dostalo do mateřské školy, kterou pro něj pečlivě, na 

základě předem daných kritérií, vybraly, je míra spokojenosti s mateřskou školou vyšší, 

než u těch aktérek, které z různých důvodů musely upustit od své ideální představy, 

případně musely dítě zapsat do jiné mateřské školy, než do té, která by více splňovala 

jejich očekávání a představy.

3.2.1.3 Negativa MŠ

V této kategorii budou zmíněny následující kódy: nevyjádřená nespokojenost, 

finanční stránka, profesní pohled, návrhy a doporučení, strava, nastavení rodiny, selekce na 

základě peněz, koukání na TV, komunikace, nulové pedagogické působení, organizační 

záležitosti, možnost výběru. 

Kromě kódů, které jsem uvedla výše a kterým se budu dále blíž věnovat, jsem 

v kategorii negativ MŠ vyhledala ještě následující kódy: nezájem ze strany vyučujících, 

absence náhradního programu, rozbité hračky, nedostatečná znalost angličtiny, osoba 

ředitelky, klaunská vystoupení, přístup vyučujících, klasické hračky, málo aktivit 

z praktického života, volná zábava, žádné výsledky, nemožnost svobodné volby, přetvářka, 

každý rok změna vyučujících, pouštění pohádek na CD, náplň odpoledního bloku, 

„zakrámovanost“ MŠ, nedostatečné využití zahrady. 

Všechny aktérky, včetně těch, které uváděly, že jsou s mateřskou školou, kterou 

navštěvuje jejich dítě, spokojené, našly na mateřské škole nějaké negativum nebo alespoň 
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doporučení na zlepšení. Negativa mateřských škol je možné stejně jako pozitiva pro větší 

přehlednost roztřídit do jakýchsi nadřazených celků či kategorií. Nejvíce uváděných

negativ by patřilo do kategorie, kterou bychom mohli nazvat činnosti v MŠ. K činnostem, 

kterým se děti v mateřské škole věnují, případně které jim mateřská škola nabízí, se 

negativně vyjadřovaly čtyři ze sedmi aktérek. Další kategorii, a to sice pedagogický přístup 

hodnotí v různých směrech negativně tři aktérky. Kategorie vybavení MŠ a výše poplatků 

mají každá po dvou negativních výpovědích. Na negativní hodnocení narazíme i 

v kategorii životosprávy. Většina aktérek uváděla jako negativa spíše různé maličkosti. 

Pouze Zdena a Šárka zmiňují negativ hned několik. 

U negativ mateřské školy se vyskytují stejné celky, jako v kategorii spokojenost 

s mateřskou školou. To svědčí o tom, že to, co jedna aktérka hodnotí pozitivně, může jiná 

aktérka naopak vnímat jako negativum. 

Ivana jako jediná uvedla, že je se vším spokojená. Přesto jsem z její výpovědi 

vyčetla, že negativně hodnotí výši finančních nákladů, které utratí za věci, které po nich, 

jakožto po rodičích, vyžaduje mateřská škola kupovat. 

Ačkoli Martina z pohledu rodiče nevidí na mateřské škole, kam chodí její syn, nic 

negativního, z pohledu profesního vnímá jisté možnosti zlepšení. Například jí mateřská 

škola za léta svého fungování připadá dost „zakrámovaná“. Také je podle jejího názoru 

příliš málo využívána zahrada. Trochu nejistá si je Martina také v tom, zda je potřeba, aby 

se v odpoledním bloku dávaly dětem k dispozici klasické hračky. Více by jí vyhovoval 

eklektický přístup s některými Montessori principy. Vše, co Martina zmiňuje, jsou ale 

podle ní pouze nevyužité možnosti, nikoli kritika:

Jinak prostě já jsem jako tam spokojená. Vůbec bych si nedovolila je kritizovat, když 

vidím, co tam jako dokážou, super no. (Martina) 

Podobně Helena má nápady, co by bylo možné vylepšit nebo rozšířit. Jako jediné 

skutečné negativum uvádí Helena nezdravé jídlo a sladké pití. Uvítala by, kdyby mateřská 

škola více dbala na zdravou výživu. Helena také uvádí, že mateřská škola nevyšla vstříc 

nastavení jejich rodiny, co se týče stravy:

(…) my jsme ještě vegetariáni, takže ani v tomhle nám ta školka třeba nevyšla vůbec 

vstříc. (Helena) 

Zde narážíme na rozpor. Ačkoli Helena uvedla, že se jí na mateřské škole, kterou její 

dcera navštěvuje, líbí to, že je respektováno nastavení a fungování rodiny, které v mé 

analýze bylo samostatnou analytickou kategorií, zde uvádí, že v případě stravy přesvědčení 

rodiny respektováno nebylo. 
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Aktérka Kamila má výhrady jak k současné mateřské škole, tak i k mateřské škole 

s prvky Montessori. Na té se jí nelíbilo, že zde byly děti selektovány na základě peněz. 

Navštěvovaly ji pouze děti bohatých rodičů a děti z ostatních vrstev zde chyběly. Toto 

Kamilino prohlášení koresponduje s tvrzením uvedeným v teoretické části této práce, že 

zásady Montessori pedagogiky bývají mnohdy porušovány právě tím, že tato zařízení jsou 

soukromá a tudíž drahá a dostupná pouze dětem z bohatých rodin a nikoli z různých 

socioekonomických skupin. Zároveň zde narážíme na provázanost s kategorií životních 

okolností. Na mateřské škole, kterou v současnosti Kamilina dcera navštěvuje, se jí nelíbí 

především to, že se zde dívají na pohádky v televizi. Ani s komunikací učitelek s rodiči 

není moc spokojená:

(…) když kdykoli bys chtěla komunikovat, tak vidíš, že ty učitelky na to nemají čas, že 

jo. Tam maj prostě další děti, takže to je asi, to je záporný nebo určitě negativní. To, že 

není jednak víc času na ty rodiče, není víc času na ty děti. A ty informace vlastně já si 

musím aktivně vyhledávat (…) (Kamila) 

Tvrzení Kamily ukazuje na propojenost s kategoriemi komunikace MŠ s rodiči a 

charakteristikami MŠ. 

Není s podivem, že celou řadu negativ uvedla aktérka Šárka. Mimo jiného jí vadí, že 

se její dcera stala neoblíbenou u paní učitelky díky svému zevnějšku (je to typická 

holčička, parádnice, „princeznička“). Zde je vidět, že i osobnost učitelky, která byla 

samostatnou analytickou kategorií, může mít vliv na (negativní) hodnocení mateřské školy. 

U Šárky nespokojenost s mateřskou školou souvisí i s její osobností, která také byla 

samostatnou analytickou kategorií. Šárka od malička špatně snáší, když na ní někdo křičí, 

má z toho strach. Proto jí vadí, že učitelka v mateřské škole, kterou navštěvuje její dcera, 

na děti křičí. 

Trochu překvapující je, že i aktérka Zdena uvedla poměrně dost negativních 

vlastností mateřské školy, kterou navštěvuje její syn. Zdena také jako jediná opakovaně 

zmiňuje, že učitelky v mateřských školách dávají dětem často na výběr:

(…) nelíbí se mi to jako, že jim dávají vybrat. Protože nevím, přijde mi to takový 

divný. Ve škole přeci taky pak neřekne: „Já nechci počítat, já si teď jdu jezdit s autíčkem 

po koberci.“ To přece nejde. Když teďko se maluje, tak malujou všichni a hotovo. Tohle se 

mi fakt nelíbí, no (…) (Zdena)

Z výpovědi Zdeny je patrné, že to, co někdo od mateřské školy přímo vyžaduje, 

může být pro druhého důvodem nespokojenosti. Například Šárce naopak vadí, že děti 
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v mateřské škole, kterou navštěvuje jejich dcera, musejí dělat, co řekne paní učitelka a 

nemají možnost výběru a svobodné volby. 

Možnost výběru, kterou Zdena považuje za negativum, může mít vliv i na Zdenin 

negativní názor na Montessori pedagogiku, neboť právě možnost výběru je jedním 

z principů Montessori pedagogiky. Podle ní by vyučující neměli dětem diktovat, co mají 

dělat, čemu se věnovat a s čím pracovat, jak již bylo uvedeno v teoretické části. V ní také 

můžeme číst výrok Zelinkové o svobodě v pedagogickém smyslu: „Základním výchovným 

prostředkem je svobodně volená činnost, která vychází z potřeb dítěte, není vnucována 

zvenčí.“ (Zelinková, 1997: 21). U většiny aktérek je svoboda volby naopak prvkem, který 

na mateřské škole oceňují či ho přímo vyžadují a podle toho mateřskou školu vybírají, a to 

bez ohledu na to, zda mají syny či dcery. 

Výše jsem upozornila na propojenost kategorie negativa MŠ s některými dalšími 

kategoriemi. Nespokojenost může být ale provázána i s dalšími kategoriemi, např. 

s životními okolnostmi, ideální představou, vybavením MŠ, hračkami a hrou a/nebo 

s výchovnými postupy, které nejsou v souladu s jednáním a působením učitelek v MŠ. 

Jak již bylo uvedeno na začátku této kapitoly, aspekty, které jedna aktérka může 

hodnotit negativně, mohou jiné aktérce připadat pozitivní a opačně. To je znakem toho, že 

každá z aktérek má jiné názory a jiné požadavky. Hodnocení může být ovlivněno dalšími 

faktory, dalšími kategoriemi, které jsem výše vypsala. 

3.2.1.4 Alternativní školy

Výčet kódů: známé alternativy, pozitivní hodnocení, Waldorfská pedagogika, 

stěhování, charakteristiky alternativních škol, volba/preference Montessori, vyjednávání 

s okolím, předsudky, neznalost, negativní postoj, genderová neutrálnost Montessori 

(jakožto samostatná podkapitola).

Není s podivem, že ty aktérky, jejichž dítě/děti navštěvuje/jí Montessori mateřskou 

školu, hodnotí tento alternativní směr pozitivně a naopak ty, které mají děti v klasických 

mateřských školách, zastávají názor poněkud odlišný. Již bylo zmíněno, že z celkového 

počtu sedmi aktérek tři vybraly pro své děti Montessori mateřskou školu, dvě umístily děti 

do klasické mateřské školy, jedna má dítě v klasické mateřské škole, ale Montessori 

zvažovala a jedna měla dceru v mateřské škole s prvky Montessori, ale z finančních 

důvodů ji přesunula do klasické mateřské školy. Otázkou na alternativní školy jsem se 

snažila zjistit, jaké povědomí mají aktérky o alternativních školách a jaký je jejich názor na 

ně.



87

Všechny aktérky znají nějaké alternativní směry ve vzdělávání a mají o nich nějaké 

povědomí. Jako známé alternativy uvádějí všechny aktérky Montessori školy. Všechny 

aktérky kromě Ivany znají i Waldorfskou pedagogiku. Zdena jako jediná uvádí i další 

alternativní směry. 

Většinou z úst aktérek zazníval pozitivní názor na alternativní vzdělávání. 

Čtyři aktérky znají Montessori pedagogiku nejen teoreticky, ale i z vlastní 

zkušenosti. Kromě této alternativy všechny znají i Waldorfskou pedagogiku a všechny 

shodně uvádějí, že by o této alternativě také možná pro své dítě přemýšlely. Martina 

v rozhovoru uvádí, co se jí líbí na Waldorsfké pedagogice a proč by tuto alternativu 

vybrala pro svou dceru, kdyby se nacházela v místě jejich bydliště. Přesto vidí na této

alternativě nedostatky, které se shodují s postřehy Simony: 

Ve Waldorfu se mají děti začít učit psát třeba až v sedmi letech, a to mě třeba jako 

hodně překvapuje, protože já to jako na dětech vidím, že tu senzitivní fázi na to psaní mají 

daleko dřív, že jo, třeba o tři roky klidně dřív, takže to mi přijde jako vlastně skoro škoda.

(Martina) 

Konkrétní charakteristiky alternativních škol zaznívají v rozhovorech spíše 

výjimečně. Např. podle aktérky Šárky se alternativní školy liší od běžných (mateřských) 

škol svým přístupem k dětem:

Ty děti tam jakoby svým způsobem mají svobodu, ale vlastně prostě… No, já nevím, 

já to neumím formulovat… No, tady prostě v klasický školce mají danou osnovu a podle tý 

se jede a není možnost nějakýho toho. (…) Hlavně si myslím, že každý dítě potřebuje 

trochu jinej ten přístup, je důležitý k němu přihlížet individuálně a ne jet podle jedný 

šablony na všechno a na všechny. (Šárka) 

Výpověď Šárky koresponduje s cílem Montessori vzdělávání, kterým je výchova 

samostatných, schopných, odpovědných a přizpůsobivých jedinců, kteří budou motivováni 

učit se, řešit problémy, budou mít tvůrčí nadání a schopnost vymýšlet nové věci, jak je 

uvedeno v teoretické části. 

Ivana je v celém výzkumném souboru ojedinělým případem. O alternativních 

školách téměř nic neví. Je jí známo pouze to, že ve městě, kde žije, se nachází Montessori 

mateřská škola. Ivana neví, co si pod pojmem alternativní škola představit. Umístění svých 

dcer do nějaké z alternativních mateřských škol Ivana se svým manželem nikdy 

nezvažovala. 

Kategorie alternativních škol je jednou z kategorií, která se prolíná i s jinými 

kategoriemi. Konkrétně v případě této kategorie jsou to kategorie vyjednávání v rodině, 
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postoj okolí a s nimi související obhajoba vlastních rozhodnutí. To je patrné z výpovědi 

aktérky Martiny:

O tom jsem jako přesvědčená, že když dáte dítě do Montessori školky, tak o tom 

musíte jako sakra přemýšlet, protože si musíte ustát (…): „Vám to nevadí, že je to sekta?“, 

jo, nebo: „Ježíš, to je divný, oni tam prostě nosej nějaký svíčky po elipse.“, nebo takovýhle 

jako předsudky, takže bylo jako vlastně docela těžký si to jako prosadit, i jako v rodině, i 

jako mezi známýma si to jako ustát, že vlastně dávám dítě do tý divný školky a že jsem teda 

jakoby ta divná. (Martina)

Na nesouhlas a nepochopení rodiny narazila i Simona. Stejně tak ze strany známých 

se setkala s předsudky o Montessori mateřské škole. Že na předsudky ohledně Montessori 

(mateřských) škol skutečně i dnes ještě můžeme narazit, dokazuje i výpověď Zdeny. Ta na 

otázku, zda někdy přemýšleli nad umístěním dítěte do alternativní školy, odpovídá:

Určitě ne, protože já si myslím, že ty děti potom tím fakt trpěj. Já si myslím, že tyhle 

alternativní školy jsou fakt pro ty rodiny, který jsou fakt jiný, který jsou třeba věřící, nebo 

žijou nějakým vegetariánským životním stylem, nebo prostě se odlišujou od tý společnosti 

konzumní jakoby v něčem jiným, nebo třeba, já nevím, bydlí někde na vesnici, nebo chovaj 

nějakej dobytek, aby z toho si tvořili nějaký věci doma, tak tady ty děti tady těch rodin bych 

si představovala, že chodí do tady těch školek, protože oni jsou prostě jiní, jinak žijou, 

chtějí i jiný vzdělávání. Takhle bych si to myslela. (Zdena)

Zdena dále udává, že je možné, že to tak není, ale že tak soudí dle toho, že nezná 

nikoho z jejich komunity lidí, kdo by dítě do takové mateřské školy umístil nebo nad tím 

alespoň uvažoval, a proto dospěla k názoru, že tyto mateřské školy navštěvují právě děti 

z rodin, které se odlišují od většinové společnosti. 

3.2.1.4.1 Alternativní mateřské školy a jejich genderová neutralita

Kódy: genderově stereotypní zobrazování, vnitřní nastavení vyučujících, bezpohlavní 

věci, neutralita, praktický život, oblíbená činnost chlapců, tlak stáda. 

Genderovým aspektům bude věnována celá další kapitola. Přesto bych se ještě 

v rámci kapitoly alternativních škol krátce zmínila o jejich případně genderové neutralitě 

tak, jak jí vnímají samy aktérky. 

K tomuto tématu se explicitně vyjadřují v rozhovorech aktérky Kamila a Martina. 

Kamila uvádí, že i v mateřské škole s prvky Montessori, kterou její dcera navštěvovala, se 

setkala s obrázky, které zobrazují chlapce a dívky v genderově stereotypních rolích: 
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Tohle to jsem zažila i v tý Montessori, že tam něco, něco tam bylo, nějakej obrázek, 

nějak kluci nesměj tahat, nebo kluci nesměj zlobit holky, nesměj tahat holky za vlasy a 

přitom automaticky to předurčovalo to, že vlastně jenom ty kluci zloběj a holky jsou tam 

přesně jako – holčička s copanem, oblíknutý v sukýnkách… (Kamila)  

Kamila přiznává, že toto stereotypní zobrazení dívek jako obětí násilí jí překvapilo a 

že si není jistá, jak moc se v Montessori mateřských školách klade důraz na genderovou 

neutralitu. Nelze říci, že by Kamila cíleně vybírala pro svou dceru takovou mateřskou 

školu, která bude genderově neutrální. Nicméně ale asi od mateřské školy s prvky 

Montessori očekávala směřování ke genderové neutrálnosti více, než v klasických 

mateřských školách. Kamila dále uvádí, že i paní učitelka často v rozhovoru přisuzovala 

chlapcům a děvčatům role a vlastnosti typické pro jejich gender:

Když jsem se bavila víc s tou učitelkou z tý Montessori školky, tak to jakoby v sobě 

měla, že tam by měli být kluci, že kluci přinesou tenhle element, holky tenhle element a ty 

kluci tam jakoby v tom kolektivu vytvářej tohle to… Takže to tam je jakoby tohle 

rozlišování, jo. (Kamila) 

Toto Kamilino tvrzení pouze dokládá fakt, že i tam, kde by se mělo vzdělávat 

genderově senzitivně, může být právě lidský faktor jedním z elementů, na kterém tyto 

snahy či záměry selžou. S tím souhlasí i aktérka Martina. Ta se zároveň ale vyjadřuje 

k pomůckám a aktivitám, které Montessori mateřská škola nabízí a které podle ní 

genderově neutrální jsou: 

(…) Montessori tohle to genderový vůbec nemá, tam jsou jako úplně bezpohlavní 

věci (…) proto mi právě Montessori přijde tak super, že jim nenabízí ty jednoznačně 

klučičí a holčičí věci. (Martina) 

Martina těmito svými tvrzeními potvrzuje údaje uvedené v teoretické části této práce, 

že pomůcky používané v Montessori pedagogice nejsou genderované a nevedou 

k přenášení genderových stereotypů. V teoretické části je také uvedeno, že genderovaná by 

se mohla zdát cvičení praktického života a přesto je vykonávají chlapci i dívky bez rozdílu. 

To dokládá i výpověď Martiny:

A praktickej život? Ty děti to milujou, bez ohledu, že jo, na pohlaví, takže oni, jako 

kluci si mažou, nebo tam si každej maže svačinu, tak si kluci taky mažou svačinu, kluci si 

taky berou věci z praktickýho života, i když je to vlastně nádobíčko jako jo, ale jako nasytěj 

si na tom ty svoje potřeby a dělaj to jako všichni a vůbec nepřemýšlí, že by něco jako měly 

dělat ty děti jinak. (Martina) 

Stejnou zkušenost jako Martina má i Simona. 
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Vzhledem k tomu, že všechny aktérky, které pro své děti vybraly Montessori 

mateřskou školu, mají jak dcery, tak syny, domnívám se, že genderovou neutralitu oceňují 

bez ohledu na pohlaví svých dětí. 

Martinino tvrzení koresponduje s mým přesvědčením, že ačkoli některé činnosti 

v Montessori mateřské škole by mohly být (především rodiči dětí z klasických MŠ) 

stereotypně považovány za ženské, prvořadě tyto činnosti slouží dětem k získání 

soběstačnosti a samostatnosti, a to jsou vlastnosti, které chtějí získat jak dívky, tak chlapci. 

Pro děti je to velká výzva, která u nich dokáže překonat i případné genderově stereotypní 

uvažování. 

V klasické mateřské škole může podle Martiny mnohem více docházet k tomu, že si 

chlapec ze strachu, že by mohl být vystaven nějaké kritice či posměchu, vybere raději 

hračku stereotypně spojovanou s jeho vlastním genderem:

(…) já nevím, jestli to nějakej kluk ustojí, že si vezme kočárek s panenkou, když 

většina kluků bojuje s ninjovskýma mečema, nevím fakt. (Martina) 

Martina se domnívá, že k tomuto jevu asi může docházet, ale pod tlakem toho stáda

k tomu dochází méně často. 

Z výše uvedeného vyplývá, že aktérky jsou v různé míře přesvědčeny, že 

v klasických mateřských školách může docházet k situacím, kdy si dítě vybere hračku 

netypickou pro jeho gender, což může vyvolat různé reakce nejen u ostatních dětí, ale i u 

vyučujících. Z toho důvodu považují aktérky za lepší variantu Montessori mateřskou 

školu, která dětem klasické hračky (až na výjimky) nenabízí a nemůže tudíž k nějakému 

posměchu nebo stigmatizaci docházet. 

3.2.1.5 Genderové aspekty

Genderové tématiky jsme se s aktérkami v rozhovorech dotkly opakovaně a 

v různých souvislostech. Pro větší přehlednost jsem proto tuto kategorii rozdělila do 

několika podkategorií. Jimi jsou genderová socializace v rodině, kde bych se ráda 

v krátkosti věnovala i genderově citlivé výchově, genderově ne/stereotypní rozdělení rolí 

v rodině, ne/shoda s partnerem v genderových otázkách a ne/přenášení genderových 

stereotypů v mateřských školách. 
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3.2.1.5.1 Genderová socializace v rodině

Kódy typické pro tuto kategorii: výběr oblečení, ovlivňování, přizpůsobení se, 

autopilot, dětské pokoje, přísnost, náročnost výchovy syna, rozdílná očekávání, genderově 

nestereotypní role, zdravá agresivita, snazší pozice dívek. 

Na to, jak probíhá genderová socializace v rodině aktérek, jsem se přímo 

nedotazovala. Níže uvedené informace jsou vyvozené z výpovědí aktérek a snažím se jimi 

demonstrovat, zda rodiče svou výchovou a působením na děti přenášejí genderové 

stereotypy či ne. 

Martina nejvíce ze všech dotazovaných reflektuje přenášení genderových stereotypů 

a snaží se tomuto jevu ve výchově svých dětí předejít. Z výpovědi Zdeny je naopak nejvíce 

patrné, že s partnerem vědomě posilují u syna takové znaky a atributy, které jsou 

stereotypně považovány za chlapecké, a činí tak mnoha různými způsoby. To dokládají 

následující výpovědi Zdeny: 

No, my jsme teďko kupovali Táďovi kombinézu a ta byla taková starorůžovočerná a 

spodek byl žlutej, (…) i jako pro kluka by mi to nevadilo, a Kamil říká, a Táďa jí hlavně 

fakt strašně chtěl, a já říkám: „Výborně, Alička to zdědí, bude to mít holčičí tak trošku.“, a 

Kamil: „Táďo, vždyť to má na sobě růžový, to si neber.“ (Zdena)

Nebo třeba máme kamaráda, a Táďa, když jakoby odcházíme, tak mu chce dát pusu, 

že je na to jakoby tak zvyklej, a on (zde má na mysli manžela): „Táďo, prosím tě, chlapi si 

přece pusu nedávají!“, a on: „Proč?“, jako nechápe to. Já říkám: „Prosím tě, je malej, tak 

ať mu tu pusu dá.“, „To je takový divný, dávat klukovi pusu.“ (Zdena) 

Jedná se o jasný případ formování dítěte, kdy se (nejenom) rodiče snaží o předání 

informace, jak se má chovat správný chlapec a jak správná dívka, jak píše Jarkovská

(Jarkovská, 2005). Není s podivem, že Tadeáš už sám odmítá oblečení v barvách, které 

jsou stereotypně považovány za dívčí. To jen dokladuje tvrzení Vágnerové, že děti projevy 

chování neodpovídající jejich genderu odmítají (Vágnerová, 2012). 

V teoretické části bylo zmíněno, že genderově stereotypní modely výchovy a 

přístupy k dětem bývají uplatňovány ve velkém procentu nevědomě. Jsou to zcela 

automatické modely chování ovlivněné tím, jak byl člověk vychován a v jakém prostředí 

vyrůstal. Tyto modely nám pak při jednání s chlapcem či dívkou automaticky naskakují. 

S tím souhlasí i aktérka Martina, která je přesvědčená, že genderové stereotypy se 

přenášejí z generace na generaci, všichni je máme v sobě, a když fungujeme na autopilota, 

jak to Martina nazývá, a nehlídáme se, tyto stereotypy používáme. 
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(…) že vlastně je to takový: „Kluci nebrečej!“, „Kluci si nehrajou s panenkama.“, 

„Holky nosí růžovou.“, že to jsou takový ty společenský… (…) Že si to přinesete a že to 

podvědomě máte jako tendence dělat, jo. Prostě: „Modrý tričko, tak to bude klučičí.“

(Martina) 

Utváření genderové identity je ovšem možné ovlivňovat i zcela vědomě, mimo jiné 

výběrem hraček nebo vzhledem dětského pokoje. Jedna z otázek rozhovoru se aktérek 

dotazovala právě i na vzhled dětských pokojů jejich dětí. Mezi výpověďmi aktérek jasně 

dominuje tvrzení, že pokoj jejich dětí je značně genderován. Většina aktérek však také 

uvádí, že je tomu tak na přání dětí samotných. Pouze aktérka Zdena uvádí, že se 

s partnerem na názor svých dětí neptali a  část dětského pokoje, který v budoucnu bude mít 

jejich syn společný se svou sestrou, vymalovali růžově a část modře. U Heleny se 

setkáváme s tím, že její syn má pokoj vymalovaný a laděný mimo jiné do červené barvy. 

Tuto pro něj genderově nestereotypní barvu si zvolil sám. 

Jarkovská uvádí, že k chlapcům a dívkám se už od jejich narození chováme odlišně, 

z čehož plynou jisté důsledky (Jarkovská, 2005). Odlišné chování k synům a dcerám je 

možné sledovat pouze u těch aktérek, které mají jak syny, tak dcery. Jedná se o Zdenu, 

Helenu, Simonu a Martinu. To, že se svými syny a dcerami jednají odlišně, potvrzují 

aktérky Zdena a Helena. Zdena přiznává, že vychovává jinak dceru a jinak syna. Na syna 

je mnohem přísnější, než na dceru, které mnoho věcí projde. Podle Zdeny je tento rozdíl 

způsoben tím, že je to dívka. Zde narážíme na provázanost s kategorií výchovných 

postupů. 

Heleny příběh koresponduje s tvrzením uvedeným v teoretické části této práce, a to 

že rodiče u chlapců již velmi brzy posilují jiné vlastnosti a chování než u dívek. Helena 

říká, že si hned po porodu uvědomovala, že vychovat syna bude složitější než výchova 

dcery:

Myslím si, že i takhle třeba mám takový obavy, odmalinka, že myslím si, že 

vychovávat syna je jakoby, mám to tak, že to je náročnější, než vychovávat dceru, protože 

bych chtěla, aby ten kluk prostě byl jakoby jemnej, citlivej a přitom obstál jakoby mužsky, 

byla tam i ta mužská energie, jo, a že skloubit ty věci, že je docela bych řekla náročný. 

(Helena) 

Rozdíly uvádí Helena i v současném zacházení se svými dětmi. Od syna podle svých 

slov očekává řešení technických věcí a zastání těžkých mužských prací v domácnosti a 

nechce po něm práce, které jsou stereotypně považovány za ženské, protože by ho to 
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nemuselo těšit. Vzápětí si však oponuje, že možná by to tak nebylo, protože Mikuláš má 

vzor ve svém otci:

(…) on to vidí u toho muže, protože ten muž taky dělá všechno, pere, vyžehlí, nakoupí 

(…), takže Miky fakt jako takhle přistupuje úplně ke všemu. Prostě když ho požádám, aby 

uvařil, tak uvaří, upeče, vyžehlí, dá prát prádlo, pověsí ho, postará se o Moničku, dá jí 

spát, přečte jí pohádku, jo, udělá úplně všechno, když ho o to požádám a vysvětlím mu, 

proč to potřebuju, tak to prostě udělá. (Helena)

Helena nechce, aby její syn byl „samec“, ale ani „citlivka“, usiluje o jakousi 

vyváženost. Přesto Helenin syn bohužel není takový, jak si představovala, a proto má 

Helena obavy, zda ve světě, který je dosti genderově stereotypní, obstojí. Helena zároveň 

přiznává, že dívka by to tak těžké neměla: 

A že mi jako dělalo starosti, že není, že je takovej jakoby jemnej, jo. Jestli obstojí 

jakoby v tom mužským světě, kde se to tak jakoby očekává, no. Kdežto u tý holky bych to 

tolik jakoby neřešila. Myslím si, že i holka, která je hodně jako, má takovou klučičí energii, 

že víc jako v životě obstojí než kluk, kterej má jenom jemnou holčičí energii. (Helena) 

 Genderově (ne)citlivá výchova

Kódy: esencialismus, rovné příležitosti, odlišnost mužů a žen, možná omezení, 

omezení nejsou. 

Otázkami v rozhovorech jsem se snažila zjistit, jaké výchovné postupy aktérky 

uplatňují a jak pracují s genderem. Z jejich odpovědí jsem následně odvodila závěry, zda 

se podle mého názoru jejich výchova přibližuje genderově citlivé výchově, kterou 

Strnadlová definuje následovně: „výchova spravedlivá, která nebrzdí rozvoj dívek a 

chlapců důrazem na tradované rodové stereotypy. Naopak se snaží tyto stereotypy 

vysvětlovat a zeslabovat jejich působení.“ (Strnadlová, 2012: 33). Nejvíce se podle mého 

názoru genderově citlivé výchově přibližuje výchovný model, který popisuje Martina:

Co bych jim jako ráda vštípila je, že vlastně ty omezení, který jako lidi říkaj, že 

existujou, tak si myslím, že jsou jenom jako v hlavě, tak to bych jim ráda vzkázala, že když 

se vlastně pro něco rozhodnou, že těch omezení není moc, a že jako když nějaký se objeví, 

že jdou překonat, jo. (Martina) 

Martina se nesnaží za každou cenu tlačit děti do genderově nestereotypních rolí, ale 

snaží se jim ukázat různé úhly pohledu a nechat je samotné se rozhodnout, jakou cestu si 

ony samy vyberou. Považuje za důležité, aby její děti měly možnost vyzkoušet si mužské i 

ženské role. Uvádí, že i ona sama, ačkoli je spokojená ve své ženské roli, tak zároveň 
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potřebuje mít jistotu, že nebude v ničem omezována a stejnou jistotu chce dát i svým 

dětem:

(…) já jsem vystudovala stavební školu, že jo, což je taky takovej chlapskej obor, že 

vlastně nechci cejtit ty omezení, že bych snad nemohla bejt kosmonautkou, když se pro to 

rozhodnu, jo nebo, a to bych jako chtěla těm dětem předat, tohle mi přijde jako důležitý.

(Martina) 

Ačkoli jsou některé Martininy názory dosti esencialistické, v konečném důsledku 

vedou k narušování genderových stereotypů a k přesvědčení, že ženy a muži by měli mít 

stejné příležitosti: 

Takže jako určitě tomu rozumím jako příležitosti, ale jako přírodně si myslím, že to 

nějak daný jakoby je jo, takže i u těch dětí trošku mám pocit, že nějakej předpoklad tam je, 

ale neměli bychom jim jako zavřít tu možnost jako dělat to jinak, jo.“ (Martina) 

Ostatní aktérky se k výchově tak detailně jako Martina nevyjadřují. Ve vyprávění 

některých z nich je možné zaznamenat prvky genderově citlivé výchovy. Jedná se ovšem 

až na jednu výjimku o matky, které mají pouze dívky. Těžko soudit, zda by i v případě, že 

by měly syna, byly natolik tolerantní a otevřené k překračování genderových stereotypů. 

Dvě aktérky trvají na tom, aby se jejich děti držely svého genderu a neopouštěly jeho 

hranice. Zde se naopak jedná o matky, které mají jak dceru, tak syna a nepřekračování 

hranic příslušného genderu je přísněji střeženo právě u chlapců. Nejvíce je to zřejmé u 

Zdeny a jejího syna Tadeáše. 

V rodinách většiny aktérek je dítě socializováno podle zaběhnutých a léta 

přenášených genderových stereotypů. Vybočení z nich si mohou častěji dovolit dívky, u 

kterých je toto vybočení v mnohých případech i podporováno. I když aktérky v některých 

případech mají tendenci svým působením na dítě genderové stereotypy narušovat, vzápětí 

je od toho může odradit vnitřní otázka, jak pak dítě obstojí v okolním světě a co si o něm (a 

o jeho rodičích) bude okolí myslet. Tato myšlenka může být mnohdy silným hnacím 

motorem k tomu, aby rodiče raději dále přenášeli genderové stereotypy a vyhnuli se tak 

nepochopení nebo stigmatizaci ze strany okolí. 

3.2.1.5.2 Genderově ne/stereotypní rozdělení rolí v rodině

Použité kódy: matka na rodičovské dovolené, živitel rodiny, klasická rodina, 

rozdělení rolí, skloubení rodinného a pracovního života, nezkušenost partnera, povinnosti 

muže, „chlapské činnosti“, neškatulkování, genderové dělení, fyzické možnosti, časové 
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možnosti, rozdělení „ženských“ domácích prací, zastupitelnost partnerů, fyzicky náročné 

práce, ohled, školní příprava.

Cílem této podkapitoly je pouze v krátkosti přiblížit, jak jsou rozděleny role 

v rodinách aktérek a zda je toto rozdělení spíše stereotypní, či zda se nějakým způsobem 

odlišuje. Je zjevné, že toto téma je úzce propojeno se samostatnou analytickou kategorií 

rodina, její fungování a přesvědčení. 

V rodinách všech aktérek to v době, kdy byly děti malé, bylo nastaveno tak, že na 

rodičovské dovolené byla žena a manžel chodil do zaměstnání. Některé z aktérek, 

konkrétně Helena a Martina se i během mateřské dovolené věnovaly drobným pracovním 

aktivitám. 

V rodinách aktérek dominuje stav, kdy hlavním živitelem rodiny je jejich partner. 

Pouze Helena uvádí, že to, kdo je hlavním živitelem rodiny, se měnilo v různých časech a 

dobách. Přesto se dá podle ní asi říct, že hlavním živitelem je její manžel, protože má stálé 

zaměstnání a stálý příjem, kdežto práce a výdělek Heleny se různě mění. Helena uvádí, že 

její manžel má zakódováno, že jakožto muž má povinnost zajistit rodinu ekonomicky:

(…) já bych řekla, že on to má jako i zodpovědnost svojí, že on, jako muž, musí 

zajistit tu rodinu jako ekonomicky, jo, že ta žena může jakoby z toho vypadnout, ale že ta 

zodpovědnost zajistit rodinu je hlavně jakoby na muži. (Helena) 

Martina je jedinou z aktérek, která si s manželem zkusila na tři čtvrtě roku role 

obrátit: 

(…) já jsem prostě chodila do práce, takže jsem jako ráno tady udělala snídani a 

svačinu, odjela jsem, vrátila jsem se večer, a to už jako oni byli téměř na uložení do 

postele, ale to teda vadilo mě. (Martina)

Z její výpovědi je však zřejmé, že ačkoli byla na určitou dobu tou, kdo měl primárně 

na starosti zajistit rodinu finančně, přesto na ní i dál zůstaly určité povinnosti spojené 

s péčí o děti. Martina uvádí, že nakonec se s partnerem rozhodli pro změnu, protože jí 

vadilo, že se vidí se svými dětmi málo. Jak se k této situaci stavěl manžel, Martina 

nezmiňuje. 

Většina aktérek na rodičovské dovolené nebo v domácnosti popisuje svou rodinu 

jako klasickou rodinu, kterou Kamila definuje následovně:

(…) fungujeme jak klasická rodina, Tonda chodí od pondělí do pátku do práce, je to 

prostě on, kdo vydělává ty peníze a já se starám doma o děti. (Kamila) 

Toto nastavení částečně předurčuje rozdělení rolí mezi partnery. Kamila situaci u 

nich doma popisuje takto:
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(…) tak třeba 80 % je na mě a 20 % je na Tondovi. Zároveň s tím, že jo, to vyplývá 

z toho, že já jsem s holkama doma, takže hromadu věcí přes den udělám za chodu jako, že 

jo, a když jsme večer doma oba, tak to je tak nastejno, že jo, Tonda udělá to nádobí, já 

udělám večeři, Tonda pak udělá to nádobí, Tonda s holkama poklidí, Tonda vysaje, já 

nevím, já vyperu, takže je to tak nějak vyvážený mi přijde. (Kamila) 

Kamila říká, že její partner dělá v domácnosti „ty chlapský činnosti“. Na dotaz, zda 

považuje nákupy, vysávání a mytí nádobí za chlapské činnosti, odpovídá, že ona přímo ne, 

ale že někde četla, že když muž dělá něco v domácnosti, jsou to právě tyto činnosti, 

protože těmi muž nijak výrazně nevybočuje ze své role. 

Zajímavá je výpověď Simony. Ta uvádí, že nikdy doma neměli s manželem práce 

rozdělené na mužské a ženské a vždy se spíše snažili dohodnout, kdo co udělá. Ani dětem 

dle jejích slov nechtěli předávat informaci o tom, že něco dělají jen muži a něco naopak jen 

ženy a že něco je ženská práce a něco mužská. Zároveň je přesvědčená, že kdyby bydleli 

někde na statku, bylo by rozdělení rolí pro děti zřetelnější:

Tak je to asi jiný, kdyby člověk měl statek, teď se staral o ty zvířata, tak ta žena by se 

asi starala o ty děti, manžel třeba o kydání hnoje, čistění stání, že by to tam bylo rozdělený 

a víc zřetelný, že jo v nějakým velkým hospodářství. Nejspíš by to tak bylo. Ale jako v tom 

paneláku. Ještě když nemáš dům. Kdyby byl dům, tak by třeba sekal dříví, to by dělal ten 

muž určitě. (Simona) 

Simona také uvádí, že je ráda, že manžel před výletem na kolech nafoukne kolům 

duše a zkontroluje jejich technický stav a že ho děti při této činnost vidí. Zde narážíme na 

rozpor v Simonině výpovědi. Ačkoli uvádí, že činnosti s manželem rozdělené nemají, 

zároveň přiznává, že je ráda, že údržbu kol má na starosti manžel. Domnívám se, že aniž 

by si to Simona uvědomovala, je ona sama takto nastavená, ona sama stereotypně 

rozděluje na mužské a ženské a její děti ji jenom zrcadlí. 

V rodinách aktérek, kde oba rodiče chodí do práce, je rozdělení rolí poněkud jiné. U 

většiny z nich jsou role a úkoly rozděleny nikoli genderově, ale podle toho, jak má kdo čas 

je splnit. U Heleny v rodině jsou podle jejích slov některé věci rozdělené a některé dělá jak 

ona, tak její manžel. Nejčastěji to u nich funguje tak, že kdo má čas, udělá to, co je zrovna 

potřeba: 

Jo, takže třeba kuchyň jako domácí práce, já nevím, vaření, mytí nádobí, 

nakupování, tak to prostě udělá ten, kdo má čas, nebo kdo má na to náladu, nebo se na tom 

nějak domluvíme a nakupování třeba dělá hlavně manžel, já moc nenakupuju, protože mu 
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to nějak jako časově vyhovuje. (…) Takže spíš tu jde o tu organizaci a je jedno, kdo to 

udělá, ale spíš jako jak nám to vyhovuje organizačně. (Helena) 

Stejně to funguje i v rodinách Ivany a Martiny. Martina uvádí, že si s manželem a 

s dětmi práce dělí, a považuje za důležité, že právě tohle jejich děti vidí a vnímají:

Ano, u nás táta spravuje auta a máma se stará o to, aby bylo uvařeno, jo, protože to 

je nám každýmu z nás jako bližší, jo, ale zároveň prostě, já nevím, co třeba děláme 

takovýho nestandartního. Jednak jako oba pracujeme, umíme se jako zastoupit, jo, máma 

klidně maluje doma nebo prostě dělám takový jako kutilský věci, zatluču si hřebík, nebo 

když něco děti potřebujou zarámovat a pověsit na zeď, tak to dělám já, zatápím v kamnech 

taky já, když jsem doma, že jo, to jsou taky takový jako věci, nosím dříví, když je to potřeba. 

Přijde mi, že tohle potřebujou ony vidět. (Martina) 

Vraťme se zpátky k Heleně, v jejíž výpovědi nacházíme určitý typ kognitivního 

rozporu. Helena uvádí, že ve všech činnostech, které většinou dělá ona, je schopen ji její 

manžel v době její nepřítomnosti zastoupit. Pokud je ovšem Helena doma a má na tyto 

činnosti čas, vykonává je primárně ona. Manžel ji ovšem nahrazuje v péči o děti a 

domácnost tak často, že Helena už asi ani nevnímá, že tyto činnosti leží v době její 

přítomnosti na jejích bedrech, a že je tedy rozdělení rolí v jejich rodině vlastně stereotypní. 

Z výzkumu vzešlo, že péče o děti v rodinách pracujících aktérek je rozdělena 

podobně jako domácí práce, tzn. že péči o děti zajišťuje ten z rodičů, který má zrovna čas a 

kterému to zaměstnání umožní.  Pouze Martina uvádí, že péče o děti leží primárně na ní: 

(…) já přizpůsobuju svoji práci tomu, abych stihla i děti a on přizpůsobuje svoji 

práci tomu, aby vydělal dost peněz. (Martina)

Podobně Simona, když chodila do práce, byla tou, kdo musel zajistit vyzvedávání 

dětí z kolektivních zařízení a péči o ně v odpoledních a večerních hodinách. 

Výše popsané téma bezpochyby souvisí s kategorií životních okolností, neboť ty jsou 

tím hlavním činitelem, který má nebo může mít vliv na fungování rodiny a rozdělení 

činností. Nejen že všechny aktérky uvedly, že jejich partner je schopný vykonávat některé 

domácí práce a starat se o děti, ale všechny shodně také uvedly, že jejich partner se těmto 

činnostem skutečně v různé míře věnuje. Co se týče zástupnosti co do celodenní péče o 

dítě, všechny aktérky se shodují, že se jejich partner bez problémů zvládne postarat o 

dítě/děti. U aktérek, které jsou na rodičovské dovolené, však k takovým situacím dochází 

spíše výjimečně. U aktérek, které již chodí do zaměstnání, je procento těch dní, kdy otec 

přebírá péči o děti a domácnost, vyšší. Dalším specifikem je záměnnost vykonávání prací 

stereotypně považovaných za mužské. O tom, že se doma věnují i těmto pracím, se 
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explicitně zmiňují 3 aktérky. Jedna z aktérek naopak uvádí, že je ráda, že ty tzv. mužské 

práce vykonává její manžel a že jejich děti vidí, jak by to podle aktérčina názoru mělo 

správně fungovat.

3.2.1.5.3 Ne/shoda s partnerem v genderových otázkách

Použité kódy: tolerance k překračování genderových stereotypů, nadšení, shoda 

s partnerem, provokace chlapců dcerou, snaha rozmluvit synovi šaty, vyšší tolerance u 

dcery, strach z homosexuality, menší tolerance ze strany partnera, genderově stereotypní 

výroky, dcera chce být klukem, pochopení ze strany matky, nesouhlas manžela. 

Většina aktérek uvádí, že se se svým partnerem v různé míře v genderových 

otázkách shodnou. Tato problematika byla ústředním tématem kategorie partner a jeho 

ne/shoda s aktérkou. Z výzkumu vyplynulo, že zatímco otcové jsou tolerantnější 

k překračování genderových hranic u svých dcer, u synů je jejich přístup rigidnější než 

jejich partnerek. To zcela dokládají výpovědi všech aktérek. 

Všechny aktérky, které mají dcery, uvedly, že kdyby si jejich dcery nejraději hrály s 

hračkou, která je stereotypně považována za chlapeckou, nebo kdyby jejich dcery chtěly 

mít modře vymalovaný dětský pokoj, případně kdyby se rozhodly hrát fotbal za chlapecký 

tým, neměly by s tím problém. Stejně by dle slov aktérek reagoval i jejich partner. Žádná 

z nich neuvádí, že by s některou z uvedených situací měl jejich partner problém. Zdenina 

výpověď, v níž uvádí, že ona by měla problém přihlásit dceru do chlapeckého fotbalového 

týmu, je v celém výzkumném vzorku výpovědí ojedinělou:

Tak to bych nechtěla, protože mi to přijde strašně divný, je to holka, že jo, má to 

v sobě, ty kluci jsou kluci, ať jim je deset nebo osm, nevím, tak už tam něco prostě musí 

fungovat, tak by se mi to nelíbilo, protože si myslím, že přesně, by jí pozorovali, jestli už jí 

rostou ty prsa a tohle to a jak jako když se převlíká, takže myslím, že by je tam 

provokovala, a to by se mi nelíbilo, tak jako kvůli tomu provokování, no. (Zdena) 

Zdenin manžel by si tohle podle jejích slov zřejmě neuvědomoval, nedomýšlel by to 

do takových detailů, a proto by podle Zdeny s přihlášením dcery na fotbal souhlasil.

Z výše zmíněného bychom mohli získat dojem, jak tolerantní k překračování 

genderových stereotypů všechny aktérky (všichni rodiče) jsou. Situace už ale přestává být 

tak jednoznačná, když se podíváme na výpovědi aktérek z rodin, které kromě dcer mají i 

syny. U nich je patrné, že tolerance k překračování genderových stereotypů je u chlapců 

mnohem nižší. Těmto aktérkám jsem kromě otázek cílených na překračování genderových 
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stereotypů u dívek položila i otázky zaměřené na to samé u chlapců. Z výsledků je 

zajímavé vyjádření Simony: 

(…) kdyby prostě chtěla hrát fotbal, bavilo jí to, s tím bych asi neměla problém. To 

spíš teda u toho kluka s těma šatičkama, to už je takový jako, kdyby chtěl jít v holčičím 

oblečení vyloženě, tak to asi bych se mu snažila rozmluvit. Jako panenky jako dobře no, 

nebo možná jako to, ale šatičky, to si nedovedu představit. (Simona) 

Podobně jako Simona i Helena svou výpovědí explicitně potvrzuje, že překračování 

genderových stereotypů je více tolerováno u dívek, než u chlapců:

Jo, možná že u tý holky bych to tak jako nevnímala jako divně, jako že bych spíš 

k tomu byla tolerantnější, a u toho kluka, asi kdyby se extrémně projevoval jako holčička, 

tak bych asi byla ostražitá, to by mi asi vadilo. (Helena) 

Obě aktérky si myslí, že tato nestandartní situace by vadila i jejich partnerům.

Rodiče někdy zastávají chybný názor, že pokud budou tolerovat nebo dokonce 

podporovat překračování hranic genderu u svých dětí (zejména tedy synů), povede to 

později k tomu, že se z nich stanou homosexuálové, jak uvádí i Jarkovská (Jarkovská, 

2005). Tuto domněnku opakovaně zmiňuje v rozhovoru aktérka Zdena, a to i přesto, že si 

uvědomuje, že se tento předsudek nezakládá na pravdě. Zde je její odpověď na dotaz na 

jejich případnou reakci, kdyby chtěl jejich syn chodit např. na balet nebo tancování:

No, tak to už by taky asi trošku zavánělo tím, že bysme v něm mohli podporovat tu 

homosexualitu, což si myslím, že je asi blbost, ale Kamil by to takhle určitě bral. U toho 

Tádi by to takhle bral stoprocentně a myslím si, že hned, ani by nad tím nemusel nijak 

přemýšlet. Kdyby Táďa řek, že chce chodit na balet, tak by mu řek, že se zbláznil. Kdyby 

Alička řekla, že chce chodit na fotbal, tak by řek: „No, tak proč by to nezkusila.“, a pak by 

mu možná až došlo, že je to divný, že tam je jediná holka, takže by to řešil možná až 

později. Ale u toho Tádi si myslím, že striktně: „Ne, zapomeň na to. Seš normální? Jako na 

balet mezi holky? Vůbec jako.“ (Zdena) 

Ze Zdeniny výpovědi je zřejmé, že její manžel je k překračování genderových 

stereotypů u syna méně tolerantní, než ona. K nesouladu v názorech dochází i u Martiny a 

jejího partnera. Více než to, jestli někdo řeší, zda si její syn hraje s panenkou, jí dle jejích 

slov vadí genderově stereotypní výroky, které mimo jiné používá i její manžel: 

(…) já to vidím doma, že jo, prostě to má muž, je to chlap a prostě: „Kluci 

nebrečej.“, a má to v sobě, a když prostě jako jede na autopilota (…), tak prostě jako ho 

slyším. Prostě já nevím, dítě spadne z kola, a když je to kluk a bečí, tak mu řekne: „Vždyť 

jsi chlap, ne?“, jako tak na to trošku alergická jsem (…). Spíš mi vadí asi tohle, jako že: 
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„Kluci přece nebrečej!“, to mi vadí mnohem víc, než že někdo jako řeší, jestli si hraje 

s panenkou nebo ne. (Martina)

Martina je ze všech aktérek nejvíce tolerantní a zároveň uvádí, že se domnívá, že i 

tolerance jejího partnera k případnému překračování genderových stereotypů jak u jejich 

synů, tak u dcery, by byla vysoká. 

Největší neshodu v genderových otázkách můžeme pozorovat u Ivany a jejího 

manžela Petra. Ivana se s Petrem shodne například v tom, že by dcerám bez problémů 

dovolili vymalovat pokoj modrou barvou, stejně tak by je bez jakýchkoli výhrad přihlásili 

do fotbalového týmu. U starší dcery již podobnou věc řešili, když jí přihlásili na basketball 

a v současné době přemýšlejí o karate nebo kickboxu. Přesto je však jedna oblast, ve které 

se jejich názory značně rozcházejí. Ivana hovoří o své starší dceři:

No, já jsem s Petruškou řešila, ona mi řekla, že by chtěla být kluk, až vyroste, chtěla 

by mít krátký vlasy a pindíka, tak s tím Petr docela problém měl. (…) Já jsem prostě 

říkala, že jestli z toho nevyroste, že jestli prostě v pubertě furt si bude trvat na tom, tak jí ty 

vlasy prostě ostříhám a budu jí říkat: ‚Petře‘, já v tom problém nemám. Prostě myslím si, 

že furt je lepší to přijmout, než potom aby dítě se podřezalo, protože se necítí ve svým těle.

(Ivana)

Ivana říká, že její manžel by se s tímhle asi nesmířil a její manžel to potvrzuje svým 

prohlášením:

Je to holka, tak holkou prostě zůstane. Mě je jedno, jestli bude bi-, ale prostě je to 

holka. Prostě nebude Petr. (Petr) 

Ivana toto téma uzavírá tím, že v tomto ohledu by došlo mezi ní a manželem 

k neshodám, protože ona by své dceři vyhověla, kdežto její manžel není tolik tolerantní. 

Z příběhu Ivany a Petra je zřejmě, že i když je tolerance k překračování genderových 

stereotypů u dívek větší, přesto i ona má své hranice. Z výpovědí aktérek dále vyplývá, že 

většina aktérek je v některých ohledech více tolerantní než jejich partneři. Zatímco aktérky, 

které mají syny, by v mnoha případech dokázaly respektovat jejich genderově 

nestereotypní chování, u jejich partnerů by přístup až tak vřelý nebyl. To ukazuje i 

Janošová, která cituje tvrzení Weitzman, že otcové ve výchově dětí batolecího a následně 

předškolního věku kladou větší důraz na genderovou roli (Weitzman, 1979, dle Janošová 

2008). 



101

3.2.1.5.4 Ne/přenášení genderových stereotypů v mateřských školách

Použité kódy: podvědomé reakce učitelek, komentáře učitelek k výběru hraček, 

panenka není hračka pro kluky, genderově stereotypní volby dětí, podsouvání, nesouhlas 

aktérek s přenášením genderových stereotypů ze strany učitelek, potřeba řešení situace, 

nejistota, blok u dítěte, shoda s partnerem, častý jev v okolí dítěte, nevnímavost mužů.

V této podkapitole bych se ráda věnovala tomu, jak komunikují vyučující 

v mateřských školách s dětmi, zda i ony mohou přenášet genderové stereotypy, a jak se 

k tomuto případnému stylu komunikace staví rodiče dětí. Zde budu vycházet především 

z kategorie osobnost učitelky. 

V teoretické části této práce je jedna z kapitol věnována genderově senzitivnímu 

vzdělávání. Zde je uvedeno, že aby vyučující v komunikaci s dětmi předešli/y přenášení 

genderových stereotypů, musejí být v první řadě přesvědčeni/y, že genderově senzitivní 

přístup k dětem je skutečně přínosný. Nejenže u některých vyučujících tomu tak není, ale 

dokonce můžeme narazit i na vyučující, které/ří vůbec nebudou vědět, co to genderově 

senzitivní vzdělávání je. Tito/tyto vyučující pak mohou být (a často i jsou) těmi, kdo 

přenáší genderové stereotypy. Martina uvádí příklad komunikace učitelek s dětmi, ke 

kterému může docházet:

A je to, já nevím, i takový podvědomí, já nevím, možná blbost: „Jdeme na zahradu, 

tak kluci si vytáhnou a holky tady máte kočárky.“ Myslím, že úplně v klidu a nemyslím si, 

že to někdo jako řeší, že by to bylo jako špatný, že v tom nikdo nehledá žádnej jako úmysl, 

že to tak nějak jako je. (Martina) 

V rozhovoru jsem se aktérek ptala, zda se domnívají, že obecně učitelky 

v mateřských školách mohou nějak reagovat na to, když si dítě vybere ke hře hračku, která 

bývá stereotypně považována za náležící opačnému pohlaví. Dominantním názorem bylo, 

že k těmto situacím zřejmě může docházet, nebo dokonce dochází. Helena se domnívá, že 

s tímto jevem se však ve větší míře setkáme v klasických mateřských školách, než v těch 

Montessori. Samy aktérky se s takovým jednáním nesetkaly, až na Šárku: 

(…) jsem toho fakt byla jakoby svědkem na třídní schůzce, kde teda nás (učitelka) 

upozorňovala, že bude hračkový den, a ať si děti přinesou jakoukoli hračku, kterou mají 

rády, ale hlavně ať ti kluci si nenosí do školky panenky, to přeci není hračka pro kluky.

(Šárka)

Podle názoru Šárky k takovýmto situacím dochází v mateřských školách naprosto 

běžně. Rozdílného názoru jsou Zdena a Ivana, podle nichž učitelky v mateřské škole, 
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kterou jejich děti navštěvují, vůbec neřeší, jakou hračku si dítě pro svou hru vybere, a 

nechávají ho si hrát s tím, co si samo zvolilo. Zdena k tomu uvádí následující:

Myslím si, že tohle vůbec tam nefunguje, že by to takhle až jako řešily. Myslím si, že 

jsou rády, že si děti hrajou, a je jim asi jedno s čím. (…) bych to tak jako otipovala, že jsou 

rády, že si vystřídaj ty hračky klučičí a holčičí mezi sebou. (Zdena)

Zde narážíme na rozpor ve Zdenině výpovědi. Zdena uvedla, že jí vadí, že vyučující 

v mateřské škole, kterou navštěvuje její syn, dávají dětem na výběr, čemu se budou 

věnovat. Možnost svobodné volby hraček však Zdena nijak negativně nekomentuje. Možná 

je tomu tak i proto, že Zdena předpokládá, že její syn si ke hře vybírá pouze ty hračky, 

které jsou považovány za chlapecké, jak zaznívá z jejího dalšího vyprávění. 

Aktérka Kamila si v mateřské škole, kterou její dcera navštěvuje, všimla ještě jiné 

věci:

(…) často vidíš, že když něco tvořej, tak prostě maj kluci modrej papír, holky růžovej, 

ale zároveň nevím, jestli je to tím, že si to vybíraj samy holky nebo sami kluci, jestli se jim 

to podsouvá nebo nepodsouvá, to vůbec nemůžu říct, ale zároveň jako automaticky, tak 

žijou v nějakejch stereotypech ty učitelky, že jo. (Kamila) 

Všechny aktérky shodně uvedly, že pokud by se setkaly s tím, nebo se dozvěděly o 

tom, že učitelka v mateřské škole má nějaké výhrady k tomu, s jakou hračkou si jejich dítě 

chce hrát, určitě by měly potřebu na to nějak reagovat a nějakým způsobem to řešit. Ani 

jedna z nich totiž nevidí důvod, proč by si jejich dítě nemohlo vybrat hračku netypickou 

pro jeho gender. Pouze Kamila si není jistá, zda by skutečně něco řekla:

Jako tak určitě, mám tu představu, že bych na to reagovala, ale nevím, jestli bych 

opravdu… Záleží na tom, jak moc by se mě to jakoby dotklo, jak moc bych to vnímala 

negativně, protože jako zároveň vím, že se s tímhle tím Eliška, nebo tak jako se setká úplně 

všude, že jo, ne jenom ve školce, ale ve finále i od mý ségry, od mý mamky, od babičky, od 

dědy, víš, jako se se s tím setká jakoby všude. (Kamila) 

Negativní hodnocení toho, jakou hračku si dítě vybralo, může vést k vyhasínání 

takových projevů u dítěte, jak je popsáno v teoretické části. S tímto tvrzením koresponduje 

i výrok Martiny: 

(…) věřím, že tyhle ty věci, že jakoby může dojít k nějakýmu bloku, aniž byste tohle 

řekla přímo tomu dítěti, jako že stačí, že si o tom povídají ony dvě (učitelky) spolu: „Hele, 

to je nějaký divný ne, on furt si hraje s tím kočárkem jako.“ (Martina) 

Podle Martiny však k takovým situacím nedochází příliš často.
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Když propojíme toto téma s kategorií partner a jeho ne/shody s partnerkou, můžeme 

konstatovat následující: většina aktérek se domnívá, že výše popsaná situace by vadila i 

jejich partnerovi, možná by jí ale neřešil tolik, jako samy aktérky. Pouze Martina si není 

jistá, zda by její manžel podobný výrok ze strany učitelky vůbec postřehl. 

Z výpovědí aktérek vyplývá, že ačkoli si myslí, že k přenášení genderových 

stereotypů ze strany vyučujících může v mateřských školách docházet, přímou zkušenost 

s tím má pouze jedna z nich. Důvodem ale nemusí být úplná absence takového chování ze

strany vyučujících, nýbrž to, že většina aktérek nepovažuje genderovou rovnost za 

důležitou, a proto jí ani nevěnují zvýšenou pozornost při posuzování mateřské školy. 

Všechny aktérky shodně uvedly, že by jim vadilo, kdyby vyučující v mateřské škole, 

kterou navštěvuje jejich dítě, nějak negativně komentovali/y, kdyby si jejich dítě vybralo 

hračku netradiční pro jeho gender. Zda by tomu tak ale skutečně bylo lze jen těžko soudit 

vzhledem k faktu, že ani jedna z nich takovou situaci ještě nikdy nemusela řešit. 

3.2.1.6 Hračky a hra

V teoretické části bylo zmíněno, že v předškolním období je hra pro děti velmi 

důležitá, je velmi intenzivní a má velký vliv na socializaci dětí. Děti v předškolním věku 

dávají přednost věcem, které jsou typicky spojované s jejich genderem, například právě 

hračkám. Jedna z otázek rozhovoru se snažila zjistit, zda děti aktérek vyhledávají právě 

hračky spojované s jejich genderem, či zda jejich volba někdy padne i na nějakou 

genderově nestereotypní hračku. 

V této kapitole budu vycházet mimo jiné z její propojenosti s kategorií genderových 

aspektů, ale i ze vzájemného vztahu s jinými kategoriemi, které budou jmenované níže. 

3.2.1.6.1 Preference hraček v domácím prostředí 

Kódy: výběr genderově stereotypních hraček, podstrčení, genderově nestereotypní

hračky, tvořivé hračky, odchylka od normálu, zbytečnost hraček, naprogramování dětí. 

Výběr hraček ze strany dítěte může být a podle mého názoru bez pochyby je 

v domácím prostředí ovlivněn nejen osobností dítěte, ale i výchovnými postupy v rodině 

aplikovanými a tím, jak rodina funguje a jaká zastává přesvědčení. Všechny uvedené 

faktory byly ve výzkumu samostatnou analytickou kategorií. Vliv výchovných postupů 

zmiňují i Renzetti a Curran, když uvádějí, že děti již ve věku jednoho roku upřednostňují

genderově stereotypní hračky, tuto preferenci však mohli ovlivnit jejich rodiče výchovou 
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v ještě útlejším věku (Renzetti, Curran, 2003). Výpovědi několika aktérek korespondují 

s tímto tvrzením. Jako jeden případ za všechny uvedu prohlášení Martiny: 

„Pro mě to je taky jako otázka, proč si ty holčičky jako vybíraj ty panenky, nebo 

jestli to je jako tím, že vlastně aniž by si o to začaly říkat, že jim začneme ty hračky kupovat 

takový a ony pak už v tom jenom jako že vlastně jedou. V tom, co jsme jim podstrčili jako 

první, jo. Že prostě když má medvídek růžovou mašli, tak ho tomu chlapečkovi nemůžu dát. 

A to ale je v nás, že jo, a velice rychle se to jako, že jo (…), že prostě přijmou všechno, co 

jim jako předkládáme, jako že to je ta norma, jo. Takže bych jako řekla, že tohle je asi 

někde tam, jo, že vlastně jakoby holčičce koupíme růžový chrastítko a klukovi modrý. A pak 

jim koupíme tu panenku anebo to autíčko.“ (Martina) 

Janošová uvádí celý seznam her a aktivit, které jsou předmětem zájmu dívek a 

chlapců. Zatímco dívky si rády hrají s panenkami a jejich příslušenstvím, výtvarnými 

pomůckami, dětskými telefony, rády se oblékají a parádí, nebo napodobují různé domácí 

práce, chlapci preferují při hře dopravní prostředky, stavebnice, figurky dinosaurů a jiných 

zvířat, napodobeniny fiktivních televizních hrdinů a atrapy zbraní, nebo napodobují nějaké 

zaměstnání (Janošová, 2008). Z výpovědí aktérek vyplývá, že preferenci hraček u dětí 

nelze takto generalizovat. Ve výpovědích aktérek sice dominuje tvrzení, že jejich děti si 

pro svou hru vybírají genderově stereotypní hračky. Nejčastěji jsou to ty, které uvádí i 

Janošová ve svém rozdělení, tzn. u dívek panenky, u chlapců auta a stavebnice. To 

demonstrují následující výpovědi Ivany a Simony:

Sabina ta je panenková. (Ivana)  

Tomáš? No, Tomáš ty auta, ten si vyhledává vždycky jako hodně ty auta, traktory, 

nebo snad nějaký letadla jsme tam našli po Marťovi, (…) pak jsme dostali nějaký pásový 

rypadlo dřevěný (…) (Simona) 

Zároveň ale téměř každá z aktérek popisuje situaci, kdy si jejich dítě rádo hrálo 

s hračkou, která pro jeho gender typická není, nebo se věnovalo činnosti typické spíše pro 

opačný gender. Zdeny syn Tadeáš se rád věnuje tvůrčím věcem, i když tato činnost je 

typická podle Janošové spíše pro dívky. Martiny dcera si hraje nejčastěji s figurkami 

koníků, které podle Janošové preferují chlapci. Ivana i přesto, že má dvě dcery, má dva 

naprosto odlišné typy dětí. Zatímco její mladší dcera Sabina je, jak Ivana uvádí, šatičková

a panenková, starší dcera Petra vůbec nevyhledává hračky, které jsou stereotypně určeny 

dívkám. 

Ojedinělým případem v souboru je aktérka Helena. Ačkoli i její děti měly nějaké 

klasické hračky, Helena brzy zjistila, že jediné hračky, které mají smysl a které baví její 
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dceru, jsou tvořivé, rukodělné a kreativní věci. Podle Heleny (ale i Kamily) jsou těmi 

nejlepšími hračkami ty, které nás vlastně nic nestojí. Helena zastává názor, že děti hračky 

k životu nepotřebují:

Jo, že tohle si myslím, že je svět, který vymysleli dospělí, aby měli od těch dětí pokoj, 

nebo to je jejich seberealizace těch návrhářů a těch výrobců a byznys, ale že to fakt není, 

že by ty děti všechny tyhle úžasný důmyslný hračky potřebovaly. Že by se úplně krásně 

obešly a daleko líp bez nich (…), že ty děti na to vlastně naprogramujeme, naučíme my. 

(Helena)

Toto Helenino tvrzení koresponduje s přesvědčením M. Montessori, která tvrdila, že 

„v životě dítěte je hraní něčím nepříliš důležitým, něčím, k čemu se uchyluje, když nemá 

možnost dělat něco lepšího“ (Montessori, 2012: 104). Podle Heleny je nadměrná závislost 

na hračkách odchylkou od normálu:

To jako věřím tomu, že děti, kdyby jako měly tu možnost, tak by fakt jako to ježdění 

s autíčkem tolik nepotřebovaly, jo, že to je zase nějaká jako odchylka od normálu, jo, když 

jsou ty děti enormně závislý na nějakých svých hračkách, který si potřebují přinést 

z domova a potřebujou s nima bejt, jo. (Helena)

Zde opět nacházíme shodu s myšlenkou M. Montessori, která uvádí, že přehnaný 

zájem o hraní diagnostikují psychoanalytici jako úchylku, které se říká „duševní únik“

(Montessori, 2012).

V domácím prostředí děti používají nejen ty hračky, které jsou určené jejich genderu, 

ale i hračky považované za náležící genderu opačnému. To může být bezpochyby 

ovlivněno tím, zda tyto hračky mají k dispozici, případně zda jsou již ve věku, kdy si samy

mohou vybrat, jakou hračku by si přály. Některé z aktérek potvrzují, že na výběr hraček ze 

strany dětí mají vliv samotní rodiče, které jim různé typy hraček nabízejí, možná bychom 

mohli i použít slovo podsouvají. Od raného věku jsou děti pod tímto vlivem svého okolí, 

což se promítá do jejich volby v následujících letech života. 

3.2.1.6.2 Genderově nestereotypní hračky z pohledu rodičů 

Použité kódy: podpora hraní s genderově nestereotypní hračkou, vyrovnávání, 

nerespektování rozhodnutí ze strany rodiny, názor partnera, menší tolerance u chlapců, 

dětské rozlišování na „holčičí“ a „klučičí“, zakódovanost, archetypy.

V této podkategorii bych ráda zjistila, jak se aktérky staví k výběru genderově 

nestereotypní hračky ze strany jejich dětí. 
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Všechny aktérky shodně uvádějí, že pokud jejich dcera projevila přání mít nějakou 

genderově nestereotypní hračku, ani aktérka ani její partner neměli problém jí takovou 

hračku koupit. Dvě z aktérek dokonce uvádějí, že dcerám takovou hračku koupily, aniž by 

si jí ony samy přály. Z výpovědi Šárky je zřejmé, že iniciátory nákupu genderově 

nestereotypní hračky bývají často otcové, čímž potvrzuje, že otcové své dcery aktivně 

podporují v překračování genderových stereotypů co do výběru hraček. Aktérka Kamila

též uvádí, že s partnerem kupují svým dcerám hračky netypické pro jejich gender:

(…) moje rodina je taková hodně jakože kupovat ty největší kýče, takže se to jakoby 

snažím nějak tak podvědomě vyrovnávat jo jako, že vím, že prostě Elišce se k Vánocům 

koupí barbína, tak já se snažím prostě, tak koupím garáž, víš, nebo něco, že prostě se to 

snažím, možná někdy až vyhroceně jakoby vyrovnávat. (Kamila)

Z Kamilina příběhu je patrné, že i ohledně hraček musíme vyjednávat s rodinou a 

obhájit si svá vlastní rozhodnutí. Kamila pokračuje:

(…) vlastně ta rodina nerespektuje to moje rozhodnutí, to není vyloženě, že bych 

Elišce chtěla cpát klučičí hračky, ale zároveň když už má ty prostě echt, jako extra holčičí, 

takže spíš jako se snažím to jako vyrovnat na tu druhou stranu (…) (Kamila)

Nejsilněji preference genderově nestereotypních hraček zaznívá v příběhu Ivany. 

Jejich starší dcera Petra vůbec nevyhledává dívčí hračky. Podle Ivany žije v klučičím 

světě. Ani Ivana, ani její manžel s tím nemají problém a aktivně jí tyto hračky pořizují. 

Ta má prostě roboty, autíčka, vláčky. Nic jinýho jí nezajímá a nic jinýho jí ani 

nevnucujeme. No a teď ty rytířský a pirátský věci, no. (Ivana)

Ivanin příběh je v celkovém souboru ojedinělý. Jiná z aktérek neuvedla případ, kdy 

by si její dítě hrálo opravdu jen s hračkami stereotypně považovanými za náležící 

opačnému genderu, než jakého je ono samo.

Co se týče chlapců, všechny aktérky mající syny uvedly, že pokud si jejich syn 

vybral ke hře genderově nestereotypní hračku, nechaly ho, aby si s ní hrál. Podobně ani 

jejich partner na tom neviděl nic špatného. Ani jedna z nich však neuvádí, že by si jejich 

syn někdy přímo přál něco netypického pro jeho gender. Svou výpovědí se od ostatních 

aktérek liší Zdena:

Jako kdyby tu panenku fakt jako česal a oblíkal do těch šatiček jako že, tak by mi to 

asi přišlo divný, ale v první chvíli bych to neřešila. Kdyby to asi, kdyby to bylo opakovaně, 

tak pak už bych mu řekla: „Hele Tádi a proč to děláš, proč tu panenku furt češeš?“ Kdyby 

to udělal jednou, tak bych to asi neřešila, ale kdyby to pak opakovaně dělal, tak by mi to 

asi přišlo divný. (Zdena) 
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Ani Zdeně, ani jejímu partnerovi by se nelíbilo, kdyby si jejich syn s nějakou 

genderově nestereotypní hračkou dlouhodoběji hrál. Zdena také uvádí, že její pětiletý syn 

už sám rozlišuje, co je holčičí a co klučičí:

Táďa to rozlišuje. Ty holčičí hračky, když jsou to nějaký takový, v kinder vajíčku měl 

nějakou panenku: „No, to nechci, to je holčičí.“, víš, automaticky a hned to strčil Aličce, 

ona tam zrovna měla motorku, tak jí sebral tu motorku. A já mu říkám: „Ale Táďo, ta 

motorka byla Aličky.“, „Ne, to je klučičí, tu chci já.“, víš jako, neřešil prostě, motorka je 

pro kluky, panenka je pro holky, vyměnil to a neřešil to, že to tam měl každej jinak. (Zdena) 

Je pravdou, že chlapci a dívky si vybírají hračky typické pro jejich gender. 

V teoretické části této práce bylo uvedeno Lippovo vysvětlení tohoto faktu: „Možná 

chlapcům a dívkám nabízíme na hraní odlišné typy hraček již od narození a děti jsou 

posilovány (odměňovány) v tom, aby si hrály s pohlavně adekvátními hračkami, a 

odrazujeme je tak, či dokonce trestáme za to, když si hrají s pohlavně neadekvátními 

hračkami.“ (Lippa, 2009: 226). To možná byl i případ Zdenina syna. Naopak Martinin 

názor je v rozporu s tím Lippovým. Martina se totiž domnívá, že některé věci v sobě mají 

děti zakódované a není možné je ovlivnit. Zatímco její první syn byl vnějším prostředím 

silně ovlivněn a byl zahrnován auty a podobnými „chlapeckými“ hračkami, ostatní děti už 

měly přístup k oběma druhům hraček. Martina tuto situaci popisuje následovně:

Verča a Jonáš měli přístup jako k oběma typům hraček a taky se vymezili jako do 

toho, jako archetyp holčička a chlapeček, (…) on jede v legu a buduje (…), nebo bojujou, 

nebo prostě něco takovýho a Verča když občas se k nim chce přidat, tak se jako umí přidat 

do tý hry, ale většinou tam jako hraje nějakou princeznu, o kterou se bojuje, nebo nějakou 

holku, co tam vaří, nebo jako někoho a určujou si to jako samy. I v tý hře si to tak jako 

stereotypně rozdělej. (Martina) 

Stejně tak aktérka Helena uvádí, že když se jim narodil syn, domluvili se 

s manželem, že to nebudou přehánět s kupováním aut a už vůbec ne pistolí, že to je něco, 

s čím nesouhlasí. I přesto si však podle jejích slov jejich syn sám našetřil peníze a 

v určitém věku si tajně koupil maketu pistole. Domnívám se, že jak případ Martiny, tak 

Heleny se odehrál v době, kdy už na děti nepůsobila jen rodina, ale kdy už byly ovlivněny 

tlakem vrstevníků a vrstevnic, který bezpochyby mohl mít vliv na jejich genderově 

stereotypní volby. 

Tolerance k překračování genderových stereotypů je u dívek vyšší i v případě hraček. 

Pokud si dívky ke hře vyberou hračku, která bývá stereotypně považována za náležící 

opačnému pohlaví, většinou je toto ze strany rodičů bez problémů přijímáno, mnohdy 
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dokonce i podporováno. Chlapci to tak jednoduché jako dívky nemají. Z výše uvedeného 

je patrné, že u chlapců není překračování hranic jejich genderu při výběru hraček až tak 

výrazné a časté jako u dívek. To je bezpochyby ovlivněno nižší mírou tolerance ze strany 

rodičů, především otců. To dokazují i jiné výzkumy. Např. Janošová cituje Witt popisující 

situaci, kdy otcové odmítavě reagovali, když si jejich syn vybral hračku stereotypně 

považovanou za dívčí (Witt, 1997, dle Janošová, 2008). Chlapci jsou již od velmi útlého 

věku často hlídáni, aby dostáli charakteristikám svého genderu a pokud možno 

nepřekračovali jeho hranice. To vede k tomu, že se potom více hlídají při výběru hraček a 

zdánlivě sami od sebe se vymezují vůči tomu, že je považováno za dívčí/ženské. 

3.2.1.6.3 Genderovanost třídy MŠ

Kódy: genderovanost tříd mateřských škol.

Genderovanost tříd je možné posuzovat pouze u klasických mateřských škol. 

Montessori mateřské školy nedisponují klasickými hračkami, které by se daly stereotypně 

rozdělit na chlapecké a dívčí. 

Všechny aktérky, které mají své děti v klasických mateřských školách, uvádějí, že 

jsou třídy těchto škol genderované. Jako jeden příklad za všechny uvádím výrok Šárky:

Asi jako bych řekla, že na jedný straně je pro kluky a na druhý pro holky. (Šárka)

Zdena se domnívá, že prostor třídy, kam chodí její syn, genderovaný není. Z jejího 

popisu ale soudím, že se i zde „klučičí“ a „holčičí“ zóny nacházejí:

(…) potom mají druhou místnost a tam mají jako velký prostor a v jednom, ve dvou 

rozích mají tu poštu a tu kuchyňku a v druhým rohu mají taky takový jako sezení, že tam 

mají takový gaučíčky a nějaký takový ty holčičkovský věci a v druhým rohu mají krabice 

s těma různejma stavebnicema. (Zdena) 

Ačkoli to některé aktérky explicitně neuvádějí, je zřejmé, že ve všech případech je 

prostor třídy klasické mateřské školy genderován a tudíž vyzývá děti k tvorbě 

stejnopohlavních skupinek. 

3.2.1.6.4 Hračky a hry v MŠ

Kódy: klasické hračky, tvořivější hračky, absence hraček jako pozitivum, očekávání 

od MŠ, Montessori pomůcky. 

Aktérky konkrétně zmiňovaly, jakými hračkami jimi vybraná mateřská škola 

disponuje. Výčet byl následující: kočárek, panenky, kuchyňka, nádobíčko, kola, odrážedla, 

plyšové hračky, autíčka, hračky na písek, dřevěné hračky, farma, puzzle, prodavačský pult, 
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pošta, číselné vkládačky, stavebnice, lego, geomag, technické věci, pomůcky umožňující 

dětem pracovat podle jejich schopností, pomůcky podporující sebeobsluhu, pomůcky pro 

trénink praktického života, pomůcky na učení čtení a psaní, pomůcky pro posílení 

sebevědomí dětí, smyslové pomůcky, pomůcky motivující děti k učení, pomůcky, na 

kterých se děti učí nové informace nebo si opakují již nabyté informace. 

Ve vybavení mateřských škol jsou značné rozdíly, což je dáno i jejich koncepcí. 

Zatímco Montessori mateřské školy nedisponují klasickými hračkami, klasické mateřské 

školy naopak nabízejí především tento typ hraček. Všechny aktérky, jejichž děti navštěvují 

klasické mateřské školy, toto potvrzují. Pro ilustraci uvádím výrok Kamily: 

Mě to přijde, že jsou to vlastně takový ty, jakoby ty klasický, nebo ty běžný hračky, že 

v tom nevidím jako něco, že to fakt jakoby jen si pohrát a není to právě, není to nic jakoby 

tvořivýho. (Kamila)

Kamila má srovnání s mateřskou školou s prvky Montessori, kde s vybavením byla 

spokojená více: 

(…) v tý Montessori školce, to se mi líbilo, že měli takový ty hračky jakoby tvořivější, 

je tak jakoby asi i větší prostor projevovat se nějak jakoby kreativně, že tam nebyly ty 

klasický hračky, tak to mě jako vyhovovalo víc (…) (Kamila)

Již bylo zmíněno, že v Montessori mateřských školách ve většině případů nejsou 

klasické hračky. Absenci hraček považuje Martina za pozitivní:

(…) proto mi právě Montessori přijde tak super, že jim nenabízí ty jednoznačně 

klučičí a holčičí věci. (Martina)

Z Martininy výpovědi je patrná propojenost s kategorií genderových aspektů. 

Martina je ráda, že místo klasických hraček její děti přišly v mateřské škole do styku 

s pomůckami, které jim umožnily se něco naučit, rozvíjet se.

Aktérky, které pro své děti vybraly Montessori mateřskou školu, shodně uvádějí, že 

jejich dětem mateřská škola nabízí jednak aktivity praktického života, na kterých si děti 

trénují a zdokonalují sebeobsluhu a jemnou motoriku, dále smyslový materiál, na kterém 

děti poznávají různé věci, dále pomůcky, které učí děti číslice a písmena a v neposlední 

řadě jazykový materiál, ze kterého děti získávají nové informace a utřiďují si již nabyté 

poznatky. 

 Výběr hraček v MŠ ze strany dětí

Použité kódy: preference genderově stereotypních hraček, genderově nestereotypní 

volby, technické zaměření chlapců. 
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Řekla bych, že v mateřské škole může být výběr hraček ze strany dětí ještě 

stereotypnější než v domácím prostředí, protože děti vnímají tlak vrstevnické skupiny. 

Aktérky však tuto mou domněnku vyvrací. Výroky o genderově stereotypní preferenci 

hraček u dětí v souboru sice převládají, ale ne nějak výrazně. Ačkoli si děti vybírají hračky 

určené pro jejich gender, není výjimkou, že si ke hře vyberou i hračku, která je určena

genderu opačnému. 

Zdena se domnívá, že si její syn v mateřské škole nejraději hraje se stavebnicemi, 

což by bylo také v souladu s výše uvedeným výčtem Janošové. Zdeny syn však uvádí, že si 

hraje v poště a v kuchyňce, což jsou hračky poměrně netypické pro jeho gender. 

Genderově nestereotypní hračky (dle slov Simony) preferovala v mateřské škole i 

Simonina nejstarší dcera Zuzana. Genderovým stereotypům se zcela vymyká Ivanina dcera 

Petra, jak již bylo zmíněno:

Moje dítě si nechce hrát panenkama, Petruška nikdy nemusela panenky, ani barbíny, 

ona prostě je v klučičím světě a já jí tak hodlám nechat, když tam chce bejt. (Ivana)

V případě Montessori mateřských škol není možno uvést, s jakými hračkami si hraje 

dítě nejraději. Přesto jsem se i aktérek, které mají děti v tomto typu mateřských škol, ptala, 

s čím si jejich děti nejraději hrají, nebo lépe řečeno pracují. Martina uvedla, že Šimon byl 

odmalička vědecký typ, zajímal ho vesmír, Veronika je orientovaná sociálně, zaměřená na 

vztahy a disponuje dobrými organizačními schopnostmi a Jonáš se například v mateřské 

škole naučil číst a psát, což mu dodalo sebevědomí. Helenin syn Mikuláš, který chodil do 

Montessori mateřské školy, měl rád technické věci. Výroky Martiny a Heleny 

korespondují s tvrzením Janošové, že chlapci preferují technické hračky (Janošová, 2008).

Děti v Montessori mateřských školách pracují s genderově neutrálními pomůckami. 

Dokonce si v rámci programu těchto mateřských škol vyzkouší i činnosti, které bývají 

stereotypně považovány za náležící opačnému genderu (chlapci např, vaření a dívky 

činnosti v dílně). Přesto však z výzkumu vyplývá, že i u těchto dětí se vyskytují projevy 

genderově stereotypního chování. To, že jsou chlapci zaměřeni technicky a dívky 

vztahově, může být ovlivněno působením rodiny a/nebo vrstevnické skupiny mimo 

mateřskou školu, ale i v ní. Ani Montessori mateřská škola totiž není zárukou, že všechny 

děti, které jí navštěvují, přicházejí z rodin uplatňujících genderově senzitivní výchovu. 

Ačkoli by se mohlo zdát, že děti v klasických mateřských školách se zdráhají 

vyzkoušet si hru s hračkou tradičně určenou opačnému genderu, opak je pravdou. Strach 

z reakce vrstevníků a vrstevnic zde není tak výrazný, jak by se dalo předpokládat.
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3.3 Shrnutí výsledků

Všechny aktérky pro své dítě vybíraly mateřskou školu. Kritéria výběru se však liší. 

Z výzkumu vzešlo, že je rozdíl mezi aktérkami, které volí pro své děti klasickou mateřskou 

školu, a těmi, které preferují alternativní typ vzdělávání. Zatímco hlavním kritériem při 

výběru klasické mateřské školy je blízkost bydlišti, u alternativních mateřských škol, 

v tomto případě u Montessori mateřských škol, je faktorů hrajících roli v procesu volby 

hned několik. Výběr mateřské školy je znakem aktivního rodičovství. Aktérky, které si 

aktivně vyhledávají informace o možných typech vzdělávání, analyzují dostupné možnosti 

a v konečné fázi vybírají pro své dítě/děti takovou mateřskou školu, která nejvíce odpovídá 

jejich přáním, očekáváním, případně která je svým programem a/nebo přístupem 

vyučujících nejvíce podobná výchovnému stylu, který ony samy aplikují i v domácím 

prostředí, takto činí ve snaze být svým dětem dobrými rodiči, ačkoli to explicitně 

nezmiňují. Proto je pro ně výběr té správné mateřské školy důležitý. 

Genderové aspekty nepatří mezi faktory, které by byly pro výběr mateřské školy 

stěžejní. Žádná z aktérek explicitně neuvedla, že by od mateřské školy očekávala 

směřování k rovnosti. I přesto mohou genderové aspekty výběr mateřské školy ovlivnit, a 

to nejen u aktérek vybírajících alternativní směr vzdělávání, ale i u těch, které preferují 

tradiční školský systém. Aktérky, které přenášejí genderové stereotypy a očekávají od 

svých dětí chování odpovídající jejich genderu, častěji vybírají klasické mateřské školy. 

Naopak ty aktérky, které jsou tolerantnější k překračování genderových stereotypů u svých 

dětí a které v různé míře ve svém působení na dítě uplatňují prvky genderově citlivé 

výchovy, vidí jako lepší vzdělávací možnost pro své dítě/děti právě alternativní školy. 

Aktérky, které pro své dítě/děti zvolily klasickou mateřskou školu, mají celou řadu 

důvodů, proč jim alternativní směry vzdělávání nepřipadají vhodné pro jejich dítě/děti. 

Zaznívají témata jako přílišná svoboda a volnost dětí, jiný životní styl a výchovný model 

v rodinách těch dětí, které takové školy navštěvují, ale např. i selekce dětí na základě 

příjmu rodičů. Naopak matky dětí z Montessori mateřských škol zmiňují jako hlavní 

nedostatek klasických mateřských škol nesoulad mezi nastavením a fungováním jejich 

rodin a komunikací a přístupem vyučujících v těchto mateřských školách.

Z výzkumu vyplynulo, že zatímco v rodinách většiny aktérek majících dcery je ze 

strany rodičů tolerance a mnohdy i vůle k překračování jejich genderové role, rodiny 

s chlapci povětšinou naopak hlídají, aby se jejich synové chovali v souladu se svým 
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genderem a nepřekračovali jeho hranice. Případné vystoupení z těchto hranic bývá 

hodnoceno ze strany rodičů negativně. U dívek tento jev není až tak markantní. 

Překračování hranic jejich genderu je více tolerováno a v některých ohledech i aktivně 

podporováno ze strany rodičů. Ačkoli výchovný model, který některé aktérky popisují jako 

sobě vlastní, v sobě nese znaky genderově senzitivní výchovy, lze jen těžko soudit, zda se 

v daných případech skutečně jedná o genderově senzitivní výchovu, či zda jde spíše o větší 

míru tolerance k překračování hranic genderu u jejich dětí z důvodu, že se v jejich případě 

jedná o dcery - dívky. 

Vyvodíme-li závěr, že některé z aktérek aplikují prvky genderově citlivé výchovy, 

musíme poznamenat, že se převážně jedná o jakési pasivní uplatňování. Aktérky (a v různé 

míře i jejich partneři) nechávají své děti překračovat hranice jejich genderu, dovolí jim 

vyzkoušet si činnosti pro ně genderově nestereotypní, ale podnět k tomuto jednání vždy 

vychází z dítěte. Rodiče dítě aktivně nevybízí k tomu, aby si vyzkoušelo něco, co bývá 

spojováno s genderem opačným, aby zakusilo, jaké klady může ta či ona role mít. Nejsou 

tedy aktivními iniciátory a iniciátorkami genderové změny. Ačkoli některé aktérky 

v rozhovorech zmiňovaly (především tedy matky dívek), že by vítaly, kdyby jejich dcery 

nebyly až tolik „holčičí“ a kdyby více inklinovaly k „chlapeckým“ aktivitám a projevům 

chování, samy tuto změnu nijak aktivně nepodněcují, nejsou jim příkladem, spíše 

očekávají, že se změnou přijde dítě samo. Z provedených rozhovorů soudím, že kromě 

nákupu genderově nestereotypních hraček dívkám – dcerám dotazované aktérky žádným 

způsobem neusilují o změnu tradičního genderového uspořádání a nijak aktivně jí 

neiniciují. 

Výše zmíněné prvky genderově citlivé výchovy neuplatňují aktérky výzkumu 

vědomě. Pouze jedna z aktérek se snaží svým dětem svou výchovou ukázat, že omezení, 

která je v životě potkají, se většinou dají překonat a že by si neměly upírat něco jen proto, 

že jsou chlapci/dívka. Tato aktérka také jako jediná explicitně zmiňuje, že na mateřské 

škole, kterou vybrala pro své děti, oceňuje genderovou neutrálnost nabízených pomůcek, 

jak bude uvedeno níže. Směrem k mateřské škole a jejímu výběru však oblast genderu 

nezohledňuje, nebo určitě ne jako hlavní kritérium výběru. Důvodem je to, že při výběru 

mateřské školy považovala za důležitější jiná kritéria, která prvořadě zohledňovala. 

Genderová socializace fungující na principu posilování genderových očekávání může 

probíhat i v rodinách, které se domnívají, že se snaží o narušování genderových stereotypů 

a jejich nepřenášení na své děti. Tyto aktérky nereflektují své působení na dítě a domnívají 

se, že chování jejich dítěte je v souladu s jejich genderem proto, že je vnitřně zakódované a 
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tudíž nelze ovlivnit zvnějšku. To, že si aktérky neuvědomují své působení na dítě, může 

znamenat i to, že si neuvědomují právě ani svůj možný vliv na změnu jeho chování. 

Naopak v jednom případě se setkáváme s tím, že aktérka uplatňující genderově senzitivní 

výchovu uvádí, že chtěla svou výchovou ve svém synovi posilovat typicky mužské znaky a 

vlastnosti, aby v životě lépe obstál. 

Často pracuji s pojmem genderové stereotypy. Povědomí o genderových 

stereotypech se u jednotlivých aktérek liší. Ve výzkumném vzorku se setkáváme 

s aktérkami, které vědí, co to genderové stereotypy jsou a některé z nich se dokonce 

aktivně snaží vyvarovat jejich přenášení, v menší míře se pokouší o jejich nabourávání. 

Druhou skupinou jsou aktérky, které pojem genderové stereotypy neznají. To však nutně 

nemusí znamenat to, že je všechny bez rozdílu přenášejí. Některé se, bez jakékoli 

teoretické znalosti této problematiky, naprosto instinktivně snaží tyto stereotypy 

nepřenášet. 

Ačkoli se očekávání aktérek vůči chlapcům a dívkám liší, na výběr mateřské školy 

však tento fakt zřejmě nemá vliv. Ačkoli by se dalo očekávat, že genderově senzitivní 

aktérky budou více inklinovat k výběru Montessori mateřských škol, které jsou typické 

svou genderovou neutralitou, setkáváme se s tím, že tuto mateřskou školu pro své děti 

vybrala i aktérka, v jejíž rodině k přenášení genderových stereotypů dochází a ona sama se 

na něm podílí. Vysvětlení této situace může být dvojí. Prvním důvodem může být to, že 

aktérka sama si neuvědomuje, že je aktivní přenašečkou genderových stereotypů a že její 

očekávání vůči jejím dětem se různí s ohledem na jejich pohlaví. Druhé vysvětlení souvisí 

s tím, že při výběru mateřské školy aktérka primárně zvažuje jiná kritéria a genderové 

rovnosti nevěnuje při procesu volby žádný význam. Nelze tedy generalizovat, že 

genderově neutrální mateřské školy pro své dítě nezvolí aktérky s genderově stereotypním 

nastavením. Stejně tak z výsledků analýzy nelze vyvodit jednoznačnou odpověď na otázku, 

zda genderovou neutralitu mateřské školy více oceňují rodiče chlapců nebo dívek. 

Explicitně se o genderové neutralitě jakožto kladu mateřské školy zmiňuje pouze jedna 

z aktérek. 

Absence důležitosti genderové rovnosti může mít vliv nejen na výběr mateřské 

školy, ale i na její následné posuzování a hodnocení. Aktérky, které nereflektují 

genderovou rovnost, si nemusejí všimnout ani přenášení genderových stereotypů ze strany 

vyučujících, jejich posilování genderových očekávání u dětí, rozdílné komunikace 

s chlapci a s dívkami a/nebo genderově stereotypních hraček a pomůcek, které mateřská 

škola dětem nabízí. Tyto aktérky s největší pravděpodobností nijak nezvažují ani podobu 
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genderové socializace v mateřské škole. Většina aktérek při výběru mateřské školy pro své 

dítě nezohledňovala, jakým způsobem jsou děti ve vybraných mateřských školách 

socializovány a jak nabídka hraček může genderovou socializaci jejich dítěte/dětí ovlivnit. 

Pouze jedna z aktérek v rozhovoru uvedla, že se jí na mateřské škole, kterou pro své děti 

vybrala, líbí to, že disponuje genderově neutrálními hračkami, resp. pomůckami, které není 

možné dělit na dívčí a chlapecké. Tento fakt se jí líbí především proto, že pomáhá 

předcházet předčasnému dělení chlapců a dívek do stejnopohlavních skupinek a naopak 

podporuje to, aby si jak dívky, tak chlapci vyzkoušeli všechny činnosti a aktivity, které jim 

mateřské škola nabízí a nevolili jen podle toho, zda je jimi volená činnost v souladu 

s jejich genderem. Při samotné volbě mateřské školy však toto kritérium nebylo pro 

aktérku důležité. Spíš než to, že jsou pomůcky nabízené mateřskou školou genderově 

neutrální, ocenila fakt, že se na těchto pomůckách mohou její děti něco nového naučit. 

Opakovaně a v různých rovinách se ve výzkumu objevuje slovo svoboda. Ve většině 

případů se ovšem nejedná o svobodu bez hranic, o svobodu, která je způsobena absencí 

zřetelného výchovného působení. Svoboda, kterou mnoho aktérek zmiňuje, vychází 

z výchovného modelu, který tyto aktérky používají. Nejde o liberální přístup, ve kterém je 

vše dovoleno, ale o demokratický výchovný styl, který je postavený na jasně stanovaných 

pravidlech a hranicích, které ovšem vytvářejí rodiče ve spolupráci s dětmi. Děti v závislosti 

na svém věku mohou rozhodovat o určitých věcech, za tato rozhodnutí ale také nesou 

zodpovědnost. S touto svobodou jsou spjaty i genderově pestré projevy. Dalo by se 

shrnout, že aktérky uplatňující tento výchovný model jsou více tolerantní ke genderově 

nestereotypním projevům u svých dětí (i když také ne vždy). I zde platí, že svoboda 

v genderově nestereotypních projevech je více dopřána dívkám než chlapcům. Podle mého 

názoru však k tomu, aby se děti vyvázaly z genderových stereotypů, nestačí pouze pasivně 

přijímat jejich chování, nýbrž aktivně děti ke genderově pestrým projevům směřovat a 

nabízet jim rozličné aktivity, které jim budou při vyvazování z genderových stereotypů 

nápomocny. 

U chlapců bývá častěji než u dívek podporována a zdůrazňována jejich autonomie a 

nezávislost. Dalo by se předpokládat, že právě rodiče chlapců budou chtít, aby požadavek 

větší svobody a individualizace přístupu podporující výše zmíněné atributy naplňovala i 

mateřská škola, kterou pro své dítě/děti zvolí. Můj výzkum však tento předpoklad 

nepotvrdil. Ze zjištěných údajů nevyplývá, že by Montessori mateřské školy, které dávají 

dětem prostor stát se samostatnými a nezávislými, častěji volili rodiče chlapců. Spíše lze 
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shrnout, že Montessori mateřské školy volí matky uplatňující výše popsaný demokratický, 

či partnerský výchovný model, se všemi jeho specifiky, genderová nevyjímaje. 

Závěrem této kapitoly bych se ráda zmínila o limitech mého výzkumu. Ačkoli jsem 

se o to snažila, nedokážu posoudit, zda se mi za každých okolností povedlo být nestrannou 

a objektivní. Jak jsem uvedla již v úvodu této práce, Montessori pedagogika je mi blízká a 

jsem její příznivkyní. To mohlo v některých případech ovlivnit má vyjádření 

v rozhovorech a následná hodnocení. Jako další nedostatek své práce vnímám fakt, že jsem 

se v některých rozhovorech respondentek nedostatečně doptávala. Posledním limitem, 

který já sama vnímám, je nepoměr mezi počtem chlapců – synů a dívek – dcer u aktérek. 

Zatímco dívek – dcer bylo jedenáct, chlapců – synů pouze šest. Tento fakt mohl zkreslit 

výsledky zejména v genderových otázkách, konkrétně u otázky genderově senzitivní 

výchovy. To, co může vypadat jako genderově citlivá výchova, může být ve skutečnosti 

pouze vyšší tolerancí ke genderově nestereotypním projevům u dívek. 
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4 ZÁVĚR

V mé práci se propojují dvě témata, a to volba mateřské školy a genderová otázka. 

Cílem této práce bylo zjistit, na základě jakých kritérií aktérky vybírají mateřskou školu 

pro své dítě/děti a zda jedním z kritérií výběru může být i forma genderové socializace 

v mateřské škole či genderová neutralita mateřské školy. V této souvislosti jsem se kromě 

klasických mateřských škol zaměřila i na alternativní mateřské školy, konkrétně na 

Montessori mateřské školy. Tyto mateřské školy jsem vybrala proto, že se z hlediska 

nabízených aktivit a pomůcek („hraček“) v různé míře vyznačují genderovou neutralitou. 

V rámci výzkumu jsem provedla rozhovory se sedmi ženami – matkami, z nichž jsem 

chtěla zjistit, dle jakých kritérií volily mateřskou školu ony. Mimo jiné jsem se snažila ve 

výpovědích aktérek najít případnou provázanost volby mateřské školy s dalšími aspekty 

jako je například výchovný model nebo genderová ne/stereotypnost rodiny. Na základě 

stanovených cílů jsem formulovala tři výzkumné otázky. Odpovědi na ně jsou 

formulovány v kapitole Shrnutí výsledků. 

Dalo by se shrnout, že kritéria výběru mateřské školy jsou konkrétnější a obsáhlejší u 

aktérek, které vybírají alternativní mateřskou školu. V rodinách většiny aktérek probíhá 

genderová socializace dítěte tradičním způsobem, tzn. podle zaběhnutých genderových 

stereotypů, které rodiče dále přenášejí na své děti. To může být i důvodem, proč aktérky 

příliš (či téměř vůbec) nezohledňují formu genderové socializace v mateřské škole při 

jejím výběru. Tolerance k překračování genderových stereotypů je dle očekávání vyšší u 

dívek než u chlapců. Z dvojice rodičů jsou matky těmi, které jsou otevřenější a 

tolerantnější ke genderově nestereotypním projevům u svých dětí. Výzkum se hodně 

věnuje i tématu hraček, které u dětí předškolního věku mohou vypovídat mnohé o formě 

socializace dítěte, o jeho jednání a genderově ne/stereotypních volbách.  

Tato práce pro mne zajisté nebude jen textem potřebným k ukončení magisterského 

studia. Jak jsem již zmínila v úvodu, Montessori pedagogika je téma, o které se již několik 

let zajímám, a studium genderových studií mi pohled na tuto tématiku rozšířilo o další 

rozměr. Provedený výzkum mi otevřel otázku o skutečné a v praxi aplikované genderové 

neutralitě Montessori mateřských škol. Jsou tyto mateřské školy skutečně genderově 

neutrální, nebo mají stále ještě na čem pracovat, aby tomuto označení skutečně dostály? 

Skutečnou genderovou neutralitou Montessori mateřských škol by se mohl zabývat některý 

z dalších výzkumů.  
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