
PŘÍLOHY 
 

Příloha č. I 
 

Esencialismus (biologický determinismus) vs. sociální konstruktivismus 

Na to, jak gender vzniká, existuje celá řada názorů a při výkladu vzniku a vývoje genderu můžeme 

vycházet z několika možných teorií. Ráda bych alespoň ve stručnosti zmínila dva názorové protipóly, a to 

biologický determinismus a sociální konstruktivismus. 

O těchto dvou teoriích vzniku genderu se dočteme snad v každé publikaci, která se problematice 

genderu věnuje. Strnadlová uvádí, že „podle biologického determinismu jsou muži a ženy biologicky rozdílní, 

mají rozdílná těla, proto mají i rozdílné postavení ve společnosti“ (Strnadlová, 2012: 7). Biologický 

determinismus je krajní podobou esencialismu. Tyto směry vycházejí z přesvědčení, že rozdíly mezi muži a 

ženami jsou vrozené, biologicky podmíněné, a tudíž neměnné. Jak však upozorňuje Pavlík v publikaci 

Smetáčkové, biologický determinismus je v rozporu s antropologickými výzkumy dokládajícími, že vnímání 

genderových rozdílů je v jednotlivých kulturách značně odlišné (Pavlík, 2006). Pavlík dále pokračuje: 

„Zatímco představy o biologickém pohlaví se napříč kulturami více méně nemění, různost genderových 

konstrukcí je ohromující.“ (Pavlík, 2006: 9). Těla mužů a těla žen jsou rozdílná ve stejných aspektech u nás, 

v Africe nebo třeba v Antarktidě. Jaké jsou typicky maskulinní či naopak femininní vlastnosti a co je tradičně 

spojováno s mužskou/ženskou rolí se však v jednotlivých kulturách diametrálně odlišuje. Co v naší společnosti 

může být považováno za pro muže/ženu nevhodné, může být v jiných kulturách od muže/ženy požadováno a 

naopak.  

U Pavlíka (2006) se setkáváme s pojmem „konstrukce“, na němž stojí i teorie sociální konstrukce. Tato 

teorie nám říká, že velký a nesporný vliv na utváření a formování genderu má prostředí, výchova, působení 

rodiny, vrstevníků, vzdělávacích institucí apod. Podle této teorie se gender utváří, je tudíž velmi tvárnou 

kategorií. To potvrzuje i Strnadlová, podle níž jsou ideální ženské a mužské charakteristiky „vytvářeny 

společností a reprodukovány prostřednictvím socializace“ (Strnadlová, 2012: 7-8). Tuto teorii legitimizuje fakt, 

že se gender proměňuje v čase a různí se v jednotlivých kulturách. Pojďme se blíže podívat na to, jak genderová 

socializace probíhá a jak se utváří genderová identita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. II 
 

Pohádky a dětská literatura 

Vágnerová tvrdí, že „pohádky odpovídají typickému způsobu uvažování a prožívání předškolních dětí“; 

pohádkový děj je zjednodušený s jasnými pravidly, kdy dobro nakonec zvítězí nad zlem, má požadovanou 

strukturu a spolehlivý a neměnný řád s jasně definovanými postavami (Vágnerová, 2012: 190).  

Je jistě pravdou, že ve všech pohádkách zvítězí dobro nad zlem a zlo je potrestáno. Přesto, když se sama 

zamyslím nad některými klasickými pohádkami, jako je např. Červená Karkulka nebo třeba Sněhurka (ale i 

mnoho dalších), nejsem si až tolik jistá jejich pozitivním přínosem pro dítě. Číst pohádky se doporučuje dětem 

již od útlého věku. Je však pohádka, v níž vlk sežere hlavní hrdinku i její babičku, nebo taková, kde nevlastní 

matka rozkáže myslivci, aby její nevlastní dceru zabil a přinesl jí její srdce (myslivec to nedokáže, zabije místo 

dívky srnu, jejíž srdce maceše donese), tou nejvhodnější četbou například pro dvouleté dítě?  

Vágnerová dále píše, že pohádky dítěti pomáhají k vymezení jeho identity a uspokojují jeho potřebu 

ztotožnění s hrdinou a také potřebu naděje (všechno nakonec dobře dopadne) (Vágnerová, 2012). Pohádky 

však přispívají i k vymezení genderové identity u dětí. Muži/chlapci a ženy/dívky jsou v nich zobrazováni/y 

v genderově stereotypních rolích a s vlastnostmi tradičně spojovanými s jejich genderem. Pohádky – zejména 

ty klasické – tedy přenášejí a šíří genderové stereotypy. To potvrzuje i Jarkovská, která ve svém textu uvádí, 

že v klasických pohádkách je jen velmi omezená škála typů ženských postav, které jsou často zobrazované 

jako „mírné, nevýrazné a pasivní ženy, které se zaměstnávají pouze svou krásou“ (Jarkovská, 2005: 6). Mužské 

pohádkové postavy Jarkovská popisuje jako aktivní, silné, inteligentní a čestné (Jarkovská, 2005). Podobně se 

vyjadřuje Strnadlová, když píše, že v dětských knížkách jsou polarizovány genderové role, a že zejména 

v klasických pohádkách jsou hlavní hrdinky stereotypně spojovány s krásou, zatímco hlavní hrdinové 

s moudrostí, statečností, vytrvalostí a schopností vyřešit situaci (Strnadlová, 2012).  

Zamysleme se na chvíli nad obsahem pohádky, která nás napadne jako první. Může to být jakákoli 

z klasických pohádek, jejich scénář je velmi podobný. Hlavní hrdinka – ač krásná - je naivní, někdy dokonce 

možná trochu hloupá a pasivně přijímá svůj osud čekajíc, až jí statečný a chytrý mužský hlavní hrdina 

vysvobodí z jejího neveselého životního údělu nebo nepříjemné situace, do které se svou naivitou a důvěřivostí 

dostala. I to je jeden z důvodů, proč jsem já osobně z obsahu některých pohádek docela rozpačitá a nepovažuji 

je za tu nejlepší četbu pro dítě. Osobně za lepší četbu považuji příběhy, které se podle mého více vztahují 

k realitě a každodennímu životu dítěte a v nichž se podle mého názoru dítě dokáže mnohem snáz „najít“ a 

identifikovat se s postavami v těchto příbězích vystupujících. Klasické pohádky, které jsou staré již velmi 

mnoho let, jsou podle mého názoru hodně vzdálené dnešnímu stylu života, nastavení společnosti apod. Proto 

mohou mít dnešní děti i trochu problém jim uvěřit nebo se s nimi nějakým způsobem identifikovat. To je podle 

mě další výhodou příběhů, které jsou více současné a pro děti bližší, srozumitelnější a přijatelnější.  

I Strnadlová ve svém textu zmiňuje, že v průběhu let se dětská literatura a pohádky mění, přesto v nich 

však podle jejího tvrzení stále je nedostatek ženských hrdinek (Strnadlová, 2012). Stejně tak Renzetti a Curran 

uvádějí, že ženský prvek v klasické dětské literatuře buď úplně chybí, nebo jsou v ní ženy (stejně jako muži) 

zobrazeny stereotypním způsobem (Renzetti, Curran, 2003). S tím souhlasí i Janošová, která píše, že 

v pohádkách se nezřídka setkáváme s krajními póly maskulinity a femininity, a také že klasické pohádky stejně 

jako mnohé příběhy často „předkládají komplementární podobu vztahu mezi ženami a muži“ (Janošová, 2011: 

11). Řešením mohou být genderově senzitivní pohádky, kde jsou genderové stereotypy nabourávány a hlavní 

hrdinové a hrdinky jsou zobrazováni/y v rolích a situacích pro jejich gender netypických. Rizikem těchto 

pohádek ovšem může být, že jim děti neuvěří a neidentifikují se s nimi. To potvrzují i Renzetti a Curran, podle 

nichž se genderově nestereotypní pohádky a příběhy mohou už u velmi malých dětí setkat s odmítnutím. 

Renzetti a Curran pokračují: „(…) většina dětí na povídkové postavy, které plní netradiční role či vykonávají 

činnosti spojované s opačným genderem, reaguje odmítavě a nedokáže se s nimi ztotožnit“ (Renzetti, Curran, 

2003: 119). Genderově senzitivní pohádka, aby byla dětmi přijata, by proto měla volit přiměřený jazyk, 

genderově nestereotypní situace a role by měla zobrazovat spíše v náznacích, než explicitně pojmenovávat a 

míra genderové nestereotypnosti by měla být volena s rozvahou, aby pohádka nebyla nestereotypní až příliš a 

tudíž pro dítě neuvěřitelná.  

Vyhraněný názor na pohádky měla i Maria Montessori, která tvrdila, že pohádky jsou pro svůj příliš 

krutý obsah nevhodné pro děti předškolního věku. Tento její názor měl i své odpůrce. Já však s jejím názorem 

souhlasím. Malé děti – zejména ty, které jsou ještě v batolecím věku – nedokážou ještě rozumět tomu, že je 

něco „jenom jako“. Vše berou vážně, vše jim připadá opravdové. Navíc mají velkou míru fantazie, která jim 

také pomáhá k tomu, že pohádkový příběh přenesou do reality svého vlastního života. Identifikují se s hlavními 

postavami, což podle mého názoru nemusí být jen pozitivem, jak píše Vágnerová, ale může to v krajních 

případech mít velmi negativní vliv na jejich psychiku. Jak se může negativně projevit vžití se do role hlavní 

pohádkové postavy – hlavně tedy pro dívky - není těžké si domyslet, třeba na výše zmíněných příkladech 

Karkulky nebo Sněhurky. Je však na zvážení každého z rodičů či pedagogů/pedagožek, zda klasické pohádky 

jsou tou nejlepší literaturou, kterou mohou a budou dětem (nejen) před spaním předčítat. 



Příloha č. III 
 

Maria Montessori - životopis 

Maria Montessori, zakladatelka Montessori pedagogiky či Montessori metody, napsala celou řadu 

publikací. Stejně tak bylo napsáno mnoho publikací jinými autory o ní a její metodě. Je však pravdou, že do 

českého jazyka byla přeložena jen malá část z nich. Životopis této ženy najdeme téměř v každé knize věnované 

jejímu dílu, je snadno dohledatelný na internetu, dokonce jsem měla možnost ho vidět velmi hezky obrázkově 

zpracovaný pro potřeby výuky dětí v Montessori škole. I já bych ráda alespoň v krátkosti popsala život a dílo 

této ženy.  

Maria Montessori se narodila v Itálii 31. srpna 1870 jako jediné dítě vojáka (později finančního 

úředníka) a vzdělané ženy bojující za osvobození a sjednocení Itálie (Šebestová, Švarcová, 1999). Šebestová a 

Švarcová dále uvádějí, že zřejmě právě díky vlivu své matky oplývala Maria Montessori tak hlubokým 

sociálním cítěním, které mělo vliv na její pozdější činnost (Šebestová, Švarcová, 1999). Zajímavé je, že 

publikace Šebestové a Švarcové je ze zdrojů, které mi byly při zpracování této práce dostupné (včetně těch 

internetových), jedinou publikací zmiňující Mariiny rodiče a vliv její matky na její pozdější činnost, což já 

osobně považuji za velmi důležitou informaci a vazbu. 

Údaje v životopise Marii Montessori se v některých publikacích rozcházejí. Rýdl (2007) uvádí, že se 

Maria Montessori se svými rodiči přestěhovala do Říma, když jí byly 3 roky, podle Šebestové a Švarcové 

(1999) ke stěhování došlo, až když jí bylo 5 let. Hlavním důvodem, proč se rodina stěhovala, byly větší 

možnosti vzdělání, které velké město nabízelo. Maria studovala přírodovědecko – technickou střední školu.  

Většina životopisů Marii Montessori začíná promocí Marii na lékařské fakultě v roce 1896. Maria 

Montessori se stala první ženou, která vystudovala lékařskou fakultu na univerzitě v Římě a stala se první 

lékařskou v Itálii, což v té době bylo naprosto nevídané povolání pro ženu. Tento fakt dokazuje, že Maria 

Montessori měla na dobu, v níž žila, velmi pokrokové názory a dokázala si jít tvrdě za svým cílem. Tím, že 

dokončila studium na fakultě, která do té doby byla určena pouze mužům, dokazovala a potvrdila svůj názor, 

že ženy jsou stejně schopné jako muži, pokud k tomu mají vhodné podmínky.  

Po studiích pracovala M. Montessori s postiženými dětmi a tato práce jí přivedla na myšlenku, že i 

postižené děti je možné vychovat. Hainstock (2013) a Zelinková (1997) se shodují, že Maria Montessori 

zastávala názor, že mentální postižení není ani tak problémem medicínským, ale spíše pedagogickým, a byla 

přesvědčená, že by speciální pedagogické zacházení mohlo postiženým pomoci. V roce 1899 se začala zajímat 

o spojitost mezi sociálním původem a školní úspěšností (Zelinková, 1997). Aby více poznala danou 

problematiku, rozhodla se Maria Montessori znovu vrátit na univerzitu a dál studovat. V tom, co přesně 

studovala, se opět jednotlivé zdroje liší. Rýdl (2007) uvádí, že studovala filozofii a antropologii, Zelinková 

(1997) zas, že psychologii a filozofii. Myslím si, že není až tak důležité, jaký obor vystudovala. Důležitá podle 

mě byla její vnitřní motivace pomoci dětem a také její cílevědomost. Dál se zabývala prací s postiženými dětmi 

a došla k závěru, že metody a pomůcky, které používala pro práci s nimi, by byly ještě účinnější u zdravých 

dětí.  Za tímto účelem otevřela 6. ledna 1907 v římské chudinské čtvrti San Lorenzo Casa dei bambini neboli 

Dům dětí. 

Dům dětí byl prvním z několika dětských útulků, které byly ve výše zmíněné čtvrti zřízeny. Tyto útulky 

byly určeny opuštěným dětem předškolního věku (Zelinková, 1997). Nutno podotknout, že tyto děti nebyly 

opuštěné v pravém slova smyslu, nebyly sirotky. Měli své rodiče, kteří však byli velmi chudí a museli chodit 

do práce, aby alespoň v rámci možností zabezpečili rodinu. Jak píší Šebestová a Švarcová (1999), byl význam 

Domu dětí nejen pedagogický, ale i sociální. Děti se zde nejen vzdělávaly, ale bylo zde o ně dobře postaráno a 

rodiče se mohli s klidným svědomím věnovat své práci, aniž by se museli obávat, kde se toulají jejich děti. Jak 

to v Domě dětí vypadalo, jaké pomůcky se při práci s dětmi používaly a jakých pokroků zde děti dosahovaly, 

vzpomíná sama Maria Montessori např. ve své knize Tajuplné dětství, která byla přeložena i do češtiny.  

 Maria Montessori se vzdala svého místa lékařky a rozhodla se formou přednášek a spisovatelské 

činnosti na plný úvazek věnovat prosazování své vzdělávací metody nejen v Itálii, ale následně i v dalších 

zemích světa. Zelinková (1997) uvádí, že k tomu došlo v roce 1908, podle Šebestové a Švarcové (1999) to bylo 

v roce 1911. Co se týče publikační činnosti Marii Montessori, data v jednotlivých zdrojích se opět různí. 

Hainstock píše, že jako reakci na velký zájem o Dům dětí sestavila Maria Montessori publikaci „Vědecká 

pedagogika užívaná pro vzdělávání dětí v Domech dětí“, z roku 1909 (Hainstock, 2013). Šebestová a Švarcová 

(1999) datují vydání této knihy do roku 1913. Je zajímavé, že se jednotlivé zdroje takto rozcházejí v datech. 

Podstatnější však podle mého názoru je skutečnost, jak veřejnost na vydání této a následně i dalších děl Marii 

Montessori reagovala. Jak popisuje Hainstock (2013), mnohé z myšlenek Marii Montessori se setkaly 

s nepochopením či dokonce nesouhlasem. Její metoda byla něčím naprosto odlišným od tradičního 

vzdělávacího systému, který byl již něčím zaběhnutým a podle názoru některých lidí natolik osvědčeným, že 

nebylo potřeba ho měnit. Mnozí lidé nevěřili v úspěch metody M. Montessori. Mezi odpůrce její metody patřili 

především konzervativní darwinisté zastávající názor, že inteligence je zděděná a že tudíž žádná metoda 

nemůže změnit něco, co je dáno genetikou (Hainstock, 2013). Hainstock dále uvádí, že váhu výsledků 



pozorování a zkoumání M. Montessori snižovaly také Freudovy teorie, které se v době vzniku její metody, tzn. 

na počátku 20. století, dostávaly do centra pozornosti, a které vyvracely tvrzení M. Montessori např. o tom, že 

výukové materiály, které používala, vyvolávají spontánní zájem dětí o učení (Hainstock, 2013).  

Maria Montessori se i přes rozporuplné reakce na její práci a odmítání její metody dál věnovala šíření 

svých myšlenek, a to i za hranicemi Itálie. Za tímto účelem hodně cestovala. V roce 1912 se v Římě uskutečnil 

první mezinárodní vzdělávací kurz pro rodiče a vychovatele, který uspořádala sama Montessori (Šebestová, 

Švarcová, 1999).  

Maria Montessori věnovala šíření své metody za pomoci přednášek a vydávání knih více než čtyřicet 

let svého života. Své myšlenky šířila i za hranicemi Itálie, např. ve Španělsku, kde za dobu jejího pobytu bylo 

otevřeno několik mateřských škol, jejichž další rozvoj zastavila občanská válka (Šebestová, Švarcová, 1999). 

Šebestová a Švarcová (1999) dále uvádějí, že v meziválečné době se myšlenky M. Montessori velmi rychle 

šířily do Anglie, Holandska, Belgie, Rakouska a Skandinávie; v Německu byla první škola Montessori typu 

otevřena v roce 1924. Nutno však podotknout, že zdaleka ne všechny školy s Montessori programem, které 

byly ve světě otevřeny, fungovaly několik let nebo dokonce fungují dodnes. Metoda Montessori byla něčím 

novým, revolučním, přelomovým; něčím, pro co se mnoho lidí nadchlo. Toto nadšení však velmi brzy opadlo 

a mnohé školy byly krátce po svém vzniku pro nedostatek zájmu zavřeny, jak uvádí i Hainstock (2013).  

Maria Montessori se podílela na rozvoji Montessori hnutí v Indii, a to sice v poměrně pokročilém věku 

69 let. Spolu se svým synem Mariem také založila v roce 1929 mezinárodní montessoriovskou společnost - 

AMI (=  Association Montessori Internationale), která nejprve sídlila v Berlíně, pak byla přemístěna do 

Londýna a v současné době má sídlo v Amsterodamu (Šebestová, Švarcová, 1999). Tato společnost funguje 

dodnes a mezi její hlavní cíle patří především zachovávání, šíření a podporování pedagogických zásad a 

postupů, které formulovala Maria Montessori (www.montessori-ami.org). Společnost se také podílí na 

organizování různých Montessori kurzů, výcviků a školení a řídí vzájemnou spolupráci a sdružování 

Montessori společností. AMI jako jediná na světě vydává absolventům a absolventkám svých kurzů diplom 

uznávaný a velmi ceněný po celém světě. AMI výcviky již probíhají i v České republice a jejich absolventi a 

absolventky jsou považovány za experty a expertky ve svém oboru a zaměstnavatelé je často vyhledávají 

(www.rcandilek.cz). AMI výcvik je velmi rozsáhlý a velmi podrobný, zároveň si však tento výcvik pro jeho 

poměrně vysokou cenu nemůže dovolit každý, kdo by se v dané oblasti chtěl dále vzdělávat a poznat 

Montessori principy do hloubky. Levnější alternativou jsou v naší republice kurzy pořádané Montessori 

společností. 

Velkou brzdou pro šíření Montessori myšlenek a principů byla druhá světová válka, při níž byla činnost 

mnoha Montessori zařízení a škol omezena nebo dokonce zcela ukončena, jak uvádí i Šebestová a Švarcová 

(1999). Ty dále uvádějí, že po válce vedla M. Montessori výchovně vzdělávací kurz na Ceylonu a v Pákistánu 

a že po svém definitivním návratu do Evropy v roce 1950 uskutečnila přednáškové turné v Norsku a ve Švédsku 

(Šebestová, Švarcová, 1999).  

Maria Montessori byla velmi aktivní žena. I ve svém pokročilém věku šířila své myšlenky, podílela se 

na zakládání mnoha škol, školila mnohé pedagogy, pedagožky, ale i rodiče, po celý svůj život se dál vzdělávala 

a věnovala se pozorování dětí a sledování nových objevů ve vědě. Zelinková uvádí, že M. Montessori dokázala 

věci vidět komplexně, a to především díky svým velikým teoretickým znalostem, intenzivnímu celoživotnímu 

studiu a cestování. Její systém byl a je jedinečný v tom, že není založen pouze na teorii, ale že v sobě snoubí 

teorii s praxí (Zelinková, 1997). To je zřejmě také důvod, proč si Montessori systém získal tak velkou oblibu, 

která stále přetrvává, či dokonce roste. Nejedná se o teoretický systém odtržený od reality, ale o principy 

vytvořené na základě pozorování dětí a hledání toho nejlepšího pro jejich rozvoj. Příznivci alternativních směrů 

mohou konstatovat, že není nic, co by mělo být ceněno více, než orientace na dítě, která by měla být na prvním 

místě v přístupu k dětem a k jejich vzdělávání. Naproti tomu však zastáncům klasického školství může aspekt 

dítěte na prvním místě připadat neúnosný a pro organizaci výuky a vzdělávání nežádoucí.  

Maria Montessori byla velmi váženou ženou a její celoživotní dílo bylo v roce 1950 odměněno 

Nobelovou cenou míru. Zemřela 6. května 1952 v Holandsku.  Šebestová a Švarcová (1999) citují nápis 

vytepaný na náhrobním kameni Marii Montessori. Jedná se o slova samotné M. Montessori, které zní: „Prosím, 

milé děti, všechny vy, které můžete, budujte se mnou mír mezi lidmi na celém světě.“ Těchto několik málo 

slov zcela vystihuje cíl, který si Maria Montessori ve svém životě stanovila, o co po celý svůj život svým dílem 

usilovala a čeho by se měla její metoda pokoušet dosáhnout.  
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Příloha č. IV 
 

Seznam Montessori pomůcek a jejich dělení 

Dělení pomůcek používaných v Montessori zařízeních se může lišit v závislosti na dělení do 

jednotlivých skupin či oborů u jednotlivých autorů a v různých publikacích a textech. Já budu vycházet z dělení 

Šebestové a Švarcové, které bylo popsáno výše, tzn. z 5 základních oborů, kterými jsou cvičení praktického 

života, smyslový materiál, řeč, matematika a kosmická výchova (Šebestová, Švarcová, 1999). Zároveň se 

pokusím alespoň o částečnou komparaci s textem Zelinkové, resp. s dělením v něm uvedeným.  

 

Cvičení praktického života 

Cvičení praktického života jsou dále členěny a vázány na různorodé pomůcky a aktivity: 

 péče o vlastní osobu, kontrola pohybu 

 jedná se o sebeobslužné úkony, které dítě může trénovat na speciálních cvičných dřevěných 

rámech, na kterých si nacvičí základní úkony potřené k oblékání;  

 dalšími pomůckami spadajícími do této oblasti jsou věci a propriety sloužící k mytí rukou, 

čištění zubů, česání vlasů, k dodržování hygienických návyků a celkové tělesné hygieně, 

k čistění bot, k praní, věšení, sušení a žehlení prádla; 

 dále pak různé pomůcky k nabírání, přelévaní či přesýpání  

 péče o okolí a prostředí, v kterém se dítě pohybuje 

 pomůcky a věci sloužící k prostírání, utírání prachu, zametání, umývání a utírání nádobí, 

umývání hraček, leštění zrcadel, zalévání květin, péče o zahradu, krmení domácích zvířat a 

péče o ně, atd.   

 zdvořilostní formy chování – toto nevyžaduje žádné speciální pomůcky 

Vzhledem k tomu, že Zelinková stejně jako Šebestová a Švarcová jako jednu z podskupin dělení 

materiálu v Montessori pedagogice také uvádí praktická cvičení, shoduje se i v jejich dalším členění (cvičení 

sebeobsluhy, cvičení zaměřená na jednání s lidmi, cvičení zaměřená na péči o prostředí).    

Je zřejmé, že pomůcky používané v kolektivním zařízení mohou v porovnání s běžným životem působit 

trochu nepřirozeně. V domácím prostředí se dítě může např. učit zapínat knoflíky nebo zavazovat tkaničky 

každodenně při oblékání a nepotřebuje k tomu žádné cvičné rámy. Na druhou stranu jsou tyto pomůcky dobré 

k tomu, že i ve školce si dítě díky těmto rámům může trénovat svou zručnost a zdokonalovat se v dané činnosti.  

 

Smyslový materiál 

Smyslový materiál vytvořený M. Montessori má společné 3 vlastnosti, a to: 

 estetiku = materiál je lákavý, harmonický, zajímavý svou barvou, leskem, tvarem, formou, zvukem, 

atd. 

 aktivitu = vybízí děti k aktivitě a vzbuzuje u nich zájem, je přiměřený touze po činnosti 

 ohraničení = přiměřené množství materiálu a pomůcek nabízených dítěti k používání (méně znamená 

více – mnoho hraček dítě rozptyluje, odvádí jeho pozornost, dělá jeho hru povrchní) 

(Šebestová, Švarcová, 1999) 

Šebestová a Švarcová (1999) ve svém textu také velmi přehledně uvádějí dělení smyslového 

didaktického materiálu používaného v Montessori pedagogice do několika skupin. Jak autorky uvádějí, M. 

Montessori při své práci kladla důraz na výchovu smyslů a pohybu. Vedle zraku a sluchu je podle ní velmi 

důležitý hmat, na něm vystavěla větší část své metody. Vytvořila didaktický smyslový materiál určený pro: 

 zrakové vnímání 

 poznávání rozměrů, tvarů, barev a jejich odstínů 

 pomůcky:  

 rozpoznání rozměrů: růžová věž, dřevěná závažíčka, hnědé schody, červené tyče 

 rozpoznání barev: tři krabičky se sadami barevných destiček 

 rozpoznání tvarů: geometrická skříňka 

 hmatové vnímání 

 hmat je podle Montessori jedním z nejdůležitějších smyslů a považovala za důležité rozvíjet 

ho u předškolních dětí prostřednictvím speciálních cviků; pokud se hmatová cvičení 

v předškolním věku promeškají, nerozvine se u dětí později citlivost na rozeznávání ploch a 

tvarů hmatem 

 pomůcky: hmatové tabulky, hmatová klávesnice, látky 

 sluchové vnímání 

 cvičení určená k rozlišování jemných zvuků vedoucí k jemným pohybům 

 tzv. „cvičení ticha“ 

 pomůcky: poslechové dózy, zvonečky 



 smysl pro vnímání váhy (barický smysl) 

 porovnávání váhových rozdílů 

 pomůcky: destičky 

 smysl pro vnímání teploty 

 rozlišování různých teplot 

 pomůcky: kovové lahvičky (tzv. termoláhve), desky z různých materiálů 

 smysl pro chuťové vnímání 

 cvičení k rozlišování základních chutí 

 pomůcky: soubor skleniček (s roztoky 4 základních chutí) 

 smysl pro čichové vnímání 

 zjemňování čichových vjemů 

 pomůcky: čichové dózy 

 stereognostické vnímání 

 série cvičení, která podporují schopnost poznávání tvaru pomocí pohybu svalů na ruce; 

spojení hmatového a svalového pocitu; vede k vytváření prostorových představ 

 pomůcky: geometrická tělesa, semena a pecky, tajemné sáčky  

Doplňující pomůcky: skládací trojúhelník, binomická a trinomická krychle, biologická skříňka. 

(Šebestová, Švarcová, 1999) 

 

Řeč 

Pomůckami používanými v Montessori pedagogice k rozvoji řeči, a to nejprve mluvené, a následně 

psané jsou: 

 písmena ze smirkového papíru 

 soubory karet k rozvoji slovní zásoby 

 kovové desky s jednotlivými geometrickými tvary 

Co se týče oblasti řeči, měla M. Montessori vyhraněný názor také na pohádky. Ty považovala za 

nevhodné pro děti předškolního věku kvůli jejich krutému obsahu. Místo toho doporučovala vyprávět dětem 

příběhy ze skutečného života, reálné situace (Šebestová, Švarcová, 1999). 

Matematika 

Matematický materiál, který se používá v Montessori zařízeních, se dělí do pěti skupin. V první skupině 

se k práci používají modročervené numerické tyče, čísla ze smirkového papíru, dřevěné jehlice a červené 

puntíky. Druhá skupina využívá perlový materiál, třetí skupinu tvoří perličkové tyčky, Sequin-deska I, Sequin-

deska II, barevné perličkové řetězy, zlatý stovkový a tisícový perličkový řetěz. Matematický materiál pro 

čtvrtou a pátou skupinu umožňuje dětem procvičovat jednotkové kombinace a malou násobilku ve čtyřech 

základních početních úkonech a naučit se je nazpaměť (Šebestová, Švarcová, 1999). 

 

Kosmická výchova 

Kosmická výchova má dítěti ukázat či předložit celistvý obra okolního světa. „(…) poskytuje dítěti 

představu o souhře jednotlivých součástí celku tj. přírody živé, neživé a člověka“ (Šebestová, Švarcová, 1999: 

48). Jak Šebestová a Švarcová (1999) dále uvádějí, poznatky o životě a o přírodě získávají děti v předškolních 

zařízeních tak, že provádějí různé praktické pokusy z oboru biologie, zeměpisu, dějepisu, fyziky, chemie, 

astronomie apod. Součástí Montessori materiálu jsou tabule znázorňující světadíly, státy a jejich symboliku, 

globusy, atd. Pomůcky v tomto případě mohou být skutečně různorodé a je jich mnohem více. Záleží na tom, 

jakému tématu se zrovna děti věnují.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. V 
 

Další alternativní pedagogické směry 

Kromě Montessori škol se však mezi alternativní formy vzdělávání řadí i další školy. Mezi nejznámější 

patří zřejmě školy waldorsfské. Jako další alternativu je možné zmínit Daltonský plán, Freinetovskou školu či 

jenskou školu. Tím ovšem výčet alternativních směrů ve světě, ani v naší republice nekončí. Např. na 

internetových stránkách www.alternativniskoly.cz si můžeme přečíst o dalších alternativách.   

Stručně a zároveň srozumitelně popisuje vznik jednotlivých alternativních škol Jana Konvalinková, 

která uvádí, že k založení první waldorfské školy došlo v roce 1919 z podnětu Rudolfa Steinera (to znamená 

zhruba 12 let poté, co v Itálii začala působit M. Montessori), ve stejný rok vznikla také první experimentální 

škola v Daltonu pod vedením Helen Parkhurst, v roce 1920 začal ve svých experimentálních školách 

formulovat tzv. Jenský plán Peter Peterson (Konvalinková, 2012). V 20. letech 20. století se začala rozvíjet 

myšlenka tzv. pracovní školy, která vzešla od francouzského učitele C. Freineta, podle něj získala jméno 

Freinetovská pedagogika. Konvalinková uvádí, že „ne náhodou se díky množství reformních výchovných snah 

zažívá pro toto období termín „století dítěte““ (Konvalinková, 2012: 184). Tento termín dle mého názoru 

Konvalinková převzala od švédské reformátorky Ellen Key, která již v roce 1900 publikovala manifest Století 

dítěte, v němž zdůrazňovala práva dětí na kvalitní život, jež považovala za poslání do následujících let. Pokud 

si události této doby zasadíme do historického kontextu, bude zřejmé, proč ke změnám a inovacím ve 

vzdělávání docházelo právě v této době.  

Bezpochyby celou situaci (nejen) kolem školství ovlivnila první světová válka. Jak píše Valenta „s 

koncem války vyvstala nutnost hledání nových etických, filozofických, ale i státoprávních a politických norem 

a ideálů“ (Valenta, 1993: 33). Valenta dále pokračuje, že soudobé školství bylo kritizováno za své třídní 

uspořádání, které prohlubovalo rozdíly mezi jednotlivými sociálními skupinami obyvatel (Valenta: 1993).  

Všechny reformní pedagogiky se stavěly proti takovému uspořádání. Klasické školství bylo také kritizováno 

za autoritářství a za popření osobnosti dítěte a jeho aktivity. Dalo by se říci, že všechny pedagogické směry, 

které v té době vznikaly, stavěly své principy v opozici k těm výše zmíněným. Do popředí se dostala osobnost 

dítěte, nikoli učivo. Valenta píše, že dalšími společnými znaky reformních pedagogických směrů byly: 

„maximální zaměření na aktivitu žáka při výchově a vzdělávání, přiblížení školy životu, návrat hry do školní 

práce a důraz na respektování a rozvoj individuality dítěte“ (Valenta, 1993: 10). Reformní pedagogické směry 

stavěly na vnitřní motivaci žáka učit se, na získávání informací nejen teoretických z knih, nýbrž i prakticky, 

zažitím, vyzkoušením a „osaháním si“ mnoha činností. Všem těmto směrům bylo společné i přehlížení rozdílů 

pohlaví, společenského postavení, sociálního zařazení, ale i rozdílů v tělesné a mentální zdatnosti. S naprostou 

samozřejmostí do tříd těchto pedagogických směrů byli integrováni postižení jedinci.  

Já bych na tomto místě alespoň některé z výše uvedených směrů blíže definovala, přičemž waldorfskou 

školu zmíním až jako poslední, a to z toho důvodu, že jí chci věnovat více prostoru a také provést jakési 

srovnání této alternativy s Montessori pedagogikou.  

 

Daltonská škola/Daltonský plán 

Jak již bylo zmíněno výše, u vzniku tohoto směru stála americká učitelka Helen Parkhurst a své jméno 

tento směr získal podle města Daltonu v Massachusetts, kde fungovala první experimentální škola. Průcha 

uvádí, že Parkhurst spolupracovala právě s Marií Montessori a ze spolupráce s ní čerpala inspiraci pro 

experimentální školu, kterou následně sama roku 1919 založila (Průcha, 2004). Principy, na kterých daltonské 

školy stojí, jsou proto ne náhodou podobné těm, ze kterých vychází pedagogika M. Montessori. Stručně by šly 

tyto principy popsat jako svoboda, odpovědnost, spolupráce, osobní zkušenost, apod. Daltonská pedagogika 

bývá také někdy označována jako daltonský plán. Domnívám se, že toto označení získala podle plánů práce, 

které jsou individuální pro každého žáka. Průcha to popisuje tak, že „každý žák má vytvořen svůj vlastní 

program práce na jeden měsíc (zvlášť pro každý předmět), v němž jsou vymezeny výsledky, jichž má v učení 

dosáhnout. Žák přitom postupuje svým tempem a zodpovídá za úspěch svého učení.“ (Průcha, 2004: 44) 

Valenta toto popisuje jako „měsíční smlouvu“ (Valenta, 1993). Tyto plány či smlouvy si žáci a žákyně vytvářejí 

sami ve spolupráci s učitelem/učitelkou. Sami/y si tedy zvolí, co, kdy a jak rychle se naučí. Zároveň ovšem 

zodpovídají za splnění svých závazků.  

Výuka na daltonských školách probíhá jinak, než ve školách klasických, kde se všechny předměty 

vyučují frontálně. Valenta uvádí, že předměty v daltonském plánu se dělily na hlavní, k nimž patřily např. 

jazyk a matematika, a na vedlejší předměty sociálního charakteru (Valenta, 1993). Zatímco hlavní předměty 

studoval/a každý/á žák/yně samostatně, vedlejší předměty (především výchovy) se vyučovaly frontálně.  

Valenta také zmiňuje osobnost učitele, který jakožto „živý inventář“ musí být dobrým odborníkem 

s vysokou specializací v oboru, který vyučuje (Valenta, 1993). Tento rys je společný zřejmě většině 

alternativních škol. Zejména na „druhém stupni“ základní školy musí učitel/ka v těchto školách mít vysoce 

odborné znalosti všech předmětů, které se děti učí.  

http://www.alternativniskoly.cz/


Výše byla alespoň ve stručnosti zmíněna charakteristika daltonské školy. Domnívám se ovšem, že by 

měly být uvedeny i nedostatky, které v sobě tato pedagogika obsahovala a obsahuje. Průcha jakožto nedostatky 

daltonského plánu jmenuje nedostatečné opakování látky, nesystematické získávání poznatků a přílišné 

spoléhání na žákovu aktivitu jakožto důvody potíží vznikajících při praktické realizaci této metody (Průcha, 

2004). Podobná negativa uvádí i Valenta (1993). Těžko soudit, do jaké míry je dětem ponechána volnost při 

sestavování jejich měsíčního plánu a jaký vliv to může mít na jejich motivaci k učení. Můžeme se jen domnívat, 

že volnost daná žákům a žákyním při stanovování jejich vzdělávacích cílů, může vést k tomu, že v předmětech, 

které jsou pro žáka/yni méně oblíbené, si bude stanovovat nízké cíle, nebo že tato volnost může vést žáky/ně 

k pohodlnosti a k nevyužívání jejich potenciálu.  

Podle údajů z webových stránek www.icm.cz existuje v České republice v současné době 7 daltonských 

mateřských škol a 13 základních daltonských škol (www.icm.cz).  

 

Jenská škola 

Stejně jako daltonská škola dostala i jenská škola své označení podle města, ve kterém vznikla. Průcha 

uvádí, že tuto školu založil německý pedagog Peter Petersen, který jakožto průkopník snah o „novou výchovu“ 

od roku 1923 vedl při univerzitě v Jeně pokusnou školu, ze které postupně udělal školu pracovní, v zahraničí 

známou jako jenský plán (Průcha, 2004).  

S Montessori pedagogikou má jenská škola společné např. to, že nestojí na věkově homogenních 

třídách, nýbrž na věkově smíšených skupinách. Hodnocení žáků také neprobíhá formou známek a klasického 

vysvědčení. Jako další znaky této alternativní formy vzdělávání bychom mohli jmenovat týdenní pracovní plán, 

který vytvářejí učitel/ka a žáci společně, a který se podle Průchy vyznačuje vyváženým střídáním 

pedagogických situací (Průcha, 2004). Podobně se vyjadřuje i Valenta, podle nějž vyučovací hodinu nahrazuje 

„systém organizačních forem, v němž má svoje místo rozhovor v kruhu, hra, kurs, slavnost; individuální práce 

přechází plynule v práci skupinovou popř. hromadnou…“ (Valenta, 1993: 17) Zde nacházíme podobnosti 

s daltonskou školou. Např. týdenní plán je velmi podobnou formou plánování výuky a získávání znalostí jako 

u daltonského plánu, jen s tím rozdílem, že v daltonské škole jsou plány měsíční, kdežto ve škole jenské 

týdenní. Se střídáním individuální a skupinové výuky se také setkáváme i v daltonské škole.  

Školní třída je v jenské koncepci jakýmsi obytným prostorem, který spoluutvářejí i samy děti. Dbá se 

na to, aby prostředí třídy dětem co nejvíce připomínalo jejich domácí prostředí či dokonce jejich dětský pokoj, 

aby bylo co nejvíce přirozené a zároveň podnětné. Jedním z principů této školy je i rodinná atmosféra.  

Tato alternativa není uzavřeným systémem, nýbrž je otevřena přijímat podněty, náměty a prvky z jiných 

alternativních pedagogik, např. Montessori pedagogiky nebo freinetovských škol. Proto není náhodná ona 

podobnost s jinými alternativními směry ve vzdělávání.  

V České republice v současné době neexistuje žádná jenská škola.  

 

Freinetovská škola 

Freinetovská škola je tzv. pracovní školou. Označení Freinetovská získala podle svého zakladatele, 

francouzského učitele Célestina Freineta. Podobně jako u jiných alternativ se při výuce vychází ze 

společného pracovního plánu, který sestavují žáci společně s učitelem/učitelkou. Krom tohoto plánu má každé 

dítě ještě svůj individuální týdenní plán. Žáci/žákyně jsou hodnoceni/y slovně, nikoli známkami. Průcha uvádí, 

že Freinet v duchu idey školy „z života – pro život – prací“ trval na vybavení třídy „různými pracovními 

koutky, ve kterých se mohou děti individuálně nebo ve skupinách věnovat činnostem z oblasti přírodních věd 

a techniky, domácím pracím, umělecké tvorbě i jazykové komunikaci.“ (Průcha, 2004: 43) Průcha dále zmiňuje 

didaktické pracovní techniky zavedené Freinetem a obohacující vzdělávací proces, např. pracovní ateliéry, 

pracovní knihovnu, akustické učební programy, školní tiskárnu a mnohé další (Průcha, 2004). Z výše 

uvedeného je patrné, že děti nové znalosti získávají především tak, že si konkrétní činnosti samy zažijí, 

vyzkoušejí, osahají. Učí se praktickou zkušeností, nikoli pouze čtením teorie z knih.  

Freinet při vytváření své vzdělávací koncepce spolupracoval s M. Montessori a H. Parkhurst. V naší 

republice tento typ školy nenajdeme.   

 

Waldorfská škola 

Rudolf Steiner byl rakouský pedagog a filozof, který vytvořil filozoficko-pedagogickou koncepci o 

výchově člověka, která dostala název antroposofie. Tuto teorii převedl do praxe, když v roce 1919 otevřel ve 

Waldorfu u Stuttgartu alternativní školu. Další waldorfské školy vznikaly nejprve v Německu, následně pak 

v dalších západoevropských zemích, ale také např. v Kanadě, USA či Austrálii.  

Waldorfské školy jsou koncipovány tak, aby v co největší míře povzbuzovaly a rozvíjely aktivitu dítěte, 

jeho zájmy a potřeby a z tohoto požadavku vychází i didaktická organizace výuky, jak píše Průcha (2004). Ten 

dále uvádí, že obsah vzdělávání se dělí do bloků, které jsou nazývány epochy a v kterých se žáci a žákyně po 

určitou dobu soustavně zabývají týmiž předměty (Průcha, 2004). Každý takový (zpravidla dvouhodinový) blok 

opakující se zhruba po dobu 3 týdnů je věnován jednomu z hlavních předmětů, jako je matematika, mateřský 
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jazyk, společenské a přírodovědné disciplíny. Tento způsob vyučování má sloužit k lepšímu zapamatování si 

naučeného. Valenta píše: „Epocha využívá poznatků fyziologického procesu zapomínání a rozvzpomínání 

(…), umožňuje žákům novou látku „prožít“ a objevit vztahy mezi jednotlivými prvky učiva.“ (Valenta, 1993: 

40) Epochové vyučování tedy dětem pomáhá zapamatovat a procvičit si vykládanou látku a pochopit 

souvislosti. Kromě teoretických předmětů jsou ve waldorfské pedagogice velmi důležité esteticko-výchovné a 

pracovní předměty a cizí jazyky. To potvrzuje i Valenta svým tvrzením, že oproti státním školám je na školách 

waldorfských výuce hudby, malování a modelování vyčleněna větší časová dotace (Valenta, 1993). Výuka ve 

waldorfských školách není pevně určena osnovami, nýbrž jí plánují vyučující ve spolupráci s žáky a žákyněmi 

a částečně i s jejich rodiči.  

Dalším znakem, který mají waldorfské školy společný s jinými alternativními typy vzdělávání je důraz 

na spolupráci mezi žáky a žákyněmi namísto soutěživosti. Ve waldorfských školách jsou děti diferencovány 

podle jejich individuálních zvláštností (konkrétně podle jejich temperamentu). Tato diferenciace by měla být 

ovšem jedinou, se kterou se v těchto školách můžeme setkat, neboť jednou z jejich charakteristik je nedělání 

rozdílů mezi pohlavími, nadáním a sociální příslušností dětí, jak píše i Valenta (Valenta, 1993).  

Výše bylo zmíněno dělení dětí podle jejich temperamentů. Valenta popisuje, že aby bylo vyučování 

efektivní, měl by být zasedací pořádek ve třídě takový, aby žáci a žákyně ve třídě vytvářeli ohraničené 

„temperamentové ostrůvky“, neboť každá temperamentová skupina (sangvinici/čky, melancholici/čky, 

flegmatici/čky, chlerici/čky) vyniká v jiném druhu školní práce (Valenta, 1993). Waldorfská pedagogika je 

jedinou z popsaných pedagogik, ve které jsou žáci a žákyně určitým způsobem a podle předem daných kritérií 

rozděleni. Nemohou si zasedací pořádek rozhodnout sami, nýbrž ho vytváří učitel/ka.  

Podobně jako u jiných alternativních směrů ani ve waldorfské pedagogice nejsou žáci a žákyně 

hodnoceny známkami, nýbrž charakteristikami, které v sobě zahrnují i možnosti dalšího rozvoje žáka. Tyto 

charakteristiky mají za úkol dítě motivovat. Stejně tak na závěr školního roku dítě místo vysvědčení se 

známkami dostane písemnou charakteristiku své práce v jednotlivých předmětech, která by dle slov Valenty 

měla povzbudit nejen žáka, ale i jeho rodiče (Valenta, 1993). Zajímavá je další Valentova informace o tom, že 

žáci ve waldorfských školách nepropadají, nýbrž se je učitelé snaží co nejdéle udržet v jejich kmenové třídě, 

s čímž jim pomáhá třídní kolektiv (Valenta, 1993). Tomuto rysu se v naší republice přiblížilo už i klasické 

školství. Není to tak, že by na klasických školách nemohli žáci/žákyně propadnout vůbec, ale oproti letům 

minulým v současné době může žák/žákyně propadnout jen jednou na prvním stupni a jednou na druhém 

stupni. Za celou školní docházku tedy může dítě propadnout jen dvakrát.  

Průcha ve své publikaci zmiňuje i faktory, za něž bývá waldorfská pedagogika kritizována. Konkrétně 

píše, že tato pedagogická koncepce „vnucuje žákům určitý styl výchovy a vzdělávání, určité světonázorové 

principy atd., a to do té míry, že lze hovořit téměř o dogmatické výchově“ (Průcha, 2004: 40). Podobné faktory 

ovšem Valenta zmiňuje jako pozitiva této pedagogiky. Konstatuje, že své velké obliby waldorfská pedagogika 

dosáhla možná právě díky „neměnnosti celé její koncepce, učebních obsahů, didaktických zásad, metod, forem 

a prostředků, jež zůstávají (…) rezistentní vůči nejrůznějším společenským změnám.“ (Valenta, 1993: 20) Zda 

je neměnnost waldorfské pedagogiky pozitivem či spíše negativem lze jen těžko soudit. Pedagogika M. 

Montessori zůstává podle některých zdrojů také stejná již od doby svého vzniku. Dokonce lze slyšet názory, 

že příznivci/kyně či lektoři/lektorky a pedagogové/žky se dělí do dvou skupin. Do první skupiny patří tací/také, 

kteří/které striktně vyžadují plnění Montessori zásad a principů při práci s pomůckami a při osvojování nových 

znalostí dítětem. Druhá skupina si je vědoma, že děti si občas chtějí udělat legraci, zkoušejí věci jinak, novým, 

svým vlastním způsobem a koukají, jak na to bude učitel/ka či lektor/ka reagovat, zda jejich legraci pochopí či 

odsoudí. Stále častěji se v různých Montessori zařízeních setkávám s názorem, že není třeba po dítěti vyžadovat 

přesně předepsaný způsob práce s pomůckou. Naopak je nechán prostor dítěti, ať se samo rozhodne, jak bude 

s pomůckou pracovat (což samozřejmě vyžaduje předem stanovit pravidla, co se s pomůckou ještě může a co 

už ne). Neměnnost pedagogické koncepce může být zárukou kvality a setrvalé oblíbenosti takové pedagogiky. 

Zároveň však těžko odhadovat, jak dlouho ještě může taková pedagogická koncepce odolávat kulturním, 

sociálním, vědeckotechnickým a dalším změnám a pokrokům, než se stane neaktuální a zastaralá.  

Učitel/ka ve waldorfské škole musí být odborníkem/odbornicí na všechny vyučované předměty, stejně 

tak musí zvládnout umělecké činnosti a činnosti rukodělné a řemeslné. Průcha zmiňuje inspekční zprávu ČŠI, 

školy v Příbrami, která popisuje klady i zápory waldorfské pedagogiky u nás. Průcha uvádí, že podle této 

zprávy „učitelé nemohou obsáhnout odbornost všech svých předmětů a výuka je pak povrchní a neodborná; 

mnoho času musí žáci věnovat opisování do „epochových sešitů“; učebnice nebo pracovní listy se nepoužívají; 

všeobecně dostávají žáci velmi omezenou příležitost k aktivnímu učení v hodinách“ (Průcha, 2004: 40). 

Vysoká odbornost pedagogických pracovníků a pracovnic je požadavkem, který se stává problémem u více 

alternativních pedagogik, než jen u pedagogiky waldorfské. Jedním z řešení by mohlo být zaměstnání externích 

pracovníků a pracovnic, které se primárně nevěnují učitelství, nýbrž na plný úvazek pracují v oboru, který 

následně mohou na školách přednášet z pozice skutečných odborníků a odbornic na danou látku či předmět.  

 



Srovnání Montessori a Waldorfských škol 

Už ze samotné charakteristiky waldorfské pedagogiky je možné vyčíst řadu znaků, které má tato 

pedagogika společné s Montessori pedagogikou. V České republice příznivci a příznivkyně alternativních 

pedagogik mají tendenci porovnávat právě tyto dvě alternativní pedagogiky – waldorfskou a Montessori – 

zřejmě z toho důvodu, že právě tyto dva alternativní směry jsou u nás nejrozšířenější. V obecnější rovině 

mohou být důvody porovnávání i jiné. Konvalinková píše, že tendence porovnávat Montessori a waldorfskou 

pedagogiku měla původ v tom, že jak Maria Montessori, tak Rudolf Steiner se svými ideovými názory hlásili 

k Theosofické společnosti (Konvalinková, 2012). Jak již víme, M. Montessori vystavěla celou svou metodu na 

pozorování dětí a jejich tzv. senzitivních fází. Podobně, jako Maria Montessori stanovila senzitivní fáze a vývoj 

dítěte rozdělila na šestiletá období, i Rudolf Steiner rozdělil život jedince do jednotlivých, konkrétně 

sedmiletých, etap. Stejně tak již bylo zmíněno, že Rudolf Steiner při koncipování svého vzdělávacího programu 

vycházel z výchovné koncepce antroposofie. Konvalinková podobnost u Steinera a Montessori vidí 

v přesvědčení obou, že „dítě může nápodobou objevit své vlastní síly a schopnosti. Dítě nemusí poznávat každý 

den něco nového, naopak, učí se samostatně rozhodovat a svobodně volit z možností, které mu jsou dány 

k dispozici.“ (Konvalinková, 2012: 186) Dítě je jak ve waldorfské, tak v Montessori pedagogice bráno jako 

individualita. Jeho touha učit se a poznávat nové věci není svázána pevně danými osnovami. Každému dítěti 

je dán prostor se samostatně a svobodně rozhodovat, zároveň se však musí dítě naučit nést přirozené důsledky 

svých rozhodnutí.  

Montessori a waldorfská pedagogika mají mnoho společného. Lze ovšem najít i takové vlastnosti, 

v nichž si obě pedagogiky odporují. Zmiňme např. pohádky. Již bylo uvedeno, že Maria Montessori 

neschvalovala klasické pohádky, protože jejich obsah jí pro předškolní děti připadal příliš krutý. Oproti tomu 

ve waldorfských školách mají právě v předškolním věku, resp. v období do 7 let věku dítěte, klasické pohádky 

nezastupitelné místo, jak zmiňuje i Valenta (1993). Ve waldorfských mateřských školách je vyprávění a 

předčítání pohádek každodenní součástí. Další rozdíl mezi oběma pedagogikami je v roli učitele/ky. 

V Montessori pedagogice je učitel/ka označován/a za průvodce/kyni koordinující samostatnou činnost dítěte. 

Konvalinková píše, že oproti tomu ve waldorfské pedagogice je učitel/ka autorita představující dětem v souladu 

s jejich vývojovými fázemi svět kolem nich; třída pracuje jako celek (Konvalinková, 2012). 

Z genderového hlediska je zajímavá parafráze Konvalinkové z díla doktora D. J. Coultera „Montessori 

and Steiner. A Pattern of Reverse Symmetries, Living education“. Ten Montessori a waldorfskou pedagogiku 

popisuje jako „protilehlou souměrnost“ (Konvalinková, 2012). Zde si dovolím delší citaci z díla Konvalinkové: 

„Rudolf Steiner, muž v zemi mužného válečného činu (Rakousko), byl požádán o vštěpování ženského 

principu založeného na poctě dobrotě a vnitřní moudrosti dítěte v součinnosti se silami umění a probuzením 

sil srdce. Marie Montessori, žena, pocházející ze ženské země naplněné uměním (Itálie), nabídla mužský 

princip společnosti, v které se děti ulice snažily nadměrným fantazírováním uniknout realitě. Steiner pracoval 

s rozžehnutím světla v otrlých srdcích válečných rodin, Marie Montessori přivedla děti k praktickým aktivitám, 

a tak dala jejich rozbujelou představivost do rovnováhy s poznáním. Obě tyto cesty jsou plné soucitu a vzdávání 

pocty dětem, kde duchovní zárodek dítěte i duchovní příprava učitele mají přinést vysoké hodnoty mravnosti, 

lásky a svobody do společnosti.“ (Konvalinková, 2012: 190-191) 

Je s podivem, jak už v době skoro před sto lety byl kladen důraz na genderovou vyváženost ve 

vzdělávání. Jak v Montessori pedagogice, tak ve waldorfské pedagogice je požadavek nedělání rozdílů mezi 

dětmi tyto školy navštěvující; nesetkáme se zde s diskriminací některých dětí co do pohlaví, příslušnosti ke 

společenské vrstvě či jejich handicapu. Sama Maria Montessori odporovala svou prací a dosaženým vzděláním 

genderově stereotypním představám o tom, čemu by se měla žena té doby věnovat. Stejně tak ono výše zmíněné 

vštěpování ženského principu Rudolfem Steinerem není něčím, čemu by se muži té doby obvykle věnovali. 

Vysoký důraz na dítě je společný oběma pedagogikám. Onen genderový aspekt, který podle Coultera stál u 

vzniku obou pedagogik, je novým pohledem na ně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. VI 
 

Historie Montessori pedagogiky v ČR 

Před rokem 1989 se u nás ze zřejmých důvodů nemohly volně šířit informace o Montessori  přístupu 

k výchově a vzdělávání, a to ani na pedagogických školách a v učebních textech, kde tato tématika byla 

zmíněna pouze okrajově, pokud vůbec. To potvrzuje i text na internetových stránkách Společnosti Montessori, 

v němž se dále uvádí, že v době první republiky u nás vyšel jeden spis o Montessori metodě nezvaný „Příručka 

vědecké pedagogiky“ a že před rokem 1989 fungovala v rámci střední pedagogické školy v Praze – Dejvicích 

jedna třída Montessori mateřské školy (www.montessoricr.cz).   

Komunistický režim, pod jehož nadvládou naše země po dlouhá léta byla, měl podle mého názoru na 

vznik a rozvoj alternativních forem vzdělávání stejně negativní vliv, jako tomu bylo např. v případě feminismu. 

Za vlády komunismu byla jasně daná jednotná podoba školského systému a o jakýchkoli alternativách v té 

době nemohla být ani řeč, a to v ideálním případě ani v teoretické rovině. To vysvětluje i ony nepřítomné, 

případně okrajové zmínky o Montessori pedagogice v odborné literatuře a ve studijních textech. Osobně mě 

dost překvapila informace o tom, že již před rokem 1989 v naší zemi fungovala Montessori třída MŠ.  

Ne zcela v souladu s tvrzením Montessori společnosti je text Zelinkové (1997), která cituje autory, kteří 

o Montessori metodě psali, či se k ní vyjadřovali a hodnotili jí ve svých textech ještě před rokem 1989. Nutno 

však zdůraznit několik faktů vyplývajících z textu Zelinkové (1997), a to zaprvé, že knihy věnující se 

Montessori metodě, které u nás vyšly do roku 1989, byly vydány ještě před nástupem komunismu k moci, a za 

druhé, že se v mnoha případech jednalo o poměrně krátké texty, které byly této metodě a její zakladatelce 

věnovány, někdy dokonce obsahovaly i kritiku některých jejích principů či názorů.   

Po pádu komunistického režimu se situace v naší zemi změnila. Šebestová a Švarcová (1999) uvádějí, 

že po roce 1989 volaly po změně koncepce výchovy samy učitelky v mateřských školách. Učitelky si byly moc 

dobře vědomy, že určité prvky výchovy, které se do té doby v mateřských školách používaly, omezovaly jak 

jejich vlastní prostor, tak prostor pro rozvoj osobnosti dítěte; proto tyto prvky odmítly a hledaly možnosti, jak 

z mateřských škol vymýtit formalizovaný způsob práce a nahradit ho prostředím respektujícím individualitu 

dítěte (Šebestová, Švarcová, 1999).  

Jak se v naší republice šířila metoda Montessori je poměrně podrobně popsáno na internetových 

stránkách Společnosti Montessori. V článku Montessori pedagogika v Čechách je uvedeno, že v 90. letech byla 

v naší zemi založena Asociace Montessori a Kruh přátel Montessori škol se soukromou školou Montessori 

v Praze (www.montessoricr.cz). Kruh přátel Montessori školy zmiňuje i Karel Rýdl (2007), který ho spolu s I. 

Baxovou a J. Plachým zakládal. Rýdl dále píše, že Montessori mateřská a základní škola, kterou začal Kruh 

přátel Montessori školy provozovat, a pro niž společně s dalšími dvěma výše zmíněnými navrhl a sestavil 

vzdělávací program ověřovaný v praxi v této škole na základě povolení MŠMT, byla první českou soukromou 

Montessori mateřskou a základní školou (Rýdl, 2007).  Tento údaj potvrzuje i Společnost Montessori ve výše 

zmíněném textu, kde píše, že Plachý, Rýdl a Baxová sestavili Vzdělávací program Mateřská a Základní škola 

Montessori (1. a 2. stupeň), který byl předložen k pokusnému ověřování na MŠMT, a dodává, že ačkoli obě 

organizace – Asociace Montessori a Kruh přátel Montessori školy - po několika letech zanikly, jejich 

organizátor, kterým byl právě Plachý, měl velkou zásluhu na vydání českého překladu tří knih, které napsala 

sama Maria Montessori (www.montessoricr.cz).  

Společnost Montessori uvádí, že v roce 1998 v Praze proběhl první kurz o metodě Montessori pro 

pedagogy a veřejnost, který vedli američtí lektoři a zmiňuje mateřské školy v Kladně a Jablonci nad Nisou, 

které začaly pracovat v souladu s Montessori programem. Také je zmíněn rok 1999 jakožto rok založení 

Společnosti Montessori v Praze, která si vzala na starost organizaci vzdělávacích kurzů pro pedagogy 

(www.montessoricr.cz). V textu Společnosti Montessori najdeme informace o dalších mateřských školách i 

základních školách, které se rozhodly při práci s dětmi vycházet z Montessori programu, a v neposlední řadě 

také zmínku o vzniku soukromé Mezinárodní pražské Montessori školy IMSP. Já bych se ráda pozastavila nad 

údaji o kladenské Montessori základní škole, o které je v textu také zmínka, a to především kvůli rozporu mezi 

daty, které uvádí Společnost Montessori, a skutečností.  

Je pravdou, že od školního roku 2001/2002 začal v Kladně fungovat první stupeň Montessori základní 

školy, což v praxi znamenalo otevření jedné Montessori třídy. K rozšíření Montessori principu na základní 

školu v Kladně došlo především díky iniciativě rodičů dětí a pomoci ředitelky Montessori MŠ. Tlak a velká 

aktivita a iniciativa rodičů vedla i k rozšíření vzdělávacího programu s pedagogikou Montessori i na 2. stupeň 

základní školy. Tento krok byl zcela logický. Rodiče, jejichž děti prošly Montessori vzdělávacím programem 

v mateřské škole i na 1. stupni základní školy, přirozeně chtěli, aby se jejich děti v tomto systému vzdělávaly 

dál. Přesto zavedení Montessori vzdělávacího programu na 2. stupeň základní školy trvalo v Kladně déle, než 

se čekalo. Na internetových stránkách Společnosti Montessori je uvedeno, že pokračování programu 

Montessori na 2. stupni základní školy je v Kladně organizováno od roku 2011 (www.montessoricr.cz). Tento 

údaj je však chybný, neboť 2. stupeň Montessori ZŠ byl v Kladně otevřen poprvé až ve školním roce 

2013/2014. 



Příloha č. VII 
 

Rozhovor - Genderové aspekty rodičovské volby tradiční a Montessori mateřské školy 

 

I. Volba MŠ 

1. Můžete mi říct něco o MŠ, kterou vaše dítě/děti navštěvuje/í? Jaká je? (Můžete školku blíže 

popsat – jak vypadá běžný den tam, jak to tam chodí apod.?) 

2. Co pro vás bylo hlavním kritériem při výběru MŠ? 

3. Měl/a jste nějakou ideální představu, jak by měla MŠ, kterou bude/ou vaše dítě/děti navštěvovat, 

vypadat? Pokud ano, jaká ta představa byla?  

4. Shodovala se tato vaše představa s představami vašeho partnera/vaší partnerky?  

5. Co všechno jste při výběru MŠ zvažoval/a/i (vzdálenost od místa bydliště, organizace „výuky“, 

věkově homogenní vs. heterogenní třídy, osobnost učitelky, nabídka volitelných kroužků, 

zařízení školky, …)? 

6. Zajímalo vás, jak ve vámi vybrané MŠ komunikují učitelky s dětmi? 

7. Navštívil/a/i jste (např. v rámci dne otevřených dveří) MŠ, do které jste chtěl/a/i vaše dítě/děti 

zapsat? 

8. Kolik jste v rámci výběru MŠ pro vaše dítě/děti navštívil/a/i MŠ?  

9. Radil/a jste se s někým o výběru MŠ (s partnerem/partnerkou, kamarádem/ kamarádkou, 

ostatními příbuznými, …)? 

10. Byla pro vás při volbě MŠ podstatná i finanční stránka, tzn. cena školkovného? 

11. Co bylo nakonec tím hlavním důvodem, proč jste se rozhodl/a/i zrovna pro tu MŠ, kterou vaše 

dítě/děti navštěvuje/í? Případně co bylo důvodem, proč jste zamítl/a/i ostatní MŠ, které jste 

v rámci výběru navštívil/a/i? 

12. Vybral/a jste MŠ  sám/sama, nebo to bylo vaše společné rozhodnutí s partnerem/ partnerkou? 

13. Znáte i nějaké alternativní mateřské školy? Co o nich víte? 

14. Přemýšlel/a/i jste někdy nad tím, že by vaše dítě/děti takovou MŠ navštěvovalo/y?¨ 

15. Kdy, resp. v kolika letech začalo/y vaše dítě/děti MŠ navštěvovat? 

16. Chtěl/a/i jste, aby vaše dítě/děti školku začalo/y navštěvovat právě v tomhle věku, nebo jste 

chtěl/a/i, aby jí navštěvovalo/y už dříve, ale nebylo pro ně/j v MŠ místo? 

 

II. Spokojenost s MŠ 

1. Jak váš výběr MŠ hodnotíte s odstupem času?  

2. Jak byste zhodnotil/a MŠ, kterou vaše dítě/děti navštěvuje/í?  

3. Jste s vámi vybranou MŠ spokojen/a/i nebo spíše ne? 

4. Co se vám na MŠ, kterou vaše dítě/děti navštěvuje/í líbí? Co hodnotíte pozitivně?  

5. Je něco, co se vám naopak na té MŠ nelíbí, co byste chtěl/a/i změnit nebo zlepšit, nebo co vám 

vyloženě vadí? 

6. Jak hodnotíte komunikaci MŠ s rodiči?  

7. Odkud získáváte důležité informace o dění ve školce a je pro vás tento způsob vyhovující? 

8. Jsou třídy v MŠ, kterou vaše dítě/děti navštěvuje/í, věkově homogenní nebo věkově smíšené? Jak 

funguje systém tříd?  

9. Jak hodnotíte činnosti, kterým se děti v MŠ věnují? 

10. Jste spokojen/a/i  s učitelkami ve třídě, kterou vaše dítě/děti navštěvuje/í? 

11. Jak by podle vás reagovaly učitelky v MŠ, kterou navštěvuje/í vaše dítě/děti, reagují na 

následující situace: 

 Holčička si chce hrát s autíčky 

 chlapec si chce hrát s panenkou a kočárkem 

 dívka je hlučná, průbojná, je jí všude plno, poměřuje si svou sílu s ostatními 

 některý z chlapců se bojí zapojit se do silových her ostatních chlapců, je hodně citlivý a 

občas dokonce pláče 

12. Myslíte si, že učitelky v mateřských školách (obecně) používají výroky typu:  

 „Barunko, proč nenecháš ta autíčka klukům a nejdeš si s ostatními holčičkami vařit?“ 

 „Lukáši, kluci si přeci s panenkami nehrají. Podívej, s jakou zajímavou stavebnicí si 

hrají ostatní kluci. Nechceš se přidat?“ 

 „Kláro, co tu běháš a jak se to chováš? Proč strkáš do svých kamarádů? Takhle se přeci 

hodná holka nechová!“ 

 „Jeníku, nebuď strašpytel a pojď si to taky zkusit. A nebreč, vždyť kluci přeci nebrečí.“ 

13. Domníváte se, že podobné výroky používají i učitelky ve školce, kterou navštěvuje/í vaše 

dítě/děti?  



14. Co si o těchto výrocích myslíte? Jak byste na ně reagoval/a?  

15. Jak myslíte, že by na tyto výroky reagoval/a váš/vaše partner/ka?  

 

III.  Rodina 

1. Můžete mi něco říci o vaší rodině? Jak to u vás v rodině chodí? 

2. Jak jsou rozděleny domácí práce ve vaší rodině? 

3. Zapojuje se váš partner do péče o děti?  

4. Kdo je u vás hlavním živitelem/živitelkou rodiny? 

5. Jak byste zachoval/a v následujících situacích: 

 Váš syn ve školce vyměnil hračku auta za panenku a celé odpoledne tráví tím, že jí češe, 

převléká, apod. 

 Váš syn se oblékl do šatů své starší sestry a trvá na tom, že v nich bude doma celý den 

chodit/že si je vezme na sebe do školky nebo na nákup 

 Váš syn projevil přání navštěvovat baletní kroužek 

 Nejoblíbenější hračkou vaší dcery je auto na dálkové ovládání 

 Vaše dcera odmítá oblečení růžové a fialové barvy a přála by si vymalovat svůj pokoj 

modrou barvou 

 Vaše dcera požaduje, abyste jí přihlásil/a/i do fotbalového týmu, a to i přesto, že ve 

vašem městě není v rámci fotbalového klubu dívčí tým 

6. Jak by ve stejných situacích reagoval/a váš/vaše partner/ka?  

7. Do jakých barev je laděn dětský pokoj vašeho dítěte/vašich dětí (nejen zdi, ale i doplňky, nábytek, 

další vybavení)? 

8. Kdo toto barevné ladění vybral? 

9. Kdyby si vaše dcera přála mít modrý pokoj, s modrým nábytkem a doplňky, jak byste na to 

reagoval/a? 

10. Co by na to řekl váš partner/vaše partnerka?  

11. A co kdyby si váš syn přál mít růžově vymalovaný pokoj, s růžovým či červeným nábytkem a 

doplňky, jak byste na to reagoval/a? 

12. A jak by reagoval váš partner/vaše partnerka? 

 

IV. Výchovné postupy 

1. Jaké jsou vaše představy o výchově? Jak by měla probíhat a kam by měla vést? 

2. Zkuste popsat výchovný model, který při výchově svého dítěte/svých dětí používáte.  

3. Jak řešíte případné prohřešky svého/svých dítěte/dětí?  

4. Jaký je váš názor na odměny a tresty ve výchově?  

5. Shodnete se v otázkách výchovy s vaší/m partnerkou/partnerem? Pokud ne, v čem se vaše 

představy a přístupy liší? 

6. Změnily se nějak vaše představy o výchově či vaše konkrétní výchovné metody po narození 

dalšího dítěte? Pokud ano, jak? 

7. Změnily se nějak vaše představy o výchově či vaše konkrétní výchovné metody s narůstajícím 

věkem vašeho dítěte/vašich dětí? Pokud ano, jak? 

8. Používáte jiné výchovné přístupy a postupy u syna než u dcery? 

 

V. Hračky 

1. Jaké hračky má/mají vaše dítě/děti?  

2. Vybralo si tyto hračky vaše dítě samo nebo mu je vybral někdo jiný (rodiče, prarodiče, jiní 

příbuzní), případně je dědí po starším sourozenci? 

3. S čím si vaše dítě/děti nejraději hraje/hrají? 

4. Má/mají vaše dítě/děti nějaké hračky, které bývají obvykle považovány za určené opačnému 

pohlaví, než je/jsou vaše dítě/děti? 

5. Kdo mu tyto hračky koupil? 

6. Jak se vy a váš partner/ vaše partnerka stavíte k tomu, že má/mají vaše dítě/děti takovou hračku? 

7. Bylo pro vás při výběru MŠ důležité, jaké hračky jsou zde dětem nabízeny? 

8. Zajímalo vás rozložení nábytku a uložení hraček ve školce? 

9. Jaké hračky nabízí dětem školka, kterou vaše dítě/děti navštěvují? 

10. Co si nabízených hračkách myslíte? 

11. K čemu podle vás tyto hračky slouží? Co pomáhají rozvíjet? A co se hrou s nimi děti učí? 

12. Víte, s jakými konkrétními hračkami si vaše dítě/děti ve školce nejvíce hraje/í? 

 



Příloha č. VIII 

 

Přepisy jednotlivých rozhovorů 

 

Rozhovor s respondentkou Šárkou 

T: Rozhovor bude na téma „Genderové aspekty rodičovské volby tradiční a Montessori mateřské školy“. 

Rozhovor, resp. kladené otázky budou rozděleny na 4 okruhy, a to podle čeho jste volili mateřskou školu, 

jak jste s ní spokojení, pár otázek co se týče výchovy a výchovných postupů ve vaší rodině a pak téma 

hračky – jaké hračky pro Evičku vybíráte, s čím si ráda hraje a tak. 

R: Hm, jo.  

T: Nejdřív bychom začaly tou volbou mateřské školy. Chtěla bych tě poprosit, jestli bys mi mohla říct 

něco o školce, kterou teď Evička navštěvuje, nebo vůbec prostě jestli chceš třeba i o tom, kterou před 

tím navštěvovala, nebo jestli chceš mluvit jenom o té, kam chodí teď… To nechám úplně na tobě. Ale 

chtěla bych vědět, jaká ta školka je, jestli by si mohla blíž popsat, jak tam vypadá denní režim a tak. 

R: Hm… No tak současná školka je typická školka; to, co jsme zažili my. Paní učitelky typický paní učitelky, 

režim přesně nastavenej… 

T: Hm… 

R: … není možnost něco dělat jinak. Všechny děti, když se zpívá, všechny děti zpívaj. 

T: Jako že musí zpívat… 

R: Tak. Všechny děti vyráběj… No… Nevím… (krátká pauza) S tím já nejsem spokojená, to jako nemusím 

říkat. Nevím, třeba mi vadí, že prostě, když prší, jako že teď pršelo celej tejden, tak se celej tejden místo 

vycházky venku koukalo na pohádky na DVDčku, jo? 

T: Hm… Tak to chápu. 

R: Takže náhradní program není, a když jdou na procházku, tak chodí každej den na to samý hřiště, kde maj 

volnou zábavu.  

T: Hm. 

R: Takže jako na jednu stranu tam je režim prostě přesně nastavenej, ale spíš jako ty provozní věci. Prostě v půl 

devátý svačina, v deset odchod ven, no ale jakoby ta pedagogika, ta výchova k těm dětem prostě to není, jo? 

Že prostě dám jí v sedm hodin do školky a do devíti maj volnou zábavu. Pak je svačina, pak se oblíknou a jdou 

ven a tam mají zase volnou zábavu a není tam nic, aby ty děti se tam jako něco naučily. To třeba když porovnám 

s tou Rudou, tak to byla taky klasická školka, ale prostě Evča přišla ze školky a znala spoustu věcí, uměla 

spoustu básniček, vyprávěla, co všechno v tý školce dělali a nebylo to vo tom, jako ty děti tam měly mnohem 

větší volnost, jo, že ty učitelky prostě „nechceš zpívat, tak nezpívej. Nechceš jíst, no tak nejez.“ Jo, a tady jako 

v tomhle všechno se musí, ale… Nevím no, já nevidím žádný výsledky. Evča přijde ze školky, řekne, že tam 

byla nuda, že nic nedělali, že nic nevyráběli. „Proč se tady nic nevyrábí, když na Rudě ve školce furt něco 

dělali?“ 

T: Hm, že byla zvyklá na nějakou tu akci. 

R: Jo jo, tam jako ty učitelky i odpoledne třeba po spaní, když ty děti měly už volnej režim, než si je vyzvedávali 

rodiče, tak ať jsem tam přišla kterejkoliv den, tak prostě ty učitelky byly s těma dětma. Seděly s nima na 

koberci, hrály si s nima, jakoby tu aktivitu dělaly s nima. A tady ne, tady paní učitelka sedí za stolem klasickym, 

takhle tam sedí a jenom prostě „ty nedělej tohle“. 

T: Hm. 

R: A tak no… Hračky tam nemají žádný, ať už jako teda ty Montessori, to vůbec, ale ani jako klasický. Evča 

třeba řekne, že všechny hračky, co tam jsou, jsou rozbitý. 

T: Hm. No a podle čeho jste vybírali tu školku, nebo co bylo teda hlavním kritériem, proč jste se rozhodli 

pro tuhle? 

R: Jako tady konkrétně v tom Chodově, tam hrálo velkou roli to, že tam šla s tím Matoušem. Že to je jako 

kamarád, a šly tam i děti, který ona zná jakoby z toho Chodova, takže to bylo asi hlavní. Že prostě šla s dětma, 

který zná. Že tím, že už měnila bydliště, tak jsem jí nechtěla dát úplně ještě do cizí školky. A bylo to jednodušší 

jakoby s vyzvedáváním, že jo. Když půjdu do práce, že se tam prostě vyzvednou všechny děti najednou. Ale 

já jakoby jsem tam neznala ani jednu školku. Všechny školky měly reference víceméně jako stejný, ještě jakoby 

tohle je jedna z nejlepších školek podle referencí, co jsem si jakoby zjišťovala. Ale zas tam je problém, že tam 

to prostě neřešej. 

T: Hm.  

R: Víš, že prostě nikdo mi jako neřek, všichni jo jako, dobrý, hele tam je to super, děti si tam hrajou a co tam 

mají hraček. 

T: Jo, ale to jsou prostě takový ty představy těch rodičů, co je jim to jedno.  

R: Jo, jo, jo, prostě dětem je tam dobře. Dětem je tam teplo, dostanou tam najíst. 

T: Hm, hm. 



R: No, takže… 

T: No a ty jsi měla nějakou ideální představu, jak by ta školka měla vypadat nebo určitě teda máš 

nějakou… 

R: Určitě (smích). To jsem právě měla a to byla ta chyba. No, tak jako prostě mě to na tý Rudě vyhovovalo no, 

že tam… Jako třeba tady Montessori školka je drahá, že jo, tady jsme si to vůbec nemohli dovolit a hlavně 

nedostupná teda. To spíš než drahá je nedostupná, no ale… 

T: A pro tebe představa, ideální představa, je Montessori školka jo, nebo jaké je tvoje ideální představa 

té školky?  

R: No, jako asi vždycky byla, ale třeba na tý Rudě jsem viděla, že i normální školka může být jako dobrá, že 

to prostě není, že asi je to hodně o lidech, si myslím. Hm, nevím no. A na co ses to ptala? 

T: No, jaká je ta ideální představa tvoje, jak by měla školka vypadat.  

R: No, prostě pro mě je nejdůležitější, aby chodilo to dítě z tý školky a aby byla spokojená, aby se tam těšila.  

T: Hm. 

R: Prostě když jsem jí nedala na Rudu do školky, že něco potřebujem zařídit, no tak brečela ráno, že jsem jí 

tam nedala. Když jsem pro ni přišla po obědě, tak: „maminko, já jsem si tu chtěla ještě hrát“. No a tady jako 

prostě hrůza, že jo. „Já nechci do školky, já nechci do školky, a když nejde Matoušek, tak já taky nejdu do 

školky, a hlavně přijď po obědě“. 

T: Hm. 

R: No. Prostě jako když se jí zeptám: „Co jste dělali?“, tak no tak „jsme koukali na pohádku dneska“ a ještě 

jim pouštěj třeba takový ty hodně dětský. Evča na to prostě není. Ona už je jakoby nechci říct jako vyspělejší, 

ale spíš třeba už tady to jí prostě fakt přijde jako pro miminka pohádky. Ona sama řekne, že to je pro malý děti.  

T: Jo. 

R: Víš, je to prostě kreslený, to úplně to jednoduchý, aby to pochopily ty maličký.  

T: Jo.  

R: Hm, takže to no… 

T: No, a nějaká ta představa, jakou ty jsi měla, tak Lukáš je na tom stejně? Sejdete se v těch představách, 

nebo on jako si představuje školku jinak?  

R: On asi to tak neřeší, ale více méně s tím souhlasí. Že jakoby když mu vyprávím tady o tý školce, tak jako 

taky se mu to nelíbí, ale asi jako prostě nevím no. On to asi tak neřeší jako já. Hlavně on to ani nevidí, že jo. 

Ještě teď tím, že je tři dny pryč, tak jakoby neví. Nechodí tam pro ní, neodvádí jí tam, takže více méně s nima 

nepřijde až tak do styku.  

T: Hm, chápu… Dál jsem se chtěla zeptat, co všechno jste při výběru školky zvažovali, ale tak to asi jsi 

víceméně řekla, že jo. Že teda nějakou tu dostupnost. 

R: Určitě. 

T: Nějaké ty reference jste zjišťovali.  

R: Jo.  

T: Potom tu náročnost při tom vyzvedávání. Že teda tam chodí bratranec, takže je to jednodušší. 

R: Hm.  

T: Možná ještě, jestli třeba hraje nějakou, jestli nějakou váhu při výběru té školky mělo třeba to, jestli 

tam jsou věkově smíšené třídy nebo ne.  

R: No, já jsem spíš pro ty smíšený třídy. 

T: A tady jsou?  

R: Tady je ve smíšený třídě.  

T: Jo, jo, jo. 

R: No ale maj i jako rozdělenou podle věku i smíšenou třídu.  

T: Ale asi to jako to nebylo to hlavní kritérium, asi jako kdyby tam byly rozdělený… 

R: Ne, to určitě ne.  

T: A třeba nabídka nějakých kroužků?  

R: No, nabídka kroužků teda na internetu byla. Což jsem byla teda spokojená, že aspoň tam budou kroužky.  

T: Takže i podle toho jsi vybírala? 

R: Jo, jo určitě. Ale teda jako realita je jiná. Takže kroužek pěveckej, kterej vede zrovna naše paní učitelka, 

probíhá tím, že všichni povinně občas zpívaj ve školce. 

T: Hm. 

R: Jakoby to dopoledne, kdy teda má běžet normální program nějakej. No a ostatní kroužky nejsou. Když jsem 

se ptala třeba na keramiku, kterou nabízeli, tak letos teda že nebude, když jsem se ptala, a prostě není nic no. 

Na kroužky chodíme jinam.  

T: Hm. 

R: Je to docela pro mě komplikovaný, protože je to z ruky. Nevím, jak to budu dělat, až budu chodit do práce. 

No… Zatím chodíme no. Jako kroužky tam nejsou tím pádem. 



T: Hm. A byli jste se třeba v tý školce podívat, nebo zjišťovala jsi nějak, jak ty učitelky fungují s těma 

dětma, jak se s nima baví? 

R: No, snažila jsem se to jakoby zjišťovat, ale jako jedna návštěva půlhodinová ti asi nic moc zásadního neřekne 

a tím, že vlastně to bylo 90 kilometrů, tak jsem neměla možnost tam jako jít častějš, ani jsem tam jako ani… 

To je to, co říkám. Lidi, který jsem znala, zeptala jsem se jich, tak mi školku vychválili, takže… 

T: Hm. Takže říkáš, že ses tam jela jednou podívat, jo, asi na půl hodiny, že teda jsi navštívila tu školku… 

R: Jako řekli mi základní informace, jako ta třída je hezká, to nemůžu říct, prostě jakoby když tam přijdeš, tak 

jako školka působí normálně, ale jako útulná, to jo no.  

T: A byla to jediná školka tam, kterou jsi navštívila, do které ses šla podívat? 

R: Jo.  

T: Pak tu mám otázku, jestli ses s někým radila o tom výběru, ale to už jsi teda řekla, že s nějakýma 

známýma, kamarádkama… 

R: Jo.  

T: Předpokládám, že nějaké školkovné se tam neplatí, nějaké nad rámec, takže to asi nehrálo nějakou 

roli při výběru té školky.  

R: Ne.  

T: Ale možná jsi teda říkala, že je tam i nějaká ta Montessori školka, že tu jsi zvažovala, a… 

R: Tam právě jakoby Lukáš moc nechtěl kvůli těm penězům.  

T: Jo, že teda tam hrály roli ty peníze. 

R: Jakoby z jeho strany asi jo no. Je fakt, že teď jako když jsem bez práce, nevím, jestli jí najdu, tak asi taky… 

Nevím no… 

T: A to rozhodnutí, že Evička bude chodit do té školky, kam teď chodí, to si se rozhodla sama, nebo jste 

se na tom nějak domlouvali s Lukášem a bylo to vaše společný rozhodnutí? 

R: No, společný.  

T: Myslím, že tebe se nemusím ptát, jestli znáš nějaké alternativní mateřské školy. Vím, že určitě znáš. 

Co o nich víš nebo v čem ti připadají jiný než ty klasický školky.  

R: V přístupu k dětem. 

T: Hm.  

R: Prostě… 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. Spoustu těch dětí to třeba nebaví. 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.  

T: A ta alternativa, kterou ty popisuješ, to je jakoby Montessori školka nebo znáš i nějaký jiný další 

alternativy? 

R: No, ještě ta Wa, Wa, Wa… To neumím vyslovit. Víš, co chci říct? 

T: Waldorfskou. 

R: Jo, jo, jo. Ale s tím jsem se jakoby nikdy nesetkala, ani jsem nikdy nějak hloubš ne to… 

T: Jo, o tý já toho taky moc nevím.  

R: Ale vím, třeba jako právě na Rudě v tý školce ta jedna učitelka se trošku o to jako zajímala, ale nevím jako 

nějak zásadně, v čem to spočívá. 

T: Dál jsem se chtěla zeptat, zda jsi někdy přemýšlela nad tím, že by tvé dítě takovou školku 

navštěvovalo, ale to vlastně jsi řekla, že bys možná i chtěla. 

R: Jo, jo, určitě.  

T: Dál by mě zajímalo, v kolika letech Evička začala navštěvovat školku.  

R: No, ona šla do jeslí ve dvou a do školky ve dvou a půl. 

T: A tady tu konkrétně ve čtyřech a půl, tu, o které se teď bavíme.  

R: Tady tu ve čtyřech a půl.  

T: Jo. Teď bych ráda přešla k okruhu otázek o spokojenosti se školkou. Myslím, že k tomu už jsme 

hodně řekli. Tak já jenom projdu takhle v rychlosti ty otázky, jestli k některé by se dalo ještě něco říct. 

Myslím, že hodnocení školky, kterou Evička navštěvuje, si řekla dost dobře. Spokojená teda teďko jsem 

pochopila, že moc nejsi. 

R: Ne, to nejsem.  

T: Jak teda jako hodnotíš ten výběr teď s odstupem času? Myslíš, že jsi jako dobře…  

R: Ne, ne. 

T: Nebo to teda není dobrá otázka. Nemyslíš, že jsi dobře vybrala. Ale změnila bys třeba to rozhodnutí 

teďko? 

R: Asi jo. Jako kdybych teď měla možnost znova tu školku zvolit, tak bych jí dala do tý Montessori. Určitě.  

T: Myslíš, že je něco, co by si zhodnotila pozitivně na tý školce? Je tam něco, co se ti líbí, nebo nenajdeš 

vůbec nic dobrýho? 



R: (lehký úsměv a povzdech) Ty bláho, no… 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 (důraz na slově) ve tři hodiny vyzvednou“. 

T: Aha. 

R: Takže dýl to není potřeba. (smích) 

T: Takže tím nenápadně naznačila, že tam taky máš být do tří. 

R: Asi tak no. Asi jako s tou keramikou. Tu taky nabízeli, a když jsem o ní projevila zájem tak jí zrušili, že jo, 

takže...  

T: Co se ti nelíbí, co ti vadí, to jsi řekla. Co komunikace té školky s vámi, jako s rodiči?  

R: (krátká odmlka) Nevím no. Asi bych dala tak známku čtyři. (smích)  

T: Takže jako moc nekomunikují jo?  

R: Ne. Jako když něco chtějí, tak vylepí papír v šatně, ten tam pak visí ještě 14 dní potom… Nevím, no. Asi 

jakoby tam komunikace s rodičema moc není no.  

T: Takže nějaké důležité informace o tom, co se v tý školce děje, tak získáváš z nějakých papírů, který 

tam jsou, jo?  

R: Hm. 

T: Vyhovuje ti to takhle… 

R: Ne.  

T: … nebo by sis to představovala jinak? Třeba jsi byla zvyklá z té Rudy na něco jiného… 

R: No právě. Já jsem asi rozmazlená z tý Rudy no. Že tam třeba posílali, jednak posílali na každej tejden teda, 

co se bude s dětma dělat. 

T: Hm. 

R: Měli i náhradní variantu, že třeba když měli být třeba v lese, tak kdyby pršelo, tak měli program jinej a bylo 

vidět, že to maj prostě zpracovaný fakt na ten tejden. Tady to vylepí, vylepí papír, ten lepí snad 20 let na tu 

nástěnku. Víš, prostě co se dělá ten měsíc. 

T: Jo, jo, jo.  

R: No ale hlavně to posílali jako mailem všechny informace… 

T: Na tý Rudě? 

R: Jo, což mi vyhovovalo. Protože tady třeba když není tejden ve školce, tak já se nedozvím jako, že třeba v 

pondělí jdou do divadla. 

T: Hm. 

R: Takže tohle mi jako docela vadí, že vlastně jako když do tý školky nejdu, tak se nic nedovím.  

T: Jo. Už jsme říkali, že jsou v té školce věkově smíšené třídy. Kolik je tam těch tříd nebo jak funguje 

ten systém?  

R: Šest.  

T: Šest tříd. A jsou jako odděleny od sebe nebo dělají něco třeba i společně?  

R: No vždycky je to, jsou to tři pavilony a je vždycky třída dole nahoře. No jako společně dělaj, nedělaj nic. 

Občas je spojujou v rámci provozu.  

T: Hm. 

R: A nebo, to mi jednou říkala Evča. Když jednou pršelo a oni nemohli na vycházku, tak aby měli změnu, tak 

si šli hrát do tý dolní třídy.  

T: Jo.  

R: (smích) Takže tam měli jiný hračky.  

T: Jo. Ty jsi říkala, že moc tam asi jako nic nedělaj, tak moc asi nemůžeš nějak zhodnotit činnost, který 

se tam ty děti věnujou. Nebo resp. řekla jsi, že koukají na pohádky, což je něco, co se ti nelíbí, s čím třeba 

úplně nesouhlasíš. 

R: Hm.  

(cca 15 vteřin pauza) 

T: Co ty učitelky?  

R: No, máme jednu paní učitelku. 

T: Na kolik dětí? 

R: Na 24 dětí, tradičně jako třída. 

T: Ty jo, tak to je docela málo ne, jedna paní učitelka.  

R: Je no. Jako je to taková prostě vojanda, jo. Furt řve, prostě na ty děti řve. Což třeba mi vadí, protože já jsem 

taková, že když na mě někdo zařve, tak se hned rozbrečím. Takže je mi líto těch dětí. Ona teda tvrdí, že je 

přísná, že život je tvrdej a nikdo se s nima mazlit nebude.  

T: Že jim tím dává jako „školu života“ jo? 

R: No přesně, že k tomu ty děti vede, což teda si myslím, že jde je k tomu vést jiným způsobem. Ale nevím, 

no. Jako je jí tak čtyřicet, takže není to žádná stará bába. Nevím no. Je hrozně rázná, má teda v oblibě kluky 

jednoznačně. Hlavně hokej a fotbal ty co hrajou, tak strašně protěžuje. A tím pádem naše Evča, která je typická 



holčička, princeznovská, zvyklá tady do školy nebo do školky jako že chodila v růžovejch sukýnkách 

načančaná, takže jako jednoznačně v oblibě moc není no.  

T: Hm. Aha, tak to je docela zajímavej genderovej aspekt. A myslíš, že tam může docházet i k nějakým 

situacím, že jako třeba ta učitelka jako sleduje tu hru těch dětí, a že jako když říkáš, že má v oblibě 

kluky, tak že třeba by, já nevím, když třeba kluk si bude chtít hrát s panenkama, že třeba nějak by 

vyloženě jako, nechci říct úplně jako zasáhla, ale že třeba by mohla říct, „kluci si přeci s panenkama 

nehrajou“ nebo tak?  

R: Myslím si, že určitě, protože jsem toho fakt byla jakoby svědkem, na třídní schůzce, kde teda nás 

upozorňovala, že bude hračkový den a ať si děti přinesou jakoukoli hračku, kterou mají rádi, ale hlavně ať ti 

kluci si nenosí do školky panenky, to přeci není hračka pro kluky.  

T: To říkala jo? 

R: Ano.  

T: Ty jo, tak to je drsný. 

R: Takže to jako zcela určitě.  

T: A v opačným případě? Třeba kdyby si holka přinesla auto? 

R: (smích) 

T: Nevíš, nedokážeš říct?  

R: (kývá, že ne) 

T: Myslíš, že učitelky v mateřských školách obecně, nejenom v té vaší, používají výroky typu: „Barunko, 

proč nenecháš ta autíčka klukům a nejdeš si s ostatními holčičkami vařit?“, nebo „Lukáši, kluci si přeci 

s panenkami nehrají, podívej, s jakou zajímavou stavebnicí si hrají ostatní kluci.“, nebo „Kláro, proč tu 

běháš, takhle se přece hodná holka nechová.“ apod. 

R: Hm, hm, hm. Tak to se určitě používá běžně ve školkách. 

T: A myslíš, že i v tý vaší? 

R: V tý naší stoprocentně. (smích) 

T: A co si o tom myslíš ty, nebo jak bys na to reagovala, kdyby třeba vůči tvému dítěti měl někdo takovou 

poznámku? 

R: Jako já s tím určitě nesouhlasím. Nevím, proč by si kluk nemohl hrát s kočárkem, nevím, proč by si holčička 

nemohla stavět se stavebnicí, co je pro kluky. Jako nevím no. Jako kdybych byla asi u toho, že takhle říká něco 

mýmu dítěti, jako aby si nehrálo s autíčkem, tak bych jako jí řekla, jako že ať si s autíčkem klidně hraje.  

T: A myslíš, že stejně to má i Lukáš? Že třeba mu nevadí, nebo nevadí mu, že si Evička hraje s autama 

a že by si to dokázal obhájit i před tou učitelkou?  

R: Myslím, že jo.  

T: Jo. Takže to by asi bylo k té školce všechno. Teď bych chtěla, abys mi něco řekla o vaší rodině, jak to 

u vás chodí. No, prostě co bys mi tak řekla o tom fungování té vaší rodiny. 

R: (chvilku váhá) 

T: Tak teď je to asi hodně specifický, tím že teda Lukáš nebývá doma.  

R: No, určitě je to takový to, no. Nevím, co bych ti jako měla říct teďko k tomu.  

T: No dál se budu ptát třeba, jak jsou rozděleny domácí práce ve vaší rodině… 

R: Jo aha, jo takhle to myslíš. 

T: Jak se partner zapojuje do péče o dítě… 

R: Lukáš se zapojuje do všeho. Od malinka se zapojoval do všeho. Jak už vlastně v péči o dítě, že koupal, 

přebaloval, hraje si s ní, všechno. Uvaří, uklízí. Jako řekla bych, že v tomhle my prostě máme tak jako nadhled. 

Je jasný, že když jsem já doma, tak prostě to dělám já ty práce, ale Lukáš s tím nemá problém. Když jako je 

potřeba, tak udělá, co jako, co je nutný. Dneska zrovna vařil oběd. (smích)  

T: Ale hlavním živitelem rodiny je teda Lukáš?  

R: Jo, to určitě.  

T: Pojďme se chvíli bavit o Eviččiném dětském pokojíčku. Jak vypadá?  

R: Je tam bordel. (smích) Nevím, no tak ono teďko v tuhle chvíli jakoby ho nemá více méně. Ale tak jakoby 

když ho měla, tak ho měla zařízenej, jako zařizovali jsme ho s Lukášem, když byla malá, že jo, ale pak prostě 

si sama začla, jako že něco chce jinak, že něco tam nechce, něco tam chce, že chce vymalovat jinou barvou. 

Teď třeba když plánujeme, jak to teda uděláme ten byt novej, tak si vybrala barvu, kterou ho chce vymalovat.  

T: Jakou si vybrala?  

R: Tmavě fialovou. Už postupujeme od růžový. (smích) Už jako pomalu ztmavujeme.  

T: Já jsem právě čekala, jestli to bude nějaká růžová.  

R: Ne, ne. Tak teď jede fialová docela.  

T: A bude ho mít fialovej?  

R: Bude ho mít fialovej, určitě. S tímhle jako… Já si říkám, že to je její pokoj a já chci, aby jí tam bylo dobře. 

A holt jako jestli chce fialovou. Já teda fialovou zrovna mám ráda, takže jakoby se trefila do barvy to no. Ale 

kdyby ho chtěla puntíkatej, tak ho bude mít puntíkatej.  



T: A Lukáš s tím nemá problém… 

R: Lukáš s tím nemá problém, ne. Lukáš taky jako, ten prostě „chce ho takovej, tak jí ho uděláme takovej“.  

T: Jo, jako že respektujete to, co si vybrala.  

R: Jo, určitě. 

T: Takže asi jako i kdyby chtěla modrej, tak vám to bude úplně jedno.  

R: Jo, určitě. 

T: To jsi vlastně říkala „i kdyby chtěla puntíkatej, bude puntíkatej“. Teď čistě hypoteticky: Jak by ses 

zachovala, kdyby vaše dcera odmítala oblečení růžové a fialové barvy a přála by si vymalovat svůj pokoj 

modrou barvou?  

R: Kéž by. (smích) My už máme tý růžový jako, musím říct, že tý růžový už mám jako až takhle, že jako prostě 

jak jako něco je růžovýho, tak už… Ne, ale jako prostě nevím. To jsem říkala jako. Prostě kdyby ho chtěla 

modrej, tak jí ho udělám modrej. Asi jako bych měla problém, až jako třeba bude větší, a bude třeba nedej 

Bože nějaký to Emo, nebo takovýhle, tak to asi budeme muset zatnout zuby, no. Ale to jako dokavať jakoby, 

dám přednost tomu, co bude chtít ona a budu se snažit nějak tomu ňák jako vyhovět. 

T: Hm. A podobná otázka: Kdyby chtěla přihlásit do fotbalového týmu, a to i přesto, že ve vašem městě 

není dívčí fotbalový tým, takže by musela chodit mezi kluky…  

R: Hm, jo jako… 

T: Přihlásila bys jí tam. 

R: Určitě. Jako kdyby přišla, že fakt jako to chce, tak jo. Jako šla bych s ní, ať to zkusí a buď to, buď by jí to 

fakt bavilo a chodila by, no nebo by zjistila, že to není nic pro ní a odhlásila se. 

T: Hm… Teď se dostáváme k těm výchovným postupům. Nechceš si udělat nějakou přestávku, nebo 

tak? Na záchod?  

R: (kroutí hlavou, že ne) 

T: Nevadí ti to? Není to na tebe moc dlouhý? 

R: Ne, dobrý, vůbec. (usmívá se) 

T: Jaký jsou tvoje představy o výchově? Jak by měla probíhat, kam by měla směřovat?  

R: O výchově… Ta výchova je takový divný slovo pro mě. Já nevím, no. Já jako samozřejmě bych jako chtěla, 

aby z ní byl slušnej člověk, no. Vychovat jí prostě tak, abych si mohla říct jako že… Aby byla jednak šťastná, 

spokojená, aby prostě žila nějakej normální rozumnej život v uvozovkách. Pro každýho je normální něco 

jinýho.  

T: A nesedí ti slovo výchova jo? 

R: No, já to mám asi spojený prostě třeba teď s tou školkou, protože tam prostě výchova je něco prostě jasně 

danýho, nastavenýho a prostě nemůžeš nikam a s tímhle tím já si to slovo spojuju, že jako prostě to dítě se bude 

něčím řídit a neexistuje, aby někdo se řídil podle toho dítěte.  

T: Napadá tě nějaký slovo, kterým by si jako v tom vašem podání to slovo výchova nahradila? 

R: (přemýšlí) Nevím, nenapadá mě. Nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, jak to nazvat jinak.  

T: A zkusila bys teda nějak popsat ten výchovný model, který vy používáte doma?  

R: No, výchovnej model. Nemáš tam možnosti? (smích) 

T: Nemám. Ale myslím, že už jsme to několikrát spolu i rozebíraly, že to není takový ten klasický 

model… 

R: Jo, určitě. Protože třeba co vidím u jako jiných, ať přijdeme ke komukoli, tak prostě 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 respektujem. Samozřejmě, že jsou věci, který se musej, že občas je potřeba prostě, 

aby se přizpůsobila, no, ale tak nějak se jí to prostě vysvětlí, že třeba jako: „teď potřebuju jít sem na úřad a 

potřebuju, aby si šla se mnou, i když se ti nechce a prostě pak budeme dělat něco, co chceš ty třeba“. No, nevím 

no. Nějak se jí to prostě snažím takhle jakoby vysvětlit, že mě se taky nechce každej den jako trávit na hřišti 

na kolotoči, ale taky jakoby že prostě jsou věci, který musíme udělat. A jako řekla bych, že to funguje. Že 

prostě když jí to vysvětlím, že vopravdu teda: „teď si musím něco vyřídit, ale pak teda budeme zas dělat něco, 

co chceš ty“, tak jako to funguje. Takhle jakoby ve všem, ne jenom v tomhle. „Teď prostě si s tebou nemůžu 

hrát, potřebuju tady dodělat tu vomáčku, ale pak postavíme ty koleje a budeme jezdit.“ Jako dobrý. Ona řekne: 

„Jo, tak já chvíli počkám.“, nebo „já zatím to teda připravím“. Jako prostě nevím, no. Jako řekla bych, že to 

funguje u nás, no. Ale vím, že prostě, třeba když je u nás švagrová, tak ty to vůbec nechápou, nebo tchýně, že 

jo jako. „Co ona si bude říkat prostě jako. Teď si musíš tohle udělat, tak si to prostě uděláš a ona si tady sedne 

a bude čekat.“ 

T: Hm. 

R: No, takže, asi vím, že v tohle jako mě moc lidí nechápe, no.  

T: Jo, takže setkáváš se s nepochopením toho svého okolí, jako ohledně těch vašich výchovných postupů. 

R: Hm.  

T: A co třeba nějaký prohřešky, nebo když Evča udělá něco, co by neměla, tak jak to řešíte?  



R: No, tak jakoby, snažíme se to nějak prostě vždycky rozebrat jako rozumně. Občas to teda jako rupnou nervy. 

Neříkám, párkrát dostala na zadek, ještě asi párkrát dostane (smích), ale jakoby snažím se tenhle, tomuhle 

vyhybat, jakoby fyzickejm trestům, nebo nějakejm zákazům, že teda jako: „tady jsi rozbila hrnek, tak se 

nebudeš koukat dneska na pohádky“, nevím no.  

T: A jaký je tvůj názor na odměny a tresty ve výchově obecně?  

R: Nesouhlasím. Nesouhlasím, s trestama určitě ne a s odměnama taky jako asi ne. Prostě jako: „ukliď si 

pokojík a za odměnu dostaneš pytlík bonbónů“, to jako prostě u nás není tohle. Nevím, no, jako já nevím ani, 

co bych k tomu řekla. Já to prostě tohle to jako nepoužívám no. 

T: A v těch výchovných postupech jste s Lukášem za jedno, jako že on to má úplně stejně, nebo by třeba 

jako chtěl, aby si byla přísnější nebo… 

R: Ne, on mi říká, že jsem přísná až moc. (směje se) Ne, Lukáš je určitě ten hodnější, takže u Lukáše jí třeba 

spoustu věcí i projde. Což mi jako vadí, teď jsme to zrovna řešili, asi 14 dní zpátky, že on jakoby není důslednej, 

že jo. Že já jí říkám jako: „jo jako, pokojík je tvůj“, nebo jako teď nemá teda pokoj, ale má místnost, kde má 

hračky, nemá tam teda postel, má tam prostě všechny hračky, má to tam udělaný, že si tam může hrát aspoň. 

Tak já jí říkám jako: „to bude tvůj pokoj, tam máš hračky, když tam máš tajfun, je to jako tvůj problém, ale 

prostě u nás v ložnici jakoby si můžeš hrát, můžeš si tam vzít ty hračky, ale budeš to uklízet, protože to je náš 

pokoj a my to tady nechcem jako, pak na to v noci šlápnem“ nebo tak, takže ona je naučená, že prostě si hraje, 

večer jde, všechny hračky si nanosí, někdy je uklidí, někdy to narychlo nahází k sobě do pokoje. No ale Lukáš 

prostě ne, že jo. Lukáš prostě jde a uklidí to za ní, nebo ona řekne, že se nechce oblíkat, tak Lukáš jde a oblíkne 

ji, ale přitom jakoby ona ví, že u něj jí prostě spousta věcí takhle projde. Že on jí třeba řekne: „Ne, nebudu tě 

oblíkat, oblíkni se sama, umíš to“, no a za chvíli jí oblíká, že jo.  

T: Jo. A říkáš, že ona ví, tak myslíš jako, že toho třeba někdy i zneužije, že ví, že prostě táta to udělá. 

R: Jo, určitě, stoprocentně. To je jako když jí zapneš na vypínač. Táta přijede domu, a tím pádem ona nemusí 

uklízet, nemusí se oblíkat, takže jako tohle občas jako s Lukášem řešíme, že on prostě jí dělá otroka až moc a 

ona toho zneužívá hodně.  

T: A když třeba jsi ještě Evičku neměla, představovala sis, že jako až jednou budeš mít dítě, že ho budeš 

takhle vychovávat, nebo třeba sis to představovala jinak a s tím příchodem toho dítěte a s tím, jaký to 

dítě je, je to úplně, jako představy jsou někde jinde než realita? 

R: To určitě. (smích) No, tak určitě jako to je, dokud to dítě nemáš, tak ty představy jsou trochu jiný, ale pak 

ta realita je jiná. Nevím, asi mě hodně ovlivnila i práce, kterou jsem dělala, že jakoby jsem tady v tom, jakoby 

jsem hodně seminářů prošla, že tady v tom jsem ten názor už takovej měla, no a tohle určitě mě ovlivnilo.  

T: Teď se dostáváme k těm hračkám. Tak jaké hračky má Evička, obecně kdybys měla říct.  

R: Jaký hračky má… No, převažujou barbíny, bohužel. Jako když jí kupuju hračky, tak se snažim vždycky 

kupovat hračku, kterou jakoby bych já vybrala, takže prostě něco, z čeho se něco naučí, ale samozřejmě jako 

hodně přihlížím k tomu, co chce ona, takže vždycky koupím jakoby, třeba o Vánoce jí určitě nakoupím jakoby 

tady ty hračky, ale koupím jí i to, co ona chce, aby prostě to tam měla, takže má jakoby od obojího.  

T: Hm. 

R: Samozřejmě jí ty moje hračky nezajímaj. (smích) 

T: S čím si nejradši hraje? 

R: S barbínama.  

T: A ty hračky, který má – vybírá si je sama, nebo ty už jsi říkala, něco si přeje, že jo, něco teda jí vybereš 

ty… 

R: Určitě, něco si vybere sama, něco jí vyberu já.  

T: Vybírá jí i někdo jinej hračky?  

R: No, tak samozřejmě babičky, že jo, kupujou hračky, Tomáš jí občas něco koupí, takhle jako co dostane pak 

třeba od kamarádek nějakou, ale tak to jsou, že jo, hračky takový blbinky.  

T: A třeba od Lukáše nebo od babiček to je co za hračky?  

R: No, od Lukáše dostala třeba hasičský auto. (smích)  

T: Setkalo se s úspěchem? 

R: No, moc ne. Má smůlu, protože jí to fakt nebere. Nebo jí koupil mašinku na baterky na ty dřevěný koleje, 

tak ta docela úspěch měla. Tak co no. No ale taky jí kupujeme barbíny, kupuje jí jakoby tady to, co ona má 

ráda. No, od babiček, od babiček to je takový horší. Jedna babička jí kupuje, jako v Chodově tchýně, tak ta 

kupuje hodně věci, s kterýma ona už jako si nehraje, ona kupuje takový, co Evču nezajímá jakoby. Buď jí 

koupí miminko, jako panenku, s tím si ona nikdy nehrála, prostě jí to vůbec nezajímá miminko nějaký, no a 

nebo kupuje hračky, který třeba jsou jakoby pro menší děti.  

T: Hm. 

R: Takže jako jí kupuje věci, který jsou třeba pro dvouletý dítě a jí bylo třeba tři.  

T: Hm. 

R: A Evča ještě tím, jak je jakoby napřed o něco, tak prostě už jako to pak leží doma.  



T: Hm… Takže jsi říkala, že Evička má třeba mašinku, nebo hasičský auto, a tak, že teda jí to koupil 

Lukáš, ale moc teda to u ní nemá úspěch takovýhle hračky.  

R: To ne.  

T: Když se ještě vrátíme k tý školce, tak zajímala ses třeba, jaký hračky mají v tý školce?  

R: Jo. Bylo mi řečeno, že nemají peníze na nové hračky, ale že pokud mám něco doma, tak to můžu přinést.  

T: Hm. 

R: Prostě školka nemá peníze… 

T: A to ti jako řekli v nějaké souvislosti? Že ses na něco ptala… 

R: Jo, jo, jo. Ptala jsem se na hračky, protože Evča si stěžovala, že tam maj všechno rozbitý a tak, tak pani 

učitelka říkala, že jako, že všechno rozbitý teda není a že tam maj jako starší hračky, no, že prostě nemají 

peníze na to, aby si dokupovali nový hračky, že na to nemaj prostředky prostě.  

T: Hm. A tys je viděla ty hračky třeba, jaký tam mají?  

R: No, moc tam toho nemaj. Jako nezkoumala jsem teda hračky, abych si šla jako vyloženě prohlížet, ale 

koukala jsem po tý třídě a je fakt, že tam fakt jako hračky moc nemaj. Maj tam asi jeden kočárek, jeden měli 

opravdu rozbitej nějakej, no, takovou starou kuchyňku nějakou, ani tam nebylo jako nádobíčko, jsem nikde 

neviděla, že by nějaký kastrůlky nebo tak něco. Ale Evča říkala, že někde něco maj jo, ale že to je rozbitý. No, 

a je fakt, že teda tejden, možná 14 dní na to, co jsem se na to ptala, tak říkala Evča, že dostala nějaký nový 

hračky do třídy. Že teda jsou starý, ale oni že je tam dostali, jako že to maj prostě jako něco (smích) 

T: Jo, něco novýho.  

R: No.  

T: Takže asi jakoby nemáš pocit, že ty hračky v tom stavu, v jakým tam jsou, by třeba byly nějaké ty 

didaktické hračky, nebo výukové?  

R: Ne, to si nemyslím.  

T: Že by tam to dítě mělo možnost se tou hrou jakoby v něčem rozvíjet nebo tak… 

R: Neviděla jsem a vím, že tam jedna maminka, když jsem se na to ptala, tak říkala, že má doma spousty puzzle 

a nějakejch takovejch těch vkládaček a takovýho, že jim to přinese, a oni že jo, ať to přinese, ale že to dají do 

jiný třídy, tam, co mají ty malý děti. Takže… 

T: No, tak to je pak ale taky takový nešťastný, to pak ta maminka přinese pro svý dítě… 

R: No, je no, přinese to do třídy, kde má dítě, a oni to daj do jiný třídy. Takže tim jako já jsem říkala, že jim 

tam taky nic nedám.  

T: Hm… Ty jsi říkala, že jsi tam koukala po té třídě. Nevšimla sis, jak je tam jakoby rozložený nábytek, 

nebo jestli jsou třeba někde zvlášť zóny s tou kuchyňkou a s tím kočárkem a někde jinde třeba nějaká 

zóna s autama, nebo to tam není takhle nějak oddělený?  

R: Asi jako bych řekla, že na jedný straně je pro kluky a na druhý pro holky. Ale, nevím, jako já jsem v podstatě 

asi jako neviděla ty hračky. Viděla jsem tu kuchyňku a ty kočárky, to že bylo u jedný strany. A na druhý straně 

že bylo nějaký skříně. Nevím jako, jestli tam mají hračky pro kluky. Mezi tím měli teda obrovskou nějakou 

televizi, a tu měli teda extra moderní. Tu nemám ani já doma. (smích) 

T: Tu nemají rozbitou… 

R: (smích) Tu nemají rozbitou. To oni moc dobře ví, co je potřeba. (smích)  

T: A víš, s čím si Evička hraje v tý školce?  

R: No, říká, že si občas hraje v tý kuchyňce, ale o jiný hračce mi nikdy neřekla, a když se jí ptám, s čím si 

hraje, tak říká, že s ničím, že tam je všechno rozbitý. 

T: Hm… No a co tam teda dělá celý den? 

R: No, to já když se jí ptám, tak mi řekne, že neví jako. Ona musí mít chuť, aby mi něco řekla.  

T: Jo, takže spíš se jí o tom možná nechce ani moc mluvit…  

R: No, řekne mi, že je tam nuda, že nic nedělali, no. Pak jim jako, pouštěj jim někdy takový to zpívání s Míšou. 

T: Jo. 

R: To už ale jede v sedm ráno, když já tam přijdu do školky, takže jestli jim to pak jede až někdy do tý svačiny, 

to nevím.  

T: Jo… Tak jako do svačiny je cvičíme s Míšou, po svačině když se nejde ven… 

R: Když prší, tak je další pohádka. A vím teda jakoby, když si vyzvedávám Evču po obědě, tak normálně ta 

učitelka, jako to mě úplně deptá, to si říkám, ty jo, já jí tu snad v životě nenechám spát: „všichni si vezmou 

židličky, musíte je vyskládat přesně takhle do řady a kluci přesně takhle naproti“ a teď jako ta učitelka: „No 

podívej se, kam jsi dal tu židli, to musíš dát, aby to bylo vedle toho“, takže fakt maj jako prostě takhle řadu se 

židličkama a teď je tam cepuje, že jako to oblečení tam teda jako musí bejt jako, víš úplně, prostě židličky 

vyrovnaný, na tom oblečení vyskládaný… No, nevím no… Na jednu stranu si říkám, že snad do tý práce 

nepůjdu, abych jí tam nemusela nechávat.  

T: No, tak jo, tak to je všechno. 

R: Jo jo? Tak to jsme zvládly rychle. 

T: No, ty ses děsila, kolik toho je… Tak moc děkuju… 



Rozhovor s respondentkou Kamilou 
T: Název rozhovoru je „Genderové aspekty rodičovské volby tradiční a Montessori mateřské školy“ a 

mám ho rozdělený na takových 5 okruhů. Nejdřív se budeme bavit o tom, podle čeho jste volili 

mateřskou školu pro Elišku, potom jak jste s tou školkou spokojeni, potom něco o tom jak to funguje u 

vás v rodině, co se týče výchovy, dělby domácích prací a tak, to je teda zvlášť a pak jsem samostatný 

okruh věnovala hračkám, protože ty mi u malých dětí připadají jako důležitý aspekt. Můžeme tedy 

začít? 

R: Jo, určitě.  

T: Můžeš mi říct něco o školce, kterou Eliška navštěvuje? Jaká je, jestli bys mohla třeba nějak blíž 

popsat, jak tam vypadá denní režim, jak to tam chodí… 

R: No, tak Eliška teď chodí vlastně jakoby do státní školky teda od září a já si myslím, že to je jakoby asi 

běznej režim jako ve státních školkách, vlastně. Jakoby chceš popsat ten režim, jak maj během dne, nebo…? 

T: Jako cokoli, co tě napadne k tý školce. Ještě třeba jestli chceš mluvit i o tom srovnání, jako že chodila 

před tím do jiné školky, nebo jestli chceš mluvit jenom tady o tý. 

R: Jo. Tak to možná jakoby souvisí s tím režimem, že je pravda, že vlastně… Já si myslím, že ty režimy tak 

nějak budou podobný, maj to, že vlastně svačinka, pak chodí dopoledne ven, oběd, spánek a tohle to. Jediný, 

co vlastně jakoby mi vadí na státní školce, ale což si myslím, že je ve většině těch státních školkách, že čuměj 

na telku.  

T: Hm.  

R: Ale já jsem se bála, že to bude jakoby častý. Ale když se pak Elišky ptám, jak často, jakoby když je hnusně, 

tak se koukaj na televizi, ale třeba mi řekne, že se koukali jenom na dva pošťáky Paty, že jo, a já vím, že prostě 

trvaj 15 minut jeden, takže koukaj podle mě tak půl hodinky denně.  

T: Hm. 

R: Vím, že mě to ze začátku hodně štvalo, ale teď už jsem to nějak, jako nějak zpracovala, že mi to teď už 

nějak, mě to už nějak nevadí. Je pravda, že mi jí tím pádem nepouštíme vůbec pohádky doma. Jako že jí pustíme 

akorát večerníček večer před spaním, takže si právě v souvislosti s tím myslím, že to má vykompenzovaný, že 

toho není nijak moc. Že teda jakoby když kouká ve školce, tak má večer jenom večerníček, že před tím jsme jí 

třeba pouštěli večer před spaním třeba tři, čtyři pohádky a teď už třeba jenom jednu. Takže to byl asi jakoby 

ten důležitej rozdíl, co jsem jakoby sledovala, co se týče přístupu k těm dětem, že jo. Nebo ty učitelky, jak se 

chovaj v těch státních školkách a v těch soukromejch, ale já jsem totiž v poslední době jsem hrozně na vážkách 

právě s tou Montessori, protože si hrozně uvědomujem, že teď vlastně se naskytla možnost, že by se tam Eliška 

mohla vrátit, do tý soukromý, do tý Montessori, ale hodně vlastně nad tím váháme, protože vlastně je to 

výběrová školka, je to prostě jakoby elitní školka a není to prostě asi něco, nejsem úplně srozuměná s tím, co 

já bych chtěla, že bych jakoby… No, nevím sama vlastně, jak s tím naložit, protože mě 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, kdežto když chodí do tý soukromý školky, tak vím, že tam jsou prostě, a to nepřeháním, to jsou 

fakt samí podnikatelé, známý osobnosti, a jsou to prostě jakoby výběr dětí a já vím, že vlastně pár těch dětí 

bydlí u nás na sídlišti a jsou to děti, který v životě nepotkáš venku jako, to je… Jdeš na sídlišťový hřiště a tam 

nepotkáš tyhle ty děti z těch výběrových školek, protože tam ty rodiče s dětma nechoděj. To je to, co my jakoby 

začlo vadit trošku, že mě se strašně líbí ta školka, kdybych prostě tu učitelku z tý soukromý školky mohla 

přendat do státní, tak budu prostě nejšťastnější, ale nelíbí se mi prostě jakoby, že je tam ten výběr na základě 

těch peněz, to je bohatý rodiče tam ty děti můžou dávat, a ty, vlastně ani střední vrstva si myslím, že běžná 

střední vrstva na ty školky jako nemá, jo.  

T: Což je vlastně jakoby docela v rozporu s těma zásadama Montessori… 

R: To určitě, no! 

T: …že to složení třídy by mělo být různorodý, ať už jako věkově, pohlavně, tak i právě jako z tý 

socioekonomický, jako z různých socioekonomických vrstev, že jo, by se tam ty děti měly potkávat.  

R: Jo, to je vlastně to, co se ve mně tluče od začátku, co jsem tam vlastně diskutovala i s jednou učitelkou, že, 

no že mi to vlastně jakoby tohle to vadí, že vlastně vím, že jediný, právě ta jakoby střední vrstva, nebo možná 

i ta jakoby chudší střední vrstva jsou právě děti těch učitelek, co tam jsou. Vlastně když je tam učitelka, tak 

tam má svoje dítě, to je jakoby jediný, ale to je jakoby jedno dítě ve školce, nebo dvě. 

T: Jasně no. 

R: Že to úplně jakoby nevyrovná tu pestrost a je pravda, že já jsem jakoby teda nadšená z toho přístupu, mě se 

to hrozně líbí. 

T: Jako v tý Montessori školce? 

R: V tý Montessori školce, jo, jo, jo. Že se mi vlastně líbí ten, jakoby… hmm… já nechci říct úspěšnější, možná 

víc respektující přístup k těm dětem, že to není takový to „já jsem tady a vy jste na druhý straně“, tak jak je to 

v těch státních školkách, to je prostě jakoby „já jsem tady úča a vy mě budete poslouchat“, že to je jakoby víc 

ten přátelskej kolektiv, ale asi teď, když jako přemýšlíme nad tou volbou, tak vzhledem k tomu, že některý 

věci v tý státní školce, samozřejmě jsme se s tím museli srovnávat, ale nějak jsme to jakoby přijmuli, a nějak, 



člověče teď to mám tak jako že… i díky tomu, že Eliška je tam spokojená, tak to je jakoby ten hlavní ukazatel 

pro mě, že asi jí tam jakoby necháme normálně v tý státní, no... A chceš něco jako konkrétního?  

T: No, třeba podle čeho jste vybírali tu školku, nebo co bylo hlavním kritériem, nebo u vás třeba i proč 

jste jakoby měnili tu školku?  

R: No tak měnili jsme právě z finančních důvodů, to byl jakoby hlavní důvod. My jsme s tou školkou, protože 

vlastně říkám, fakt (důraz na slově) byli spokojení, s tou Montessori, ale vlastně bylo to kvůli tomu, chodila 

tam, že se nedostala do státní, tak jsme zvolili tuhle školku, a 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. Prostě jakoby bylo to pro nás na začátku velký dilema, protože mě se to hrozně 

nechtělo pouštět, protože jsem přesně věděla, že Eliška je tam spokojená, má tam kamarády, protože mě se 

hrozně líbí ten přístup, kterej vlastně se snažím v tý výchově uplatnit taky, ale tak samozřejmě důležitou roli 

hrály ty finance a teď vlastně, jak jsem říkala, teď už jsme se s ním nějak srovnali, protože jsme jako spokojení 

a tuhle tu státní jsme si vybírali tak jakoby hlavně asi na základě referencí. Že jsem jakoby se vlastně poptala 

lidí, zjišťovala jsem na internetu, takže jako měla dobrý reference, že tam s ní jako lidi spokojení, že tam jsou 

jako docela dost kroužků, ale kámen úrazu v tom je, že vlastně dost kroužků je pro většinu dětí až jako 

předškolní věk, že jo, až kolem pěti let…  

T: To je u nás taky, no. 

R: Jo? Ale tak my jsme to dohonili kroužkama někde jinde, takže to není něco, co by mě nějak extra zklamalo. 

Asi nejvíc jsem chtěla, aby chodila na plavání, to nechodí, ale tak to mi nevadí, protože bazén máme vedle 

baráku, tak jí tam můžu vzít jako jednou týdně a … 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, upřednostnila jsem tuhle tu, no. A taky je 

pravda, že nám bylo řečeno, že se tam nedívaj na televizi.  

T: Jako na to si se přímo ptala?  

R: Ne, to jsme jakoby se ptali lidí. My jsme tam jakoby byli, jeden rok jsme tam byli na dni otevřených dveří 

a to mě takhle ta otázka ani nenapadla, to jsem to nějak neřešila, protože vlastně Eliška neměla ještě potřebu 

koukat na pohádky, ale pak vlastně jsme se na to ptali jakoby lidí, naší majitelky bytu, u který jsme v podnájmu, 

tak jsme se jí právě ptali na to, jako že to je něco, na co jsme se úplně zapomněli se zeptat, a ona nám říkala 

ne, že pohádky jim tam určitě nepouštěj. Tak jsem říkala, jo, tak super, že jsme z toho měli radost, a oni asi 

mezi tím to nakoupili. To její dítě tam chodilo už jakoby dřív, takže jestli dokoupili televizi, nevím. 

T: A než šla Eliška do školky, měla jsi nějakou svoji ideální představu, jak by ta školka měla vypadat?  

R: No, jako abych pravdu řekla, tak jsem vlastně… Jo, určitě jsem chtěla, aby tam, aby v tý školce bylo jakoby 

míň dětí, aby měli vlastně víc ty učitelky víc prostoru se jim věnovat. Uvažovala jsem o tom, že bych chtěla 

jakoby nějakej alternativnější přístup, ne ten klasickej, přesně jakoby úča je úča a vy jste tady jako 

v uvozovkách jenom děti, ale neměla jsem úplně jakoby, úplně jsem jako ňák neřešila to Montessori. Tím jsem 

se úplně ňák nezabejvala. Protože vlastně před tím ještě Eliška chodila do jedný soukromý školky, která tak 

nějak splňovala moje požadavky, že vlastně byl malej kolektiv, byl tam hrozně jakoby vřelej přístup k těm 

dětem, ale pak jsme právě vybrali, pak jsme to změnili a vybrali jsme tuhle tu, protože jsme tam jakoby se byli 

podívat, a to bylo vlastně když už Eliška chodila do tý úplně ještě předtím, do tý první, to byla vlastně jakoby 

podle mě klasická soukromá školka ne něčím zvláštní, tak v tý době jsem to vlastně začala řešit, že vlastně 

jsem narazila na tuhle tu, která vlastně jakoby mi nabízela tu alternativu, kterou jsem já chtěla. Že vlastně 

jakoby nebylo to, ono to není přímo jakoby Montessori školka, ale uplatňuje prvky Montessori a potom toho 

respektovat a být respektován, takže… I to prostředí potom je tomu uzpůsobený, i ty hračky co tam mají v tý 

školce, tak mě to hrozně nadchlo, proto jsme jí vlastně se rozhodli potom jí přendat do tý další školky, no.  

T: Hm. A s Tondou jste to nějak probírali, nebo ty představy, který jsi měla ty, tak jste se s Tondou 

shodovali, nebo to třeba Tonda nějak neřešil, nechal to na tobě? 

R: Je pravda, že Tonda to spíš jakoby tohle to neřešil, nechal to jakoby, jo, bylo to asi tak, že to nechával spíš 

na mě. Jako že tak ono to je asi automatický, tím, jak já se starám o děti a jako zabezpečuju všechny ty věci 

okolo, že jo, já nevím, od oblečení, přes jídlo, po kroužky, že jo, že to všechno vlastně jakoby vychází ode mě, 

Tonda potom jakoby, tak samozřejmě s ním konzultuju pak nějakej, něco když já udělám třeba nějakej 

předvýběr, když už třeba vyberu třeba dvě tři školky, tak to pak s ním konzultuju, ale určitě Tonda není ten, 

kterej by to tolik řešil, jako já. Takže, potom už jakoby tak nějak se se mnou, jakoby shoduje na těch věcech, 

nebo takhle, ten začátek byl ode mě jakoby jít asi timhle směrem v tý výchově, a teď se ve finále Tonda toho 

chytnul víc než já, protože začali zakládat tu soukromou školu, že jo, takže teď myslím si, že Tonda je do toho 

víc ponořenej než já, ale spíš jakoby, myslím si spíš tak jako, jak bych to řekla, administrativně. Spíš stejně 

jsem to furt já, kdo si spíš jako přečte nějaký ty knížky, kdo si spíš přečte nějaký ty články o tý výchově a o 

tomhle tom. Tonda že ví, že by chtěl jakoby ten jinej směr, ale spíš je jakoby ten praktik asi.  

T: Jo, jo, jo. Ale tak ty představy, v těch představách jste se zhruba shodli.  

R: Jo, to jo. 

T: Nebylo to tak, že by nějaké alternativy úplně zavrhoval. 



R: Ne, to určitě ne, v tom jsme se rozhodně shodli, to jo. 

T: Myslím, že už jsi mi odpověděla na otázku, co všechno jste zvažovali při výběru té školky. To jsi 

zmínila i tu vzdálenost od místa bydliště, finance že hrály nějakou roli, říkala jsi o těch kroužkách. Bylo 

důležitý pro tebe i třeba jestli tam jsou věkově smíšený třídy? 

R: Jo, to já jsem chtěla věkově smíšený třídy.  

T: Chtěla jsi… 

R: Jo, chtěla. Já vím, že ty názory se různí, ale já jsem chtěla, aby tam byly věkově smíšený. Já si myslím, že 

teda jako pro ten nástup, pro ty děti je jakoby jednodušší, třeba když jsou malinkatý a maj tam jakoby ten 

kolektiv těch menších dětí, ale já osobně si myslím, že to je fakt jakoby lepší, jako že to je přínosnější jak pro 

ty malý děti, tak potom pro ty větší děti, když ten kolektiv je smíšenej, a to z těch důvodů, že ty děti se líp učej 

od těch starších a ty starší se zase, přesně, učej tomu, že můžou pomáhat někomu, a že to vlastně není jako 

nějakej opruz, že to není nad rámec nějakejch běžnejch činností, že prostě pomůžou menšímu dítěti v šatně 

zapnout bundu nebo zavázat tkaničku jako. A třeba mě jakoby lidi strašili s tím, že já nevím, že ty starší jsou 

drsnější, já nevím, že se budou nosit ze školky sprostý slova, ale myslím si, že je budou nosit i tak. Určitě jsem 

chtěla smíšený.  

T: A třeba osobnost učitelky byla pro tebe nějak důležitá? Nebo šli jste se tam třeba podívat, seznámit 

se s těma učitelkama?  

R: No, my jsme se tam šli podívat, ale vlastně jako viděli jsme ty učitelky ve třídách, ale jakoby my jsme 

dopředu, protože je tam víc tříd, dopředu jsme nevěděli, koho ona bude mít, kterou učitelku. Jsou tam vlastně 

4 třídy, takže my jsme vlastně do poslední chvíli nevěděli a těžko jakoby od pohledu zvolit učitelku, protože 

vím, že je to hrozně jako klamavý, že teda třeba já musím říct, že od pohledu jsem ty naše učitelky hned 

odsoudila, ale postupem času jakoby přicházím na to, že vlastně nejsou tak hrozný, jak se mi zdály, že jako že, 

že si ani, nejsem si jistá, že kdybych tam šla, jestli bych dopředu poznala, která učitelka jakoby mi sedla nejvíc 

tím svým přístupem. To stejně asi jako nepoznáš.  

T: No, tak na jedný schůzce asi ne, no. Ale tak třeba když jsi mluvila o tom respektujícím přístupu, tak 

to třeba už vidíš z toho, jak se ty učitelky baví s těma dětma, jako jak s nima komunikujou. To asi těžko, 

když to ta učitelka nemá v sobě ten respektující přístup a má to nastavený tak, jak ty jsi říkala, že jako 

ona je tam ten kápo a jí musí všichni poslouchat a jak řekne, tak to bude, tak to asi vidíš na tý učitelce. 

Tak třeba jestli toho jste si všímali, nebo jestli ty sis třeba všímala, když jsi tam šla, jak mluví ty učitelky 

s těmi dětmi. 

R: No, člověče, víš co, já jsem tohle asi jakoby neviděla, protože ony tam ty děti jako nebyly, když my jsme 

tam byli. 

T: Jo, aha. 

R: Víš jako, že my jsme tam byli, když byl den otevřených dveří, někdy já nevím, ve tři odpoledne, a to už tam 

měli možná jakoby v jedný třídě pár dětí, jo, že to měli spojený dohromady. Jinak jsme jakoby obcházeli ty 

třídy, ale že spíš jsme viděli jakoby to vybavení, pak tam přišli ty rodiče, co se přišli podívat s těma dětma, a 

prostě ty děti si tam hrály.  

T: Hm. 

R: Takže ty učitelky tak nějak neměly vlastně ani prostor se nějak projevit.  

T: Že jste nezažili ten běžný provoz, jak to chodí. 

R: No, to ne no.  

T: Hm.  

R: Hm, to kdybych zažila dopředu, tak tam asi Eliška není. (smích) Asi lepší, že jsme to neviděli dopředu. 

T: Někdy lepší nevědět, jo, říkáš? 

R: No, víš co, protože jakoby první den jsem z toho měla šok. První den, když jsem slyšela za dveřma, že jsem 

tam nějak nemohla se dostat, tak jsem tam za dveřma jako něco dělala s tím zvonkem a teď jsem slyšela, jak 

tam s nima v tý šatně mluví, a fakt se mi jako chtělo brečet, jo, takže, jakoby, teď už prostě to jako beru jinak 

jo, ale myslím, že kdybych tohle to tam viděla, tak do tý školky už pak nevlezu, jo, takže, oni možná vědí, proč 

to udělali takhle. Ne, to si dělám srandu. (smích) 

T: A byli jste se podívat ve více školkách, nebo jenom v týhle, že teda už jste jí dopředu měli vytipovanou, 

takže jste se šli podívat konkrétně jenom tam?  

R: No, člověče, asi jenom tam. Jo, byli jsme jenom v tímhle tý, teda.  

T: Jo, a říkala jsi, že ses při výběru té školky s někým radila. Říkala jsi, že jste dali i na reference, a to 

jakoby i s Tondou, že jste se spolu radili. Ještě teda s někým, kromě teda kamarádů a partnera?  

R: Jako jestli jsem se ještě s někým rozhodovala, jestli… 

T: Jestli jsi to jako ještě s někým konzultovala, jestli ses o tom s někým radila.  

R: Jako už konkrétně o tom, jestli tam tu Elišku dát nebo nedát do tý školky? 

T: No, možná spíš jako jakou školku vybrat. 

R: Tak jakoby, víš co, jakoby diskutovala jsem o tom s kámoškama, který mají stejně starý děti, že jo, který 

řešili vlastně ten stejný problém, ale vzhledem k tomu, že je to Praha, tak každá vlastně jakoby je z jiný části 



Prahy a vlastně jakoby logicky většina lidí vybírá tu školku, která je prostě nejblíž tobě. Takže jsme to jakoby 

řešily, konzultovaly s kamarádkama, ale s tím, že vlastně jsme si nemohly předat konkrétně rady, že tady ta 

školka je dobrá v tomhle tom, v tomhle tom, jakoby nějaký ty konkrétní informace. Ale jakoby rozebíraly jsme 

to s kámoškama, ale potom jakoby to rozhodnutí, který jakoby ovlivnilo, jestli tak půjdem, tak to bylo jakoby 

jen mezi mnou a Tondou.  

T: Hm… (pauza) Vím o tobě, že znáš různý alternativní mateřský školy. Jaký třeba znáš konkrétně, 

kromě Montessori, nebo co obecně víš obecně o alternativních školkách?  

R: No tak… Znám ještě Waldorf, to je taky něco, o čem jsme jakoby uvažovali, jsme uvažovali o tom, že 

bysme se odstěhovali do Příbramy, protože tam zase jakoby, jak jsi říkala, že maj na Kladně hodně, že jo, maj 

školku, školu Montessori, tak vlastně v Příbrami je to, že je tam vlastně školka, základka a i lyceum, takže to 

jsme jakoby uvažovali. Je teda pravda, že to jsem jakoby neviděla v praxi, ale jakoby třeba to co, jsem si o tom 

četla a takhle jakoby ty jejich přístupy, tak mě přijdou, já nevím, jak to říct, aby to neznělo drsně, ale to je 

jakoby jen můj úsudek, to není že by to tak muselo bejt, ale jako na můj styl je to jako až moc sektářsky to 

působilo, protože… jako takhle, mám ráda alternativní přístupy k výchově, jakoby k dětem, jakoby ne jenom 

jako že alternativní, ale trošku jinej, než ten klasickej, protože mi nevyhovuje ten klasickej, ale není to, že 

jakoby principiálně bych hledala něco alternativního, jako já vyloženě sama nejsem alternativní člověk, jakože 

bych se zařadila mezi běžnou populaci, že nejsem vyloženě, že v bych v něčem nějak vybočovala, ale 

samozřejmě jak mám ty děti, tak furt přemýšlím nad tou výchovou, tak proto jsem se jakoby dala na jinou 

cestu, než, já nevím, třeba 90% lidí, že to prostě řeším jakoby tu školku, protože znám hromadu lidí, co tu 

školku neřeší, prostě to berou: „takováhle je školka, tam bude chodit“, a pak prostě ty děti žijou v tom běžným 

školským systému a neřešej to, tak nad tímhle tím já, to je asi jakoby jediný věci, věc, kterou já řeším, to je 

jediný, co je na mě bych řekla alternativní, jinak já, nevím přesně, jak to říct, ale že to není jakoby že bych 

celkově se ubírala nějakou alternativní cestou. Takže to bylo spíš, mě přijde, že to bylo spíš takový, jak ta 

Eliška rostla, tak to jakoby přicházelo mi pod ruku, že třeba, když se Eliška narodila, tak jsem nad tímhle jako 

vůbec neuvažovala, že jsem nic takovýho neřešila, ale jak Eliška vyrůstala, tak jsem prostě viděla různý 

přístupy ve výchově, tak jsem to prostě začala řešit, jinak by mě to nijak nenapadlo.  

T: A v kolika letech začala Eliška chodit do školky?  

R: Dva a půl? Ve dvou a půl letech. V necelých dva a půl asi, no dva a půl.  

T: Jako že už jste chtěli, aby chodila. 

R: Jo, už jsme chtěli, protože vlastně ona je hodně společenská a věděla jsem, že jí to vyhovuje jakoby kolektiv 

dětí a já jsem v tý době už jako čekala Žofinku a už jsem měla před porodem, tak jsme to chtěli udělat rychle, 

než já porodím, takže asi 2 měsíce před porodem začla chodit jakoby do tý soukromý školky, kam chodila 

dvakrát týdně, prostě aby byla mezi dětma, protože jsem věděla už, že já nebudu jí moct brát do kolektivu jako 

dřív.  

T: Ty už jsi to možná trochu zmínila, ale s odstupem času, jak hodnotíš výběr té školky? Máš pocit, že 

jste vybrali dobře, když už jakoby je to pro tebe možná i lepší varianta než vrátit to dítě zpátky do tý 

Montessori školky? 

R: Dobře… No, dobře jakoby… dobře jakoby na základě toho, co se ti nabízí, ty možnosti, že jo. Jako 

samozřejmě já bych jí tam dala do tý soukromý, kdyby nestála tolik peněz a kdyby tam nebyly ty okolnosti, 

který říkám, jako že, kdyby ten přístup, co je v těch soukromých školkách, byl stejnej ve státních, tak já s tím 

jakoby nemám problém, já teď nevím přesně, jak to jakoby říct, jakoby když se mě takhle na to zeptáš, tak 

samozřejmě bych jí dala radši do tý soukromý, kde se mi líbilo všechno, ale jakoby zároveň jakoby, není to 

prostě ta realita, jako mě přijde, že vlastně jako vytrhávám to dítě trošku z tý reality, víš, že v životě narazí i 

na lidi, který na ní vždycky nebudou hodný, který jí vždycky nebudou dávat čas na to, aby si vybrala, který 

vždycky jí nenechají její volbu, a takhle, takže to jsou jakoby věci, který si v sobě řeším, jako já jsem 

příznivcem toho, ale… to je takový něco, co řeším momentálně, jako nějakou střední cestu, něco prostě, že 

samozřejmě mě se líbí ten přístup, ale potřebovala bych, aby to bylo pestřejší, vlastně jakoby z pohledu té 

společnosti těch dětí, jak jsem říkala vlastně, aby k tomu měli přístup všichni a ne že vlastně se najde nějaká 

elita, která už je vlastně, jako to už nějakej předvýběr nějakejch lidí, že jo, a zároveň víš co, zároveň vidíš, že 

je to hodně o těch penězích, protože pak tam vidíš vlastně, vidíš pár rodičů, který jsou jako, i když bych to 

neměla říkat, ale samozřejmě vidíš pár rodičů, který si nechaj dávat dítě do takovýhle školky, ale v šatně s ním 

mluví tak, jako mluví ta úča v tý státní, jako víš že, tohle to je prostě… 

T: No, jasně, že ho tam dávají jenom proto, že je to něco top, a ne proto, že s tím… 

R: No, přesně, taky mám z toho takovej pocit, že je to nějaká póza taky jako trošku, prostě jakoby my jsme 

tady hrozně jako, my si tady hrajeme jako, já nevím, alternativní, ale ono to působí i tak jako komunitně, že jo, 

jako ty soukromý školky, ty Montessori, že jakoby tam se všichni podílej na tom, že, já nevím, že všichni 

obhospodařujou zahradu a podílejí se vlastně na všem. Já teda musím říct, že vlastně co jsme se potom shodli 

i s Tondou, což jakoby, to je vlastně jakoby jenom jako takový individuální, náš, nebo subjektivní dojem, ale 

že vlastně byla hrozně suchá ta školka.  

T: Jo. 



R: Víš, že vlastně jako všichni tam byli právě takový až jako, ty učitelky, že mi to přišlo hrozně až, že se vlastně 

jako hrozně snažily, ale zároveň jsem postrádala asi nějakou uvolněnost, nějakou asi jakoby prostě… 

T: Takovou srandu asi jako… 

R: No rozhodně, legraci. Prostě, já taky, já osobně teda musím říct, což mi přijde jako hrozná ironie, že se 

jakoby cejtím líp v tý státní školce. Jdu si vyzvednout Elišku, tam s učitelkou prostě prohodím pár slov a jdu. 

A kdežto v tý alternativní, nebo v tý teda v tý Montessori, já jsem se cejtila hrozně jako… no právě to, já jsem 

měla právě dojem z těch lidí, že si tam všichni na něco hrajou, jo jako… Musela jsem se krotit… 

T: Jo, jo, jo, že ses pak taky jako víc hlídala, abys něco neřekla špatně… 

R: Jo, určitě, protože tam to bylo tak, že vlastně je musíš nechat doobědvat, takže když prostě dítě obědvalo tři 

čtvrtě hodiny, tak já jsem tam tři čtvrtě hodiny čekala v atriu se Žofinkou, který prostě, já nevím atrium o 

velikosti 2 x 3 metry, jí to prostě bylo malý, že jo, takže to bylo takový pro mě nepříjemný, a teď tam všichni 

jakoby se tvářili mile, a já, víš, že jakoby mě tohle prostě nesedí, že já jsem prostě jakoby dost upřímnej člověk 

a mám, jsem nad tím přemýšlela, že mám jakoby asi radši, když je někdo jako upřímnej a chladnej, než jakoby 

když je neupřímnej a milej, víš jako že… Jako nevím, jsou tam potom takový rodiče, který to mají tak jako 

hozený, ale není to tak pravidlo. Je pravda, že to je, že to pro hodně lidí je o penězích, že to není jakoby tak 

jako o možnosti volby, ale o těch penězích, protože si myslím, že kdyby i ti chudší lidi na to měli, tak nad tím 

přístupem bude přemýšlet hromada lidí a myslím, že vlastně by se to líbilo většině lidí trošku jinej přístup, 

nebo to si jako myslím já, že jo. Kdyby viděli prostě, jak se ty učitelky v tý státní chovaj k těm dětem a pak by 

viděli tu úžasnou učitelku, která je prostě na ty děti strašně milá, tak si myslím, že by se to líbilo asi každýmu, 

nebo já nevím… Jak vlastně byla ta otázka?  

T: Jak hodnotíš ten výběr tý školky teď s odstupem času. 

R: Jo, jo, jo… 

T: Jestli máš pocit, že jste vybrali dobře. 

R: No takhle, já si myslím, že v rámci těch státních školek jo, že asi jako… Protože já si myslím, že tam moc 

velkej rozdíl asi jako ani nebyl, tak dobrý, oni jako tam maj, každej měsíc tam maj divadýlko, vezmou je do 

ZOO, jako že tam mají i nějaký akce, takže já myslím, jo, jako… To slovo spokojená je na mě asi moc jako, 

já bych řekla „no, není to tak hrozný, no“. (smích) 

T: Jo, to byla moje další otázka, jestli jsi spokojená, nebo spíš ne. Takže to je asi tvoje odpověď. 

R: No, asi jo. Ale tak zas se nedá 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 věci, 

že… Je to i tak, že vlastně jí tam nedávám jakoby úplně na plnou docházku, že jí tam dávám tři dny v týdnu je 

tam na celej den, jeden den v tejdnu jenom na dopoledne a jeden den si jí nechávám doma, to je jakoby čtyři, 

nebo tři a půl dne, že jo, chodí tři a půl dne v tejdnu, tak si říkám, že jí tam nemůžou tolik jakoby zmrvit. A 

třeba Eliška je zase jakoby na druhou stranu spokojená, že tam má hodně těch dětí kolem sebe, že jí to jakoby 

vyhovuje, že má vlastně na výběr víc těch kamarádů. Takže jo, já bych řekla, že asi, spíš jakoby se to asi splnilo 

tu spokojenost, než nespokojenost. 

T: A ty už jsi teda jako zmínila, nebo jsem pochopila, že se ti líbí, že tam je široká nabídka těch kroužků. 

Je ještě něco, co bys zhodnotila pozitivně, nebo co se ti na tý školce líbí?  

R: No, tak mě se líbí, že třeba dost tvoří. Vlastně z tý minulý školky, z tý, kam chodila před tím, do tý 

soukromý, tak jsem vlastně toho moc neviděla, neviděla její jakoby… 

T: tvorbu  

R: Tvorbu, přesně, tolik její tvorby, a teď vlastně každej den, nebo skoro každej den tam obměňují nástěnku 

s věcma a je to taky, nechci jako říct, že by to bylo nějak strašně zásadní pro to dítě, ale prostě Elišku to jakoby 

hrozně baví, něco tvořit, něco dělat, a já jsem třeba dřív, když Žofinka byla malinká, tak jsem měla víc času 

s ní tyhle věci dělat, něco tvořit, ale teď už toho času tolik nemám, protože se Žofinkou se to zatím dělat nedá, 

takže vlastně musíme čekat na to, až Žofinka někdy usne, takže třeba jako teprve pak jdu dělat s Eliškou, takže 

tím pádem se k tomu dostaneme mnohem míň, takže jsem ráda, jako tohle se mi líbí na tý školce. A jako mě 

zároveň přijde, že třeba některý věci, který já tam řeknu, tak oni to tak respektujou, že jakoby Eliška blbě jí, 

tak jí prostě nenutí jíst, jako že prostě jí jenom suchý těstoviny, tak jí dávaj suchý těstoviny a neučej se tam 

jakoby, že jako oproti tomu, co bylo dřív za nás, tak rozhodně respektujou to jakoby to rozhodnutí těch rodičů. 

Nebo třeba když se Eliška počůrala, tak prostě i ta učitelka byla taková na ní jako hrozně hodná, takže… Že to 

jakoby na začátku mi to asi přišlo, že jsou jako moc drsný, ale na druhou stranu maj tam určitej počet dětí, tak 

prostě potřebujou, aby to vodsejpalo, ale potom když jsem viděla konkrétní činnost, tak si myslím, jako že jsou 

jakoby na ně hodný na ty děti. Ani si jako nemyslím, že by něčím jakoby extra vybočovala ta školka.  

T: A je něco, co naopak hodnotíš negativně, kromě tý televize, o který jsi už mluvila? Něco, co se ti třeba 

vyloženě nelíbí.  

R: Ta školka smrdí (smích). Víš jako takovou tou klasickou jídelnou. Že to vlastně cejtím i pak z Elišky. Ale 

vyloženě negativně… Já nevím, je pravda, že jsem to trošku řešila s tou televizí, ale to jsem jakoby hodně byla, 

to bylo v jednu dobu, teď už třeba jakoby s ní počítám, nebo prostě je zima, není hezky a stejně furt jako chodí 

ven, chodí na procházky, takže to myslím si není tak jakoby hrozný. To jsem řešila nejvíc. A jinak třeba se 



spaním jsem spokojená, že jo, před spaním jim čtou ty pohádky, protože jsem třeba slyšela, že v nějakejch 

školkách jim třeba ještě před spaním pouští pohádky, takže tady jim normálně čtou pohádku před spaním. 

Takže asi není nic jinýho, kromě tý telky, v čem bych byla nespokojená. Možná víc výletů. Mě by se asi líbilo, 

kdyby každej tejden někam na výlety jezdili, ale věřím tomu, že to v rámci toho provozu, co je nutný, jako že 

to je nereálný.  

T: A jak funguje komunikace té školky s rodiči?  

R: No, tak to je pravda, že to je jeden takovej zádrhel, na kterej jsme si museli zvykat, protože vlastně všechno 

je o tom, co si přečteš na nástěnce a my jsme z tý předchozí školky byli zvyklý, že nám vlastně všechno přišlo 

emailem, že vlastně se ti ty informace podsunuly, takže já jsem vlastně všechno věděla na základě emailu, a 

teď vlastně… Ale teď už jsem na to zvyklá, takže prostě jdu a pravidelně čtu nástěnku. Ale ze začátku mi, 

první měsíc a půl mi hromada věcí unikla, protože jsem prostě nečetla nástěnku jako jo. Ale teď už vím, že tu 

nástěnku mám… jakoby číst, ale furt, sice jsem si na to už zvykla, ale zároveň vím, že tam je jakoby trošku ta 

slabina, že by určitě měli mít víc času komunikovat ty učitelky s těma rodičema, protože vlastně jednak 

komunikovat o tom chodu tý školky, o tom, co se dělá v tý školce a potom že by ses víc dozvěděla o těch 

dětech. Tak je pravda, že na začátku jsem furt chodila a ptala jsem se na Elišku, jako to bylo, když si zvykala. 

Teď už jako se moc neptám, takže se vlastně jako ve finále vůbec nic nedozvíš. Jako „Co Eliška?“ „Jo dobrý 

všechno dobrý dneska, snědla obídek a byli jsme venku“ a víc se toho nedozvíš konkrétně o tom dítěti. A 

naopak vlastně v tý soukromý školce před tím, tak tam jako, samozřejmě byl tam menší počet dětí, tak na to 

kladli větší důraz, takže si o tom svým dítěti víc věděla, víc ti řekla ta učitelka a byla tam jako možnost těch 

konzultací. Tady oficiálně to jako prej taky je, ale když kdykoli bys chtěla komunikovat, tak vidíš, že ty učitelky 

na to nemaj čas, že jo. Tam maj prostě další děti, takže to je asi, jo, to je prostě, co 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, že vlastně nevím třeba, jo, hromadu informací ti neřeknou a třeba tam někam položej na 

skříňku nějakou cedulku, jo.  

T: Hm. Teď bych se ráda pobavila víc o těch třídách. Ty jsi říkala, že jsou tam věkově smíšené třídy, je 

tam víc těch tříd jsi říkala… 

R: Ehm, čtyři, ehm.  

T: A každá ta třída funguje odděleně?  

R: Ehm. Fungují odděleně, akorát se vlastně setkávaj na zahradě. A ony jsou vlastně čtyři třídy a jedna z nich 

je křesťanská a jinak ty tři normální. Ale nevím teda, v čem se liší ta křesťanská konkrétně. Já si myslím, že 

ten režim je jakoby dost podobnej. Všichni jakoby se setkávaj společně na zahradě a ty aktivity jsou společný 

pro celou tu školku, a jinak potom v rámci tý třídy tak maj jakoby vlastní aktivity, jako to tvoření a tohle to. 

T: Hm, hm. Už jsi řekla, že tyhle činnosti, kterým se ty děti věnují, různý to tvoření a tak, že to se ti líbí, 

že teda jsi spokojená… 

R: Jo, jo, jo, to jo teda, tak jako protože víš co, ta spokojenost se odvíjí od toho, jak moc je spokojená Eliška a 

jí fakt tyhle ty věci baví a vždycky mi všechno prostě nadšeně ukazuje, takže to jsem spokojená a oni to mají i 

v rámci prostě, ten tejden něco probíraj, já nevím, třeba jakoby zdraví, tak jeden den vyrábí kartáček 

s kelímkem a prostě že vždycky to jde tak nějak k tématu, tak na základě toho já se aspoň něco dozvím, co v tý 

školce dělaj, no.  

T: Hm. 

R: Že vlastně jinou cestou se dozvím, že třeba před tím v tý soukromý školce nám třeba posílali každej tejden, 

co se tam probírá, na co se ten tejden zaměřujou.  

T: Hm. A teď máš ty informace spíš od Elišky než z vedení tý školky.  

R: Jo, jo určitě, tak některý ty informace já třeba spíš najdu ty organizační, jako třeba že se půjde do divadla, 

že jsou neštovice a takovýhle, ale nejsou tam prostě jakoby informace o tom, co se v tý školce probírá, co se 

děje, v tomhle jsem se, je pravda, že v tomhle jsem se musela na začátku hodně orientovat hodně dlouho, než 

jsem vůbec i pochopila, to že tam s nima fakt něco dělaj, protože fakt ze začátku mi to přišlo, že tam s nima 

nic nedělaj, jo.  

T: Na to navazuje moje další otázka, a to jak hodnotíš ty učitelky v té školce. Jsi už trošku zmínila, že 

na začátku se ti moc nezdál ten systém té komunikace nebo ten způsob té komunikace… 

R: Tak víš co, já jsem jakoby, takhle, já jsem si na to zvykla, ale není to něco, že bych jako, ani vyloženě 

odsuzovala, ani bych to nějak s tím byla spokojená, protože je to vlastně něco jakoby, si říkám já, že to je něco, 

s čím se Eliška bude setkávat celej život jakoby s takovýmhle ne vyloženě strašně laskavým přístupem. Jako 

je to takový to: „musíš tohle, musíš tohle, Eliško ještě musíš“, jakože hrozně nemám ráda tyhle ty povely, já 

se jim snažím sama vyhýbat, tak to jakoby se mi nelíbí na těch učitelkách, ale zároveň jsem si vědomá toho, 

že jakmile, nebo tak si to myslím, že jakmile by to bylo nějaká alternativně smýšlející učitelka, tak stejně by 

tam dlouho nezůstala. Já si prostě nemůžu pomoct, jako že si myslím, že ani nemaj moc prostor ty učitelky 

v těch státních školkách jako… Třeba když jsem chodila na nějakej ten kurz, na nějaký ty kurzy, tak třeba tam 

se občas vyskytla nějaká jedna učitelka, která byla jako alternativnější přístup a zároveň vyprávěla o tom, jak 

jí ty ostatní jakoby semelou, že jí vlastně ani jakoby nedávaj ten prostor pro to jo, takže… Je pravda, že asi, že 



jsem ani neočekávala, že by tam byl někdo, kdo bude mít alternativnější přístup a myslím si, že je to takovej 

ten klasickej školskej systém, prostě „musíš, musíš, musíš, tohle udělej, takhle udělej, já to říkám nejlíp“, ale… 

Já zároveň, nevím, mám z toho takovej pocit, že to trošku jde mimo Elišku, že to jakoby nevnímá, že to 

nevnímá tak dramaticky jak já. Mě se to hrozně nelíbí, ale myslím, že Eliška žije tak nějak ve svým světě, takže 

prostě jo, zasune židličku a jde jo, ale tak ňák to neprožívá.  

T: Teď bych možná pár jako takovejch, nevím, jestli přímo teoretických situací, ale… Nebo nejdřív 

taková otázka: Myslíš si, že ve školce může dojít k situaci, kdy holčičky si chtějí hrát s autíčkama, kluci 

s panenkama…  

R: Jako člověče, tak to jakoby nic takovýho nevím, jako že… 

T: Ne, jestli jako obecně si myslíš, že se tohle děje ve školkách, že prostě ty děti třeba zatouží si vyzkoušet 

i tu hru s pro ně genderově nestereotypní hračkou? 

R: Jo, tak to já si myslím, že jo. Já znám, ale to je vlastně jsem četla nějakou, nevím, jestli bakalářku? Jo, 

myslím, že bakalářku právě jakoby z nějaký, nebo jestli to byla diplomka? Teď nevím. Ale nějaká holka, co 

dělá výzkum právě takhle ve školkách, tak přesně tohle popisovala, takže na základě toho vlastně mám i, nebo 

od tý doby o tom mám takovejhle obrázek, že to určitě tak funguje, konkrétně jako nemůžu říct, já jsem jako 

konkrétně nic takovýho nezažila, jakože… Tak já taky ale do kontaktu s těma učitelkama moc nepřijdu, já si 

prostě jako vyzvednu Elišku a jdu, takže vůbec nevím, jestli to tak je, ale tak třeba, tak to vidíš, že třeba, já 

nevím, často vidíš, že když něco tvořej, tak prostě maj kluci modrej papír, holky růžovej, ale zároveň nevím, 

jestli to je 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.  

T: Ale je to jakoby spíš taková tvoje domněnka, než že bys na živo zažila, že třeba by na tohle učitelka 

nějak špatně reagovala.  

R: Jo, jo, já osobně jsem to nezažila, že třeba jsem slyšela od pár kamarádek, že třeba jako zažily nějakou 

takovou situaci a pak, jak říkám, jsem četla ten výzkum, že jo, v tý práci, ale jinak já konkrétně ne, nevybavuju 

si to. Ale já teda musím říct, že já jsem třeba ale tohle to 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… 

T: Jako oběti toho násilí. 

R: Přesně jakoby, mě teda tenkrát tohle taky jakoby zarazilo, takže nevím jak přesně jako se na to soustředí 

v těch Montessori školkách, jo… Že v tomhle tom, si myslím, že vždycky když jsem se o tom bavila s tou, 

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 to rozlišování, jo. Tak ono zase na jednu stranu ty děti v něčem vyrůstaj, 

tak prostě takový jsou, že jo jako že, nebo si pak utvářej ty, vlastně ty stereotypy, se kterýma pracujou i ty 

učitelky, takže v tom ani jako nevím, jestli by byl až tak velkej rozdíl mezi tou Montessori a tou státní, no. 

T: Ale myslíš teda obecně, že jako můžou ve školkách zaznívat výroky typu: „Barunko, proč nenecháš 

ta autíčka klukům a nejdeš si s ostatníma holčičkama vařit?“, nebo „Lukáši, kluci si přece s panenkami 

nehrají.“, a tak.  

R: Jo, to si myslím, a to je pak třeba takový to, přesně, a potom takový to: „taková hezká holčička“ a víš, takový 

jako že holčička by měla být ta hezká a… Tak to si myslím, že jo asi, ale jako nemůžu říct, že bych něco 

takovýho slyšela v těch školkách, zároveň nemám ani asi prostor, abych to slyšela, jako… 

T: A kdybys třeba věděla, že takhle reagují učitelky u Elišky ve školce, tak jak bys na to reagovala, jestli 

vůbec nějak. 

R: 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, to ne jenom ve školce, ale ve finále i od mý ségry, 

od mý mamky, od babičky, od dědy, víš, jako že se s tím setká jakoby všude, takže nevím… Pokud by to 

nebylo něco, co by se mě jakoby dotklo, co by mi vyloženě vadilo, tak nevím, jestli bych jakoby to nějak řešila, 

protože to bych pak musela řešit všude v celým svým okolí takovejhle konflikt, takže to si myslím že… Záleží 

na tý situaci, jakoby kdyby se mě to osobně dotklo, je pravda, že se mi tam tenkrát stalo, že oni trvají na tom, 

aby se jim říkalo „paní učitelky“ a „na shledanou“, tak právě proběhl takovej ňákej jako konflikt v šatně, a já 

jsem z toho byla jakoby, nebylo to teda s mým dítětem, bylo to takový jiný dítě a já jsem z toho byla taková 

hrozně zaražená právě, a hodně jsem nad tím přemejšla, jako v tu chvíli bych asi nebyla schopná říct nic, ale 

pak jsem hrozně přemejšlela, že pak bych jakoby měla potřebu to řešit jako, takže kdyby to bylo něco, co by 

mi vadilo, co by mě fakt nesedlo, tak to bych fakt řekla.  

T: A myslíš, že Tonda to má stejně? Že třeba kdyby slyšel takovýhle výroky, že třeba by učitelky 

zakazovaly Elišce hrát si s autama, nebo ten by to neřešil z tý svý povahy, jak jsi říkala, že… 

R: No takhle, myslím si, že by mu tolik nevadilo. Myslím si, že by mu v hlavě proběhla hlavou ta věta: „No to 

by mě zajímalo, co by na to řekla Kamilka?“ (smích), to si myslím, že jo, že občas to má, když mluví, jako 



když někde třeba i jsme s kamarádama a zazní něco takovýho, co se mu nezdá jako genderově korektní, tak 

prostě Tonda: „No, tak co bys na to řekla?“, jo, takže jako on to vnímá skrze mě, ale sám to nevnímá až tak 

jakoby, … 

T: Že pro něj to není až tak důležitý… 

R: …asi tak důležitý. Tak jasný, my jsme to dva roky studovali, takže to je pro nás něco jinýho než prostě pro 

někoho, kdo sice jakoby smýšlí trošku jako já, ale není tím tak jako nasáknej, jo jakoby (smích).  

T: Jo. Než přejdeme k dalšímu okruhu otázek, nechceš si udělat nějakou přestávku, abych tě tu 

nevyčerpávala… 

R: Ne, v pohodě. 

T: Tak teď bych přešla k okruhu otázek o rodině. Tak, ty už jsi trošku naznačila, že to máte trošku jinak 

hozený, co se týče té výchovy a tak. Ale tak jestli bys mi mohla říct něco o vaší rodině, jak to u vás chodí, 

jak to máte nastavený… 

R: No, víš co, já bych třeba neřekla, že to máme až… My to nemáme s Tondou rozdělený, ale Tonda jakoby 

nad těma věcma, jakoby hromadu věcí neřeší, co já řeším, to si myslím, že spíš. A pak když jakoby já některou 

věc, na nějakou věc upozorním, že je důležitá, že by se to mělo řešit, tak jakoby Tonda nad tím taky začne 

přemejšlet a jakoby často potom najdeme společnou jako tu řeč v tomhle tom, jo. Ale že zároveň vidí tu 

důležitost v jinech věcech, než já. Že třeba přijdu s tím, že by se mělo řešit tohle to, a Tonda: „jo, aha, dobře“. 

Ale pak dojdeme vlastně ke stejnýmu, takže to si myslím, že to naštěstí není, že on byl proti a já bych byla jako 

že bych to prosazovala. Ale jinak si myslím, že jakoby tak normálně fungujeme. Jak už jsem řekla, že my 

nejsme žádný alternativci, že prostě fungujeme jak klasická rodina, Tonda hodí od pondělí do pátku do práce, 

je to prostě on, kdo vydělává ty peníze a já se starám doma o děti.  

T: Hm. 

R: Ale to vlastně myslím si, že… Jako je to daný tím, že Tonda vydělává, je schopnej vydělat mnohem víc 

peněz než já, protože prostě vždycky jsem dělala v oboru, kde ty peníze jakoby nebyly a Tonda prostě měl to 

štěstí, že si vybral obor, kde ty peníze jsou, takže tím to bylo jasně daný. A jinak potom je to ale tak, že když 

jsme vlastně doma, tak Tonda v tý výchově funguje určitě na stejno jak já, že naopak třeba často Tonda přijde 

z práce a je s těma holkama, a já se tak ňák někam uklidím udělat si něco v klidu. A i víkendy, to trávíme 

všechno společně, tak to máme tak jakoby na stejno. 

T: Hm. Takže do péče o děti se normálně zapojuje… 

R: Jo, jo, to jo, jako že vím, přesně, že když třeba mu dám holky na tejden, tak je s nima schopnej bejt sám, že 

před těma státnicemi taky s nima byl 5 dní sám, tak to jo. Neudělal to tak dobře jako já. (smích) 

T: A jak jsou třeba rozděleny domácí práce u vás v rodině, jestli teda vůbec jsou nějak rozdělený.  

R: Tak mi jako vůbec, mi toho doma moc neděláme. (smích) 

T: Takže to je jako u nás. (smích) 

R: Jo, jo, jo… No, tak víš co, samozřejmě, já vařím, já peru, a Tonda, takhle, Tonda chodí někdy na nákupy, 

měl by umývat vanu, což nedělá. Jako je to divný. Já dělám takový ty věci, co se dělat musej, ale jinak se ani 

jeden v tý domácnosti moc nepřetrhneme, jo. 

T: Ale tak zase něco dělá, jsi říkala, že vysává… 

R: Jo, to jo, to jakoby, to zas vysaje často, protože jak máme toho psa, tak jsou furt všude chlupy, takže to dělá 

často. A myčku, jako že nádobí, to dělá Tonda a dělá to i rád. Takový ty činnosti, co se furt opakujou, tak to 

mi přijde, že na mě je hodně to vaření a když vaří Tonda, tak objednává něco z picérky, takže občas i uvaří 

(smích).  

T: Zprostředkovaně. (smích) 

R: Přesně, ale občas to jídlo zajistí. Jinak tak jako si myslím, já nevím, že třeba kdybych to měla dát 

procentuálně, tak jo, 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 dva, tak to je tak na stejno, 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.  

T: Hm.  

R: Ale tak je to, že jo, že Tonda většinou dělá ty chlapský činnosti, že vlastně když se tak řekne, když ti dělá 

něco v domácnosti chlap, tak jsou to právě nákupy, nádobí a vysávání, jo. 

T: Hm. 

R: Málokterej chlap doma pere. 

T: Připadají ti nákupy, vysávání a nádobí jako chlapský činnosti, jo? 

R: Ne, nepřipadá. Ale to jsem právě někde četla, že když už jakoby na něco dojde… 

T: Jako když už chlap musí něco dělat… 

R: …když už chlap v tý domácnosti něco dělá, tak většinou právě dělá tyhle činnosti, takže si myslím, že to je 

taky tak jako že… 

T: Takový nejmenší zlo jako… 



R: No, že tim není úplně, že by vybočoval, protože zároveň znám hromadu chlapů, který nakupujou, a to určitě 

není, že by byli v domácnosti… jakoby genderově vyrovnaný nebo že by se tam jakoby o něco takovýho 

snažili, ale… že to přesně, že když už chlap něco dělá, tak přesně dělá tady ty činnosti, si myslím já. Nebo jsem 

to fakt i, někde jsem to četla jako.  

T: Teď tu mám zase pár takových, jakože teoretických situací. Jak by ses zachovala v následující situaci: 

„Nejoblíbenější hračkou tvých dcer bude auto na dálkové ovládání, tvoje dcera/dcery bude/budou 

odmítat oblečení růžové a fialové barvy a přála/y by si vymalovat pokoj modrou barvou.“ Nebo: „Tvoje 

dcera požaduje, abyste jí přihlásili do fotbalového týmu, a to i přesto, že ve vašem městě není v rámci 

fotbalového klubu dívčí tým.“  

R: No, byla bych nadšená. (smích) Byla bych nadšená, ale my musíme mít růžovou postýlku, růžový oblečky 

a panenky, no jako. (smích) 

T: Tonda by to měl stejně? 

R: Tak Tonda, kdyby Eliška přišla s tím, že chce hrát fotbal, nebo jednou Žofinka, tak Tonda by byl nadšenej, 

ten by byl ještě nadšenější než já jako.  

T: Teď už jsi mi možná částečně odpověděla. Chtěla jsem se zeptat, do jakých barev je laděn dětský 

pokoj vašich dětí.  

R: No tak mi máme, nábytek má bílo-zelenej, ale postýlku prostě potřebovala růžovou, přebarvit si jí přála 

Eliška na růžovo. 

T: Hm, takže to si vybrala ona, jak to bude… 

R: Jo, to si vybrala ona. Jakoby ten nábytek, ten zeleno-bílej nábytek jsme vybírali my, ale postýlka byla 

původně normálně dřevěná, asi rok jsme jí měli doma dřevěnou, a Eliška pak přišla s tím, že chce růžovou, tak 

se přebarvila, že si jí chce prostě přebarvit na růžovo, tak si jí přebarvila.  

T: Teď bych se chtěla zeptat, jaké jsou tvoje představy o výchově. Jak by měla probíhat výchova podle 

tebe, kam by si chtěla směřovat… 

R: Jako takhle, myslím, že by to, nevím, mě přijde jako taková nějaká zlatá střední cesta, než nějak hodně 

přísný a ani nemám ani jako ráda bejt nějak jako extra liberální, nebo ne extra liberální, ale nemíním bejt nějak 

jako hrozně liberální, protože myslím, že ty děti potřebujou, abys jim dávala hranice a nějak je jako vedla, 

takže… Já to mám jako, mě přijde, že si vybírám z každýho přístupu něco, co já intuitivně považuju za jakoby 

za nejlepší a zároveň se to strašně odvíjí od toho dítěte si myslím, že to co uplatňuješ na jedno dítě, nejde 

uplatňovat na jiný dítě, takže myslím, že je to hrozně na intuici tý mámy. A zároveň si myslím, že je hrozně 

důležitý nad tím přemejšlet, jako abys domejšlela jako následky toho, co ty děláš, a to si myslím, že to je asi 

to, co já považuju za hodně důležitý, protože pak když to vidím, že jako přesně některý lidi si myslej, že je 

důležitý na děti křičet a mlátit je a mít tu přísnou ruku, že jo, a myslím si, že pak jako nedomyslíš ani, co to 

může s těma dětma udělat. Takže pak jakoby… myslím si, že je hodně důležitý nad tím přemýšlet a fakt hodně 

hledat tu svojí cestu, a fakt samozřejmě vybírat, protože jsou samozřejmě, jsou nějaký respektovaný přístupy 

k výchově, tak si z toho něco vybírat, ale tak zase zároveň jsem ten typ člověka, že neuplatňuju asi slepě, nebo 

ne slepě, ale neuplatňuju jenom jeden konkrétní přístup, jako že bych měla jenom ten respektující přístup a já 

nevím třeba jakoby, že bych se snažila jenom ty děti drilovat. Prostě jako nevím, hledám nějakou jako zlatou 

střední cestu.  

T: A jak bys popsala teda ten výchovnej model, kterej používáš?  

R: No, že jsem jakoby, mě jde hlavně o to, aby Eliška prostě byla jakoby sebevědomá, dobrá, svobodná bytost, 

s tím, že se snažím jí jakoby dávat hodně prostoru na to, aby jakoby mohla projevit tu zodpovědnost za sebe, 

aby se mohla jakoby sama rozhodovat, že jo, že prostě, aby si jako uvědomila, že i když je takhle malinká, tak 

už je prostě jakoby důležitej její názor, to, co ona si myslí, dávat jí prostor pro to, co ona, nad čím přemýšlí, to, 

co ona říká, co ona dělá, ale zároveň jakoby jí dávat nějakej řád, protože si myslím, že to děti, fakt na ní je 

vidět, že to hrozně potřebuje a jako nějaký hranice jí vymezovat, zase nenechat jí úplně, aby v tom světě vlála, 

aby prostě, aby měla nějaký hranice, že prostě vodsaď podsaď jakoby, že… Ale jako zároveň si jakoby říkám, 

že ne prostě vyloženě liberální, ale že to prostě máme s Tondou přirozeně s Tondou v sobě, že my jsme taky 

takový, že spoustu věcí neřešíme, takže se s tím potom moc ani jako, to není ani jako, že bych se účelově 

snažila, ale myslím, že to máme v sobě, že to je takový, že spoustu věcí necháváme bejt, že vidím hromadu 

lidí, že prostě řeší hromadu různejch věcí, a mě přijde, já nevím, přijdou k nám děti, udělají doma strašnej 

bordel, tak prostě, je mi to prostě jakoby úplně jedno, protože pak se to uklidí, ale pak třeba vím, že jsme třeba 

někde na návštěvě, a tam se bojíš, nevím, pomalu udělat krok, protože ty děti, co udělaj nebo neudělaj, tak to 

není ani tak, že bysme se s Tondou hrozně snažili, ale že jsme prostě sami takhle, že to prostě máme v sobě, že 

možná my jsme trošku měli problém i s tím nastavit těm dětem nějakej řád, protože my v sobě nějakej ten řád 

vyloženě nemáme, a možná že se o to jakoby snažíme: ráno vstát, oblíct se, vyčistit si zuby a takovýhle jakoby, 

takovýhle věci, který ty děti asi potřebujou no. 

T: A jak třeba řešíte případné prohřešky těch dětí, jestli teda vůbec vnímáš něco jako prohřešek? 

R: Jako teda snažíme se netrestat, snažíme se jakoby… 

T: Netrestat?  



R: Jo, netrestat. A snažíme se jakoby, ne, no, nevydírat. Myslím jako takový to: „Když neuděláš tohle, tak 

nebude tohle.“, tak tomu se snažíme vyhybat, samozřejmě někdy se tomu nevyhneme, ale já se teda jakoby, co 

já často dělám, a zároveň přemejšlím nad tím, jestli je to dobře, že prostě se jí vždycky snažím ukázat to 

všechno z toho druhýho pohledu, jako: „Jak by bylo tobě Eliško, kdybys tohle někomu udělala, nebo tohle 

někomu řekla?“, ale, nevím, snažím se to jako trošku užívat s mírou, protože zase si myslím, že pak hrozně, že 

to zavání srovnáváním, a já jakoby nechci, aby se ty děti s někým srovnávaly, aby to pak bylo, jako já nevím, 

„jak to, že Anička má jedničku a ty trojku?“, takže se snažím jako… Jako takhle, my jako netrestáme, ale 

samozřejmě jsou věci, kdy to dítě přestřelí a musí se mu to dát jasně najevo a myslím si, že jakoby někdy je 

dobře dát najevo, že ty ses vlastně ta máma, já nechci říct jako ta autorita, ale furt ta máma, která prostě už 

něco ví, a to dítě by to mělo přijmout, protože je to jakoby v jeho zájmu, tak si myslím, že to je někdy potřeba 

dát najevo. Ale jako není to třeba, že když něco udělá blbě, tak my jí prostě zakážeme, spíš se vždycky jí jakoby 

snažíme navést, aby nad tím přemýšlela, že když se prostě něco stane, něco udělá, tak prostě to má pak jako 

nějaký jako následky, ale né jako ty následky, který my jako prostě uměle vyvoláme. To je třeba vlastně, já 

nevím: „Nesníš Eliško oběd, tak prostě nebude nic jinýho, tak prostě budeš mít hlad.“, tak prostě se jí snažím 

jakoby, aby si uvědomovala, víš, ne prostě takový to: „No, když nesníš oběd, já už ti nic jinýho nedám“, ale 

spíš jako… 

T: Ten přirozenej důsledek. 

R: Jo, přesně, ten přirozenej důsledek. Aby prostě věděla, že prostě všechno to, co udělá, má nějakej potom 

prostě důsledek, že jo.  

T: Jaký je tvůj názor na odměny a tresty ve výchově? 

R: Hm, hm… 

T: Ty už jsi to vlastně tak trochu nastínila, že vlastně s tím asi moc nesouzníte. 

R: Ne, jako určitě, tresty, to vůbec, a přijde mi, že stejně ti, co uplatňujou tresty, tak stejně se to míjí účinkem, 

že vlastně čím víc trestů uplatňuješ, tím víc to dítě stejně přestřeluje. Tak to vidím, že prostě tam, kde se na  

děti řve, tak ty děti to nevnímaj a vnímaj to akorát moje děti, když na ně někdo zařve, protože se na ně neřve. 

Ale ty odměny… Tak s tím trošku bojuju, protože podle toho „Respektovat a být respektován“ ty odměny sice 

jakoby by neměly bejt, ale já s tím jakoby bojuju, protože to je něco, co mám jakoby přirozeně v sobě a jakoby 

často se neubráním tomu, nějaký pochvale, takže to v sobě mám, takže když už třeba je, tak se snažím, aby to 

nebylo pořád to samý: „jé, ty jsi šikulka, ty jsi šikulka“, tak třeba jako spíš pochválím za tu činnost, „jé, to je 

super, já nevím, žes to takhle hezky nakreslila, to se mi fakt líbí“, že třeba všechno, co ona udělá, tak se snažím 

to jakoby: „to máš asi taky radost, máš radost, že se ti to povedlo“. A jakoby odměny, jako konkrétní, jako 

třeba hmotný, tak to nedáváme určitě, to jako, že by něco udělala a něco za to dostala, tak to vůbec. Jako třeba, 

když někdy má chuť na sladkost, tak řeknu: „Eliško, sladkost bude až po obědě“, a to si myslím, že ani není 

odměna, to je prostě, že se snažíme, aby se nejdřív naobědvala a pak měla tu sladkost, ale to fakt jako hmotný 

odměny, to asi vůbec. 

T: A shodnete se v otázkách, nebo v těchto výchovných postupech s Tondou, nebo je něco, v čem třeba 

se rozcházíte? 

R: Jakoby shodneme se v tom s Tondou, ale víš, jako zároveň Tonda je míň schopnej se toho držet. Když jsme 

se prostě domlouvali na tom, já nevím, že prostě nebudeme furt říkat, že je šikulka, šikulka, ale zároveň vím, 

že Tondovi to často to jakoby ujede, že třeba jakoby: „jé, ty jsi šikovná, to jsi udělala dobře“, ale jako zároveň 

si myslím, že to není něco… Že já to mám tak v sobě, že to dělat nechci, ale zase nechci jeho peskovat za to, 

že to prostě jakoby takhle dělá, přestože jsme se na něčem domluvili.  

T: A změnily se nějak, nebo teda alespoň já jsem to tak měla, že jsem měla nějaké představy o tom, jak 

budu svoje děti vychovávat, a tím, jak ty děti přišly, tak se jako dost rozplynuly ty moje představy o tom, 

jaká by měla být ta výchova. Měla jsi to taky tak, jako že po narození těch dětí, nebo možná i toho 

prvního dítěte se nějak změnily ty tvoje představy? 

R: Ne člověče, tak to jsem, já vlastně než se mi narodily děti, tak jsem neměla vůbec představy nějaký o 

výchově jako svých dětí. To jsem neměla. Já teda jako jediný, co jsem měla, tak přesně, že jsem vždycky byla 

asi jako hrozně chytrá, když jsem viděla jakoby mý ségry děti, nebo mejch kamarádů děti, když se nějak 

chovaly, tak jsem vždycky byla hrozně jako chytrá, jak bych to já určitě nedělala a jak bych to dělala, jako co 

se týká těch cizích dětí a fakt jsem to vždycky měla přísný, nebo jako že jsem z toho nějaká drsná, přísná matka 

a spíš mi jakoby přijde, že když se mi narodily ty moje děti, tak jsem teprve jakoby o tom, o tý výchově začla 

jakoby přemejšlet v reálu, protože před tím to spíš takový jako, možná jako s nadsázkou, nebo takový to jenom, 

že jsem si řekla: „No to je hrozný takový chování, to já prostě bych jako nedovolila svýmu dítěti“, ale myslím 

si, že to bylo přesně takový jako, že vlastně vůbec nevíš, o čem mluvíš, že to bylo jen, já nevím, jestli jsi to 

taky někdy zažila, spíš takovej jakoby, jako dost odtažitej postoj k těm dětem, protože je pravda, že my vlastně 

ty děti jako nic moc neříkaly a třeba mě potom obtěžovalo, když nějaký dítě bylo rozjívený nebo rušilo, takže 

jsem si říkala, že já bych byla přísnější, ale teď to mám tak jako že rozhodně nad tím přemejšlím, ale neměla, 

u svých dětí jsem to tak rozhodně neměla, že bych jakoby dopředu přemějšlela nad nějakou konkrétní 

výchovným postupu, protože to jakoby hledám až s nima, že jakoby jak ony dorůstaj. Že vlastně školku jsem 



taky neřešila nějak moc dopředu, tu jsem vlastně řešila až jako konkrétně s Eliškou a teď i jako myslím, že co 

se týká tý školy, že máme nějakej náskok, že vlastně teď dopředu, 3 roky dopředu jsme začli řešit tu, to založení 

tý soukromý školy, takže… To je poprvé, co máme nějakej náskok v tom… (smích)  

T: Takže třeba i s narůstajícím věkem těch dětí se nějak mění nebo upravují ty tvoje výchovný postupy, 

nebo nějaký ty představy o výchově?  

R: Jo, jo, jo, tak určitě jako podle tý první, ta mladší už se s tím nějak veze, že už to mám nějak daný. Mě 

přijde, že už nad tím až tolik už nepřemejšlím, že už jsem nějakou fází prošla, ale s tou Eliškou mi to přijde, že 

prostě, jako že s ní vlastně rostu já v tomhle tom, jak ona má furt nový požadavky, nový jakože chování, nový 

věci se vyskytnou, co potřebujeme řešit, takže s tím postupuju jakoby s ní no. 

T: Teď bych teda ráda přešla k tomu poslednímu tématu, k těm hračkám. Máte teda dvě holčičky, tak 

jaký hračky mají?  

R: Jaký hračky mají… Takže mají panenky, kočárek, máme i autíčka, ale je pravda, že jako těch hraček ony 

nemaj moc, jako že… My teda hračky moc nekupujeme, když teda koupíme, tak se snažím spíš… No, takhle 

jako, lego, to je takový jako, to máme rádi hlavně jako my s Tondou (smích). 

T: Takže to je dárek pro maminku a pro tatínka. (smích)  

R: No, přesně jako, no a teď k Vánocům: „Co dáme holkám k Vánocům?“ 

T: Co si vybereme?  Co nám chybí? 

R: Přesně jako, já jsem říkala Tondovi: „Koupíme holkám nějaký lego, ne?“, a Tonda: „No jasně!“, a já jsem 

říkala: „Ty jo a mě by se líbila nemocnice.“, a Tonda: „Jo, to je dobrý, nemocnice.“ (smích), takže jako lego 

to u nás hrozně frčí. A jako Žofinka má jako takový ty hromady, já nevím, takovejch těch dětských, to jsou 

nějaký prostě, já nevím, jako dřevěný nějaký ty… puzzle, knížky, takový ty na těch tyčkách… 

T: Jo, takový ty tahací… 

R: No, ty tahací. 

T: Jo, vím, co myslíš.  

R: No, takže má, víš takový ty dětský. Teďko teda Žofinka jako začíná s těma panenkama, no a Eliška ta je 

prostě taková hrozně holčičí, že mi přijde, že prostě… My jsme od malička jí moc hraček jako nekupovali. 

Jako když měla svátek nebo narozeniny, tak jsme jí koupili motorku, koloběžku, kolo. Ty hračky dostává 

hlavně prostě od babičky a od kamarádů a jako je pravda, že teď to má tak Eliška, že nejoblíbenější hračky 

jsou asi panenky.  

T: Hm. A ty jsi zmínila, že mají i auta třeba. Takže mají i hračky, které obvykle jsou považovány třeba 

za klučičí; v podstatě jako i některý ty lega, že jo jako, jsou, ono dneska už je to teda rozdělený, že jo, na 

holčičí a klučičí, ale tak některý jsou taky spíš jako pro kluky, takže se najdou u vás doma i takovýhle 

jakoby genderově nestereotypní hračky pro ty holčičky.  

R: Jo, to jo.  

T: A to jsou hračky, který dostaly od vás, nebo třeba i od někoho jiného?  

R: No tak od nás. Právě že víš co, se to snažím vyrovnávat tím jak, protože to tak jakoby s Tondou máme, že 

nechceme těch hraček kupovat moc a ono to je hlavně jakoby, vždyť to vidíš, že oni si ty hračky vždycky 

najdou v něčem jiným, že si hrajou ve finále s hromadou jiných věcí, jen ne s hračkama, takže vlastně jakoby 

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 snažím jakoby vyrovnávat, protože 

mi to, protože 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, jo. Že prostě mi to mrví ta rodina. (smích) 

T: A jak se jako na to tváří Tonda, když říkáš, že to chceš záměrně takhle jako vyrovnat, tak jako 

podporuje tě v tom, nebo mu to připadá jako… 

R: No, tak takhle, Tonda je nadšenej. Když řeknu Tondovi, že koupíme garáž tak Tonda je nadšenej, že budou 

mít garáže. My už si jako plánujeme od Elišky narození, že si jednou koupíme autodráhu, protože oba dva jsme 

jí jako vždycky chtěli v dětství. 

T: Jo, to u nás se taky plánuje, jenom se čeká, až bude Sebík větší, aby jí to nerozšlapal.  

R: No, přesně, přesně, až bude Žofinka větší, aby to ještě nezničily, takže autodráha bude u nás, ať jí budou 

chtít nebo nebudou chtít, protože v tý době už… Protože víš co, Eliška, jakoby do hračkárny nechodíme běžně, 

takže Eliška vůbec nemá představu o tom, jaký hračky jsou, jaký existujou, takže když někam přijdeme, tak 

ona: „já to je fajn“ a tohle to, takže ono je to o tom, co těm dětem podsuneš, že ještě je to v naší moci a zároveň 

mě jakoby štve, že ta rodina jí podsouvá hračky, se kterýma já úplně nesouhlasím a že prostě je nadšená ze 

všeho. Že přesně lego a je to jedno, jestli je to klučičí nebo holčičí, ona má radost ze všeho jako jo, proto mi 

přijde škoda, že už vlastně od malička se to takhle cpe těm dětem, že je to tak rozdělený, prostě „ty si holčička, 

budeš mít panenku a ty seš chlapeček, tak budeš mít autíčko“ jako jo.  

T: A řešili jste třeba v souvislosti s výběrem té školky, jaké tam mají hračky? Ty jsi říkala, že jste se tam 

byli podívat na to vybavení té školky. Koukala jsi třeba i na to, jaké ty hračky tam mají?  



R: To jsem koukala, ale mě přijde, že mají vlastně jako takový… No, maj to tak daný, že jo, tak je tam 

kuchyňka, je tam nádobíčko, jsou tam panenky, kočárky. Ale zároveň tam maj i ty klučičí, i ty holčičí, takže 

mě to přijde, že tohle vlastně potom záleží na těch dětech, co si zvolí, pokud teda to tam nějaký učitelky 

neovlivňujou, ale zároveň přesně, maj ty klasický hračky, prostě z těch hračkáren. Že právě zrovna v tý 

Montessori školce, to se mi líbilo, že měli takový ty hračky jakoby tvořivější, je tam jakoby asi větší prostor 

projevovat se nějak jakoby kreativně, že tam nebyly ty klasický hračky, tak to mě jako vyhovovalo víc jo, ale 

jako to asi není něco, co by mi konkrétně vadilo na tý školce jo, takže… 

T: Hm. A všimla sis třeba v tý školce, že třeba v některých školkách to mají vyloženě tam udělaný, že 

některý ten, jako v jednom koutku je, já nevím, ta kuchyňka, kočárky, nádobíčko, panenky a v druhým 

koutě je zase nějaká ta dílna, autíčka, stavebnice. Vnímala jsi třeba tady to, jestli je to tam nějak takhle 

segregovaný, nebo… 

R: Jo, to jo, takhle to je, jakoby já to vím, že tady je prostě kuchyňka, tady nádobíčko, že jo, kuchyňskej koutek 

celej, pak tady v tomhle tom koutku jsou kočárky, tady jsou uklizený autíčka, ale teda je to asi jako něco, co 

jsem vyloženě neřešila v tý době, když jsme vybírali školku, to nebylo asi něco, nad čím, nebo takhle, je to tak 

běžný, máš to běžný všude, tak jsem to asi nějak přešla. Jako vnímala jsem to, ale nepřišlo mi to nějak hrozný, 

asi.  

T: A dokázala by si říct, ty jsi vyjmenovala takové ty hračky nejběžnější, co tam ty děti mají, i jsi zmínila, 

že v té Montessori měli víc tvořivější hračky, tak uměla by si třeba říct, jestli ty hračky, co má v té školce, 

kam chodí, jestli něco rozvíjí, nebo co se to dítě učí tou hrou s těma hračkama, nebo kam to dítě třeba 

vedou tyhle konkrétní hračky, které ta školka nabízí? 

R: Tahle současná, jo?  

T: Hm. 

R: Tak to nevím. 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, přesně, není to nic jakoby nic tvořivýho no, 

ale… Já totiž i přemejšlím často, kdy oni tam maj ten prostor si hrát, víš, jako že, jako že Eliška tam chodí na 

půl devátou, v devět je svačina, pak něco tvořej, pak jdou ven, pak je oběd a pak jdou spát, že jakoby nejsem 

přesně schopná říct, jakoby jak moc… A hlavně když se jí třeba ptám, tak ona si hrozně často kreslí, že hrozně 

ráda kreslí, že kdykoliv i přijdu pro ní do tý školky, tak ostatní si tam hrajou a ona si furt kreslí, sedí u stolečku 

a kreslí a vymalovává, takže nad tím jsem přímo jakoby ani nepřemýšlela a myslím si, že mě to přijde, že nemá 

ani tolik času si tam s těma hračkama hrát, nebo nevím jako, tak to vnímám já, protože často přemýšlím nad 

tím programem, jak to tam maj daný, že nemůžou ani, jako tam toho moc stihnout v tý školce si pohrát. 

T: Jako že nemají moc velkej blok té volné zábavy… 

R: Hm, hm, hm, to si myslím, no. Tak třeba víš co, proto jsem třeba, jak říkala, že koukaj na tu telku, jsem 

říkala: „ježiš marjá, proč si nemůžou chvilku pohrát“, protože mi přijde, že tam nemaj moc času si pohrát, 

takže místo toho, aby jim pouštěli půl hodiny telku bych je radši nechala půl hodiny si hrát.  

T: Hm, hm. A dokážeš třeba říct, s jako hračkou si hraje Eliška nejvíc, nebo myslíš, že jakoby ty pastelky 

jsou takový, co u ní vede, než nějaké hračky? 

R: Jako teď určitě, teď rozhodně má období, kdy pastelky, vymalovánky, fixy, to teďko jako to rozhodně. Když 

jí řeknu, ať si jde hrát, tak si nejde hrát… 

T: To je jako nad nějakou panenku. 

R: Jo, jo, to jo, v současný době. Tak já to zároveň vím, že ona potřebuje nějakou hračku, pak vidím, že má 

radost z nějaký hračky, ale pak si s tím nehraje stejně moc, jako že občas si s něčím pohraje, pak teda 

samozřejmě to lego, to je dobrý, to když začnou stavět, tak se toho chytnou, ale že jo, když jí řeknu, ať si jde 

s něčím hrát, tak jde a prostě si vždycky maluje. To je takový období… 

T: A to je i v tý školce myslíš teda jako… 

R: Jo, určitě. Tak ona mi vždycky přinese dva tři výkresy za ten den a pak třeba kdykoli tam přijdu, tak tam 

seděj dvě tři děti u stolečku, ona tam sedí mezi nima, všechny ostatní děti si hrajou a ona furt kreslí jako… 

T: Hm, tak jo, tak to je všechno. Děkuju. 

R: Není zač.  

 

 

 

 

 

 



Rozhovor s respondentkou Simonou 
T: Rozhovor se týká volby mateřské školy. Já jsem teda pochopila, že ty dvě tvé nejstarší děti už chodí 

do školy a ten… 

R: Ta první vyšla teď, vyšla školu Montessori a …Takhle, byla do páté třídy, protože nebyl ještě druhý stupeň 

a Marťa s Anežkou jsou ve škole a Anežka na tom druhým stupni. 

T: Jo, takže Marťa už je taky ve škole. 

R: Marťa je taky, ve čtvrtý třídě.  

T: Takže vlastně jakoby momentálně nemáte v té školce nikoho.  

R: Ne.  

T: V tom případě to budu klást v minulém čase ty otázky. Mohla bys mi říci něco o té školce, kterou 

tvoje děti navštěvovaly? Jaká je, jak to tam chodilo? 

R: Hm, jaká je… 

T: Prostě co tě napadne, když se řekne ta školka, kam chodily tvé děti.  

R: Já jsem se tam vždycky jako vlastně cítila dobře, no. Mě to přišlo takový přátelský prostředí, ty paní učitelky 

jsou na ty děti velice milé, naučily se tam podávat ruku hnedka vlastně při tom přivítání. Vždycky ráno tam 

měly nějaký výtvarný aktivity, ty holčičky si tam většinou něco tvořily, ostatní děti si mohly vzít jako 

stavebnici nebo pomůcky, pak vždycky byla svačina, ne, ještě měly na elipse občas nějaké cvičení, pak byla 

svačina, pak šly ven, pak oběd, na spaní jim paní učitelka vždycky četla pohádku a kdo nechtěl spát, tak si 

mohl vzít plyšáka nebo nějakou knížku si vzít a prostě si prohlížet, že nenutili, aby všichni jako, ani nemuseli 

mít zavřený oči. A pak vlastně už zase si braly pomůcky a pak byla svačina. Ale když jsem tam teď vlastně 

byla znova na tom dni otevřených dveří, tak jsem si uvědomila jako vlastně ten pocit, jako kdybych se vrátila 

domů.  

T: Hm… 

R: Samotnou mě to překvapilo. Tam vlastně to prostředí je velmi přátelské, je to přizpůsobené té úrovni, mají 

tam ten policový systém, kam dosáhnou, aby si mohly samy vybrat, každá ta pomůcka je jenom jednou, aby 

se naučily sociálním dovednostem, mají tam vlastně v každé třídě nějaké zvíře, se učej pečovat o zvířátko… 

T: A je to Montessori školka a byla, už když tam teda nastupovala ta tvoje nejstarší dcera, už to bylo 

jako Montessori zaměření? 

R: Nejdřív byla jedna třída jenom z té školky Montessori a ostatní byly klasické, a protože vzrůstal zájem těch 

rodičů, tak potom to rozšířili postupně vlastně na všechny třídy.  

T: Ale Zuzka už teda chodila do té Montessori třídy?  

R: Ano, my jsme jí vybrali tu Montessori, protože jsme chtěli jenom tu Montessori.  

T: A ty jsi říkala úplně na začátku, že ty holčičky si tam ráno něco tvořily, tak to myslíš jako obecně 

holčičky nebo ty tvoje? 

R: Ne, hlavně, hlavně jako holčičky obecně, že Marťa nikdy nechtěl, nebo si prostě nechtěl, jako oni tam maj 

připravenou i nějakou, jako v tom klubu, že jo, aby si mohly něco vybarvovat, vystřihovat, vlastně většinou ty 

témata k těm svátkům, když jsou Velikonoce, tak něco velikonočního, vánočního, že to je přizpůsobené tomu 

ročnímu období a když se nějaký svátek slaví, tak to tam je hodně. I na elipse se o tom povídá. Tak vždycky 

byl datum vlastně, jakého je data, jaké je počasí, si ty děti dávaly na nástěnku obrázky: mrak, když bylo 

polojasno nebo sluníčko, takže to vlastně ty starší už to tam dávaly samy, to tam připínaly na tu nástěnku, 

vždycky jaké je počasí, kolikátého je, jaký měsíc, že jo, o čem se mluvilo. Vlastně mají to tam i v angličtině… 

No a vlastně tím, že asi v tý jedný třídě byla ta angličtina, ta byla jako s výukou angličtiny, a měly tam i názvy 

dnů a měsíce, názvy dnů v týdnu v angličtině, no… 

T: A podle čeho jste tu školku vybírali, nebo co bylo tím hlavním kritériem, proč ty děti dát do téhle 

školky? Já vím, že ty jsi říkala, že jste se kvůli tomu i přestěhovali, to už teda o tobě vím, že cíleně za 

tímhle druhem vzdělávání jste teda změnili bydliště, tak proč, nebo čím vás to tak nadchlo? Proč jste 

vybrali zrovna tuhle školku?  

R: Nejdřív se nám líbila Waldorfská škola, ale protože v tý době já jsem antroposofii vůbec nerozuměla a ani 

neměla jsem kapacitu, v tý době jsem měla malý děti, jako vůbec se o to zajímat, a manžel jako nějak o to 

hodně stál, ale už vím jako, teď jsem zjistila, že na biostylu, my jsme byli na výstavišti na biostylu a tam byl 

stánek Montessori. V tý době ještě že jo ten počítač měl jen na svý pracovní věci, tak právě na tom biostylu. 

T: Jo, ses dopátrala, kde k tomu přišel.  

R: Jo, právě jsem se ho ptala, že budeme mít ten rozhovor a on právě říkal, že na tom festivalu, no, měli stánek 

a tam… Pak jsme si začali kupovat knihy a začali jsme o tom číst. Pak mi docházelo, co všechno, co jsme 

zanedbali v té výchově, co jsme dělali špatně, no. A když jsme zjistili, že v K. teda, že vlastně nejblíž těm H. 

je to K. a že tam manžel vlastně pak i našel práci a chtěl, stejně jsme chtěli nějaké lepší vzdělávání, než 

klasickou školu… 

T: Takže tím hlavním kritériem pro vás bylo to, že je to Montessori školka, to zaměření.  

R: Hm, ano.  

T: Asi si měla nějakou ideální představu, jak by ta školka měla vypadat.  



R: Ale tak jako já bych neřekla, že, já si myslím, že jak vypadá ta školka i ten přístup k těm dětem, mě se jako, 

mě se to líbí, si nemyslím jako, že by to jako ztratilo něco, nevím… K dokonalosti. Každá ta učitelka je 

samozřejmě jiná, ale ty děti tam všechny chodily rády a vidím to i na ostatních dětech, jsou nadšený, a ty 

pomůcky jim umožňují se rozvíjet podle svých schopností, nemusí zůstat u těch nejjednodušších, ale můžou 

se rozvíjet dál. Naučí se číst, psát podle senzitivních fází, a prostě mají tam nejenom tiskací písmena, ale i psací 

potom na těch, jak se to jmenuje, dřevěných těch obdélníkách tím smirkovým papírem napsaný taky psací 

písmena, čtou potom ty děti, můžou počítat, jak potřebujou, že jo, je tam, banka je tam, z těch pomůcek ten 

tisícový řetěz, ty tyče, že jo… 

T: Takže tu tvojí ideální představu tahle školka splňovala, jako to, co si si představovala pro svoje děti… 

R: Jako jo. Tak já jsem nevěděla, jsem netušila, že by to mohlo být až tak dobrý. Neměla jsem jako… 

T: Spíš jako tě to ještě víc nadchlo, než jako ta teoretické znalost, kterou jsi o tom před tím měla.  

R: Hm, protože jsme před tím jenom četli knihy, co vyšly, a tam není přesně napsaný, jak ta školka vypadá… 

T: Hm, jak to funguje… 

R: A vím, že potom v Jablonci, že jo, v Hradci Králové taky byla založena Montessori školka, ale já jsem jiný, 

tím, že jsem jiný ani neviděla, jak vypadaj, tak nemám ani srovnání vlastně. Ale tím, že ty děti byly tam 

spokojený a mě se to moc líbilo, tak… 

T: Takže jako o klasické školce jsi nikdy neuvažovala? 

R: Ne, takhle jako, Zuzka v H. tam začala chodit do normální školky… 

T: Jo chodila? 

R: Tam chodila. Ona tam byla taky spokojená, když to tak vezmu, no ale ona je taková společenská, vždycky 

měla ráda děti, a tím, jak jsem měla starost o druhou dceru, že jo, neměla jsem tolik času se jí věnovat, ona 

jako ty děti miluje, takže já si myslím, že to, že byla jako jenom se mnou sama doma, že jako jí chyběly ty děti 

a že jsme byly v cizím prostředí, kde jsme neměli ty známý a kamarády, tak si tam vynahrazovala ten styk 

s těma dětma. Ale ty učitelky tam byly takový rázný.  

T: Jako v těch H.? 

R: V těch H., jo. Jako vlastně my jsme tam šli poprvý jen tak se jako zeptat, a ona šla s nima hned na procházku. 

Prostě… 

T: Jo, hned se chytla. 

R: Takže jako kdyby tenkrát byla nějak nespokojená, tak by tam nechodila, ale prostě ona tam chtěla. 

T: Jo. 

R: Chtěla a je fakt, že teda líbilo se jí tam, no. 

T: A tam jste vybírali mezi více školkami, nebo tam byla jedna jediná? 

R: No, my jsme bydleli na kraji, protože jako H., my jsme byli na kraji u vesnice T., takže ona chodila do tý 

T., t. školky, takže jsme nevybírali… 

T: Prostě to bylo místem nejblíž… 

R: Jo, tam šlo o to, aby to bylo prostě nejblíž, protože jsem byla na mateřský s tou malou a měla jsem toho 

sama takhle nad hlavu, cítila jsem, že nemám na ní už kapacitu tolik, jak by potřebovala, byla jsem utahaná, 

žádný, že jo, žádný příbuzní, žádný známí, byli jsme tam noví, takže teda postupně se tam člověk s někým 

seznámil. Ale jí se tam líbilo, když to tak vezmu.  

T: A ty jsi taky byla spokojená s tou školkou, neměla jsi k ní nějaké výhrady, nebo něco, co by se ti 

vyloženě nelíbilo? 

R: V tý době, že jo, já jsem ještě neznala, v tý době, když Zuzka začala do tý školky chodit, tak jsme Montessori 

neznali, to jí bylo 5 let, když jsme se s tím seznámili. Já jsem vlastně nevěděla, jak by mohla vypadat ještě 

lepší školka.  

T: Jo, jo. V tu chvíli to pro tebe bylo to nejlepší… 

R: V tu chvíli ano a tím že ona byla spokojená, říkám… 

T: Tak jsi taky byla spokojená… 

R: Tak jsem nemusela řešit, tam jsem mohla dojít pěšky, že jo, nebylo to tak daleko, jako a hlavně prostě ona 

byla spokojená, no. Zvali i divadlo do tý školky, si pamatuju, že jsme se tam s tou Anežkou potom malou 

chodili dívat. Dělala i školku v přírodě ta paní ředitelka, tam Zuzka taky byla nadšená. Jela ve 3 letech na první 

školku v přírodě, jo, že jako na to, že to byla obyčejná školka, tak vlastně ona byla spokojená.  

T: Hm, hm… 

R: Že vydržela, že vlastně 5 dnů byla na školce v přírodě ve 3 letech jako. No, ona pořád jako do teďka taková, 

jí nedělá problém kamkoli jet nebo se začlenit do nějakého jiného kolektivu mezi cizí lidi, to jí jako, nedělá jí 

to problém. Nikdy jako neříkala, že by někam nechtěla jet, na nějakej tábor, to je fakt, že to bude asi v tý povaze 

jako. Že kdyby to byla třeba ta Anežka, která je introvert, tak by to asi v tý školce nezvládla.  

T: Hm. A ty jsi říkala, že nejdřív jste znali tu alternativu Waldorfskou pedagogiku… 

R: Protože to bylo blízko, protože to bylo v Příbrami, od H. to bylo kousek… 

T: Jo, takže z doslechu jste věděli… 



R: Hm a mysleli jsme si, že se tam i přestěhujeme, nebo já jsem se teda chtěla stěhovat, abychom denně 

dojížděli, to jako taky nebylo možný a líbilo se nám to. A hlavně už v tý době to měli až na gympl, vlastně od 

mateřský školy na gympl, ucelenej systém, to se mi líbilo, no ale je fakt, že tý antroposofii jsem zase tolik, že 

jsem to neměla nastudovaný, to je pravda, že by to bylo takový jako trošku unáhlený dost. Pak vlastně manžel 

zjistil, že tam některé ty věci dělaj hodně pozdě, že se tam učí psaní, počítání dělají mnohem později, jo a ty 

výsledky potom při přijímání na střední školy že neměli úplně nejlepší.  

T: Aha, takže už takhle úplně jako… 

R: On se o to hodně zajímal jako. No protože kdybychom, že jo, kdybychom se už přestěhovali, tak tam jiná 

alternativa nebyla, tam byla jenom Waldorfská, že jo, a už bychom tam zůstali nejspíš třeba celej vzdělávací… 

T: Ale i tak mi to přijde super, že ten podnět přijde od toho chlapa. 

R: Jo jako, já jsem ráda. 

T: Víš, že většinou co znám, tak většinou je to ta ženská, která řeší a ten chlap se s tím většinou tak jako 

že sveze, že prostě tohle mi přijde super, že opravdu, ještě jak to říkáš, to měl manžel promyšlený, že už 

takhle i koukal… Já nevím, dítěti nejstaršímu je pět let, a teďko on kouká, jaký jsou výsledky v patnácti 

při přijímání na střední školu, že to je opravdu jako… 

R: No protože jsme chtěli nějaký lepší vzdělávání, než co my jsme měli, no. Ty výsledky, jak s náma jednali a 

že ten člověk se spíš nenaučil, než naučil, že jo, tak něco lepšího no. A je fakt, že to byla jeho aktivita. V tý 

době já jsem se prostě starala o děti a on byl ten, kdo viděl do těch zářných zítřků (smích), nebo chtěl vidět. 

Hlavně jsme museli řešit školu, že jo. My jsme tam nechtěli zůstat, chtěli jsme jakoby řešit, co bude teda dál, 

že jo. Takže ono se to vlastně sešlo s tím, že jsme se stejně chtěli stěhovat, akorát jsme chtěli někam, kde bude 

nějaká ta alternativa. A přišlo to tím, jak jsme začali číst ty knihy tý Montessori, tak nám přišlo tohle to jako 

zajímavější, ta osobnost tý Marie Montessori je natolik jako přesvědčivá, nebo ty senzitivní fáze jsou prostě, 

nevím, mě nadchly a zase naopak ta školka, to zařízení, vybavení a ten přístup těch učitelek mě jako příjemně 

překvapil, to jako se vůbec nedá srovnat, že jo. To jsem mluvila nedávno s nějakou maminkou na cvičení, která 

začala povídat o Montessori, že to je elita a tak, víš, že nemá smysl dávat do školky, když se děti nedostanou 

do školy a tak, přitom se tam nikdy nešla podívat a říkala, že maj, já nevím, že jo, přes ulici školku, školka 

nejblíž, jednoduchý a že ten syn je spokojenej, ty učitelky akorát moc nekomunikujou, ale jinak je spokojená. 

Jo, ale nikdy, já jsem říkala taky: „Se tam pojdťe podívat, ať vůbec víte, o čem mluvíte jako…“ 

T: To je, s tím se taky hodně setkávám. Takový ty předsudky vůči tomu Montessori, aniž by o tom ty 

lidi něco věděli, aniž by se o to nějak zajímali, tak o tom jde tolik negativního, že třeba možná ani proto 

se ty rodiče nechtěj zajímat. Víš, že se prostě někde chytí něčeho co „jedna paní povídala“, že jo… 

R: Jo, tak samozřejmě, to není už, to není ideál všech ideálů ta škola, ale furt je to ta nejlepší věc, co tady je. 

To je proč je nechci vzít do Prahy a strávit den jako ježděním… 

T: Jako ta základní škola myslíš? Že tam už vidíš nějaký nedostatky, co by šlo dělat líp? 

R: Jo, to jo, no. Ale ta školka to je opravdu něco, to je ráj pro ty děti. Skutečně jako, tam pole možností, co ony 

tam můžou prozkoumat, a i ta komunikace, ty komunikační dovednosti, že jo, setkaj se tam různě starý ty děti, 

navzájem se od sebe učí, ty starší vlastně ochotně vysvětlují ty pomůcky těm mladším, oni se je snažej ty 

mladší napodobovat, že jo, je to prostě ideální ty věkově smíšený, to má obrovskej přínos.  

T: Jo, takže by se ti nelíbilo, kdyby tvé dítě mělo být ve školce, kde jsou věkově oddělený, jakoby stejně 

starý děti v jedný třídě. 

R: No, ano. 

T: Ty jsi vlastně popsala ten přínos, jaký to má pro ty děti… 

R: Tak to je vidět, je to vidět, ty děti jsou, jak napodobují ty starší, tak se od nich hodně naučí, prostě tím, jak 

ty pomůcky jsou tam úžasný. 

T: Jo, a ty jsi teda říkala, že s tím přišel manžel, dal ten první podnět, ale potom jste se na tom oba shodli, 

že to je to nejlepší, nebo že to je ta cesta, kterou se s dětmi vydáte… 

R: Já jsem to začala číst a řekla jsem si: „jako proč ne“, to vypadá, že to není jako žádná sekta, nebo něco, co 

by bylo vymyšlený, něco narychlo, nebo vyzkoušený, že jo. Když jsme ještě zjistili, že to má takovou tradici 

dlouhou, všude v zahraničí obrovské zastoupení, ve světě, v tom civilizovaným světě. 

T: Co všechno jste při tom výběru zvažovali, to jsi asi zmínila. Nebo jsem se chtěla zeptat: osobnost 

učitelky a tak, ale to už jsi všechno říkala, že jo… 

R: No, tak my jsme je samozřejmě neznali před tím, že jo, ale jako nám stačilo, že to je ten systém. 

T: Jo, to co jste o tom věděli. 

R: To, co jsme si přečetli v knihách. (smích) 

T: Jo, tak jste doufali, že to tak bude i v reálu. 

R: Jo, a pak jsme mluvili s tou paní ředitelkou a ona říkala, že teda může ta Zuzka nastoupit, takže my jsme 

neznali nikoho, my jsme prostě věřili, že to tam bude přínosný pro ty děti, pro tu dceru. 

T: A byli jste se tam před tím alespoň podívat v té školce, nebo umožnili vám to vůbec se tam podívat?  

R: Já mám pocit, že ne. Protože já jsem byla ještě těhotná, teď to stěhování, já jsem byla úplně jako, já jsem 

toho měla nad hlavu. Já myslím, že jsme se tam nebyli jako… My jsme s ní asi jenom mluvili, my jsme mluvili 



s tou paní ředitelkou a já mám pocit, že jsme neviděli tu školku, to bych si asi pamatovala, že jsme tam šli až 

potom… Hm, neviděla jsem jí, jenom jsme mluvili, s tou paní ředitelkou jsme mluvili. Byli jsme šťastní, že 

teda to místo se tam uvolnilo.  

T: Hm… Byl třeba ještě někdo jiný, kromě manžela, s kým si se radila o tom výběru té školky? 

R: Ne, ne. 

T: Bylo to prostě vaše rozhodnutí. 

R: No, tak my jsme nikoho neznali, jsme se sem nastěhovali a nikoho jsme neznali vůbec, až teprve potom 

jsme se s těma lidma seznámili ve školce, ale nikoho… Naši, s rodičema, to vůbec, to vůbec nešlo. Všechno, 

co jako děláme, tak je jako prostě podezřelý a divný, tam ta podpora nebyla vůbec jako. To naopak nechápali, 

proč jdeme bydlet do špinavýho K., proč se stěhujem, že jo, nechápali. 

T: A třeba jak komunikujou ty paní učitelky v té školce s těma dětma, říkáš, to jste měli načtený, takže 

to jste asi měli ponětí, jak funguje paní učitelka v Montessori školce… 

R: No neměli! V těch knihách to není. Ty, co tenkrát jsme četli, tak tam to není, tam je vyloženě jen ta 

Montessori pedagogika. 

T: Jo aha, jako obecně o té metodě. 

R: To je obecně, obecně o té metodě, „pomoz mi, abych to dokázal sám“, že jo, a popis těch činností, že jo, o 

školce konkrétně né, v té době. Já nevím, jestli teď něco vyšlo, něco novýho, ale… 

T: Tak jako třeba hodně už teď co já jsem četla knížky, tak tam právě je, že ten učitel, nebo v uvozovkách 

učitel, že jo, v Montessori pedagogice je to ten průvodce… 

R: Tak to takhle obecný, to asi jo, jo, ano, jako obecný předpoklady toho učitele, to asi jo, ale teď už jako, že 

by tam bylo konkrétní, jako přesně… Obecný předpoklady toho učitele, ale to jsem až později, až když něco 

vydal ten Karel Rýdl, tak to jsem četla, no, ale to už je zase pár let, co jsem to četla, takže už zase přesně 

neřeknu, co… 

T: Jo… Takže prostě spíš nějaké obecné informace… 

R: No… 

T: A už se v té školce platily nějaké peníze navíc? Jako teď se tam, že jo, platí nějaký ten příspěvek do 

nějakého fondu… 

R: Platí no.  

T: …jakoby nad rámec, co se neplatí v klasické školce. Tak už v té době, když vy jste tam nastupovali, 

tak to bylo dražší, než klasická školka? 

R: Když jsme nastupovali, no dražší v tom, že se tam platil ten příplatek, vlastně poplatek městu, že jo, měsíční 

poplatek městu, ale tenkrát tam to sdružení rodičů v té době ještě nebylo, mám pocit, to se snad zakládalo, 

myslím, že to tam úplně na začátku nebylo ještě, že to bylo později trochu, teď si fakt nevzpomenu, myslím si, 

že to ještě nebylo.  

T: Takže jako finanční stránka, to nehrálo roli, že je to dražší, než klasická školka… 

R: Ten poplatek městu, no tak bylo to dražší, ale v tý době to ještě nebylo o tolik, byli jsme ochotní, že jo, za 

ten lepší druh vzdělání si něco připlatit, že jo, pokud to teda není soukromý, že jo, to bychom jako nemohli… 

T: Pokud to není v řádech tisíců.  

R: Pokud to není v řádech tisíců, ano, to jsme byli ochotni, to nebyl problém jako. Nebo takhle, v tý době jsme 

se spíš uskromnili v jiných věcech než… Já byla na mateřský, že jo.  

T: Jo, že pro vás bylo důležitější dát ty peníze do toho vzdělání.  

R: No, určitě. 

T: Hm, tomu rozumím. To mám taky tak, že pokud to alespoň trochu jde, přesně jak ty říkáš, že pokud 

to není v řádech tisíců… 

R: Pokud to není 5 tisíc za měsíc.  

T: …tak proč za to ty peníze nedat. Je to jakoby to nejlepší, co můžeš těm dětem dát do života. (pauza 

cca 10 vteřin) A kolik bylo těm tvým dětem, když začali chodit do školky?  

R: Zuzce bylo pět, ona šla až ten poslední rok. 

T: Jo, do klasický začala chodit ve třech a pak v pěti letech začala do týhle… 

R: A Anežce bylo, ta byla skoro čtyřletá, tý bylo téměř, no, za měsíc vlastně jí bylo čtyři. A ona vlastně, já 

jsem vlastně ani nešla na ten zápis sem, protože sem byla na mateřský, tak jsem ještě jí nechala doma. 

T: Jo, nechtěla jsi jí teda dát dřív? 

R: No, tenkrát u tý Anežky myslím ne. To jsme nešli no. A Marťovi taky bylo myslím 3 roky a 8 měsíců. 

T: Hm, takže šli v tom věku, kdy si si představovala, že půjdou. 

R: Jo, celkem ano, no. 

T: Na rozdíl teda teď od Tomáška, že jo, že už by sis představovala, že bude chodit a ono to nedopadlo. 

Tam to bylo, jak jsi to naplánovala, tak prostě šli. 

R: Jo, dostali se poprvé, jo. 

T: Jo. Já jsem možná neřekla na začátku, ale už jsem ti říkala minule, že to mám rozdělený právě do 

takových okruhů. Takže teď jsme probrali okruh otázek, co se týkaly té volby mateřské školy a teď bych 



ráda přešla k otázkám, které se týkají spokojenosti s tou mateřskou školou. Jak hodnotíš ten váš výběr 

s odstupem času?  

R: Prostě dobře, já myslím, že ani za těch deset, vlastně jedenáct už let, tady lepší alternativa prostě není a 

navíc ta školka, prostě já nevím, když jsem ještě viděla i ty jiné učitelky z jiných tříd, jak organizují ty školky 

v přírodě, jaký tam maj prostě projekty, jak se věnují těm dětem, jakou měly náplň, tak to bylo opravdu úžasný, 

jak tam opravdu jako dává celou svou osobnost prostě. Každá je samozřejmě jiná, liší se od sebe, ale celkově 

jako, nevím, ty školky mě jako celkově ještě víc nadchly, no. Vždycky jako před Vánoci bývalo takový to 

setkání i s rodiči, ty děti vyráběly, ty rodiče jim pomohly vyrobit něco, byly tam vlastně ty vyráběcí dílničky, 

to bylo moc fajn, no.  

T: Takže jsi přesvědčená o tom, že jste vybrali to nejlepší.  

R: Jsem, no, určitě.  

T: Co se ti tak asi nejvíc líbí, to jsi myslím už popsala… 

R: To jsem řekla, no. 

T: Je přes to něco, za ty léta, co se ti třeba nelíbilo, co bys třeba řekla, že by tam mohlo být lepší, nebo 

co bys nezhodnotila až tak pozitivně?  

R: No, jediný, že vlastně Marťa pak hodil, Marťa chodil od začátku do té anglicky zaměřené třídy a na něm 

teda vidím, jako kdyby… mu ta angličtina opravdu nejde, tak vidím, právě si říkám, jak je to možný, když on 

to měl jako úplně nejdřív, v nejranějším věku, od první třídy pak přes tu školku, tak v tý škole taky od první 

třídy, takže jako, jak o tom hodně mluvili, jak je důležité vystavit to dítě druhému jazyku co nejdřív a tam to 

bylo i tou hravou formou, že jo, v tý školce, byla tam i Andrea M., která teď učí angličtinu ve škole, nebo to 

byla vlastně s Anežkou, a dělala to opravdu hezky tu práci bych řekla, tak mě jako mrzí, že toho neumí víc, 

nebo i ten přístup obecně nemá jako pozitivnější, to mi teda jako v tomhle, nevím, jestli je to čistě osobnostní… 

T: Jo, nebo jestli to mohla nějak ovlivnit i ta školka… 

R: Nevím prostě. To mě jako mrzelo na tom, protože to samozřejmě stálo peníze navíc. 

T: Za to se teda jako připlácelo, za to, že byl v té anglické třídě, jo? 

R: Jo, ta učitelka si to nechala zaplatit. Ona učila i jako v soukromí, doma učila děti a vedla nějaký kurzy pro 

děti, takže to si nechala zaplatit, to nebylo jako… 

T: Jo a to bylo, to nebyl jako nějaký kroužek?  

R: To bylo zvlášť, to nebyl kroužek, vlastně takhle, to bylo, ta Andrea to taky dělala, jako to dělaj i ve škole, 

že jo, dělaj projekt a potom i v angličtině, maj otázky v angličtině, musejí na ně odpovídat a přitom to dělají i 

v tý češtině. Dělají projekt v zeměpisu a propojují to i s tou angličtinou, takže v tý školce to už pak taky 

propojili, s tím, že ta Andrea M. s tím přišla, že aby to nebylo jako zvlášť, oddělený… 

T: A to byla jako učitelka tam, jo? 

R: Ona tam byla v té době jeden rok, jestli učila jeden rok nebo dva, byla učitelka, a ona, že jo, jedna paní 

učitelka na ně mluvila česky a ona jenom anglicky, takže to bylo takový to běžný: „podej“, „podej mi hrnek“, 

„dávám ti chleba“, prostě běžný pokyny, jednoduchý, takže jsem si myslela, že to teda opravdu bude mít v sobě 

a nevím no, akorát v tomhle tom to na něm není vidět. 

T: A to mě teda překvapuje, že říkáš, že to bylo zaplacený ještě nad rámec toho všeho, co se platilo v tý 

školce, jo? 

R: Tak ono za tý Andrey to tak bylo, potom myslím, že jsme neplatili, nebo jo? Jo, platili, ta Andrea taky. Pak 

tam byla jiná paní učitelka, která, to bylo… Já už si to nepamatuju, jestli to bylo stejně drahý, ale myslím, že 

to bylo stejně. Tak to právě že to bylo několik roků a bylo to dost pro nás, tak to mě jako mrzí. 

T: Hm. A to bylo, jako to si mohli rozhodnout ty rodiče… 

R: Jo, samozřejmě. 

T: Jako že chtějí to dítě… Ale to byla vyloženě celá ta třída… 

R: Byla to celá třída.  

T: Prostě jakmile dítě chodilo do této třídy, tak… 

R: No to ano, ale to bylo, protože si to vybrali, protože to chtěli. Když to nechtěli, tak byli v jiný třídě. 

T: Hm. 

R: A já myslím, že dokonce jako tam možná mohly i ty děti, které by tam nechtěly jako. Myslím, že to nebylo 

úplně oddělený. Teď už si to fakt nepamatuju, nevím o nikom, že by tam… To fakt už nevím, to nevím, jestli 

tam byl někdo, kdo o to neměl zájem, ale spíš asi ne. 

T: Hm.  

R: Tam byli všichni ti, co chtěli, že se to řešilo už u zápisu a kdo chtěl, tak se tam přihlásil. 

T: Ale teď už to tak není, že ne, že by tam byla vyloženě nějaká ta anglická třída nebo jako s tou 

rozšířenou výukou té angličtiny? 

R: Ta byla rozšířená no. Teď už ne, ona už odešla ta paní učitelka.  

T: To právě vím, že mi říkala Kamila R., že už to tam takhle není a že je to škoda, že ty děti nejsou 

vystaveny tomu cizímu jazyku v té době, kdy k tomu mají tu senzitivní fázi, kdy by se to dobře naučily.  

R: To jo no, to je pravda, no.  



T: A jak hodnotíš komunikaci té školky s rodiči? 

R:  Jo, řekla bych dobře. Tam ty učitelky, když je potřeba něco řešit, to dítě se tam nechová nějak standardně, 

nebo je nějaký problém, nebo je zakřiknutý, nebo nekomunikuje, tak to ty učitelky proberou s tím rodičem, no. 

T: Hm. 

R: Pak je tam to, že jo, to asi víš, to občanské sdružení, to člověk může ovlivnit jako ten chod toho sdružení, 

může se toho aktivně účastnit, z každé třídy jsou tam zástupci v tom občanským sdružení a…  

T: Jako že může to sdružení ovlivnit chod té školky přímo, jo?  

R: Ovlivnit, no tak… 

T: Že může třeba vznést nějakou námitku… 

R: No, může vnést námitku.  

T: Není teda zajištěno, že ta námitka bude vyslyšena… 

R: No, musí tam dojít k nějaké komunikaci, to se tam kdysi jako řešilo hodně, se to tam hodně změnilo, změnilo 

se to vedení, jednu dobu to tam bylo jako takový hodně živý jako no, ale tak to už je dávno.  

T: A ty jsi i říkala, že bývala nějaká setkání… 

R: Na tý zahradě, jo. 

T: … na tý zahradě nebo tak. A to bylo čistě z aktivity těch rodičů nebo to bylo v součinnosti s vedením 

té školky nebo s těma paní učitelkama? 

R: To občanský sdružení, hodně jako z toho občanskýho sdružení. Ale některý byly od učitelek a něco 

občanské sdružení. Ta zahrada to je teda aktivita toho občanského sdružení, tam někdo aktivní se toho ujme a 

zorganizuje tu brigádu, ale říkám, byly i akce s těma učitelkama. Je táborák, může se tam dělat táborák, ta jedna 

akce, ta byla taková soukromá, tak to ne, ale že třeba šlo se do lesa, z proutí se dělaly, takový nějaký ty klece 

se vyráběly třeba a ty děti si mohly něco opéct na tom táboráku, na tom ohništi v té školce. Takže tam byly i 

od školky akce odpoledne. 

T: Jako pro rodiče… 

R: Pro rodiče s dětmi tam přišli, no. 

T: To občanský sdružení jak říkáš, tak tam jsou členové jenom rodiče dětí, co tam chodí do té školky? 

R: Jo. 

T: Takže se to tam tak jako postupně mění, jak ty děti odcházejí třeba do školy… 

R: To se mění, to je pravda. Jako nikdo tam nezůstává, když už to dítě jde do školy, neznám nikoho z rodičů, 

kdo by se tomu chtěl věnovat. Ve volném čase zadarmo, jo jako. To je vždycky o tý aktivitě rodičů, že jo.  

T: A třeba zrovna jak ty říkáš, že byly nějaké ty akce na zahradě, nebo před Vánocemi nějaké to 

setkávání s rodiči, tak tyhle informace o tom dění v té školce jste získávali jak? 

R: Na nástěnce, to paní učitelky vyvěsily, jo. Dřív to teda, já nevím, jestli se to nějak změnilo, ale tenkrát, 

vždycky to bylo na nástěnce. 

T: A vyhovovalo ti to takhle? 

R: Jo, naprosto. To jsem tenkrát ještě ani mailovou adresu ani neměla. 

T: No, to právě chci říct, že třeba dneska už hodně některý školky to posílají mailem, ale třeba u nás je 

to do teďka ve školce, jako co chodí Sárinka, že to tam je na nástěnce napsaný. 

R: Jo. Hm… V tý době jsem ani nebyla tak aktivní na tom počítači, takže mi to vůbec nevadilo, že je to tam, 

prostě to napsala na papírek a bylo to. Dneska to může bejt jinak, že jo.  

T: A v té školce jsou teda 4 třídy a máš pocit, že fungují každá ta třída samostatně, nebo třeba dělají 

něco i společně? 

R: Samostatně, naprosto samostatně. Tam akorát odpoledne po třetí hodině se spojuje vždycky áčko béčko, 

céčko déčko, že ty učitelky z té jedné třídy mohou odejít a pak se tam o ně stará ta jedna, protože už těch dětí, 

co tam zůstanou po spaní, je hodně málo, takže se vždycky takhle spojí, že jo.   

T: Hm. Takže třeba nějak jako spolu spolupracovat ty děti v rámci jedný a druhý třídy… 

R: Dřív to tam nebylo, nepamatuji si, že by to, byli tam akorát, že jo, když přijede nějaký komik, nebo divadlo, 

že jo, tak se jakože šli podívat společně, ale že by byla nějaká aktivita, že jo, v tý škole víc spolupracujou ty 

děti mezi sebou, mezi sebou se můžou ty děti domluvit, co spolu kamarádí, že to spolu udělají v tom daným 

ročníku, jo, tam to funguje. Ale tady v tý školce, neřekla bych teda, nevím, to nevím, fakt ne.  

T: A jak hodnotíš ty činnosti, kterým se ty děti věnují v té školce? Ona je ta školka taková hodně 

specifická. Ty jsi říkala, že se setkávají, pak mají to povídání na té elipse, a tak, tak jak bys tohle 

zhodnotila? Oproti, máš srovnání s klasickou školkou, že třeba znáš někoho, nebo máš nějaké povědomí, 

jak… 

R: No tak my jsme tam chodili tenkrát, že jo. 

T:… no, nebo i vy jste chodili, v tý klasický školce, tak jak bys zhodnotila v té Montessori školce ty 

činnosti nebo tu náplň práce těch dětí? 

R: No, mě to přijde prostě úžasný, protože potom vždycky paní učitelka navrhne nějaké téma, nějaký projekt 

se dělá, vždycky potom, přesně jak jsi to říkala s těmi kvádry, z celýho života, kde se to vyskytuje, tak si to 

dají na elipsu ty předměty, povídají si o tom, nebo pak se třeba něco upeče na základě toho tématu. Obrázky 



z toho možnýho života se tam donesou, ukážou jim to, povídají si o tom, aby věděli, kde se to všude vyskytuje 

ta daná věc, jaký druhy jsou, já nevím třeba lodě brali, tak tam měli spoustu obrázků lodí, který člověk ani 

nezná. Vlastně ty projekty se vždycky jako dělaly dopodrobna.  

T: Hm, hm, takže chápu dobře, že se ti líbí nejvíc ta propojenost s tím reálným, s tím skutečným 

životem? 

R: Hm, no to určitě no, že to není jenom abstraktní. Ta Montessori pedagogika přeci je od toho abstraktního 

ke konkrétnímu, tak to jako tam s těma dětma školkovýma to tam dělají, jako jo.  

T: A s těma paní učitelkama, které jste měli, určitě jste měli různé tím, jak tam prošly tři děti, tak to jste 

byly spokojeni, neměli jste nikdy nějaký problém s paní učitelkou?  

R: No, více méně jsme byli spokojení, akorát s jednou paní učitelkou jsem tam měla právě trošku jako 

nesrovnalosti, no. Ale myslím si, že to byla jako jenom vůči mě, ale že to nebylo vůči tomu synovi, no.  

T: Jako že neseděla tobě v nějakých věcech? 

R: No, já jí teda, no. 

T: Jo ty jí? A nějak ti dávala najevo, jo? 

R: No, ale… (pauza) 

T: Nemáš pocit, že by se to nějak podepsalo na tom jejím chování k tomu synovi? 

R: To si nemyslím jako, to si myslím, že v tomhle jako jsou profesionální, to nemyslím… 

T: Teď bych se ráda zeptala na takové trošku teoretické situace, nebo… Myslím si, že úplně v Montessori 

školkách k tomu nemůže docházet tím, že tam nejsou jako klasický hračky, že jo, ale spíš bych se chtěla 

zeptat, jestli máš pocit, že v klasické školce, nebo obecně ve školkách může docházet k situaci, kdy třeba 

holčička si bude chtít hrát s autíčkem, nebo chlapeček si bude chtít vyzkoušet hrát si s panenkou, s 

kočárkem, s kuchyňkou… 

R: Hm. 

T: Myslíš, že teda může tohle nastat ve školce, že ty děti si budou chtít vyzkoušet ty pro ně netypické 

hračky, jako ty, které nejsou stereotypně spojeny s tím jejich pohlavím? 

R: No, ono, oni že jo, tady tu klasickou plastovou kuchyňku, jak se prodává, nebo jak to mají v těch klubech, 

to tu není. Tady je skutečná kuchyňka, kde je opravdová trouba, že jo, a kde mají ty svoje hrníčky a mejou si 

tam to nádobí, nebo teda nádobí, to nevím, jestli po nich chtěj, ale když pečou, tak pečou opravdu v té 

kuchyňce, která je, že jo, v tý jejich úrovni, takže tu klasickou plastovou nemaj, kde by si mohli vzít nádobíčko 

jenom plastový a něco si tam dělat. Takže já jsem to vlastně neviděla, že by ti kluci, oni tam ty panenky, jo, 

nějaký vzadu asi dvě, tak jsou jako, ale minimálně, tam jsou víc ty, tam jsou hlavně ty pomůcky, to zvíře, ty 

knížky si můžou vybrat, takže jsem vlastně neměla možnost vidět, že by ti kluci dělali něco vyloženě holčičího. 

Mají tam odrážedlo si pamatuju v tý místnosti, jak se, kde spí, tak je tam i to odrážedlo, to tam dřív neměli, pár 

panenek se tam najde, ale tak opravdu to je minimum, pár panenek, plyšáky tak maj ty děti na spaní, že si 

můžou vzít, ale kočárek ani třeba jsem tam snad neviděla, nebo... My jsme tam teda dávali kdysi do školky 

nějaký kočárek, ale, jo možná měli nějaký kočárky pak na ty venkovní aktivity na zahradě. 

T: Na ven, hm… 

R: Mám pocit, že ty holčičky tam jezdily s něčím, nějaký vozíčky tam byly, ale fakt jsem neměla možnost 

vidět, že by kluci dělali něco holčičího a holky zase, tím jak tam nemají ty normální hračky, že jo, traktory, já 

jsem tam neviděla nějakej traktor nebo, spíš si ty děti samy nosily z domova něco svého, že jo, jednu věc, za 

nás bylo dovoleno jednu věc si vzít jako z domu. 

T: Ale třeba říkáš – mají tam tu kuchyňku, že jo, tu opravdickou, u který pak čas od času něco pečou, 

nebo vaří jako společně, ale z některých těch rodin to dítě si může nést, že třeba vaření je pro holky, že 

jo. 

R: Víš co ale, my jsme tam třeba něco dělali, že jsme pomáhali jako rodiče. Ale ty děti se v tomhle věku se 

zapojí všechny.  

T: Jo, bez rozdílu, jestli je to kluk nebo holka.  

R: Tam se to nerozlišuje, že jo, já jsem to viděla i na Tomáškovi, že jo, v tom klubu, když jsme pekli, tak taky, 

nadšeně, prostě cokoliv, prostě ta aktivita, něco míchat, to miluje. Když něco pečeme, tak taky chce míchat, že 

jo a dívá se, opakuje po mě, že jo, mu říkám, co tam dáváme všechno, tak jako nemyslím si, že by ti kluci… 

Ten starší syn taky rád něco pomáhá, když něco peču, nebo když potřebuju něco nakrájet, jako taky to udělá 

jako no. Myslím, že teď už ne s takovým nadšením, ale to pečení třeba má rád vyloženě jako do dneška a je 

mu deset, že jo. Jako v tý školce jsem tam neviděla, neviděla jsem vyloženě, a myslím si, že v tý době, v těch 

třech letech, když jde něco péct s tebou to dítě, že by to bylo, že by to bylo odlišený to mužské a ženské, že jo. 

Já si to teda nemyslím, já nejsem nějakej odborník, ale nepřipadá mi to, oni to dělají tak jako přirozeně, tak 

jako jde se něco dělat, nějaká aktivita, něco zajímavýho, něco se tvoří, že jo, mě to přijde takový nějaký, nevím, 

že to ještě nesouvisí s tím mužský ženský.  

T: Jo, jo, jo, takže pro ně je zajímavá ta aktivita sama o sobě. 

R: Já si teda myslím, nevím, myslím si to, nevím.  



T: Já se na to ptám z toho důvodu, protože jsem se chtěla zeptat, jak ty si myslíš, že by reagovaly učitelky 

ve školce, kdyby tohle viděly. Víš, že třeba holčička si chce vzít nějaké auto, nebo kluk, že si chce hrát 

s panenkou, jo… 

R: Tak já to nemůžu říct za ně, když to tam není, vlastně že jo. Oni tam ty auta vlastně nemají, že jo, klasický. 

Oni tam mají lego, lego tam je, nebo ty kostky, že jo, ale nemyslím si, že by to někomu vadilo, ale nemůžu 

říkat, když jsem to nikdy neviděla. 

T: Jo, nemůžeš posoudit… 

R: A oni tam fakt tyhle ty klasický, tyhle ty hračky nemají. Ale je pravda, že třeba Zuzka, když byla malá, tak 

chtěla kupovat auta a traktory, že jo, takže jsme jí to kupovali no a hrála si s tím prostě no.  

T: A myslíš si ty, sama za sebe, že učitelky obecně ve školkách, nejenom, nebo spíš teda možná v těch 

klasických než v těch Montessori můžou používat výroky typu: „Barunko, proč nenecháš ta autíčka 

klukům a nejdeš si s ostatními holčičkami vařit?“, nebo: „Lukáši, kluci si přeci s panenkama nehrajou.“ 

A takovýhle? 

R: Tak já jsem se s tím nesetkala. Jako může se to stát, ale nemám s tím osobní zkušenost. 

T: Jo, nezažila jsi to. 

R: Nezažila jsem to no. A Zuzka si jako, já si pamatuju, že v tý klasický školce milovala si stavět s těma 

klukama z lega, z toho drobnýho, potom když byla tři a půl, čtyři, tak s těma malinkýma kostičkama milovala, 

prostě strávila hodiny u lega. 

T: A nezažila jsi něco… 

R: Ne, ne, tenkrát ne, nic mi neříkaly. Třeba to si pamatuju, že to jí jako hodně bavilo.  

T: Jo. Právě já se ptám proto, že třeba kamarádka má stejně starou holčičku jako je naše Sára, a teď se 

právě taky přestěhovali, a že tam opravdu, jako říkala… 

R: Fakt jo? 

T: … že třeba říkala, že tam paní učitelka na začátku školního roku říkala, že budou mít hračkový den, 

že si děti přinesou hračky, které mají nejraději a budou si o těch hračkách povídat, ale jako že hned 

v další větě řekla: „No ale prosím vás, hlavně ať si ti kluci nenosí žádný panenky, protože panenka teda 

v žádným případě není hračka pro kluka.“, tak říkala, že tím teda byla jako docela, v dnešní době, že jí 

to docela zarazilo, takže i v dnešní době se tohle prostě může… 

R: Ještě pořád. To jsem se právě chtěla zeptat, jestli s tím máš nějakou zkušenost. 

T: Jako já třeba mám taky, že měli Sárinka ve školce ten první rok, když tam chodila, tak měli asi taky 

zřejmě nějaký hračkový den a měli na dveřích právě jako ceduli, že, já nevím: toho a toho dne si přinesou 

dvojtečka, a teď jako červeně napsáno: „holčičky panenku barbie nebo jinou panenku“, a teď modrou 

fixou napsáno: „kluci autíčko nebo jinou oblíbenou hračku“, jo. A teď mě to tak hrozně rozčílilo. Já 

jsem říkala, kdyby teda napsali, ať si přinese to dítě nejoblíbenější hračku. 

R: No, přesně. 

T: Ale oni prostě napíšou, že holčičky si přinesou panenku a kluci auto nebo nějakou jinou oblíbenou 

hračku. Tak jsem se ještě pak ptala té učitelky, říkám, že jako tam mají tohle napsáno, a ona: „no, tak 

ať si Sárinka přinese nějakou barbínu, určitě nějakou má“, tak jsem se tak po ní podívala, tak teda 

pochopila, že Sárinka žádnou barbínu nemá v těch čtyřech letech, jo, to asi jsem byla za divnou matku, 

že moje dítě nemá barbínu, jo. No a ona: „Tak nějakou jinou panenku, ať si teda přinese, když nemá 

barbínu.“, tak jí říkám jako, proč si to mají přinést, jako jestli si o tom budou něco povídat nebo tak, a 

ona: „no, my si budeme povídat, jaké jsou druhy těch barbín, že je barbína mořská panna, a barbie, já 

nevím, gymnastka“, a já jsem volala Martinovi, úplně vytočená, když jsem jela z té školky, a říkám jako, 

k čemu jí do života bude vědět, jaký jsou druhy barbín, jo. Neříkám, přinesu si oblíbenou hračku, řeknu, 

proč je moje oblíbená, proč jí mám ráda, proč jsem si zrovna tuhle vybrala, proč si s ní ráda hraju, ale 

jsem prostě neviděla smysl v tom, proč jako jí dát nějakou panenku. Nehledě na to, že jo, teď jsem si 

říkala: ona žádnou barbínu nemá, teď ty ostatní holčičky jo, tak už bude za divnou, že prostě si přinesla 

nějaký, já nevím, miminko, které v tý době jediný měla, že jo, že si nepřinesla tu barbínu, už třeba by se 

jí ty holky mohly vysmívat nebo něco, no tak prostě ten den, na který si to měli přinést, tak jsem si jí 

prostě nechala doma, prostě jsem jí nedala jako do tý školky, víš prostě… doma jsme si do krupice psali 

písmena jako místo aby si ve školce povídala o barbínách, jo.  

R: No, to je ono, to je ono. Takže i dneska, jo? Tak to jsem naštěstí tenkrát nezažila. To je teda hrozný.  

T: No právě. Jako jak jsem si myslela, že už dneska to asi nemůže být tak častý, jako to bylo dřív, za 

nás… 

R: Tak pořád je to. 

T: … tak pořád narážím na to, že jo, že bohužel to takhle je.  

R: No, to je jeden z důvodů, že jo, a všechno ostatní, proč člověk nechce tu klasickou školku.  

T: Hm, hm. 

R: Protože co jsem se teda bavila, tak jsou děti, který mají neurózy, když mají jít do normální školky, bolí je 

břicho a pak právě, tyhle ty maminky, no jo vlastně, to je pravda, který daly děti do Montessori z klasický 



školky, že jako většinou měly nějaký potíže zdravotní už chudáci, že tak z toho byly špatný z toho přístupu 

těch učitelek. 

T: Až tak jo? Jako psychický… 

R: No jako prostě… 

T: … nebo psychosomatický… 

R: Ano, psychosomatický… 

T: … potíže z tý klasický školky, jo? 

R: A to je fakt, že jsem přišla do styku jenom tady s těmahle a ne s těma spokojenejma matkama, protože se 

s nima bavím v tý Montessori škole. Ale opravdu… 

T: Jo, takže i mezi kamarádkama máš… 

R: No známí, spíš, no protože jsem zjišťovala, proč jako přecházeli do Montessori, protože ty děti nebyly 

v pořádku, že jo, byly vystresovaný, že jo, nějakým způsobem, už v těch školkách. Jsou nějak citlivější děti, 

že jo jako, ale slyšela jsem občas takový hrůzy, i jako dneska, co bylo no. Prostě ta generace, já nevím no, jestli 

jako ty mladší učitelky budou jiný, když ten systém je stejnej. Nejsem si úplně jistá.  

T: Hm, tak třeba Sárinka nemá vyloženě starý učitelky, ale víš, jestli je to i tím, že ta učitelka v něčem 

byla vychovaná… 

R: Samozřejmě jako ta výchova, to se předává, prostě ty vzorce se předávají dál a prostě když na sobě 

nepracujou ty učitelky, když se nějak nerozvíjí samy, tak to v nich zůstává a předávají to dál. 

T: Hm, ale ty teda jsi říkala, že u vás v tý školce si nic takovýho jako, nebo ani nemůžeš zažít… 

R: Tak když tam nejseš, jako ty nejseš, nejseš tam přítomná celou dobu, ale ty starší děti ti to pak už řeknou, 

kdyby něco.  

T: A myslíš, že kdyby ses s něčím takovým setkala, vadilo by ti to? 

R: To by mi vadilo, to by mi vadilo určitě. 

T: Hm, a reagovala bys na to nějak? 

R: No, určitě, to rozhodně. Tenkrát naštěstí to bylo dobrý jako, a tenkrát by mi to ani, bych na to asi hodně 

koukala, kdyby jí nedovolila si hrát s legem. Ale naštěstí jsem nemusela nic řešit. Věděla jsem, že si s tím hraje, 

to mi řekla, co dělala, tak lego, a s klukama ještě si hrála tam, že jo.  

T: Jo, jo, jo. 

R: Asi jako jediná v tý době, co mi říkala, tak víc holek si nehrálo s legem. 

T: Jo, že prostě jediná holčička… 

R: A my jsme doma ty jemný díly, že jo, jako neměli, my jsme měli takový ty větší, ale jí bavily skládat z těch 

menších dílů a ty jsme doma neměli, takže ona byla nadšená z toho lega, si pamatuju teda. 

T: Ale tak asi to byla dobrá školka, i v tom, že říkáš, že byla jediná holčička, víš, že prostě ty učitelky se 

jí nesnažily nějak jako separovat, víš: „běž za jinýma holčičkama“, když tam byla jediná… 

R: No, nebo doufám teda. Jo, tak asi, doufám teda. To by mi snad řekla.  

T: A ty teda říkáš, že by ti to vadilo. A myslíš, že tvůj manžel to má stejně, že by mu taky vadilo…  

R: Určitě, jo, rozhodně. To on prostě co se týče dětí, tak to jako by šel do boje, kdyby něco, to určitě by nenechal 

jako bejt.  

(dlouhá pauza, cca 45 minut) 

T: Teď máme před sebou okruh otázek, který se týká rodiny.  

R: No, tak to jsme teď zrovna probraly. Já to podporu z tý rodiny taky nemám, že jo.  

T: Hm.  

R: Jenom díky tomu, že jsme tak daleko od našich, ty jsou z H. K., tak jako, si prostě jedeme podle svého a 

nenecháme si do toho mluvit, ale kdybychom měli bydlet nebo být v nějakým častějším kontaktu, tak to 

bychom se museli asi úplně rozejít, protože… 

T: Jo, že byste si jako nerozuměli… 

R: Moje máma by to netolerovala. Nebo takhle, ona chtěla, abychom se přestěhovali do H., že už tam je 

Montessori škola, to si pamatuju, že nám říkala. 

T: Jo, jo, jo. 

R: To jo no. 

T: A nepřemýšleli jste o tom? 

R: No, hm, tak ale Radek si tady založil kancelář… 

T: Že už tady máte nějaké to zázemí. 

R: Tu klientelu vybudovat, to není zrovna jednoduchý… 

T: Hm, to chápu no, zase začínat někde od začátku. 

R: H. to je velký město, tam už je, že jo, to jako, by byla docela velká bláhovost. Hlavně ty děti už tady mají 

kontakty, jako, na tý Zuzce to teda vidím hodně. Ta Anežka je taková, ta nemá tolik jako, ale ta Zuzka už hodně 

přes toho skauta, chodí od pěti let do skauta a už tady má fakt i ty nejlepší kamarádky, i kluka si našla.  

T: A můžeš mi teda říct, jak to u vás chodí v té rodině? 

R: Aha, jako co tě zajímá jako? 



T: Jako ještě bych se nebavila o výchově, to bych se ráda bavila později, ale třeba chod té domácnosti, 

třeba domácí práce, jestli třeba máte nějak rozdělený. Jsi třeba říkala, že po tom synovi chceš i, nebo že 

je jeho povinnost vynášet koš, tak jestli takhle to máte nějak rozdělený? 

R: Jo takhle, povinnosti jo? 

T: Hm.  

R: Aha. Já myslela, že tě zajímá jenom to Montessori vzdělávání. 

T: Ne, mě jakoby, si myslím, že od toho jak je ta rodina postavená, se odvíjí i ta volba té mateřské školy, 

nebo to si myslím já a to bych právě tím rozhovorem chtěla zjistit, jestli ty výchovný postupy a to, jak to 

chodí v té rodině, může mít vliv na tu volbu té mateřské školy. 

R: To u nás asi teda ne si myslím. Protože tam jako, já nevím no, myslím si, že u nás teda to nesouvisí s tou 

volbou, jak to máme rozdělený. Protože my to máme spíš podle toho, jak má kdo ty časový možnosti, co se 

týče mě s manželem a děti mají teda rozpis povinností. Protože mě to teda spíš donutilo s tím zvyšujícím se 

počtem dětí, že jsem si už říkala, že nebudu všechno dělat sama, že tady od toho nejsem, abych jim sloužila 

jako služka, vařila, prala a všechno dělala, když přitom ty děti už jsou schopný něco převzít. A navíc jsem 

chodila na ty kurzy tý doktorky Pekařový, na Respektovat a být respektován a Matějčka jsem četla a všichni 

říkají, že každý to dítě je schopný se podílet podle svých schopností na tom chodu té domácnosti, že na tom 

není nic špatnýho a musela jsem si sama vlastně k tomu najít tu cestu, protože doma, vlastě z domova jsem 

měla ty povinnosti až od nějaký tý první třídy no. Jako do tý doby nás máma neučila moc jako, abych byla 

samostatná. 

T: A máš pocit teda, že čím dřív do toho ty děti zapojíš, tím je to lepší, i pro ně jako, ne jenom pro tebe? 

R: No, já si myslím, že i pro ně, aby si nemyslely, že všechno je automatický, že to maminka všechno 

naservíruje a rozvíjíš i tu jejich motoriku, že jo, když jsou v tom nejranějším věku. 

T: No, já si to taky myslím, právě. 

R: Nemusíš mít speciální pomůcky, když ti pomáhají něco krájet, že jo. 

T: Hm, ten praktickej život. 

R: Ten praktickej život vlastně no.  

T: Takže máte rozdělený doma, všechny děti mají rozdělený nějaký ty domácí práce, nebo co se týká 

chodu té domácnosti? 

R: Jo, od tý Pekařový jsem se naučila ten rozpis udělat, že každej kdo co má, aby to bylo přesně daný, protože 

jsem zjistila, když, třeba vyklízení myčky, když jsem řekla, že se budou střídat, že to teda vůbec nefungovalo, 

tři děti, to bylo „já jsem to udělal“ a „tys to měla dělat“ a „né“ a pak jsem zjistila, že si to furt přehazujou na 

sebe, tak jsme udělali opravdu rozpis na křížky, protože jakmile to tam nebylo modrý na bílým, jako si nikdo 

nevěřil, že to teda udělali, a nakonec to nikdo nechtěl dělat, říkám: „to nejde, to jsou povinnosti, já se starám 

tady o něco jinýho, tak vy budete dělat myčku“, navíc už to nádobí nemusím všechno mejt. Si ještě pamatuju, 

když jsem myla v těch pěti lidech, že jo, to nádobí, to dvě hodiny strávíš u dřezu. To byl Marťa ještě malej, to 

jsme ještě neměli myčku, strašnýho času. Místo aby si toho vážili, že nemusí stát u dřezu, tak ještě pyskujou, 

to vidím i na těch svých, jak jsou neskutečně jako, já nevím, pohodlný, že by nejradši nedělali nic, to mi jako 

teda dost vadí, jako na to, jak jsme je vychovávali a jak jsme se snažili je vést k té samostatnosti a to taky někdy 

koukám. Ta představa, že bych po nich nic nechtěla, to si neumím představit, co by z nich teda potom bylo. 

Kdyby mi ani nepomáhali s vařením oběda třeba, že jo, všichni jedí, všichni pak dělají nepořádek, to přece 

nejde, aby to měla dělat jenom jedna osoba, s tím nesouhlasím.  

T: A manžel třeba má taky nějaké… 

R: On jako, jó, když je o víkendu doma, tak on se vlastně většinou má k tomu, že uvaří, nebo teda chce, přinese 

nějakej návrh, baví ho to, takže jako o víkendu vaří on a někdy, když jako přijde večer, tak někdy asi si chce 

jako pro sebe něco, co mu chutná, tak si to udělá i sám. Ale tak to je výjimka, přes tejden jako já uvařím a o 

víkend teda on.  

T: A nějaké jiné domácí práce to taky dělá? 

R: Domácí práce to nedělá, to ne, ale tím, že jak je hodně v té práci, tak i když ráno, i když dopoledne je vlastně 

doma, tak stejně jako má počítač, a stejně jako přijímá hovory od klientů, je to práce jeho, tak po něm nemůžu 

chtít… 

T: Jasně… 

R: Ale když takhle jede večer z práce, tak jako jde třeba do nějakého supermarketu a zeptá se, jestli třeba něco 

nepotřebuju koupit, jo. 

T: Jo, že třeba nakoupí. 

R: Nebo když jsem byla s dětmi doma, že třeba byli nemocný hodně, tak jde do lékárny, koupí léky, prostě to 

zas jako jo, nebo na nějaký úřad, když je potřeba, já jsem s těma dětma byla, že jo, jsou nemocný, nebo jsem 

byla nevyspalá, úplně vyřízená, tak jako to zajistí tyhle věci, to je fajn, to jo. 

T: Že to nenechá všechno na tobě. 

R: Ne, to by ani nešlo.  

T: Hm. A do té péče o děti se nějak zapojuje nebo se zapojoval, i když byly malé? 



R: Jo, to určitě, to jo, vždycky se o ně staral, to od malička, to nebyl jako problém. Myslím, že tam jako jsme 

nějaký, že bychom měli rozdělený jako ty mužský ženský povinnosti, jsme se snažili vždycky nějak dohodnout, 

no. A když prostě bylo hodně práce, nebo třeba já, když jsem byla unavená, tak jsem ho poprosila, aby něco 

udělal, že na to nemám sílu, tak to šel udělat, no. A někdy teda, dřív ještě někdy teda luxoval, to je pravda. Jo, 

dřív ještě, to už jako, ale teď jak děti jsou velký tak jako, oni mají takový energie, že jako toho máme docela, 

docela je to dost náročný, takže si myslím, že je rozhodně neubyde.  

T: Ale pochopila jsem teda z toho, co jsi říkala, že hlavním živitelem té rodiny je ten taťka. 

R: Ale tak to jo, jsem byla dlouho na mateřský a pak jsem pracovala, ale tak to jsem pak stejně pracovala s ním, 

takže, jsem stejně spíš dělala takovou tu asistentku, než nějakou jako zodpovědnou práci a stejně jsem 

potřebovala jít ve tři hodiny do školky a to on ještě zůstal v práci, že jo, a když nějaký děti jsou nemocný, tak 

tím, že má rozhodující ten příjem, tak i když jsem pak pracovala jinde, tak stejně jsem to chtěla zajistit já, no.  

T: A jak už jsme zmínili trošku takové to překračování genderových rolí v té školce, ty v té souvislosti 

jsi mluvila o té Zuzce, že vždycky chtěla ty autíčka kupovat, s tím legem, že si hrála, nebo traktory. Že 

chtěla… 

R: No, ona jako na začátku, když byla malá hodně, ale pak už jedno to miminko chtěla teda, tak jsme jí ho pak 

koupili no. 

T: A co třeba kdyby něco takového, nebo nevím, jestli jste třeba nezažili, že tím, jak ten Marťa měl dvě 

starší ségry, že třeba by si hrál s panenkama, s kočárkem a tak, nebo jestli vyloženě vyhledával ty 

genderově stereotypní hračky pro to své pohlaví, nebo jestli si hrál třeba i s těma v uvozovkách holčičíma 

hračkama? 

R: No, když byl malej, tak vím, že někdy s tou Anežkou si s těma barbínama hráli, ale on jako vždycky chtěl 

ty auta, nebo dával přesnost těm hrám, merkur dostal potom, pak lego, každej rok si přál nějaké lego, tak z tý 

rodiny mu kupovali, pro ty vyspělejší, pro starší a to stavění ho bavilo, takže ono jako, on pak ani k těm, je fakt 

že ty holky pak, panenky jsme nějak rozdali, že už jich pak ani doma, možná jedno miminko nějaký. Jako 

s miminkama vyloženě ne, ale možná když si Anežka s ním hrála, tím jak jsou tři roky od sebe, tak možná 

s nějakýma barbínama možná kdysi trošku, ale to spíš jako parťák tý Anežky, že jako spolu, ale sám… Nikdy 

jsem ho neviděla.  

T: Jo, a umíš si třeba představit, čistě teoreticky, že by si to třeba vybral, nebo že by třeba jeden z těch 

synů chtěl třeba nosit šatičky po té starší ségře, i třeba do školky jít v šatičkách, jak byste se k tomu 

stavěli? 

R: Kdyby chtěl jít v šatičkách do školky, no, je fakt, že to nevím teda no, to nevím, jestli bych mu vlastně 

dovolila, no. Je fakt, že… Marťa teda nikdy, nikdy si nenašel nic, nebo jako, že by něco. To třeba spíš naopak 

teď v tý škole vidím, že mu chci vnutit třeba nějaké boty po Anežce, který jsou třeba černý a mají jenom kousek 

něčeho červenýho a on: „ne, to jsou holčičí“, jako sám víš jako, ale to už je až v tý škole teda.  

T: Ale tak abychom nemluvili teda jenom o těch klucích, tak třeba i u těch holek to může být, že třeba 

kdyby chtěla jedna z holčiček, že půjde hrát fotbal, byť by nebylo dívčí fotbalové mužstvo ve městě, 

musela bys jí přihlásit do klučičího fotbalového mužstva, jestli si umíš představit… Kdyby prostě chtěla 

hrát fotbal… 

R: Já nevím, asi jo no, 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. 

T: Jo, jo. 

R: Jako panenky jako dobře no, nebo možná jako to, ale šatičky, to si nedovedu představit. 

T: Jo, jako třeba že by si hrál s panenkama, to si ještě umíš představit… 

R: To jo, tak kdyby jako chtěl, tak jsou tam, ale že by, to oblečení, kdyby to nějakou dobu vyhledával, vyloženě 

to holčičí, nevím no. Nevím, nezažila jsem to, ale asi bych o tom přemýšlela.  

T: Jo. 

R: Ale kdyby ta, to si nemyslím, a naopak, já jsem vlastně jim kupovala samé sportovní oblečení, v těch 

sekáčích, ty modrý věci a ne žádný růžový… 

T: Jako holkám? 

R: No holkám. 

T: Takže takové to růžové období jste nezažili? 

R: No jako Anežka, Anežka, pak jsme dostávali nějaké věci už, takže ta tam nosila už holčičí, i šatičky nosila, 

ale že jsme to dostali, že jsme to nekupovali a bylo to hezký jako, to si užila, ale ta Zuzka… Manžel říká, že 

ať se nedivím. Ona poslouchá metal jo, jezdí na ty koncerty, i punk jako, všechno, celá v černým, že jo, jinou 

barvu, teď má poprvé zelený tričko, jinou barvu než černou, že dostala od nějaké holky, ale on mi pak říkal: 

„vždyť jsi jí kupovala samý sportovní věci“, že jsem k tomu jakoby přispěla, mi říká jako. 

T: Jo, má pocit, žes to ovlivnila. 

R: Jo, že jsem jí nekupovala růžový šatičky, a ona je pak ani nechtěla, já si pamatuju, ona je pak nechtěla ani 

nosit. Si pamatuju, že ona nechtěla ty šatičky do školky, když jsem chtěla, aby je nosila, ona nechtěla. Ona 



nikdy nechtěla šaty, sukně. Ještě v první třídě vím, že máme fotku, že měla šaty, ale to bylo vždycky první den 

a už je sundala, ona vždycky…  

T: Takže nebyla nikdy taková ta princeznička jako… 

R: Ne, ne, tak to ani, ani Anežka, ta jako, ta spíš, ta si ty šatičky jako vezme, nebo vzala, ale Zuzce jsem pak 

v pozdějším věku nebyla schopná to ani vnutit, furt kalhoty no, ty jsem jí vnutila tak na koncert, tím, že hrála 

na flétnu, tak musela jako, že musela, ale jinak jako, to je v ní jako. 

T: Hm, a jsi ty taky přesvědčená o tom, co říká tvůj manžel, že jsi to mohla ovlivnit tady tím? Myslíš, že 

by to bylo jiný, kdybys jí od narození oblékala do růžového, nebo myslíš, že by stejně došla do té fáze 

jako, že bude celá v černým? 

R: Tak já nejsem odborník, takže já nevím, já si to jako nemyslím. Protože my jsme pak jako dostávali, pak 

jsme dostali od jedné maminky spoustu šatiček, a ta Zuzka už je pak nechtěla ani v tý školce nosit. Prostě ona 

to odmítala, ta Anežka je fakt jako nosila právě ještě v té školce, i teď třeba do toho divadla, když jede, tak si 

je vezme, nebo vezme si občas sukni, ale ta Zuzka nikdy nechtěla, mě to vlastně mrzelo spíš, že jsem chtěla 

někdy vidět jako tu holčičku, ale nikdy… Já si myslím, že je to spíš v ní. Já teda jako neznám tu teorii, nebo 

jako ty statistiky, nebo do jaký míry, ale to, že jsem kupovala praktický věci, protože jsme chodili, byly venku, 

v lese, mi přišlo jako v tom růžovým, že by to bylo něco jako praktickýho, funkčního tak. Takže já si myslím, 

že je to v ní, protože ona to vždycky odmítala ty šaty, to si vzpomínám. 

T: A ještě když se vrátím k tomu, jak jsi říkala, že bys třeba u těch kluků řešila, kdyby chtěli nosit ty 

šatičky, myslíš, že tvůj manžel by to měl stejně, že by mu to třeba, nechci říct úplně, vadilo, ale že třeba 

by to chtěl nějak jako… 

R: No, to já nevím, to já nedovedu takhle za něj odpovědět, ale možná jako kdyby to bylo jednorázový nebo 

výjimečně, tak že by mu to třeba ani nevadilo jo, že by to asi neřešil, ale nevím, nejsem si jistá, kdyby chtěli 

fakt nosit jenom šaty a nic jinýho, tak si myslím, že by asi taky jako nad tím přemýšlel, nebo by se s někým asi 

šel poradit nebo já nevím. Jo, asi jo, to zase že by byl úplně jako free, to zase bych řekla, že úplně taky ne, no. 

A teď ve škole, jo třeba je zajímavý, že ve škole mají kluka, který má dlouhý vlasy, nosí culík, a všichni, i 

Anežka i Martin mi říkají: „no ale on chodí jak holka, on má i náušnici“ a prostě furt, chová se jak holka a vadí 

jim to.  

T: Jo, že to samy ty děti vnímají jako něco nestandartního. 

R: Je jim to divný. Já ho fakt viděla, on má snad do poloviny zad ty vlasy, blonďák, takže jako modrý oči mám 

pocit, že má i, takže je to fakt takový divný. No, ale vím, že se mu, začali se, že se mu nějak posmívali nějak 

jako… Nelíbí si jim to, považujou to za divný. Jako oni spolu nejsou ve třídě, tak doufám, že se mu Marťa 

nějak neposmíval nebo to, ale že jim to jako nějak vadilo.  

T: Hm, to je zajímavý. 

R: A ten Marťa fakt vyloženě ty boty po Anežce, i když to tak nevypadá, tak si to nechce nechat vnutit. Chci 

jako ušetřit, že mu nebudu kupovat nový, když ta Anežka to vůbec jako nezničila, měla to párkrát na sobě, 

vyrostla jí noha, mohly by se použít ještě, takže spíš z tohohle praktickýho, a on jako holčičí, sám to má v sobě 

jako. Něco mi taky jako, vždycky na to oblečení… jo, teď jsem se mu snažila vnutit na tu výpravu tmavě 

červenou barvu, jako takovou hodně, hodně taková, nic na ní není, žádná kytička, nic, a on: „to ne, to je pro 

holky“. To má v sobě. A nemyslím si, že bychom je v něčem ovlivňovali, že bychom jim něco říkali, že jako 

tohle dělají jenom ženy a tohle se jenom muži, a že tohle je ženská práce, ženský povinnosti, to jsme jim nikdy 

ne to, neříkali si myslím. Spíš jako tady žijeme všichni dohromady, jako to říkala Pekařová: je to naše 

hospodářství a je potřeba se o něho postarat prostě. To jsem jim nikdy neříkala vlastně. 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 kydání hnoje, 

čistění stájí, 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. 

T: Ale tak o to je to možná zajímavější, že ty role se tam možná jako vyrovnávají v tom paneláku, že tam 

není vyloženě žádná ta mužská práce, co fakt musí dělat ten chlap, tak když vlastně je to takový 

genderově vyrovnaný, tak že stejně ty děti potom něco vidí, už jakoby, jak ty říkáš: kluk, co má dlouhé 

vlasy, má náušnici, tak už to berou jako něco, co není úplně v pořádku, byť si nenesou nějaké představy 

z rodiny. 

R: To určitě ne, no. Tak naši o tom taky nikdy nemluvili nebo něco, to je pravda no. No tak jako když se jede 

na kole, tak ten manžel jde a napustí ty kola, zkontroluje a nafoukne ty gumy, tak se naštěstí k tomu má, že jo. 

Něco jinýho by bylo, kdyby se válel někde před televizí jako, tak že jo, to by člověk řešil. 

T: Hm… A děti mají dohromady dětský pokoj? 

R: Teď už ne, teď už jsou rozdělený, už rok a půl. 

T: Na kluky a holky jo? 

R: No, ona Zuzka jako chtěla mít samostatný pokojíček, jenže se nám nepodařilo, nemáme kam ty věci dát 

z toho jednoho malýho pokojíčku, kde teda ten manžel jí sliboval, že časem to bude její, nebo třeba s ním, že 

by tam byli dohromady, ale jako nepodařilo se, tak to jako hodně těžko nesla, no takže jsme to řešili minulý 



rok tím, že jsme toho Marťu nakonec odstěhovali, protože on si chtěl hrát, chtěl mít stavebnice na zemi a teď 

ty holky to překračovaly, jemu to vadilo, teď on si u toho dělal to: „brm, brm“, ty zvuky těch aut, takže jsme 

zjistili, že to bude asi lepší a ony dvě už se nakonec nehádají, už jsou schopny se domluvit, každá má obrovskej 

stůl s úložnými prostory, takže nakonec to takhle vyšlo, že ten Marťa bude s tím Tomášem, no.  

T: Hm… A do jakých barev mají laděné ty pokojíčky? 

R: My jsme jako, my jsme na tohle fakt jako hrozně laxní, protože, nebo spíš já nevím, jak jsem už vyčerpaná 

prostě jako, tak fakt jako nejsme schopní vymalovat, potřebujeme vymalovat, takže až se bude malovat, tak si 

to určitě nějak, budou si to sami řídit, řeknou si, co tam chtějí. 

T: Jo, sami se rozhodnou.  

R: Ale ještě se k tomu musíme nějak jako dopracovat. Já taky jak nemám hlídání pro toho Tomíka a on je pro 

mě fakt takovej akční, takže jsem nějak jako nenašla prostě sílu. Takže teď to je takový jako… 

T: Takže mají vymalováno bíle? 

R: Ne, taková jako do žluta barva, ale kdyby si to měli sami, tak už bych to nechala na nich. 

T: A nábytek… 

R: Ten je světle, to je světlej masiv, borovice, borovice to je.  

T: Hm. 

R: Do světlejch barev no. A Marťa jako, se rušil obývák, takže on tam má polovinu nábytku, je z obýváku, 

protože to nemáme kam dát, a polovina věcí je jeho vlastně, takže jeho pokoj to vůbec jako není… já jsem 

chtěla jako všechno odstranit, koupit celej nábytek jenom jako aby to byl dětský pokoj, že to bude všechno 

jako v jednom dřevě, ty patrové postele by se mi strašně líbily, jenže jsme zjistili finančně, že by to bylo tak 

náročný, že jsme pak museli od toho teda jako opustit. Mě by se to teda líbilo, ale prostě to nebylo v našich 

silách… Prostě jako pokoje nejsou, nemají je nějak ani specificky jako svoje, nemají tak ani svoje podle svých 

představ, protože prostě na to bych potřebovala toho Tomíka na týden někam dát a to prostě nemám kam.  

T: Ale říkáš, že kdyby na to byl prostor, tak že bys to nechala na nich. 

R: Jo určitě.  

T: I co se týče vymalování, barvy nábytku, nějakých doplňků, s ničím byste neměli problém, kdyby si 

vybrali třeba fialovou nebo modrou… 

R: Tak pokud to nebude černá barva, jako punk nebo metal, tak asi bychom se s nima, jako bysme jim řekli 

svůj názor, kdyby to byl nějaký vyloženě extrém, jako třeba ta černá, tak jako bych to snažila s nima asi nějak 

domluvit, no.  

T: A ještě možná kdybyste těm klukům dělali pokoj a kdyby si, tak ten Tomášek je ještě malý, ale tak 

třeba kdyby ten Marťa si vybral třeba, že chce mít růžový pokoj nebo červený pokoj, ani to by pro vás 

nebyl problém? Jako říkáš u těch holek ta černá, nebo obecně asi u těch dětí ta černá, že jo, tak to je 

takový jako, ale třeba u těch kluků ta růžová nebo červená. 

R: No, tak jako nevím no. Růžově bych to asi, to bych mu asi nechtěla, nebo spíš tu červenou bych nechtěla, 

protože on je takovej, takovej labilní, lehce vybuchne, takže potřebuje spíš taky něco takovýho zklidňujícího. 

Babička mu dala rudý povlečení, s těma autama sice, že jo, ale je to úplně rudý a já říkám, nebo i Radek: „no, 

to zrovna on nepotřebuje vůbec“, on spíš tu modrou, ta je zklidňující, zelená… Asi bych se snažila, aby to bylo 

v souladu s tím jeho jako, s tou povahou. 

T: Jo, takže ani ne tak proto, že by ti ta červená vadila proto, že je kluk, ale protože… 

R: No, to vyzařování té barvy jako. 

T: Hm a stejně to má ten manžel. Říkáš, že… 

R: Hm, on taky. Já jsem jako ani to nekomentovala, a on hned si toho všimnul. No, dávám mu to, protože to 

dostal od babičky, že jo ale, ale má tam auta, že jo.  

T: No, a teď bych se chtěla pobavit právě o té výchově. Tak jaké jsou tvoje představy o výchově, nebo 

kam si myslíš, že by výchova měla směřovat? Kam chceš ty děti vést tou, výchovou kterou ty praktikuješ? 

R: Hm, no… Já nevím… Určitě aby byly sebevědomé, samostatné, aby se naučili orientovat v tom životě, 

protože si myslím, že já jako dítě jsem nebyla vůbec připravená na ten vstup do toho světa dospělých, že mě 

naši vůbec nijak neseznámili, já nevím, prostě nevím… se spoustou věcí, jsem byla vyjukaná, neuměla jsem 

ani, neuměla nějak jako ani reagovat na tu realitu, takže jako si myslím, to bylo, až když jsem se poznala s tím 

manželem, on už jako podnikal v té době, tak jako spoustu věcí už znal, tak mám pocit, že až od něho jsem 

nějak jako získala… no, to určitě jo, že jsem spoustu věcí nevěděla, no, že si myslím, že bych byla radši, kdyby 

byly takový jako samostatnější a sebevědomí a naučili se orientovat prostě no, aby našli uplatnění, že jo, bych 

si přála, potom v pozdějším věku, aby jakoby v té společnosti nějak uspěli. 

T: Hm… Ty jsi říkala, že vlastně i k té samostatnosti je vedete tím, že máte nějak rozděleny ty úkoly 

doma. A je ještě něco, třeba jak bys popsala ten výchovný model, který používáte?  

R: No, výchovnej model. (smích) Je fakt, že k tý samostatnosti jako hodně, u těch holek to teda vidím, jim 

hodně pomohl skaut, u toho Marti si to tolik nemyslím, ale u těch holek určitě jo. Jak se musely balit na ty 

výpravy, tak jsem to dělala s nima, pak jsem jim to já jenom jako zkontrolovala a teď už si to dlouhý léta dělají 

samy a myslím, že už ani nechtěj, abych jim do toho vůbec nějak zasahovala. No, ale je fakt, že taky Anežka 



si nějakej svetr zapomněla někam v zimě vzít, že jako to není úplně stoprocentní. No, ty výpravy určitě jo, že 

je to častější než jednou za rok na dovolenou, takže tomu jako hodně se tam naučili, učej se i organizovat 

schůzky pro ty mladší a vlastně připravovat ty závody, takže tam jako, to pro ně opravdu jako mělo veliký 

význam. Jak tady nemáme tu rodinu bližší, že jo, nebo příbuzný, s kterýma by mohli trávit nějaký čas nějakými 

zajímavými aktivitami, tak ten skaut jim v tomhle hodně, to si pamatuju, to jsem si vždycky přála, ale v tomhle 

tom to jako splnilo ty očekávání, a ještě v tý době ty jejich vedoucí měli dost času, takže se jim i věnovali 

hodně… Tomu Marťovi tu samostatnost, nepozoruju to jako. Ten naopak potřebuje, abych to s ním ještě 

probrala a tohle mu řekla a tohle to, to je zajímavý, no, že ty kluci jsou fakt jiný, nevím no.  

T: Hm. 

R: No ale výchovný model, to jsi mě zaskočila. Výchovný model, no… 

T: Tak ty jsi říkala, když jsme se takhle bavili, že hodně… 

R: No tak ta Montessori je nám blízká, že jo. 

T: … i to respektování jsi říkala… 

R: Respektování, no, ještě ta doktorka Pekařová, co se týče nastavení těch pravidel nebo jako jak ty povinnosti 

jako uvést, jako nějakej ten řád, aby to mělo nějakej ten řád, aby se nemuseli dohadovat, že jo, jsem zjistila, že 

když to nebylo napsaný, tak to nefungovalo vůbec, tak ta Pekařová mi taky pomohla hodně tou knihou „Žít a 

nezbláznit se“, no, to jako taky no. 

T: Hm. 

R: Ale to respektovat, s tím jsem začínala, musím říct, že to mi taky hodně pomohlo, že jsem taky tak nebyla 

vychovaná, a tím, že jsme to chtěli dělat jinak, tak… Tak je to fakt, že to tenkrát pro mě bylo hodně nových 

věcí, že dítě je na stejný úrovni jako ty rodiče, že by tam neměl být ten velkej panák a malej… 

T: A máte to tak doma? Řekla bys, že to tak u vás i v praxi funguje? 

R: No, ale ne určitě stoprocentně. Jsou určitě situace, kdy jsem rozčílená, nebo prostě jako je mi špatně, nebo 

ty dva a půl roku, co Tomáš vstával, jsou situace, kdy prostě jsem zařvala a řekla, že takhle to chci a prostě 

nebyla jsem schopná žádný, že bych se s nima dohadovala, nebo že bych se snažila domluvit se na nějakých 

dohodách. Teď mě zase zaujala ta Nevýchova hodně, takže určitě to není stoprocentní, ale spíš z nedostatku té 

kapacity, než že bych jako nechtěla. 

T: Ale jakoby směřuješ to tam, snažíte se o ten respektující, o ten vyrovnaný přístup. 

R: No to jo, no. Ale není to stoprocentní. 

T: Manžel předpokládám taky, že v tomhle máte… 

R: Jo, to jo, ale samozřejmě, dcera teď má toho kluka, ta by nejradši chodila domů o půlnoci a to nejde jako, 

že jo.  

T: Hm, že prostě nějaká pravidla nebo hranice… 

R: To vidím jako, to by nešlo. Kdybych to měla jak ta Katka Nováková, že měla úplnou svobodu jako 

v rozhodování, to zas jako si nemyslím, že to je to pravý, to jako, to ne. Jako takhle, já si jako myslím, že ty 

hranice by měly mít jako no, určitě jako, záleží na tom pojetí, každej to má jinak, no. Každej to může vnímat 

jinak a asi vnímá i, no. 

T: A jak třeba řešíte případné prohřešky těch dětí?   

R: No, s tím Marťou jsme tam… No, tak řeknu jim ten svůj názor, co si o tom myslím, zeptám se ho, jak on to 

vidí, řeknu mu i tu svou představu, že jo, jak já bych si to teda přála, jak by to mělo vypadat, nebo jako hodně 

i s tím Marťou je to o tý důvěře. Jsme se domlouvali, že přijde od kamaráda v tolik a v tolik a on nepřišel, a 

když jsem to nechala bejt, tak přišel třeba za hodinu a půl jako, že si myslel, že se nic neděje, že vždycky jako 

je důležitý je vyslechnout i ty děti, protože ony to jako vnímají jinak, často úplně jinak. I víc to vidím u toho 

Marti, jako že kluk, že jako to je můj první kluk jako dítě, tak jako tam to vidím, že spoustu věcí, co si člověk 

myslí, že vnímá stejně nebo že to je podobný, tak je to úplně jiný. 

T: Jo.  

R: Takže, takže u něho jako vyloženě to chce jako takovej hodně ten klid zachovat, protože on hodně lehce 

vybuchne, vzteklej je, i na toho Tomáše řve, no. Tak jako jsem hodně dlouho, ono to začalo už v tý školce tak 

jako, že občas měl takový jako vztekací problémy, ale spíš jako doma jsme zjistili, že ve školce ne. A začalo 

to už teda v těch čtyřech letech, to teda u něho, nevím, je ta osobnostní, rys osobnosti, ale je fakt, že už dřív to 

bylo náročný a zhoršilo se to, když jsem otěhotněla, tak to začalo být horší jako no, že to je takový jako i 

záchvaty agrese, agresivního chování chvílema, a to jsem fakt jako nevěděla co, co mám dělat. Protože jsem 

já jako absolvovala to pevné obětí té Jiřiny Prekopové, tak jsem myslela, že jako pomůže to obětí, že jsem se 

ho snažila obejmout jako, jak to psala v té knize a po letech mi psycholožka nějaká jiná zase řekla, že jako to 

nebylo v pořádku, no.  

T: Jako že to bylo špatně, jo? 

R: No, že jako, no, já už si nepamatuju, co mi na to řekla. Víš jako ten vztek, jako když se mu v něčem 

nevyhovělo, tak měl prostě vztek, takže pro mě jako ta výchova jeho jako taková nejtěžší. Nebo nejtěžší no… 

Tomík je ještě těžší.  

T: S klukama si to vybereš, viď. 



R: No, nevím no, pro mě ty, jako není to jednoduchý, není. 

T: A jak se stavíte k odměnám a trestům? 

R: To jsme úplně zrušili, že jo jako, jak jsme začali chodit na to respektovat, to už byla Zuzka, to byla v pěti 

letech, pak v první třídě, tak mi jsme jako nikdy neodměňovali nějak. Spíš manželovi, já si myslím, že to spíš 

ten manžel, že se mu to nelíbilo už jako dřív, že to podvědomě nějak cítil, že to není v pořádku, já si myslím, 

že už podvědomě, akorát že to neuměl, že jo, dát do slov, takže mě ty odměny tresty, to mě nedělalo jako 

problém. Spíš jako, spíš jsem si jako někdy říkala, ty odměny, to ocenění jsem ještě třeba neznala, jako ocenit 

ty děti, to jsem se dozvěděla až později, že jo, až na nějakých jiných kurzech, takže spíš jsem nevěděla, jak je 

jako k něčemu namotivovat. Já si pamatuju, že mi tam chybělo v jednu dobu jako čím je, jak jim nedávat tu 

odměnu, nic jim neslibovat, žádný úplatky nedávat a přitom je k něčemu jako… 

T: … je povzbudit. 

R: No, to si pamatuju, že tohle jsem taky neuměla dlouho jako, pořád se člověk učí. Takže to jsme oba dva 

jako neměli s tím problém. Tak samozřejmě ono ty tresty, to je otázka, že jo, já si pamatuju, jak jsem byla ve 

školce a něco že Zuzka neudělala a já jsem říkala: „no, tak vyluxuješ jeden pokoj“, jo jako a teď mi ty holky 

říkaj: „no ale to je trest, to není jako odměna, teda odměna, to není důsledek jako něčeho.“ 

T: Jo, ten přirozený… 

R: Přirozený důsledek, jenomže ono to je někdy těžký, že jo. 

T: No právě, že mám taky občas pocit, že jako u něčeho skoro žádný přirozený důsledek není. 

R: To není u všeho. To, že nevynese ten koš s plasty, tak komu to bude vadit? Mě, protože já tam vařím, já tam 

uklízím, a komu to, jemu ne, že jo, když je to přes dvě místnosti, tak co jako, jakej je důsledek? To bych jako 

mu to musela dát tak na jeho postel možná jako a teď jako aby to tam plasty mu padaly pod postel. Já třeba si 

pamatuju, když jsem Zuze batoh nerozloženej dávala na postel. A ona ho skopla k nohám, prostě jako, takže 

ono často ty důsledky se jako těžko to no. Jak jim teda dát najevo, že takhle ne? Já nevím, právě proto hodně 

pak jako jsem narážela, že jo, a byla jsem z toho nešťastná, že to nefunguje a nebyla jsem schopná hledat něco 

jinýho, že jo. Si pamatuju, ta Nováčková byla nějak v Praze, měla nějakou tu svou poradnu v Praze, že jo.  

T: Jo, to nevím.  

R: Tenkrát ona to říkala, no. Nevím no, jsem nikdy nešla, na nějakou osobní konzultaci jsem nešla, na to jsem 

neměla kapacitu, ale, jako spíš když něco nedodrželi, tak jsme se snažili říct, že takhle by to jako nešlo, že to 

bychom si nemohli důvěřovat, ale taky bych jí nemohla už pouštět, když třeba nepřijde… Že jo, Zuzka taky ze 

začátku nechodila, když jsme se domluvily, tak jsem říkala: „to by jako prostě, to bys nemohla ven chodit, 

když teda nedodržíš, protože já se pak bojím o tebe, nevím, kde jsi a…“, takže vlastně tou domluvou pak s tou 

Zuzkou to pak bylo lehký a ten Marťa teď taky přišel na to sám, že si dá na budík jako ten, budík… 

T: Upomínku jako? 

R: Upomínku, že mu to zvoní čtvrt hodiny před tím, než má odejít, to sám vymyslel. 

T: To je dobrý ne? 

R: A to jsem si říkala: „to je dobrý!“ 

T: To jo no.  

R: Jsem si teda říkala, jak to uděláme, aby nechodil pozdě, abych já ho nemusela nahánět a tohle to, na to přišel 

sám, to jsem měla z toho radost a funguje to naštěstí. Byl to jeho nápad vlastně jo, tak to jsem ráda. Protože 

fakt jako když jsem mu nevolala, tak on byl schopen přijít za strašně dlouhou dobu. Ten naštěstí bydlí blízko 

ten kamarád, ale vracel se ve tmě, že jo, no. 

T: A tím, jak máš hodně těch dětí, tak ty říkáš, že se změnily nějak ty tvoje názory na výchovu tím, jak 

jsi jakoby prošla různýma těma kurzama a tím, co si si přečetla za knížky, ale změnilo se to nějak i 

narozením dalšího dítěte? 

R: No tak, to bych asi neřekla. Spíš jsem si přečetla o bondingu po porodu a o tom, jak je důležitý s nima spát 

v posteli, jak je, že jo, nedávat je příliš brzy spát do svých pokojíčků, kde jsou sami, takže akorát tohle asi, co 

se změnilo, no.  

T: Hm.  

R: Že s náma spí jako od narození pořád, no.  

T: Jo, takže je to i jako postupem toho věku jako, nebo spíš tím, co jako si kde přečteš.  

R: No asi spíš co se mi dostalo do ruky, protože ta kniha vyšla ten rok, co jsem byla těhotná, takže jsem se 

k tomu dostala až takhle, ten Bonding a poporodní radost, to vyšlo, až když jsem byla těhotná, takže jsem to 

teda využila naštěstí, ale že jo, ta kniha tenkrát nebyla a v angličtině nejsem schopná si číst, v originále, tak to 

je omezující. 

T: A ty jsi říkala, že manžel už možná jako dřív to měl možná v sobě jako podvědomě nějaké ty představy 

o výchově… 

R: Já si to myslím, no. 

T: A měla ty si to taky tak, že jako než si měla děti, že sis představovala, jak ty děti budeš vychovávat a 

že pak jakoby třeba když se ty děti narodily, tak nějaká představa byla ta tam a zjistila jsi, že třeba to 

tak nejde nebo… 



R: No, myslela jsem si, že stačí dávat jenom tu lásku a že všechno půjde samo, že to nebude prostě nic složitýho. 

T: Hm, jo. 

R: Že prostě jako stačí milovat a že… A pak jako s tou Zuzkou to bylo pro mě taky docela náročný jako, ona 

je taková silná osobnost a právě že my ještě jak jsme byli na té vesnici, tam nic, že jo, žádný vzdělávání nebylo, 

tak to mi tam tenkrát jako chybělo. Tam nebylo žádný mateřský centrum, ani v tom B. vlastně jo, že mi tam 

chybělo nějaké společenství těch žen. Jsem se neměla s kým poradit, že jo, jen s tím manželem. Pak jsem si 

tam našla teda kamarádku, jenže ta už v té době měla čtyři děti, tak taky neměla tolik času, takže mi to tenkrát 

hrozně chybělo, no. Jsem nevěděla, s kým se poradit nebo jak co řešit jako. A v té době jsem žádnou knihu o 

výchově ani nečetla, takže to tenkrát jako bylo v izolaci tam hodně těžký no, manžel by často v práci, nebyl 

doma, dva dny v týdnu ani nespal doma, byla jsem furt s ní doma, a ty jo, bylo to pro mě dost nepříjemný. Ty 

známí jenom občas měli čas. Byla jsem tam jako hodně sama no a určitě jako, určitě jsem moc potřebovala se 

s někým poradit, jak co řešit, protože jsem nevěděla, že jo, ve spoustě situacích jsem si nevěděla rady… 

Samozřejmě dneska bych už tu Zuzku taky vychovávala jinak. I jsem se jí omluvila za to, jak jsem na ní neměla 

čas a sílu, když se pak ta Anežka narodila, pak jsem prostě nedokázala skloubit jako péči i o ni, nešlo mi to 

moc jako, byla jsem úplně od mala zaměřená jenom na tu Anežku, prostě, jak někdo zase říká opačně, že vnímá 

spíš to starší dítě a upozaďuje to miminko, ale mě to prostě nešlo. 

T: Hm. 

R: Jsem najednou prostě jako neuměla, neuměla jsem to skloubit. To pro mě hrozně bylo těžký. V tý době jsem 

potřebovala číst tu Naomi Aldort. (smích) 

T: A říkáš, že jsi se jí i jako omluvila, že teď bys to udělala jinak, tak myslíš, že to je v souvislosti s tím, 

jak už si nějak vychovala ty tři děti, nebo spíš myslíš, že je to v souvislosti s tím, co teď už víš z různých 

knížek a kurzů? Jako že je ti líto, že jsi to nevěděla, třeba před tím, než se ta Zuzka narodila nebo ta 

Anežka, abys věděla… 

R: Jo, protože nemám žádný psychologický zaměření, ani pedagogický, i když to by mi asi nepomohlo ani… 

T: Ale tak zase jakoby, nebo nevím, nebavily jsme se o tom, jak ty jsi byla vychovaná, ale třeba já jsem 

to tak měla, že nějak jsem k tomu dospěla, že nechci ty děti vychovávat tak, jak jsem byla vychovaná já. 

R: No, no přesně! 

T: Takže takhle jsem si to nesla, ale přesně jak ty říkáš, věděla jsem, že to nechci takhle, ale zase jsem 

nevěděla úplně jak jinak, jakou tu cestu zvolit, nebo jak to udělat, aby to fungovalo, že jo. 

R: No, no tak to bylo to samý, že jo, člověk nevěděl vlastně, že jo. V tý době, když byla Zuzka malá, tak žádný 

takový knihy ještě nevycházely. „O matce a dítěti“, že jo, si pamatuju, to asi víš, jak vypadá. 

T: Jo, jo, jo. 

R: Z tý Ameriky, jak přebalovat miminko, že jo. Nebyly jako žádný jako úžasný knihy, neměla jsem žádnej 

počítač, to měl manžel pro pracovní věci, sám začal chodit na kurzy počítače, byla úplně jiná doba, že jo. 

T: No jasně. 

R: To už je šestnáct let. Jako ta izolace tenkrát, to pro mne bylo hodně těžký, hodně. Nějaký mateřský centrum, 

to mi chybělo, vůbec vlastně to sdílení. 

T: A pomohlo ti, když jste se nastěhovali sem? Našla jsi nějakou tady skupinu lidí, asi i kolem té 

Montessori školky, kteří byli podobně smýšlející… 

R: Jo, podobně jo, ale je fakt, že jsem očekávala asi víc. Očekávala jsem, že se s nima bude člověk jako rozumět, 

a stýkat se i v tom soukromým životě. I když jsem tam našla vždycky někoho, ale tak jako, někdo se odstěhoval, 

no, jedny odešli do Austrálie se přestěhovali, že to nebylo jako nikdy tak dlouhodobý, jak já bych si přála. 

T: Hm, to chápu, že to bylo asi těžký… (pauza)  

Poslední okruh je věnován hračkám. Tak ty starší holky si už asi moc s nějakýma hračkama nehrajou, 

ale tak třeba kluci, jaký mají hračky? Nebo jestli chceš i do minulosti, obecně, jaké hračky měly vaše 

děti?  

R: No, já jsem vždycky, už, i když Zuzka byla malá, tak jsem nechtěla kupovat ty plastový, kupovali jsme jí 

dřevěný. Když jsme mohli, tak jsme radši prostě našetřili, nebo dali stranou, nebo prostě nějak upřednostnili 

jednu drahou, protože už tenkrát to stálo čtyři stovky jedna, už tenkrát, je jí 16 let. Takže jsme s manželem 

kupovali ty dřevěný, samozřejmě něco plastovýho měla určitě, něco jsem i dostali potom, že jo, ale vždycky 

jsem chtěla něco, co jako vydrží a co tam je nějakej ten vzdělávací, vlastně něco co, jako v tý školce, taky jsou 

dřevěný, tam mi to už tenkrát jsem pak si to spojila, že…Nebo když tam měli něco navlíkat, že jo, nějaká 

činnost, že jo, při který se něco naučí, nějaký poznání tím získaj, tak se mi vždycky líbily. To si pamatuju, že 

mě to vždycky lákalo a kupovali jsme hlavně jako… 

T: Jo, prostě takové hračky, co něco rozvíjejí? 

R: Ano, rozvíjející. A líbí se mi do teďka vlastně. To vím, že vždycky, když se mamka ptala, tak jsem chtěla 

nějaký dřevěný hračky prostě, poznávací.  

T: A když pak ty děti byly už starší… 

R: Samozřejmě miminko jsme koupili gumový, že jo. 

T: No jasně. 



R: To jako jo miminko, to chtěla i Zuzka.  

T: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli pak třeba když už byly starší, jestli jste nějak zohledňovali to, 

co si oni přáli, nebo jestli si třeba sami mohli vybrat nějakou tu hračku, říct si, co by chtěli.  

R: Jo, miminko když chtěli, tak jsme koupili. Anežka pak chtěla jedno miminko, jsme koupili a Zuzka jedno. 

Ale jako vyloženě těch panenek ani tolik nechtěly no. Barbíny jsme dostali tenkrát, ty jsme ani nemuseli 

kupovat, to jsme od někoho dostali, tak s těma si hrály, to si pamatuju, že je strojily. 

T: Hm. A ty říkáš, že jste je dostali od někoho, takže dědily takhle i třeba od někoho nebo mezi sebou, 

jako třeba Anežka po Zuzce nějaký hračky. 

R: No určitě jako. Si pamatuju, že je strojily, že si s nima hrály jako spolu a že je strojily a oblíkaly.  

T: A s čím si tak nejradši hrály, nebo hrají, třeba Tomášek? 

R: Tomáš? No, Tomáš ty auta, ten si vyhledává vždycky jako hodně ty auta, traktory, hm, nebo snad nějaký 

letadla jsme tam našli po Marťovi, s těma letadlama si jezdil, pak jsme dostali nějaký pásový rypadlo dřevěný, 

takový úžasný, jako otáčecí, to je jako moc pěkný, tak s tím si taky vždycky nějakou dobu hraje, máme nějaký 

dřevěný, dřevěný pexeso, no pexeso, to jsme dostali od mamky. Ještě že jsem ty hračky nedala pryč. Dřevěný 

pexeso, jako vyloženě takový krychle, ne krychle, prostě obrázek na takovým tlustým dřevě, že to je opravdu 

masivní, že to fakt vydrží, to jsem ráda, to schovám asi dětem. Tam máme takovýhle ty, nebo koule tam měl 

navlíkací podle barev, ty jsem si přála, tak to mamka mu dala k Vánocům, aby tam nandával, tak to bylo fajn, 

tak to ho taky baví a teď už i puzzle začal dělat. Máme po Marťovi, já jsem jedno taky koupila, ty puzzle teď 

taky začaly, jo a našli jsme s krtečkem jako dřevěný jako s motivy krtka a to teď dal dohromady, dokonce to 

objevil, někde to vyštrachal, já jsem to ani nevěděla, sám si to složil, tak to mě překvapil. No ale auta nejvíc, 

jako když se mu nemůžu věnovat, tak si jezdí s autama.  

T: Tak si hraje jenom s autama… 

R: Po Marťovi, co zbyly. 

T: A ty už jsi jako trošku zmínila, že ta Zuzka měla i nějaký ty auta, nebo traktory, že chtěla sama 

koupit… 

R: To jsme jí kupovali, no. 

T: To jste jí koupili vy? 

R: Jo, to bylo ve dvou letech a to jsme jí kupovali my, protože jsme nic neměli, že jo, jako byla prvorozená, 

tak to jsme kupovali, ale ono jí to pak nějak postupně přešlo no, co si s tím hrála, tak ty vydržely do teďka od 

tý Leny, něco se zlomilo, ale vydrželo to, všechny čtyři děti si s tím hrály, ale pak jí to jako přešlo, musím říct, 

že jako to jedno miminko chtěla, no ty barbíny, no asi nic… Pak nějaký ty hry jako dáma, že se hrály, Anežka 

s Marťou si hrajou občas dámu, když byly malý, tak jsme s nima hráli člověče že jo, babička s nima, ta je 

naučila prší, ta je naučila karty, jako no. A Zuzka pak, ony chodily hodně, Zuzka ta chodila od čtyř let na 

keramiku, a pak Anežka taky a pak Zuzka že chodila i na malování, že chodila vždycky na kroužek toho 

malování a hrála na flétnu, takže měly vždycky kroužky takhle.  

T: Hm. A když třeba jste jí kupovali nějaké to auto, tak na tom jste se shodli s manželem? 

R: Jo. 

T: Byla to vaše nějaká společná domluva: „hele, mohli bychom jí koupit tady to“. 

R: Jo, to nebyl problém, ona si to přála no. 

T: Nebo i ty jsi zmiňovala, že ten Marťa si hrál s tou Anežkou s panenkama.  

R: To byla fakt krátká doba.  

T: Jako spíš že společně dělali nějakou činnost, než že by vyloženě si chtěl hrát s tou panenkou. 

R: No, protože ona ještě tenkrát, že jo, chtěla ty panenky, ale to bylo fakt krátký. 

T: A s tím teda jste taky neměli žádný problém, že si jde hrát s panenkama… 

R: Ne.  

T: A ty už jsi říkala, a i to obě víme, že v té Montessori školce nejsou žádné klasické hračky, nebo 

respektive třeba jsou, že je mají potom někdy na ten odpolední blok, že jo… 

R: Plyšáky akorát. A to si myslím, že to je kvůli tomu spaní, nebo myslím si to teda no.  

T: A třeba neřešila jsi tohle? Ty jsi, jsem pochopila, vybrala Montessori vzdělávací systém, protože se ti 

líbil, ale teď úplně nevím, jestli jsi věděla, že teda tam nemají žádný hračky… 

R: Ne, to jsem nevěděla, nebo takhle, no, ne, nevěděla vlastně. To vlastně jsme zjistili, až když jsme tam přišli. 

To vlastně se tenkrát řešilo, že některý ty děti si nosí jako hodně svých hraček nějak do školky, a pak že to 

chtějí i ty ostatní a, tak se pak jako udělalo pravidlo, že si každý dítě může jednu věc nosit, svý oblíbený, aby 

se necítily tam, když se jim stýská, aby nebyly samy, aby měly tu věc u sebe, takže jednu věc. A oni tam mají 

ty šuplíčky, takže to je dobrý, že si to mohli, když to bylo malý, tak jako uložit si a všimla jsem si, že ty kluci 

nějaký autíčka tam taky mají, takže to asi mají pořád. 

T: A nebyl to pro tebe problém, nevnímala jsi to nějak, nechybělo ti to, že tam třeba nemají ty hračky? 

R: Ne, no tak jako, s tím si může vyhrát doma, že jo, nebo jsme dostávali něco prostě, my jsme teda hodně 

postávali plyšáků, to musím říct, že to jsem nemusela nic kupovat a že mi to pak až vadilo. Pak jsme jich měli 

už tolik, že jsem to začala už rozdávat.  



T: Hm… 

R: Jsem to odvážela na logopedii, ta to chtěla, a do azyláku, to jsme jich měli tolik, že už to bylo neúnosný. A 

babička ta kupovala vždycky nadšeně ty plyšáky, jako preferovala ty klasický hračky, o těch dřevěných jsem 

jí říkala až jako později, že bych byla ráda, kdyby na ty Vánoce… 

T: Ale tak zase je fajn, že si takhle nechala poradit a koupila opravdu to, co jsi opravdu chtěla, než že 

by jako… 

R: To bylo dobrý, to jo. To jsem byla ráda. A pak to lego taky Marťovi kupovali, vlastně bratr mu to koupil. 

Je fakt, že pro toho Marťu to lego bylo nejvíc. Si vem, takováhle krabička stojí čtyři stovky… 

T: No, to jo, to je hrozně drahý to lego dneska.  

R: Různý směry, různý ty paňáci, pár kostek do toho a je to strašně drahý. Ale je fakt, že Marťu to stavění 

hrozně baví, jako když byl u tý doktorky Švandový a ona říkala, že bychom ho měli dát někam, víš, jako ty 

konstrukce, technické myšlení, technické zaměření, ale přitom matika mu moc nejde, tak jsem si včera říkala: 

„No to nevím, s tou matikou, to nevím, jak to půjde teda.“ A on mi to včera sám říkal: „No mami, mě fakt ta 

čeština jde líp než ta matika“. Tak jsem říkala, to nevím, jak chce jít potom na tenhle typ školy bez matiky.  

T: No, to jo, bez matiky asi… 

R: No uvidíme, no.  

T: A zůstávaly tam děti někdy takhle přes to spaní, že potom jakoby, jsi si vědomá toho, že by si třeba 

pak právě s něčím hrály jako s těma kočárkama nebo s těma klasickýma hračkama? 

R: Jo, spaly tam. No tak Anežka jo, my jsme tam i nějakej kočárek právě dali po Anežce a měli ho pak na ven, 

to si pamatuju, že v něm vozila panenky. Anežka ta jo, ta určitě je vozila ty kočárky. Jsme měli doma ještě 

takovej proutěnej, no vlastně Marťa si s ním taky jezdil, jsem si teď vzpomněla. Jsme měli proutěnej kočárek 

a on vlastně si s ním jezdil, jo, jsem si vzpomněla, tam vozil jako něco, nějaký plyšáky tam vozil, jo to jsme 

ještě měli doma, pak jsme ho někomu půjčili, kdo měl malý dítě jo a Tomáš už ho neměl, no, takže Marťa 

jezdil s tím kočárkem vlastně doma, to jsem zapomněla teda no. 

T: Ale v tý školce tím, že tam jsou takové specifické ty pomůcky, tak tam asi potom odpoledne… Tam 

asi vlastně není moc času si pohrát s nějakýma klasickýma hračkama. 

R: Oni ty plyšáky tam mají v tý místnosti, kde spějí a oni pak chodí ven, když už je slušně, tak oni odpoledne, 

hned po tý svačině jdou ven, že jo, a tam venku, tam maj kola, odrážedla a kočárky, nějakej vozíček kovovej 

tam mají, a chodí na písek, když pak ještě je tepleji, tak oni pak tam zase mají hračky klasický na písek… 

T: Hm, na ven jako. 

R: … na ven, kyblíky, lopatičky, takže jsou na tom písku, že jo, takže to jsou klasický hračky. 

T:  A na těch pomůckách, co tam nabízejí, tak jsem pochopila, to už jsi teda říkala, se ti líbí ta právě 

provázanost s tím praktickým životem, to, že to rozvíjí, že to jsou všechno opravdu nějaké pomůcky 

cíleně zaměřené na něco, že se na nich děti něco naučí. 

R: No, ty válečky jsou úžasný. 

T: No tak ono všechno, že jo… 

R: Ono všechno… 

T: To říkala i moje máma.  

R: Jo? 

T: Když jednou jedinkrát jsem jí přesvědčila, aby šla na přednášku o Montessori, tak řekla, že ty 

pomůcky mají hezký, to jako uznala i moje máma, když to viděla. To řekla teda, že ten školský systém 

si vůbec nedokáže představit, jak to může fungovat, ale že ty pomůcky mají hezký, jako že to se jí líbí.  

R: To je pokrok teda jako.  

T: A dokázala by si popsat, co ty pomůcky rozvíjejí, nebo co se na nich ty děti učí? 

R: No tak to, co jsem četla, že jo, ta představivost, ten, jak se tomu říká, ta prostorová představivost, že jo, jak 

poznají, ty válečky třeba jak je to tlustý, že jo, jak je tam ta sebekontrola, to je úžasná věc, že tam nemusí být 

nikdo, kdo jim říká: „to máš špatně“, nebo „to si oprav“, že jo, protože to dítě to vidí samo, to je na tom to 

pěkný. Já nevím, všechno jako, všechno to rozvíjí, já nevím, to nedokážu asi… Tam mají třeba, že jo, jak jsou 

ty kontinenty, celou tu zeměkouli, ty kontinenty, jak mají na tom ten špetkovej úchop, jak tam dávají ty 

kontinenty, to je úžasný jako to vnímání toho světa, že jo, i když to je placatý. Nevím, když tam měli, si 

pamatuju, jak tam probírali zálivy, ostrovy, jak tam mají jako plastový, jak jsou ty pomůcky, jak to mají 

vymodelovaný v 3D… 

T: Jo, jo, jo, vím, co myslíš.  

R: … jak se tam naleje ta voda, je to prohloubený, ten ostrov je vidět, že to je opravdu ostrov, kolem je voda, 

to si pamatuju, to je taky teda moc pěkný. A vlastně cokoliv, jakýkoli projekt tím způsobem, jak se dělá, tak je 

prostě úžasnej jako si myslím pro ty děti, že vlastně tenkrát ta paní Junková říkala, že nejde vlastně obsáhnout 

všechno, ukázat jim všechno z toho světa, že toho je strašně moc, to už si pak nastudujou samy, ale že jim 

ukážeš ten směr… 

T: Alespoň nějaké povědomí o tom získají. V klasický školce se těžko dozví dítě, co je ostrov a co 

poloostrov, že jo.  



R: To rozhodně no.  

T: Nebo třeba jak se peče buchta.  

R: No, to taky asi ne no. A to si pamatuju s těma zálivama, těmi poloostrovy, jak se tam nalila ta voda, že to 

viděli, že to není jenom nějaký pojem, kterýmu nerozumí to dítě, něco abstraktního, no, že to jako, že to je, 

tady jako, ten dopad, že to ty děti vidějí i hmatově, že jo, se tomu říká hmatová zkušenost, a ty hmatový 

písmena, jak se tam spojí zrak s tím hmatem a jak to ten pocit pojme hrozně rychle. To čtení, to je vůbec zázrak, 

jak oni pak chodí po městě a všechno chtějí číst, jo, to hláskujou postupně, jak se zlepšujou v tom procesu 

poznávání, jak oni se zlepšujou, že je to strašně baví. Třeba Marťa nechtěl, jsme kupovali knížky s těma 

tiskacíma písmenama, třeba holky to četly. To jsou pohádky jenom s tiskacíma a mezi tím jsou obrázky jako, 

třeba o Šípkové Růžence tam byla pohádka, jak je text, obrázek… 

T: Jo, jo, jo, vím.  

R: … a pak zase text a je to v tom tiskacím. To třeba Marťa, toho to nebavilo, to vyloženě, ale holky třeba, 

jestli to bylo tím, že to jsou ty pohádky, ty princezny, ale Marťa to nechtěl. To si pamatuju, že jsem se těšila, 

že budeme spolu číst a ten to moc jako ne, ten ne. Ale jak to čtou v tom městě takhle, tak to je moc hezký, je 

pozorovat, jak je to baví, s tím nadšením, jak to dělají, to se mi na tom právě líbí.  

T: Jo… Tak to bylo asi všechno, moc děkuji za rozhovor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozhovor s respondentkou Martinou  
T: Rozhovor, který bych s Vámi nyní ráda udělala, je na téma „Genderové aspekty rodičovské volby 

tradiční a Montessori mateřské školy“ a je rozdělen pro větší přehlednost do pěti okruhů. První se týká 

volby mateřské školy, podle čeho jste vybírali, co pro vás bylo důležité, potom spokojenost, jak jste 

zpětně s tou školkou spokojeni nebo jestli byste třeba něco změnili, pak bych pár otázek ráda věnovala 

tomu, jak to funguje u vás v rodině, jaké uplatňujete výchovné postupy nebo metody a poslední okruh 

je věnovaný hračkám, protože si myslím, že u těch dětí, resp. v tom dětském věku je ta hra hodně 

důležitá, i v té školce právě, čímž je ta Montessori školka specifická, že jo, protože tam vůbec žádné 

hračky nejsou. Tak, můžeme teda začít? 

R: No určitě, jasně.  

T: Tak bych Vás chtěla poprosit, jestli byste mi mohla něco říct o školce… Nebo takhle: ještě tam máte 

nějaké dítě ve školce?  

R: Ještě tam mám poslední, no. 

T: Ještě tam máte poslední, dobře. Takže můžu mluvit v přítomném čase, takže něco o té školce, kterou 

vaše dítě navštěvuje, jaká je, jestli byste mi jí mohla blíže popsat, jako kdybych jí nikdy neviděla, nic o 

tom nevěděla, tak jestli byste mi mohla o té školce něco říct.  

R: Hm. Tak Jonáš chodí do Montessori školky v Kladně, která je státní mateřská školka, jedna z prvních 

Montessori školek, které v Česku vznikly a jsou teda státní. Je to veliká sídlištní školka, která má 4 třídy, asi 

112 dětí kapacitu, a je to původně školka asi klasickýho typu, která prošla postupně přerodem do Montessori 

tím, že se tam našla nadšená paní ředitelka, která v devadesátých letech si prostě vystudovala kurz. Ta školka 

je úplně prostě vybavená vším, co školka může mít, jako pomůckama je vybavená prostě úplně naplno, s tím, 

že většina učitelek má Montessori výcvik, ale najdou se i některý, který teda jsou v těch vybavených třídách a 

výcvik nemaj. Ta školka je, nebo já už tu školku znám, takže vidím, že ty třídy se liší, podle osobnosti těch 

pedagogů, který tam jsou a podle toho, jak vlastně jim připadá nebo nepřipadá Montessori teda důležitý. 

Většina těch tříd teda v Montessori jede, kromě tý jedný, tam nemají učitelky výcvik. Takže ta třída, do který 

chodí Jonáš, protože už je třetí, tak já vlastně jsem si už jako vybrala, kam jsem chtěla, aby chodil, takže tam 

jsem jako moc spokojená, jako hodně se mi líbí, že ty učitelky, který tam jsou, jsou hodně otevřený, hodně se 

věnují i tý rodičovský komunitě, ta třída má jako hrozně přátelskou atmosféru, rodič tam může kdykoli 

vstupovat, hrozně moc vítaj, když má rodič nějaký jako nápad a přijde jim tam třeba pomoct, zahrát nějaký 

divadlo, nebo já jsem tam chodila vařit polívku a tvořit s nima, já nevím co všechno. Tak prostě za to jsou 

hrozně rádi. Jako vidím, že tam normálně probíhá celý dopoledne Montessori výuka, jako vidím výsledky, jako 

jednak na nějaký, prostě že když se na něco ptám svého dítěte, tak něco vypráví, ale nosí i nějaký pracovní 

listy a takovýhle věci, že vidím, že dopoledne se tam hodně pracuje, hodně se věnujou i výtvarkám, mají dobrou 

zahradu na tý školce, takže chodí na tu zahradu, mají blízko les. Co trošku je pro mě, protože už sama, že jo, 

mám už nějaký zkušenosti s Montessori, co je pro mě trošku diskutabilní, že vlastně odpoledne jakoby, ta 

školka kromě Montessori pomůcek je vybavena vším možným, protože rodiče, rodiče tam platí příspěvek 

každej měsíc do sdružení rodičů, z toho se financujou prostě nadstandartní materiály, takže je tam i spousta 

různejch jako didaktických hraček, různých puzzlí a já nevím čeho všeho, tak to, co pro mě je diskutabilní je, 

že odpoledne po tom odpočívání, když se jakoby nejde ven, tlak se vytáhnou hračky.  

T: Klasický jako? 

R: Nejsou to jako blbý hračky, jsou to jako různý jako dobrý stavebnice, jako jednak lego, nějak geomag nebo 

něco takovýho, ale prostě panenka, miminko prostě s výbavou, jako chápu, že se na tom ty děti spoustu věcí 

jakoby naučí, ale pro mě je to jako fakt k diskuzi, jestli to tam jakoby patří jo.  

T: Jo. 

R: Ale oni to tam maj takhle nacvičený, že vlastně to tak funguje, že dopoledne tyhle věci jsou uklizený a fakt 

se teda pracuje na Montessori pomůckách, a odpoledne se otevře místnost, kde jsou prostě bedny s těma 

stavebnicema a na Montessori pomůckách už nepracuje nikdo a děti si hrajou. Je to jejich volba, to mi přijde 

jakoby v pořádku, ale pro mě, protože, že jo, sama buduju teda školku, tak je pro mě jako velice k diskuzi, 

jestli to do Montessori školky patří.  

T: Jo, že byste byla radši, kdyby teda i v tom odpoledním bloku se věnovali těm Montessori pomůckám? 

R: Jako asi to tam jako je dlouholetá tradice, protože je vidět, že to jako funguje. Že dopoledne ty hračky nikdo 

nehledá, jsou prostě uklizený, a odpoledne prostě jakoby se teda vyndaj a děti si s nima hrajou, zase ukliděj a 

zase dopoledne nejsou, jo, takovej jako koloběh. Ale já jakoby cejtim, že děti, který jsou jako malý a nejsou 

zvyklý vlastně na to, že by je rodiče vedli nějakou jako vzdělávací cestou, že prostě je nechaj vlastně si hrát a 

prostě zásobí je doma různýma mluvícíma hrncema od fisher price a hračkama, který vlastně jenom reagujou 

na stisknutí tlačítka, tak tyhle děti hračky hledaj, když přijdou do Montessori školky a vytahujou z pomůcek 

zvířátka a prostě hrajou si s nima nějaký hry, a mě to jako přijde jako že v pohodě, ale vedu je k tomu, aby 

s tou pomůckou pracovaly jako s pomůckou, protože si myslím, že jsou přehlcený hračkama jakoby doma.  

T: No, to právě jsem chtěla říct, že si pamatuju, že buď na nějakým dni otevřených dveří, že to říkala ta 

paní ředitelka, nebo jsem tam kdysi byla na nějakým kurzu, a že ona právě říkala, že dítě by ideálně 



mělo být ve školce jenom šest hodin denně, že by nemělo strávit ve školce víc času, ale že samozřejmě 

rodiče chodí do práce, že jo, tak prostě nemůžou si po šesti hodinách to dítě vyzvednout, a že proto tam 

mají jakoby potom na odpoledne ty klasický hračky, ty kočárky a stavebnice, jak vy říkáte, že to právě 

už supluje to domácí prostředí, kdy to dítě si hraje s těma normálníma hračkama.  

R: No jako moje zkušenost je spíš jakoby, mě to spíš jako vede tam, že jako ty děti si odžijou různý situační 

hry venku, jo. Fakt tohle se děje hodně, že vaří na písku, dělaj nějaký prostě dorty, že jo, nebo prostě něco 

stavěj a to mi přijde úplně v pohodě. Že mají spoustu nářadí a spoustu fantazie a s tím si prostě vystačej hrozně 

moc času. Když náhodou jakoby nejde jít ven, ale těch dní, kdy nejde jít ven je strašně málo podle mě, tak 

možná to nějaký opodstatnění má, i když já si třeba myslím, že do toho odpoledního bloku spíš patří nějaký 

cvičení, nebo třeba výtvarka, jo. 

T: Hm. 

R: Jakože aby se děti koncetrovaly celej den na práci, když prostě školka je otevřená já nevím deset hodin 

denně, to je naivní, že jo, to prostě nevydrží ani dospělej pracovat deset hodin… 

T: No jasně, v kuse.  

R: … v kuse, ale jako tak je spousta, že jo, do Montessori patří i různá sebeobsluha, takže tam patří prostě 

příprava jídla, servírování jídla, a patřej tam prostě i prostě různý aktivity tý výtvarky, že jo, na kterých se 

trénuje motorika a to mi prostě přijde, že tohle přesně by se dalo vytáhnout odpoledne, jo? 

T: Jo, že to tam jakoby chybí. 

R: No, ono to tam jakoby je, ale v tom dopoledním bloku hlavně, jo, ale že si prostě myslím, že fakt odpoledne 

můžou děti tvořit nějaký náročnější věci. Mají tam ponk, jako kterej já jsem neviděla, že by ňák jako intenzivně 

využívaly, protože ta nabídka i tam je moc veliká. Jo, že když se jako dá do poliček celá řada Montessori 

pomůcek, tak je to taková darda, že jo, ze který si ty děti mají vybírat, že čím víc se tam přidává těch 

nemontessori věcí, tak mi přijde, že oni si jako vybrat nemůžou, že to není v jejich silách.  

T: Jo. 

R: Takže mi přijde, že kdyby fakt odpoledne tam stloukaly hmyzí domečky nebo prostě něco, tak by mi to 

prostě přišlo jako v pohodě. Mě ty hračky nevaděj, nebo jenom sama si říkám, kam to jako vede nebo to vlastně 

je, jo, že mi přijde, že co děláme doma, přijdeme ze školky, když se teda nejde někam ještě ven, tak děti zalezou 

a vytáhnou si lego a na tom si prostě nasytěj svoje potřeby jako hraní, si myslím. 

T: Hm, hm. 

R: No. 

T: A předpokládám, že ty předchozí dvě děti taky chodily do Montessori školky… 

R: No, vlastně to první dítě, to bylo, to byl pokusnej králík, to vlastně nezačalo chodit do Montessori školky, 

protože moje maminka je pedagožka, nebo teď už v důchodu, ale byla ředitelkou mateřský školky, takže Šimon 

byl její první vnouče a ona ho hrozně chtěla k sobě do školky a já jsem prostě byla taková nepolíbená, tak jsem 

si říkala: „vlastně proč ne, vždyť to je jako príma, aby chodil k tý babičce“, no a babička prostě dělala jako 

klasiku, z Montessori byla jako upřímně vyděšená. Kdysi tam byli prostě na hospitaci, a byla právě vyděšená, 

že tak jako nejsou hračky, že tam jsou nějaký geometrický tělesa a s tím ty děti nějak pracujou, je tam takový 

divný ticho a celý je to divný. No, takže Šíma začal chodit k ní do tý klasický školky a potom já jsem jako 

začala zkoumat, když mu byly, já nevím, čtyři pět, jako co vlastně dál, hlavně se školou, a protože jsem vlastně 

potom přišla na to, že celá nabídka Montessori v Kladně je, tak jsem si říkala, že je nesmysl to nevyužít, takže 

potom jako předškoláka jsem ho teprve zapisovala do Montessori školky, a teprve jsem se vlastně jako 

dozvídala, co to je. 

T: Jo, a co teda pro vás bylo tím hlavním kritériem při tom výběru té školky? To, že je to Montessori, 

už jste o tom něco věděla? 

R: Jo jo jo, pro mě to bylo jako, 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. A jak mi vlastně školka připadala, že 

to není nic, co by dítě jako muselo absolvovat, tak zase jsem se jako v tomhle posunula a vím, že prostě ty 

senzitivní období a absorbující mysl a všechno prostě je strašně důležitý od těch tří do šesti let a že ty děti 

můžou získat prostě spoustu vědomostí a můžou se toho spoustu naučit a myslím si, že ta školka je k tomu 

úplně, tady ta Montessori školka, že je k tomu úplně ideální.  

T: Hm. 

R: A zase se obloukem vrátím zpátky k těm hračkám, protože mi přijde, že těch senzitivních období od tří do 

šesti let je tolik, že mi prostě přijde hrozná škola proflákat to jenom hračkama. 

T: Jo. 

R: Hm. 

T: To asi jo no.  

R: Jo, že když se vlastně jako dětem ve vhodnej čas nabídnou ty vlastně jako v podstatě učební materiály, tak 

ony jakoby to mají chuť se učit, naučej se to jako hrozně rychle, něco, čtení psaní, s čím potom jako můžou 

mít v první třídě jako problém, nebo jsou už demotivovaný, nebo už jsou za tím, nebo jako něco, takže mi 

prostě, proto mi přijde, že to je jako důležitý, aby si nehrály celej den prostě s hračkama.  



T: Jo, jasně. 

R: A ještě co má doma, že jo, většina dětí? Plyšáky, prostě nějaký takový ty mluvící věci divný na baterku… 

T: Plastový bagry. 

R: … plastový bagry, jo, a já prostě z dnešního pohledu jako nechápu, proč má dítě mít doma bednu plastovýho 

jídla, mít doma plastovou kuchyň a v tý si jakože vařit, když prostě mu můžu dát židličku, a může míchat těsto, 

nebo může krájet jabko, nebo já nevím co.  

T: Hm… Takže říkáte, že u toho Šímy jste si to teda tak jakoby vyzkoušela… 

R: U Šímy jsem si to vyzkoušela. 

T: A potom už u těch dalších dětí to už byla jako jasná volba, že půjdou tam do té školky.  

R: Jo jo jo, z čeho jsem byla, ono to bylo tak, že vlastně takhle, Verča ta byla tříletá a ta, tu mi vzali do školky, 

o přípravnej tejden mi volali, že se pro ní uvolnilo místo, a to já jsem ještě neměla tu zkušenost s Montessori 

školkou, takže oni vlastně nastoupili oba dva v jeden čas… 

T: Aha… 

R: … a on jako předškolák a ona jako tříletá a každej do jiný třídy, takže i to mi jako umožnilo náhled… 

T: Srovnání. 

R: … nějaký porovnání. A co mi vlastně přišlo jakoby v počátku ještě mnohem důležitější, než že tam jsou 

nějaký pomůcky, že ta školka byla úplně otevřená, mohla se tam kdykoli přijít a fakt to bylo jako úplně 

v pohodě, že to nebylo, že jsem odevzdala dítě přes práh a musela jako odejít domů a odpoledne se jako 

doptávat, jestli tam to dítě něco dělalo, nebo co se tam v té školce dělo a naopak prostě všechno bylo jako 

otevřený. Mohla jsem s tím dítětem odpoledne v té školce zůstat a on mi mohl jako něco ukazovat, Šíma 

speciálně byl hrozně spokojenej, že si mohl nechávat rozdělanou práci na další den, protože když ho něco fakt 

jako chytlo, tak pro něho byl v tý klasický školce strašnej stres to jako uklidit a druhej den si nebejt jistej, jestli 

ta věc tam pro něho je a nebo jestli si jí náhodou nevzal někdo jinej, takže tohle to prostě on se úžasně uklidnil, 

že ty věci, který on si zrovna vybere, tak může do nasycení si na nich pracovat sám a úplně úžasná mi přišla ta 

komunita těch lidí, co tam dávaj ty děti. 

T: Jo. 

R: Protože je to, nebo o tom jsem jako přesvědčená, že když dáte dítě do Montessori školky, tak o tom musíte 

jako sakra přemejšlet, protože si musíte ustát, dneska už to není možná tolik, ale když nastupoval Šíma do 

školky, tak to bylo: „Úá, vám to nevadí, že je to jako sekta?“, jo nebo: „Ježiš, to je divný, voni tam prostě nosej 

nějaký svíčky po elipse.“, nebo jo, takovýhle jako předsudky, takže bylo jako vlastně docela těžký si to jako 

prosadit, i v rodině, i jako mezi známejma si to jako ustát, že vlastně dávám dítě do tý divný školky a že jsem 

teda jakoby ta divná. Tak tohle udělalo určitou selekci těch divných lidí, se kterejma vlastně jsem zjistila, že je 

to hrozně fajn… 

T: Že vůbec nejsou divný. 

R: Jo, že s kýmkoli se potkám v šatně, tak si s ním můžu povídat, všichni mají dost podobnej přístup jakoby 

k výchově a že to vlastně hrozně bylo přínosný pro mě. 

T: Jo, jo, jo. No tak u vás jako i u tý maminky, že jo, si to obhájit jako, když říkáte, že byla učitelka 

v klasický školce… 

R: Jo, hele jako maminka, moje maminka měla jeden velkej dar, nebo má, že vlastně ona, i když je jako 

klasickej pedagog a když nás vedla poměrně jako bych řekla klasickou cestou, tak nás jako děti nikdy 

nekritizovala a ani jakoby nám nevnucovala svoje názory. Takže jako když jsme se zeptali, tak nám jako řekla, 

já dneska když se zeptám, jakej má názor na to, jak já vychovávám děti, tak se dozvím jako spoustu věcí, že 

kterých mi je jako ouzko jo, ale když se neptám, tak je to úplně v pohodě. 

T: Jo. 

R: Jo, takže já jako se neptám a ona se nezlobí a nějak prostě o tom, nějak to, jo, ona tomu moc nerozumí, má 

pocit, že ty děti by potřebovaly víc jako podrilovat, ale nekritizuje mě, takže já nemám žádný obavy dělat něco 

z toho, co ona by neudělala, takže to je docela fajn no.  

T: To jo. A měla jste, nebo já třeba nevím, jak hodně jste o tom věděla, o tom Montessori jo, ale tak 

třeba člověk, nebo já jsem to měla tak, že když Sárinka nastupovala do školky, tak jsem měla nějakou 

ideální představu, jak ta školka by prostě měla vypadat, rozumíte mi, jako že jsem si to prostě nějak 

představovala tu školku a tím, že jako chodí do klasický, tak značně teda ty moje představy vyhořely, 

jak tam nastoupila. Tak měla jste i vy nějakou ideální představu o té školce, nebo věděla jste jaká ta 

školka je, do které ty děti nastupujou? 

R: Ne, moc jsem to nevěděla. Měla jsem jako informace od známých, který tak jako měli děti a byli z toho 

nadšený, takže prostě to jsem si samozřejmě vyslechla, pak jsem si k tomu něco dočetla, a to bych ještě řekla, 

že internet nebyl plnej jako informací o Montessori, protože Šíma nastupoval do školky v roce 2008, podle mě, 

do Montessori, 2007 nebo 8, no asi 8, a nebylo to takhle jako hrozně dostupný a otevřený ty informace, takže 

já jsem opravdu spíš do toho šla s vědomím, že já jako nedopustím, aby se jako moje dítě drilovalo prostě ve 

škole. 

T: Hm, hm.  



R: A navíc Šíma byl prostě nesmělý dítě, takový prostě jako trošku neprůbojný, měl jako, má zkříženou 

lateralitu… 

(přerušeni telefonátem 1 minuta) 

R: … no s tím Šímou, že vlastně jakoby jsem viděla, že to nebude, že prostě v klasický škole bude muset 

splňovat nějaký jako tempo, tak to je jako jeho specifikum, je pomalej, je jako hodně chytrej, ale má jako svý 

tempo, který je potřeba respektovat, jinak se dostává do hroznýho stresu, je levák s prostě se zkříženou 

lateralitou, takže opravdu jako předškolák nevzal tužku do ruky, začarovanej kruh prostě, neúspěch, nechuť, a 

tím že to netrénuju, tak neúspěch, když to zkusím, takže prostě tohle to, já jsem pak, i když jsme jako vybírali 

tu školu, tak jsem byla jako hodně, hodně vlastně jsem chtěla, aby šel do Montessori, protože jsem věděla, že 

ho tam nechaj dozrát, nebo prostě že mu jako dopřejou to jeho tempo, byla jsem se podívat prostě v pár 

klasickejch školách a řekla jsem si, že v žádným případě, že mu radši dám odklad a udělám jakoby všechno 

pro to, a i jsem fakt jakoby byla připravená, že půjde do domácí školy, když to jako, když to nevyjde a jsem 

moc ráda, že to nemuselo prostě nastat, protože nejsem asi úplně připravená na to se stoprocentně věnovat 

jenom svejm dětem, jo. Ale, no že vlastně jakoby já jsem měla pocit, že jako on je zrovna dítě, kterýmu by 

tohle mohlo vyhovovat, to, že dostane jakoby svůj prostor, svoje, pro svý tempo, no, tak… 

T: Takže jste neměla úplně jako ideální představu tý školky, ale spíš už v té době jste měla ideální 

představu, jak by měla vypadat ta škola… 

R: Určitě. 

T: … aby tomu vašemu dítěti vyhovovala, a tomu jste podřídila i ten výběr té školky? 

R: U Šímy jo no. U Verči už to bylo prostě jasný, a čím víc, že jo, jsem se do toho dostávala, tak mi bylo jasný, 

že tam měly bejt od začátku všichni, že prostě pro toho Šímu to opravdu byl jenom odrazovej můstek do školy, 

že tam se ho pomůcky v podstatě netkly vůbec. 

T: Jo. 

R: On ten rok jakoby tam byl, určitě nasával věci, ale že by tam intenzivně pracoval s pomůckama, to bych 

teda neřekla. Já myslím, že si tam opravdu užíval to, že mu nikdo jako nezasahuje do jeho kruhů, jo a to si 

myslím, že bylo pro něho jako hrozně fajn. Ale co si budem jako říkat, jemu bylo skoro šest, téměř všechny 

senzitivní fáze měl za sebou, absorbující mysl se pomalu uzavírala jako, no… 

T: No, to bude teď Sárinka taky.  

R: Ale dneska já jsem strašně ráda i za tu volbu tý školy a prostě to, že tady je druhej stupeň, byla prostě taky 

aktivita nás rodičů, že jsme to k tomu jako dosunuli, že to vlastně je, protože já už si to neumím představit jako 

pro sebe, jo, tu klasiku. Oni by to dali, že jo, když bych jim neukázala nic jinýho, tak oni by se přizpůsobili, 

stejně jako jsme se přizpůsobili všichni. To já už se nechci přizpůsobovat. 

T: Hm, hm. To úplně chápu, taky to tak mám. Proto to mám asi tak i s tou školkou, si pamatuju, jak jste 

tenkrát řekla, že vůbec jste se ho neptala, jestli bude chtít nebo nebude chtít… 

R: Nééé. 

T: … že jste prostě věděla, že je to to nejlepší, co pro něj můžete udělat… 

R: Jasný, tohle přece nejsou volby dětí, že jo jako, já jako máma bych měla trošku posoudit jako, jestli se to 

dítě pro to hodí nebo ne, protože takový to heslo, že Montessori je pro každý dítě, ale ne pro každýho rodiče, 

já teda po svých zkušenostech úplně si teda nejsem jako jistá, jestli to stoprocentně platí, jo. Jako já si prostě 

myslím, že jsou prostě děti, který jsou fakt třeba hyperaktivní a já si prostě myslím, že pro ně je prostě 

Montessori školka jako nevhodná volba, jo. Jo, že prostě si myslím, že tak nemají šanci tu, ty svoje potřeby… 

T: Vybít. 

R: Vybít, jo, že fakt si myslím, že to je jako vlastně takovej neustálej boj potom. 

T: Hm. 

R: Jo, jako neříkám, že těch dětí je moc, ale moje dítě prostě, to jedno, ta Verča, to je prostě jako vzpurnej typ, 

jo, a ta prostě já jsem jako opravdu zvědavá, s jakým vkladem ona vyleze ze základní školy, jo, protože jako, 

vidím na ní, že kdybych jí jako drilovala, že bych z ní asi dostala víc. Ona je jako chytrá, ale hroznej flákač, 

jo. Takže prostě vidím, jak ve třetí třídě třeba píše a je to prostě jako, je to šílený jo. Ale na druhou stranu já si 

říkám: „no tak prostě jako co, jo?“, tak bysme jí možná vydrilovali, zase bysme jí třeba zlomili úplně, tak jako 

prostě píše jako hotentot, čte jako hotentot, bude jí deset, že jo, a nemám jakoby pocit, že by se flákala jakoby, 

nebo že by jí to v tý škole nic nedávalo. Ona se jako umí vyhýbat práci, to jako umí a pro tyhle ty děti je možná 

jednodušší, když jim někdo řekne přesně, co mají dělat, dá jim jako nějaký pevný hranice časový a ony se tomu 

teda nějak přizpůsobí jo. Na druhou stranu já bych to nedala, no prostě. Tak si říkám, že musí ona přijít na to, 

že když někomu napíše „myluji tě“, že to bude průšvih, že jo, nebo že to asi nebude úplně ono. Takže jako jo, 

jsou podle mě děti, který se uměj jako vyhnout jakýkoli činnosti, která jenom trochu zavání smysluplností, a 

pak jsou prostě děti, který to prostě ňák jako fyziologicky nedaj, jo, že to si teda myslím, že jakoby jsou, 

takovejch pár jako je, ale většinou, kdo něco neustojí, je rodič. V tý školce je to jasně vidět, že, teď nevím, jaká 

byla teď ten poslední rok ta statistika, ale ty předchozí léta jsem to jako sledovala, že vždycky odešlo, nevím, 

třeba 30 předškoláků a z toho půlka šla do klasickejch škol, ani se jako nepokoušeli do Montessori. 

T: Jo. 



R: Jo, že prostě rodiče si říkaj: „tak školka jako fajn, jako hezká, otevřená“, nikdo tam nevypráví, že ty děti 

zloběj, to prostě se tam vůbec nikdy neřeší, že jo, takový věci, takže vlastně hroznej jako klid, ale potom začne 

jakoby o něco jít v uvozovkách… 

T: To zrovna jsem chtěla jako říct, že v tý školce ještě o nic nejde jakoby… 

R: … jakoby o nic nejde, a oni potom jako spanikařej a vzpomenou si, jako to prostě, jak to měli oni a to je pro 

ně najednou to přehledný, s čím jako uměj pracovat, protože co si jako budeme říkat, já kdybych se jako 

nedoptávala nebo nedívala nebo, tak nevím, co se děje ve škole, nevím, jak na tom ty děti jsou, nemám ten 

přehled, stálej denní přehled o tom, jestli má jedničku z češtiny a dvojku z matiky, nebo co vlastně jako teda 

má, no. A vlastně nevím, jestli to teda jako je důležitý.  

T: Hm. No, a když jste vybírali tu školku, nebo pak následně i školu, řešila jste to nějak s partnerem? 

Bylo to vaše společný rozhodnutí, nebo… 

R: No tak přišla jsem s tím domů já. Můj muž je vystudovanej učitel, ten jako prošel klasickým drilem a i doma 

maminka byla dost taková jako tvrdá na ně, že jako, že žádný, prostě: „rozhodl ses, že budeš chodit tady na 

kytaru, rodina se obětovala, abychom ti mohli koupit kytaru, tak ty na ní budeš chodit, i když tě to už vůbec 

nebaví“, tak tohle tam normálně jako probíhalo, takže on jakoby byl vůči tomu takovej ostražitej… 

T: Jako vůči tomu Montessori vzdělávání? 

R: Vůči Montessori vzdělávání, ale on vlastně po tom prvním roce v tý školce se jako uklidnil, pak se byl i 

podívat jako ve škole, to bylo pro něj jako hrozně důležitý to jako vidět, protože si to vůbec neuměl představit, 

jako to funguje, a jako jo, no občas Verče vyhrožuje, že půjde do klasický školy, ale jako už je to v tý rovině, 

že to je ta možnost za trest, takže jako dobrý, no.  

T: Vy už jste trošku zmínila, jak ty paní učitelky tam komunikují s těma rodičema nebo že je to tam 

opravdu takový otevřený. To pro vás taky bylo důležitý? 

R: No, určitě. Prostě, jako vidím jednak, že moje dítě nikdo nehodnotí, jako nějak otevřeně, že by mi řekli, 

jako „on je takovej, nebo makovej“, nebo prostě: „on zlobí“ nebo tohle dělá, nebo tohle nedělá, že jo, ale je to 

hrozně na přátelský bázi, a vím, že se řešej výchovný věci ve školce, ale že se to jako řeší na takový jako 

přátelský bázi jo nebo jako: „oběma nám jde o to dítě, tak pojďme, domluvíme se, co s ním budeme dělat my 

tady, vy doma“, jo a že to je takový jako hrozně příjemný, že to je, já mám pocit, že nejsem jakoby jenom já, 

kdo ho vychovává správně, ale že tam jako nemusím doptávat, že to vidím jako jo že… no.  

T: Jo. A byla jste se třeba podívat v tý školce, než tam ty děti šly?  

R: Jo, byla jsem se tam podívat, no, byla jsem na dni otevřených dveří. 

T: Jo, na nějakém dni otevřených dveří. A bavili jsme se, že s tím manželem jste trošku probírala tu 

školku, měla jste nějaký názor od maminky. Ještě s někým jste to probírala ten výběr té školky?  

R: Moc jsem to neprobírala s nikým. (smích)  

T: Možná, nějaký kamarádky jste zmínila, nebo jestli nějaký známí… 

R: Jo, měla jsem tady vlastně jednu známou, který byli podobní exoti v některých věcech jako my, tak ta vlastně 

mi tu školku jako doporučila, nebo ta vlastně mi teprve jako řekla, že něco takovýho v Kladně je, tak tý jsem 

jakoby se vyptávala, no tak mi řekla pár nějakejch rámcových věcí, co byly zase důležitý pro ní. 

T: Jo, jo, jo. 

R: Byla jsem se tam podívat, něco jsem si jako zjistila já. 

(rozhovor přerušen telefonickým rozhovorem – cca 1:30 min.) 

T: Jo, já teda bych se ještě chtěla vrátit. Zvažovali jste při tom výběru třeba i to, já nevím, jestli ty třídy 

tam jsou věkově smíšené, nebo jaká je vzdálenost té školky od bydliště? 

R: Jako že to je věkově smíšený, jsem věděla, ale to bylo i v tý školce, kam Šíma nastupoval k mamince. 

T: V tý klasický jako… 

R: Hm, že to byla prostě třída, kde neměli ty tříleťáčky zvlášť, a tak jako, že to bylo smíšený, a to mi přijde 

teda smysluplný a přišlo mi vždycky, to že ta školka je blízko, byl jako příjemnej bonus, ale škola pak najednou 

nebyla blízko, takže jsme normálně vozili děti na různý konce města, to mi nevadí a co ještě jste říkala, co by 

mělo bejt jakoby hledisko. 

T: No, to jsem říkala tu vzdálenost, ty věkově smíšený třídy, nebo třeba ještě finanční stránka. Tam se 

platí něco navíc, že jo, než v tý klasický školce? 

R: Platí, ale platí se tři tisíce ročně v tý školce, ve škole teď asi šest a půl tisíce ročně, a to mi jako přijde, že 

teda se dá no. 

T: Jo, takže to nebylo nic, kvůli čemu byste museli tu školku nějak zavrhnout, nebo co by vás nějak 

výrazně zatížilo. 

R: No jako určitě ne. Tohle je úplně v pohodě, i když tam ty děti byly dvě, teďko všechny choděj do Montessori, 

takže za všechny platím nějaký poplatky, ale pořád, že jo, je to státní škola. Kdyby všechny měly chodit do 

soukromejch škol a školek, tak to budu asi hodně jako zvažovat, i když to vzdělání dětí pro mě jako priorita je 

jako veliká, takže jsem jako připravená, že to jako něco bude ještě v životě stát, takže tak no. A i ta školka mi 

přijde důležitá, takže byla jsem ochotná platit za tu školku to, co bude potřeba. 

T: Hm, rozumím. A říkala jste teda, že ten nejstarší nastupovat v pěti letech do Montessori školky. 



R: Ano. 

T: A pak ty mladší obě nastupovaly ve třech letech? 

R: Verča úplně v čerstvejch třech. Tý bylo v srpnu tři a v září vlastně šla do školky, a Jonáš je únorovej, takže 

ten šel ve třech a půl.  

T: Hm, a byl to teda věk, kdy jste chtěla, aby šli do té školky?  

R: Hm, jo jo jo. 

T: A znáte ještě nějakou jinou alternativu, jiné alternativní vzdělávání, než je Montessori? 

R: No, tak vím samozřejmě, že jsou Waldorfské školy a jako musím říct, že kdyby jako byl výběr z obojího, 

tak bych možná pro některý ze svých dětí vybrala Waldorf, zrovna pro tu holčičku, a jenom ale vlastně díky 

tomu, že to už by vlastně bylo velký dojíždění a bylo by to jako jedno dítě, který bych musela vozit do Prahy, 

tak jsem si říkala, že vlastně je nechám všechny jako na stejno, ale jo, určitě jsou jako i jiný alternativy, který 

považuju za dobrý, ale musím říct, že Montessori, čím víc jako do toho pronikám, tím víc mi to jako přijde 

jako hrozně chytrý vlastně, jo, že to je hrozně dobře vymyšlený a že to dneska úplně moc nechápu, jak to ta 

Marie mohla před těma sto rokama dát dohromady, jo. A jako že to je tak nadčasový, a myslím si, že ještě 

pořád dlouho bude, jo, že se na nic mnohem lepšího jen tak nepřijde, jo, že vlastně na tý její metodě se za těch 

sto let vlastně nic jako nezměnilo a většinou když se něco změní, tak je to bez znalosti souvislostí a není to 

úplně dobře, jako jo. No, je to jako zajímavý, tohle mi přijde jako super. A ten Waldorf jsem takhle do hloubky 

nestudovala, jenom vím, že tam třeba já nevím, ve Waldorfu se mají děti začít učit psát třeba až v sedmi letech, 

a to mě třeba jako 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. A zase se mi jako  na 

Waldorfu hodně líbí třeba přístup k tomu umění nebo k přírodě, jako že to mají takový jako, řekla bych, více 

na duchovní bázi, hodně se mi líbí, že jako vlastně pracujou rukama, že něco vytvářej a já nevím, ty divadla, 

to si myslím, že by Verče hodně jako vyhovovalo, ale pro ty chlapečky zas vidím, že ten jako exaktní nějakej 

přístup, že to je zase pro ně fajn no. 

T: Hm, takže předpokládám, že asi i s odstupem času ten váš výběr hodnotíte jako nejlepší, co jste mohla 

udělat, nic byste na tom neměnila?  

R: No jasný, to bylo štěstí.  

T: A je přeci jenom něco, co si myslíte, už jste trošku zmínila ten odpolední blok a ty hračky, je ještě 

něco, co si myslíte, že by tam šlo třeba zlepšit, nebo co třeba nehodnotíte až tak jako úplně nadšeně nebo 

pozitivně?  

R: No, jako takovej ten pohled jako rodičovskej nějak, to vnímám, že to je všechno jako v pohodě, když vidím, 

třeba teď jsme na kurzu řešili připravený prostředí, tak jsem viděla prostě fotky jako z různejch školek včetně 

tý naší, a říkala jsem si, že jako z fotek bych si jí fakt nevybrala.  

T: Aha. 

R: Že to je jako třeba když chodíte někam jako dlouho a už jste na ty věci jako zvyklá, tak vlastně už to tak 

jako, jako když přijdete domů, že jo, už to jako nevidíte, že někde je potřeba trošku něco… 

T: Něco vylepšit. 

R: … vylepšit, posunout nebo tak, takže jakoby vidím, že to, že ta školka už přece jenom má takovou docela 

dlouhou tradici, tak už je taková jako vlastně zakrámovaná docela hodně, že si myslím, že by to tam prospělo 

trošku jako provětrat, jo, že probrat ty věci, který tam jako musej bejt a nemusej bejt, a trošku jako, ale jinak 

mi přijde, že to tam je jako super, tohle jsou jako vnější věcí, jo, ale jenom mě to jako překvapilo, že vlastně 

jakoby podle těch fotek jsem si říkala: „aha, tak to je docela jako“… 

T: Jo, že najednou jak do toho vidíte, tak vidíte ty jakoby… 

R: Prostě vidím, co by tam bylo potřeba vylepšit, nebo co by bylo jako, a taky jako vidím, co by tam šlo ještě, 

že vidím, že oni mají jako úžasnou zahradu velikánskou, a strašně málo jí vlastně využívaj. Jako využijou jí 

hodinku ráno, a když je hezky, tak hodinku odpoledne. Na tý zahradě by šly dělat prostě věci, že jo, já dneska 

vidím, že jsou jako inspirace ze zahraničí, že prostě někdo, kdo dělá ve třídě asistenta a je třeba celej den na 

zahradě a ty děti tam jako podle nějakýho systému můžou odcházet. 

T: Aha. 

R: Po malejch skupinkách a ten člověk, co je venku, má pro ně připravený aktivity na ven, který můžou dělat, 

něco prostě rejou, sázej, uklízej, já nevím, co všechno prostě pro ně může vymyslet. Stříhaj nějaký rostliny 

nebo, jako takovejch věcí je určitě hromada. A že prostě to je třeba věc, která mě přijde úplně super a tam ta 

zahrada na to je a vůbec vlastně takhle se to tam nevyužívá. Každá třída má terasu a ty terasy jsou úplně jako 

ladem, jo, je na nich složenej nějakej nábytek a přitom prostě kdyby se tam jako otevřely dveře do kořán, a i 

kdyby nechtěli, aby děti jako šli na zahradu, že by neměli, že jo, přehled, protože mě přijde, že toho personálu 

je tam vlastně furt málo, že vlastně dvě učitelky na velkou třídu o 28 dětech jako je v některých situacích fakt 

málo, tak prostě že jako můžou žít na těch terasách, že tam můžou jíst, já nevím prostě co tam můžou ještě 

dělat všechno, i ty výtvarky a já nevím co a to se taky neděje, no, to mi přijde jako škoda, ale tak to mi přijde, 

že to jsou jako jenom nevyužitý možnosti. Jinak prostě já jsem jako tam spokojená. Vůbec bych si nedovolila 

je kritizovat, když vidím, co tam jako dokážou, super no. 



T: A co se týče komunikace té školky s těma rodičema, tak to funguje jak? Jako třeba nějaký zprávy z té 

školky, jestli tam, já nevím, visí na nástěnce, nebo dostáváte mailem, nebo jak se dozvídáte něco… 

R: Jako celá školka je vlastně jako dost velká, takže tam jakoby z celý školky informace nechoděj jo. Jednou 

za rok je nějaká schůzka rodičů, pak je tam občanské sdružení, který má jednou za rok valnou hromadu, tak 

tam prostě já už třeba nehodím, protože mám pocit, že se tam probíraj furt ty stejný věci, nějaký třídní schůzky 

jako občas jsou, že se na nich ale jako většinou probírá, kam se pojede společně na výlet o Velikonoce, a jestli 

pojedeme na nějakej výlet ještě před prázdninama, nebo já nevím, ve školce se třeba spí, nebo udělá se nějaká 

taková akce, že je venku oheň a zůstává se tam třeba zrovna přespat nebo se udělá nějaká bojovka v lese nebo 

jako něco a hodně se to jako nechává, že co rodiče, jako s čím přijdou, tak to vím že se jako řeší, ale že by se 

na třídní schůzce řešily jako výchovný věci, to vůbec ne, spíš se svolávají individuální konzultace, na který se 

vlastně můžete zapsat v šatně na nějakej připravenej jako harmonogram, když potřebujete se jako něco 

dozvědět. Dělá se to jako jednou za rok většinou jako pro všechny děti, a jednou se to potom dělá před zápisama 

jako taková konzultace pro ty rodiče předškoláků, jo, že jako trošku o výběru školy, jak na to nahlížej ve školce 

a já nevím, prostě jestli tomu dítěti třeba dát odklad nebo jakoby něco, že to s nima jakoby můžete v klidu 

probrat. Ale já nevím no, já se jako ptám průběžně, takže nemám pocit, že by mi ty informace chyběly, jo. 

Když se něco děje, tak je to napsaný na nástěnce a… 

T: Takže ty organizační věci si teda tam přečtete na nástěnce a co se týče přímo toho vašeho dítěte, tak 

není problém prostě domluvit se, nebo komunikovat s tou učitelkou. 

R: Jo, určitě. 

T: K tomu jsou otevřený. 

R: Jo, vždycky jsou milý a vždycky maj čas, nechápu prostě, jak to dělaj.  

T: Hm, jako kdykoliv tam… 

R: Jako kdykoli přijdu a vidím, že se tam zrovna neděje, jako můžou se tam dít nějaký věci, kde jsou potřeba 

obě učitelky, ale když vidím, že ta jedna učitelka jakoby zrovna nikomu nic nevysvětluje, nebo zrovna tam 

nemusí akutně bejt a já se potřebuju na něco zeptat, tak se mi jako vždycky mile věnujou. 

T: Jo, hm, tak to je fajn.  

R: Jo, to je moc milý.  

T: To mám právě informace od kamarádek, že to tak v málokteré školce je, že právě spíš to je tak, že už 

si ten rodič připadá hloupě, jak jako pokaždý: „A co ta naše Julinka?“, že teda každý slovo páčí z té paní 

učitelky… 

R: No, jako taky záleží, co ty rodiče považujou jako za důležitý informace, jo. Jako taky když jsem tam měla 

ty děti, jednak když byly malinký, že jo, když byly fakt jako tříletý, tak mě zajímalo, jak obědvá a jestli spalo 

po obědě. Ale většinou mě to už dneska nezajímá, že jo, jako jestli spal nebo nespal po obědě, nic neovlivňuje. 

Když usnul, tak je to příjemný, ale kvůli tomu nemusíme měnit odpolední program, když náhodou nespí, takže 

to, a jestli obědval už se zeptám jeho, že jo, když teda mě to zrovna zajímá, a jinak mi přijde, že to nejsou věci, 

který musí člověk každodenně jako řešit jo, že naopak mi přijde, že jakmile se chytnete tady do tý pasti, a 

začnete každý den řešit, jestli to dítě snědlo jeden chlebíček ke svačině nebo dva a jestli třeba náhodou nesnědlo 

jenom suchou přílohu k obědu a jestli fakt si dalo tu omáčku, jakmile jako tímhle začnete zaměstnávat sebe a 

okolí, že to je jako cesta do pekel, jo.  

T: Hm, hm. 

R: No. 

T: Pojďme se chvilku pobavit o činnostech, kterým se ty děti v té školce věnují. Vy už jste zmínila, že 

dopolední blok je věnován práci s Montessori pomůckami, odpoledne že už mají buď na zahradě, nebo 

nějaký ty klasický… 

R: Jako Montessori pomůcky zůstávají v tom prostředí pořád, takže kdo má něco rozpracovanýho, může na 

tom vlastně pracovat i odpoledne, ale je pravda, že když se vytáhnou ty hračky, že ty děti jsou jako sesypaný 

kolem… 

T: Jdou spíš za těma hračkama. 

R: Jo, a že i asi využívají to, že pracují dohromady, jo. 

T: Jo, jo. 

R: Že vlastně si jako užijou to, že už si najdou nějaký tři kamarády a s těma něco staví jako velkýho ze 

stavebnice nebo tak. Jako jo, já to vidím, že si to jako užívaj.  

T: A to třeba nemůžou, když pracují s těma Montessori pomůckama, tak třeba nemůžou pracovat tři 

dohromady? 

R: No jako můžou, jo, ale jednak si to jakoby málokdy uměj tu práci takhle domluvit, že by pracovaly 

dohromady a druhak, jo, já to považuju za důležitý, aby předškoláci se učili jako spolupracovat s někým, ale 

ty malý děti, jednak si myslím, že to nepotřebujou a druhak jako proč by měly pracovat jako jiným tempem, 

než je to jejich vlastní nebo jako tak, takže tam si myslím, že jako zase naopak je důležitý je naučit jako: „tohle 

jsem si teď vybral, tak za to mám nějakou zodpovědnost, pracuju tady nebo tady, teď když od toho odcházím, 

co s tím mám udělat, když už to nechci, co s tím mám udělat“, jo prostě tohle si myslím, že je prostě důležitý 



pro ty menší děti, a tam úplně jakoby nevidím smysl toho, proč by měly pracovat na věcech jako dohromady, 

tam mám pocit, že to spíš je většinou nějaký neporozumění jako mezi nima, že někdo jako hrozně čeká na 

něco, teď mu do toho zasahuje, on to vlastně nechce, teď si to neuměj jako říct, ale u těch předškoláků mi to 

přijde fajn a je spousta jako věcí, který jsou velký, náročný, já nevím, tisícovej řetěz, že jo, kterou jako samo 

to dítě by dělalo jako měsíc jo, tak oni maj dlouhou spojovací chodbu, kde prostě většinou děti si ten tisícovej 

řetěz jako natáhnou, pracujou na tom dvě tři děti, víc taky nemá smysl, že jo, protože pak nejsou schopný se 

jakoby domluvit, ale tohle smysl má jo, protože to je fakt jako práce, kterou když si rozdělaj, tak jim trvá třeba 

jako tejden, jo, že to tam maj rozdělaný a když mají jako chuť a čas, tak se k tomu jako vracej a dodělávaj to, 

ale to by samo to dítě jako bylo demotivovaný, že jo, než by tam nastrkalo všechny šipečky a já nevím co a 

taky spoustu věcí proberou, že jo, mezi sebou. Jo, jsou určitě aktivity, jako při kterejch, ale proč by měly dvě 

děti pracovat na hmatovejch písmenech třeba? Jak? 

T: Jo, že to jen napadlo, že říkáte, že pak už dělají něco společně, tak jako teoreticky mě zajímalo, jestli 

třeba můžou něco dělat společně i v tom dopoledním bloku. 

R: Jo, můžou, tak jako jsou prostě, že jo pomůcky, zrovna mě přijde ty matematický, který jsou, já nevím, 

banka, kde naopak jsou děti, jedno hraje prostě bankéře a jeden je prostě, a další si rozměňujou u něj a jsou 

třeba tři, učej se dělit nebo násobit tímhle tím způsobem v bance. Na to zase nemůže bejt jako sám. Na bance 

se může naučit ty úvodní věci sám a pak už buď potřebuje toho dospělýho k sobě, nebo další děti a žádoucí 

jsou, že jo, další děti. Takže jo, můžou dělat společně.  

T: Hm. A vy jste zmínila, že ty paní učitelky jsou tam různé, že teda některé ani nemají ten Montessori 

výcvik nebo ten Montessori kurz. Jak třeba vy jste byla spokojená s těma učitelkama? Říkáte, že už jste 

si to vlastně vybrala, jak už jste je znala… 

R: Ano. 

T: A to teda jde si vybrat tu třídu, kam to dítě dáte, jo? 

R: No, to nevím, jestli to úplně jako jde. Ale vlastně když nastupoval Šíma, tak jsem nevybírala, protože jsem 

je neznala, takže tam akorát můj muž učí angličtinu, tak ta jedna třída byla s nějakou angličtinou, která se teda 

taky ještě připlácela nad rámec, tak to jako on o to stál, aby Šíma chodil do té třídy s angličtinou. Zrovna jsme 

tam ale jako nepřišli úplně jako vhodnej rok, protože jim odešel někdo, kdo tam chodil jako rodilej mluvčí, tak 

to bylo takový, chvilku tam chodil rodilej mluvčí, pak tam chodila nějaká jako učitelka, pak neměli stálý 

obsazení personální, jo jako odešel jim někdo a neměli za něho jako adekvátní náhradu, takže se tam jako pořád 

suplovalo, pořád se tam ty lidí střídali, jako určitě to nebylo jako vůbec ideální. A Verča, ta začala chodit 

vlastně do třídy, kde byly dvě zkušený Montessori učitelky, který prostě jako tvořily bych řekla docela jako 

dobře tu dvojici, ale když potom jako bylo potřeba fakt tu krizi tam v tý jedný třídě vyřešit, tak oni tuhle tu 

dvojici rozdělili a jedna z těch učitelek, která jakoby odešla do toho béčka, tak mi ten její přístup jakoby 

vyhovuje míň, než ta, která zůstala u tý Verunky. Tu jako opravdu považuju za hvězdu školky, a k ní přišla 

jako holka, která taky neměla kurz, ale byla jako komunikativní a příjemná a ten kurz si dodělala a teďko ten 

tandem jako funguje moc dobře, ony dvě si hrozně vyhovujou, což je strašně cejtit, jo.  

T: A tam chodí teď ten Jonáš? 

R: Tam chodila Verča a po ní už tam chodil Jonáš a už to bylo takový, se to rozumělo samo sebou, že vlastně 

se tam vystřídají, jo.  

T: Jo, jo, jo, takže jste spokojená s těma paní učitelkama? 

R: Určitě, já jsem tam spokojená, já bych jako bojovala jako lev, kdyby to mělo vypadat jinak, že by Šíma, že 

by Jonáš měl chodit do jiný třídy.  

T: A do který chodí, jestli se můžu zeptat?  

R: Chodí do déčka.  

T: Do déčka, to jsem hodně slyšela, že to déčko je dobrý. 

R: No, ta M. B., která tam vlastně jako učí, to je jako fakt člověk, kterej je jako na svým místě. Jednak teda má 

Montessori výcvik a má přehled, praktikuje to, že jo, takže prostě se v tom moc dobře vyzná a druhak jako 

člověk je hrozně jako příjemná, jako otevřená, ty děti jako miluje, ony jí milujou, je to vidět i jako fyzicky, že 

ona je přitulí a zároveň jim umí nastavit hranice, jo, že je nenechá prostě… 

T: Jo, dělat si, co chtějí. 

R: To vůbec ne, o tomhle Montessori není. 

T: No jasně. 

R: Takže tohle je pro mě hvězda, fakt inspirativní člověk.  

T: Hm.  

R: No. 

T: Já bych teď ráda přesla k takovým pro vás možná spíš trochu teoretickým otázkám, tím, že 

v Montessori školách nejsou klasické hračky. Myslíte, že může v klasické školce, nebo možná i 

Montessori školce v nějakém tom odpoledním bloku, nastat situace, že třeba holčička si chce hrát 

s autíčkama, nebo kluk naopak že si chce půjčit panenku a kočárek a hrát si s nimi, že si prostě ty děti 

vyberou takovéhle pro ně genderově nestereotypní hračky? Myslíte, že k tomu může dojít ve školce?  



R: No, k tomu asi dochází, i když bych řekla, že k tomu dochází vlastně pod tlakem toho stáda, málo. Že vlastně 

je to takový: „Kluci nebrečej!“, „Kluci si nehrajou s panenkama.“, „Holky nosí růžovou.“, že to jsou takový ty 

společenský, že jo… 

T: A to myslíte, že to si nesou z domova, nebo že je v tom ovlivní i ty paní učitelky nebo vrstevníci? 

R: No, já myslím, že ty lidi, co o tom jako nepřemejšlej, že tohle jako takovej, já tomu říkám autopilot, jo, že 

to se nese těma generacema, jako… 

T: Jo, takže z rodiny že si prostě tady to přinesou. 

R: Nemáte ten pocit? Že si to přinesete a že to podvědomě máte jako tendence dělat, jo. Prostě: „modrý tričko, 

tak to bude klučičí“, jo, jestli, je to takový jako úplně největší zjednodušení a jako Montessori tohle to 

genderový vůbec nemá, tam jsou jako úplně bezpohlavní věci, tam jako ty pomůcky, proč by si to neměl vybrat 

kluk stejně jako holka? 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 to je vlastně nádobíčko jako jo, ale jako nasytěj si na tom ty svoje potřeby a dělaj 

to jako všichni a vůbec se nepřemýšlí, že by něco jako měly dělat ty děti jinak. 

T: Jo, že třeba je to holčičí nebo, že třeba: „holky vařej, tak já vařit nepůjdu“.  

R: Vůbec ne. 

T: Že ta touha po tom zkusit si tu činnost… 

R: A kluci strašně chtěj. Milujou vařit, milujou prostě vykrajovat nějaký cukroví, péct, prostě kluci jsou jako, 

strouhat něco, krájet něco, to jsou prostě úžasný aktivity pro ně. Jako že by někdo řekl jako: „Kluci vařit?  Co 

to je jako za blbost?“. Ne, prostě když je to reálný, tak je to hrozně baví, že jo. Takže myslím si, že ty děti 

tendence k tomu mají, si to jako vyzkoušet, ale že se tam nechaj, já nevím, jestli to nějakej kluk ustojí, že si 

vezme kočárek s panenkou, když většina kluků bojuje s ninjovskýma mečema, nevím fakt. My teďko máme 

holčičku, a to se mi strašně jako líbí, která jako chodí v klučičí bundě. Jako vyloženě koupená chlapecká bunda 

se závoďákama a čepici má taky takovou, protože se jí to prostě líbí a nikdo to neřeší, nebo maminka to neřešila. 

T: Sofinka?  

R: Sofinka, no. Mě to prostě přijde super.  

T: Zrovna včera říkala Hana: „No, má nový boty, musela mít klučičí.“, má prostě takový tmavě modrý 

nový boty, že prostě chtěla klučičí, tak má klučičí.  

R: No, u toho oblečení pak to najednou jako začne bejt, že máte chlapecký a dívčí oddělení že jo, v tom 

obchoďáku, kam to jdete koupit. Ale že se mi to fakt jako líbí, že to jako ustojí máma, že ona si klidně vezme 

sukni, ale k tomu tu bundu s tím bleskem McQueenem, a je hrozně spokojená a nikdo z dětí to neřeší. Jako 

nikdo neřekne ani slovo, jako děti tohle vůbec neřešej.  

T: Hm. A když jste říkala, že určitě k tomu v těch školkách dochází, myslíte, že třeba nějak na to můžou 

reagovat ty učitelky? 

R: Jo určitě. 

T: Negativně? 

R: Negativně? 

T: Nebo spíš jestli ty učitelky to nějak komentují, když třeba uvidí holčičku, že si vezme auto, nebo kluka, 

že si tam chová tu panenku, nebo jezdí s tím kočárkem.  

R: Jo to já teda nevím, ale jsou samozřejmě lidi, co jim přijde všechno divný, takže určitě se najdou i mezi 

prostě učitelkama, a věřím, že tyhle ty věci, jako že, že jakoby může dojít k nějakýmu bloku, aniž byste tohle 

řekla přímo tomu dítěti, jako že stačí, že si o tom povídají ony dvě spolu: „Hele, to je nějaký divný ne, on furt 

si hraje s tím kočárkem jako.“ 

T: Jo, jo, a že to to dítě třeba může slyšet. 

R: No, já myslím, že to to dítě cejtí, jo, i když to neslyší, že to prostě cejtí. To jako cejtíte ne, že jako někomu 

přijdete divná? I když už ty radary máte dávno mnohem méně citlivý, tak jo, já bych řekla, že k tomu jako 

klidně může docházet, jo. 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. 

T: Hm, že je to takový automatický. 

R: Je to takový automatický, je to ten autopilot podle mýho no. 

T: Takže myslíte si, že třeba jako obecně v mateřských školách mohou učitelky třeba říct: „Barunko, 

proč nenecháš ta autíčka klukům a nejdeš si s ostatníma holčičkama vařit?“, nebo: „Lukáši, kluci si 

přece s panenkama nehrajou.“? 

R: Hele, myslím, že se to ale nestává tak často, jako jo, že by to takhle řešily. 

T: Že by to jako řekly takhle naplno.   

R: No, to asi… Já nevím, no. Spíš si myslím, že ne. Ve většině snad ne. (smích) Jako nevím jo. 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 my jim začneme ty hračky kupovat takový a ony pak už v tom jenom jako že vlastně jedou… 

T: V tom, co jsme jim podstrčili… 



R: 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 v nás, že jo, a velice rychle se to jako, že jo, tak ta Marie Montessori, ta její 

teorie je, že člověk je jako nejadaptabilnější jako ze všech živých tvorů jo, že jako když se narodí žirafa prostě 

já nevím, ve Švédsku, tak tam asi nepřežije, kdežto jako člověk se adaptuje, ať už jsou ty podmínky jakýkoli, 

takže já myslím, že to je prostě součást toho plánu jako adaptačního jejich, že prostě přijmou všechno, co jim 

jako předkládáme, jako že to je ta norma, jo. 

T: Hm. 

R: 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 a nebo to autíčko. 

T: Jo. 

R: Aniž bysme o tom nějak uvažovali. I když, samozřejmě, to je taková jako nadsázka, že když jdete s dítětem 

jako na procházku, tak holčičky viděj ptáčky, pejsky, kytičky, a kluci viděj kanál, klacek, kámen, bagr.  

T: Hm. 

R: Jo a je to tak, jo. Moje dítě když prostě bylo cokoli kulatýho, jako moje dítě kluk, tak to byl volant. Jako 

dojedl chleba a už řídil s tím talířem, jo, takže někde to tam taky jako asi je. 

T: Jako vnitřně zakódovaný, nejen jako z venku ovlivněný. 

R: No, řekla bych, že částečně to je zakódovaný, že, ježiš marjá, vždyť to by bylo přece divný, kdyby to tam 

jako nebylo, aspoň trošku, jo, že vlastně to, že ty holčičky můžou být více pečující typy, než ty kluci je jako 

přírodní podle mě, jako součást přírodního plánu, aby to lidstvo jako přežilo, ne? Že prostě jsou ty role nějak 

rozdělený. Ale myslím si, že je důležitý, aby si ty děti zažívaly jako oboje. Nebo aby se to, aby se to 

neselektovalo jako tak brzo, nebo, proto mi právě Montessori přijde tak super, že jim nenabízí ty jednoznačně 

klučičí a holčičí věci. 

T: Hm, na kterejch už se prostě rozdělej na ty dvě skupiny. 

R: No. 

T: Hm, hm. A kdybyste třeba jste nějaký takový výrok slyšela ve školce, kam chodí vaše dítě, co byste si 

o tom myslela, nebo měla byste potřebu na to nějak reagovat, jako když by vaše dítě paní učitelka 

napomínala, že třeba s touhle hračkou si nemá hrát, protože třeba holky si s ní normálně nehrajou, nebo 

kluci sis ní normálně nehrajou, nebo byste to prostě přešla?  

R: No tak kdyby to bylo fakt takhle na drzačku, že bych už jako viděla, že někdo jako vyloženě diskutuje 

s dítětem, jestli si má hrát s touhle nebo nemá hrát s touhle s hračkou, tak bych se možná zeptala jako proč. Ale 

jako 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, jako že jedeme asi docela často, když jsme unavení nebo jako něco, 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, na tohle to spíš jo. Spíš mi vadí asi tohle, jako že: „Kluci přece 

nebrečej!“, to mi vadí mnohem víc, než že někdo jako řeší, jestli si hraje s panenkou nebo ne. 

T: A ten partner to tak nemá teda úplně? 

R: No, řekla bych, že on je mnohem větší klasik než já, i když se jako snaží, nebo řekla bych, že už je na tý 

cestě docela daleko, ale občas mu taková věc ujede a ani si to jako neuvědomuje.  

T: Hm, a myslíte, že kdyby slyšel něco takového v té školce, že on by na to nereagoval? 

R: Já si vůbec nejsem jistá, že on by to jako slyšel. No… 

T: Jo, že spíš by to bral tak automaticky, že by mu na tom nepřipadalo nic divného. 

R: Já myslím, že on, to jako, to je ženskej pohled, jo, my to máme takový otevřený a slyšíme, co se kde šustne 

a teď to spojujeme do těch souvislostí, já myslím, že on by to fakt ani neslyšel, že by si toho jako nevšiml. To 

by muselo už bejt jako no. 

T: Jo. 

R: Ale teď to přesně dělím, jo. My ženský to máme takhle, ale já to tak jako cejtím, že prostě on, a přijde mi 

to úplně v pohodě, že ten chlap jakoby má to vnímání jako jiný a čím je to daný, to já nevím, jo. No, myslím, 

že on by si toho fakt nevšiml.  

T: Já si myslím, že u nás by to bylo stejný s manželem, že ten jako taky tyhle věci tak jako nevnímá. 

R: Ale stejně mi to jako řekněte, v tom, v těch genderových studiích. Já prostě jako tohle to chápu, jako že 

muži a ženy by měli mít jako stejný příležitosti, ale to, že muži a ženy nejsou stejný je úplně zjevný, že jo, jako 

určitě uznávám, že jako může bejt chlap na mateřský a je to úplně jako v pohodě možnost, na druhou stranu si 

prostě říkám, že mi přijde mnohem lepší, když s tím dítětem je aspoň půl roku doma máma a kojí ho a já nevím 

co, něco, co mu ten táta prostě ze své fyziologie dát prostě nemůže, jo. 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. 

T: No, já si právě myslím, že ono je hodně diskutabilní, co, jak vy jste říkala, co je vnitřně zakódovaný 

a co můžeme ovlivnit, že jo, protože už teď se diskutuje o tom, že už když to dítě je v břiše, tak aniž 

bychom znali jeho pohlaví, tak ho můžeme ovlivnit tím, že třeba očekáváme, nebo se těšíme, já nevím, 

mám dva kluky, tak se těším, že to konečně bude ta holčička a i když to prostě nevím, tak k tomu tak 



jako přistupuju, protože si to přeju, takže se tvrdí, že i tohle může ovlivnit to dítě, že už v tom břiše je 

jakoby ovlivnitelný. Nebo potom hned když se narodí, přesně jako: růžový oblečení, takovýhle hračky, 

no, právě že je jako hrozně diskutabilní, co do toho dítěte vepisujeme my, nebo co si nese, jestli vůbec 

něco si nese vnitřně, aniž bychom ho nějak ovlivnili. 

R: No a myslíte, že nějaký jako archetypy se nenesou? Jako já si teda myslím, že se jako nesou, že vlastně jako 

to, že jsou lovci a sběrači a já nevím co, že to nějak máte jako jo, že prostě to nesouvisí s mužem a ženou, že 

jo. Ale jsou lidi, co jsou jako draví a ženou se a taky já nevím… já si myslím, že to dostali i jako do vínku 

částečně, jo. A pak jsou lidi, který opravdu jako to mají, já nevím, lovci a sběrači prostě no.  

T:Hm. 

R: Takže to si taky myslím, že to jako úplně, všechno jako nezakódujete. Posloužíte jako vzor, že jo, no. 

T: No, my jsme zrovna nedávno řešily s kamarádkama, co mají taky malé děti, do jaké míry je právě ta 

volba hraček u dětí ovlivněna námi, jako rodiči, a do jaké míry třeba ony si to vyberou samy. Protože já 

jsem říkala, naše Sárinka ta měla jak panenky, tak jsme jí kupovali auta, ty hokeje, já nevím, stolní 

fotbaly, že jsme jí jako kupovali jako i klučičí hračky, takže ten Sebík, když se narodil, tak už měl 

možnost volby mezi těma jak holčičíma, tak klučičíma hračkama. 

R: Ano, a vybral si co? 

T: Hraje si neustále s autama. Pořád prostě jako jo. Je teda fakt, že třeba si jde lehnout s miminkem, 

jako že ho pochová, povozí po zahradě v kočárku, ale řekla bych, že 90% toho času, kdy si hraje, tak si 

hraje s autem.  

R: No, jo, jako u nás je to přesně to samý prostě, jedinej Šíma byl ovlivněnej, to bylo jasný, bylo to první 

vnouče v rodině, všichni prostě jak řekl autíčko, nebo jak řekl auto, tak všichni měli pocit, že mu musí koupit 

nějaký autíčko, takže, ale on prostě byl, strašně dlouho mu vydrželo, že bude pirát nebo rytíř, to fakt mu 

vydrželo hrozně dlouho, a to, že jako řídil s čímkoli kulatým, to bylo jako úplně jasný. A Verča a Jonáš měli 

přístup jako k oběma typům hraček a taky se vymezili jako do toho, jako archetyp holčička a chlapeček, jo, že 

prostě, vidím třeba že, Šíma, jakoby v praktickým životě, je jako mnohem zodpovědnější, takovej jako více 

pečující, než je třeba ta holka, jo, ale hračky jako jasně on jede v legu a buduje, něco jako staví, má nějakej 

plán, co jako postaví a teď prostě jako buduje, nebo bojujou, nebo něco prostě 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 sami.  

T: Jo, že si taky vlastně ty role tak jako stereotypně rozdělí, že jo. 

R: I v tý hře si je tak jako stereotypně rozdělej, jako že ona taky chtěla bejt, jako nevím, co chtěla bejt, ale 

vždycky jako ta bojovnice, jo, nikdy nechtěla bejt rytíř, jo. A já prostě nevím, jestli je potřeba to úplně jako 

rozpitvávat, jo, že já jsem vlastně ve svý ženský roli strašně spokojená, jo, takže, ale zároveň potřebuju mít tu 

jistotu, že mi nikdo nebude, já jsem vystudovala stavební školu, že jo, což je tady takovejch jako 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. 

T: No to si právě já taky myslím, že na tom to stojí, že to není jako o tom tlačit mermomocí ty děti do 

nějakých genderově nestereotypních rolí, jenom proto, že tady studuju genderový studia, tak prostě 

násilně budu překračovat nějaký hranice, ale přesně, jak vy říkáte, ukázat těm dětem, že ta možnost 

jako je, že nemají tady zavřený dveře, protože je holka, tak nepůjde, já nevím, na tuhle školu, nebo 

nemůže být tímhle. Proč by nemohla? Jako Maria Montessori byla taky první vystudovaná lékařka… 

R: No jasně, ta musela přejít takovejch prostě jako předsudků. Ale já si prostě říkám, že mnohem důležitější je 

doma, jako než jestli jim budu říkat, s čím si mají hrát, je že prostě, ano, já jsem byla na mateřský, takže dělám 

ty domácí práce většinou já, a už mi to i líp jde a rychleji a všechno, takže mi to už tak nějak zůstalo a 

přizpůsobuju tomu třeba svoji práci a tak, ale taky jsem zkusila jít po mateřský do práce, byla jsem od rána do 

večera v Praze a prostě děti vyzvedával manžel a večeři připravoval manžel. Bylo to trochu méně pohodlný, 

protože jsem mu musela psát seznamy na nákup, který sobě psát nemusím, a musela jsem přemejšlet, co budou 

jíst, kdežto kdybych to dělala já, tak si to vymyslím sama, ale myslím si, že je to jenom o jeho menší zkušenosti, 

ale on to jako v pohodě dává. Když já nejsem o víkendu doma, ale a nemusím jim tady navařit guláš, ale oni si 

tady nějak poraděj. Je potřeba, aby si nějak, aby byly suroviny, ze kterých on umí uvařit, že má prostě nějakej 

svůj repertoár jídel, ale prostě postará se o ně a postaral se i o miminka, a nikdy to nebylo jako s výčitkou, že 

to je pod jeho úroveň, jo, takže to mi přijde jako důležitý, aby oni viděli. 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 jako 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, jo jako, nevím no. Přijde mi, že tohle potřebujou 

oni vidět. 

T: A nějaký domácí práce ten manžel třeba taky zvládne, nebo viděli ho někdy třeba, já nevím, že vysává 

nebo… 



R: No jasně, no. Není to jako jeho pravidelná činnost, jo, u nás je to spíš jako o tom, že když jsme teda o 

víkendu doma a je potřeba tady uklidit, tak si to nějak jako rozdělíme a každej děláme jako něco, jo. 

T: Jo, jo, jo, takže byste řekla, že jak ty domácí práce, tak ty starosti okolo domu, že máte nějak 

rozdělený. 

R: Jo určitě, a že děti i viděj, že když se, já nevím, se něco konzultuje kolem oprav domu, že sedíme jako my 

dva spolu a každej na to máme úplně jako rovnocennej názor, jo, a že já můžu mít normálně jako názor, že je 

blbost to, co on vymyslel, protože já si myslím, že to technicky je jako jinak jo, a že to je jako v pohodě úplně 

rovná diskuze, jo.  

T: Hm. A vy říkáte, že oba chodíte do práce, takže jste tak nějak na stejno, nebo byste někoho z  vás 

nazvala, že je ten hlavní živitel, na kterým celá ta rodina stojí? 

R: No tak jako byl to celý léta manžel, že jo, že já jsem teda byla s dětma doma, já jsem nikdy nebyla jako čistě 

na mateřský, to bylo jenom se Šímou, asi rok, a potom už jsem jako vždycky nějakej příjem měla, ale spíš to 

byl jako takovej příjem na přilepšenou, ale o to jako, abychom měli peníze na zaplacení všeho, co potřebujeme, 

se vždycky staral on, jo a podřizovalo se tomu vlastně jako většinou v tejdnu všechno, že prostě tatínek byl od 

rána do večera v práci a večer se musel zavřít někde a dělat si přípravy na další den a tak to prostě jako je u nás 

v tejdnu a teď chodíme do práce oba, s tím, že ale moje práce je pořád, že jo, jak já si svoje pracovní zařazení 

vymýšlím sama, co budu dělat si vymýšlím sama a celej ten harmonogram uzpůsobuju tomu, abych byla 

schopná jako dětem pomoct v nějakejch odpoledních aktivitách nebo abych stihla vyzvedávání ze školky, a 

tyhle ty věci máme jako automaticky rozdělený, že dělám jako já no. A když to náhodou tak není a plánuju si 

nějakej jako večerní program, tak to samozřejmě jako konzultuju s mužem, když je to nestandartní, jestli bude 

doma, nebo prostě jako jestli udělá dětem jídlo, jestli mu to nezasahuje do nějakejch jeho plánů a tak no.  

T: Hm. 

R: Oni teď už jsou velký, tak je můžeme nechat doma samotný, ale jako že vlastně já přizpůsobuju svojí práci 

tomu, abych stihla i děti a on přizpůsobuje svojí práci tomu, abychom měli dost peněz.  

T: Jo. 

R: Ale bylo to i obráceně chvíli, tak. 

T: Že jako vy jste byla tou živitelkou? 

R: Zkusili jsme to na tři čtvrtě roku otočit. 

T: Že byl jako manžel na mateřský?  

R: Ne, to už nebyl na mateřský, to už chodili všichni do školy nebo do školky, 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. 

T: Jo, jo, že to nebylo jako úplně že by to nefungovalo, ale že spíš… 

R: Ono by to fungovalo, ale vadilo to hodně mě, no, protože jako, já prostě chci je vidět, chci s nima 

komunikovat. 

T: No jasně, tomu rozumím. 

R: Nechci, aby mi to uteklo.  

T: Jo, chápu. (krátká pauza) Pojďme teď zase k takovým hypotetickým otázkám. Jak byste se zachovala 

v následujících situacích: Váš syn se oblékl do šatů své sestry a trvá na tom, že v nich bude celý den 

chodit a že si je vezme na sebe do školky nebo na nákup. Nebo: Vaše dcera požaduje, abyste jí přihlásila 

do fotbalového týmu, a to i přesto, že ve vašem městě není v rámci fotbalového klubu dívčí tým.  

R: Hm… (pauza) No, tak většinou teda když se u nás nějakej chlapeček oblíkne do holčičího, tak to je jako 

legrace, jo, kdyby v tom chtěl jít jako někam, tak bych to považovala asi za recesi automaticky, jo. Ale 

nebránila bych mu, nesvlíkala bych ho z toho, jenom proto, abych neměla ostudu na ulici, no. 

T: Takže byste ho klidně nechala. 

R: Takže bych ho v tom klidně nechala. Asi bych se ho jako zeptala, jako proč to tak je, když by to byla jako 

nestandartní situace, tak bych se ho asi ptala, jako co se děje, jestli si to chce vyzkoušet nebo jako co, no a asi 

bych mu to nechala no. To mi nevadí. A kdyby Verča chtěla chodit do fotbalovýho klubu, tak by mi to teda 

taky nevadilo, kdyby jí tam vzali, že jo, kdyby nebyl holčičí tým no. 

T: A myslíte, že váš partner to má stejně? 

R: Jo, myslím, že to má stejně, no.  

T: Hm. A teď teda nevím, jestli mají vaše děti každé svůj pokoj nebo jsou nějak dohromady… 

R: Jsou všichni dohromady. 

T: A je ten pokoj nějak barevně laděný, co se týče nábytku, výmalby… 

R: Jo je, no no no, maj každej namalovanou jednu barevnou stěnu a to je vše a maj každej nějaký povlečení, 

že jo, který teda jakoby chtěj a to teda většinou jako genderově rozdělený je velice. 

T: Jo, a je to teda jejich volba? 

R: Jo, je to jejich volba. Teď jsme malovali třeba o prázdninách, tak jsem se dětí ptala, jako barvu chtěj. 

Malovala jsem já, když nebyly doma, protože to byla rozdělávka, ale jako kluci vybrali, protože oni jsou jako 

v jedný půlce toho pokoje a Verča je v druhý půlce a jestli se nebojíte bordelu, tak vás tam klidně vezmu, a 



Verča měla před tím zelenou zeď a Šíma měl červenou zeď a teď mají, Šíma má tyrkysovou, nebo kluci mají 

tyrkysovou a Verča má takovou růžovofialovou.  

T: A i předtím to bylo, že si to vybrali oni, jako že tu červenou… 

R: Ne, předtím jsem to, jako konzultovala jsem to s nima, ale byli docela malý a vybírala jsem to já a spíš jsem 

jako chtěla, aby to bylo jako různý a aby to zároveň k sobě nějakým způsobem jako šlo, abych to uměla jako 

doplnit, aby se mě to líbilo.  

T: Jo. 

R: Jo vlastně předtím to bylo tak, že on chtěl pirátskej pokoj a ona chtěla princeznovskej pokoj a víc neřešili, 

takže já jsem sice udělala princeznovskej pokoj se zelenou stěnou, ale měla tam nějakej baldachýn s růžičkama 

a on tam měl pirátskou truhlu a nevím, něco ještě, kruh záchranej na zdi nebo něco takovýho strašně jako chtěli.  

T: Jo, jo, jo, ale jako říkáte, že to teda byla jejich volba, takže když by ta holčička chtěla mít modrou 

zeď a ten kluk růžovou nebo červenou, tak určitě byste jim to tak vymalovala, když oni si to tak vybrali. 

R: Jo, určitě.  

T: A předpokládám teda, že partner by s tím taky neměl problém. 

R: Ne, partner je rád, že by to nemusel dělat, jo takže, on nerad maluje a ještě o sobě tvrdí, že má sníženej 

barvocit, takže on by to určitě neřešil. 

T: Jo. A teď bych možná jako trochu k té výchově, jestli byste mi třeba mohla říct, jaké jsou vaše 

představy o výchově nebo kam jako tou výchovou chcete ty děti směřovat, nebo jak by podle vás měla 

ta výchova probíhat? 

R: Jo, no to nevím. Co si teda myslím, že děti potřebujou, je, že potřebujou mít jako nějaký jistoty na začátku 

jo. Že jednak potřebujou jakoby mít ty rodiče a jejich nějakou pozornost, tý pozornosti hodně, pak si myslím, 

že potřebujou jako bezvýhradnou lásku, jo, takovou tu fakt jako že: „jako mám tě ráda, ale až si uklidíš pokoj“, 

to si myslím, že jako je hrůza, takže že jako potřebujou vědět, že je mám ráda, i když hubuju, jo. Pak si myslím 

teda paradoxně, že fakt potřebujou mantinely, a když jsou malý, že je potřebujou poměrně úzký, jo, a že ty 

mantinely se můžou rozšiřovat podle toho, kolik svobody ty děti unesou, takže moje děti si myslím, že už teď 

mají svobody až až, ale pořád jsou věci, který jako mám v nich hlavní slovo já, a to je jestli si teď pustíme 

pohádku, jestli teď půjdeme na počítač a tak, o tom rozhoduju já. 

 T: Jo. 

R: No. A co tam ještě bylo, jo, jestli, kam je vedu tou výchovou jo? 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 jako 

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. Takže to vlastně mám taky tak, že když se pro něco rozhodnu, tak mám pocit, že 

to jako jde zrealizovat a ono to většinou jde. To bych jim ráda dala. A co bych jim nerada dala, nerada bych 

jim jako naložila na záda svoje problémy, nebo nějaký svoje ambice, protože to mám zase jako zkušenost 

z psychoterapie, že to jako je hrozná brzda potom pro lidi a pak, když se jako rozhodujou, že se jako ohlížej na 

to, co by si mysleli ty rodiče a to teda fakt. Jo, já jim jako říkám, co si myslím, když to chtěj vědět a někdy 

považuju za důležitý jim říct, jak to máme my doma a jak to cejtim já a vidím já, ale doufám, že si jednou 

najdou jako svojí vlastní cestu a taky bych jim prostě chtěla dát to nekritizování, když to budou dělat jinak, než 

to dělám já.  

T: Hm. A dokázala byste třeba nějak popsat ten výchovný model, který doma používáte?  

R: Já nevím, jak jako ho mám popsat. Jako… já nevím… no, jako jak řešíme konflikty nebo prostě…? 

T: No třeba, nebo i obecně ten přístup k tý výchově, že jo, tak jsou rodiče, který jsou takový ty 

autoritativní: „jak to řeknu, tak to prostě bude“, není žádný prostor pro diskuzi. 

R: Nevím, myslím si, že se normálně jako domlouváme na věcech, ptám se, co by chtěli, je nás docela hodně, 

takže leckdy je potřeba jako rozhodnout to, tak buď se rozhodne podle něčeho, co chtějí děti, nebo prostě, že 

jo, nebo prostě něco vymyslíme my. Jako tak leckdy taky řekneme, že pojedeme na kolo a jim se nechce, 

jenomže my víme, že jinak bysme tady seděli doma a za chvilku by nás to všechny jako štvalo. Takže 

rozhodneme, že jedeme na kolo. Ale pak se ptáme, jako kolik kilometrů pojedem a kam pojedem a kde 

zastavíme a snažíme se vymyslet něco, co by pro ně bylo atraktivní, aby se jim to jako líbilo, jo. Tak jako 

prostě ty společný věci se samozřejmě domlouvaj vždycky s nějakým kompromisem. A vybírají si věci, co 

budou dělat sami jako odpoledne, nebo nějaký kroužky, když chtěj nebo nechtěj, tak to jako diskutujem. 

Nevím, Verča třeba chtěla léta letoucí jezdit na koně, a jednak to nebylo v našich finančních možnostech a 

druhak to nebylo úplně v dosahu, já jsem neměla třeba k dispozici auto, no tak prostě holt na koně nechodila. 

A teďko prostě ty možnosti jsou, tak na koně chodit začala, ale je to tak, že se jim snažíme jako vysvětlovat, 

proč to jako je nebo není. Ale jsou i situace, kdy já křičím a prostě řeknu a tak to je, protože jsem to řekla, a je 

to prostě protože nemám čas třeba diskutovat a potřebuju, abychom už všichni odešli, nebo něco aby se jako 

událo, protože já vím, jakej je sled následujících věcí a tak, a pak nevím, myslím si že dlouho vysvětluju a 

dlouho vysvětluju a mám jako velkou trpělivost, ale když mi jako bouchnou saze, tak křičím a myslím si, že je 

to úplně v pořádku, jo, že si myslím, že matka normálně má mít emoce a že je děti mají vidět a že mají vidět, 

že mi něco jako přijde dobrý a že mi něco přijde špatný, podle čeho by se jako orientovaly, že jo. Ale určitě 



diskutujeme o tom, že něco jim přijde zase dobrý a mě ne a proč jako. Nevím, teď prostě mě jako překvapil 

Šíma, kterej hrozně řešil druhou světovou válku a v Děsivejch dějinách našel prostě nějakej příběh o tom, jak 

prostě se měli lidi zachovat v nějaký situaci prostě za války, někdo měl někoho prozradit, ale hrozilo mu 

zároveň něco, no a prostě nesl to do školy jako projekt a diskutoval o tom se spolužákama, a to mi jako přijde, 

že to by měli umět. Jakoby to je to, co já bych chtěla, aby oni uměli, aby byli jako svobodný s tou 

zodpovědností, aby si uměli říct: „tohle já udělám, protože mi to za to stojí a ty důsledky já jsem ochotnej si 

jako nést“, jo, a tak.  

T: Jo. A nějaký ty prohřešky těch dětí, nebo ty konflikty řešíte teda jak? Vy jste říkala, že křičíte… 

R: Křičím, když prostě fakt jako už mi dojdou všechny argumenty a trpělivost a tak jo, ale jinak se snažím to 

s nima jako prodiskutovat. Prohřešky, no jako… 

T: Jestli teda vůbec něco vidíte jako prohřešek u těch dětí, abych vám něco nepodsouvala. 

R: No tak vadí mi, vadí mi, když se třeba jako postrkujou tak, že to vypadá, že by si mohli ublížit, tak to se 

snažím jakoby tomu nějak zabránit, jo, byla bych mnohem radši, kdyby Verča místo koukání do stropu dělala 

něco do školy, jo, tak to říkám jo, prostě: „Neměla by sis radši vzít knížku?“, nebo: „Nechceš, pojď, uděláme 

něco spolu.“ A ona většinou nechce, no, tak já řeknu nějakej svůj jako názor, ale nehrotím, jo, zase na tohle 

jsem příliš jako laxní, než bych se stresovala tady každej večer s nějakým doháněním školy, jo. Nevím, mi moc 

konfliktů fakt jako neřešíme, no. Oni už si to i uměj docela dost řešit i jako mezi sebou, takže mě jako přijde, 

že jako když do toho nezasahuju, že to celkem rychle jako vyšumí. Nevím, já tím, že mám svoje věci, na který 

se potřebuju jako soustředit, jiný, než jsou oni, tak mi prostě přijde, že je moc nezatěžuju tady tím no. 

T: Hm, a jaký třeba máte názor na odměny a tresty ve výchově? 

R: Na odměny a tresty. No, my máme, to je takový pro mě jako diskutabilní, jak to vlastně jako je, myslím si, 

že výchova nemá stát jako na odměnách a trestech, že nemá stát jako na strachu a na tý touze se jako zalíbit, 

ale myslím si, že příčina a následek jsou leckdy jako to samý vlastně, že prostě: „když neuděláš to, na čem 

jsme se domluvili, tak holt nebudeš mít ten benefit, kterej by si jako rád“, a nepovažuju to vůbec jako za trest, 

jo. Je to prostě nedodržení nějakejch podmínek, no tak holt se nestane, to co prostě zase by bylo pro tebe jako 

příjemný, no a to si myslím, že jako není nějakej trest. Jako výhrůžky mi vaděj, násilí mi vadí, máme tady 

takovej motivační systém jako na domácí práce, protože to mi jako přijde, že je potřeba, aby se zapojili všichni, 

ale mluvíme jako o tom, že je potřeba, aby se zapojili všichni, mluvíme o tom, že prostě spravedlivý není 

všichni stejně, že prostě každej máme jiný schopnosti, jinou sílu a já nevím co, takže mají nějakej, nějakou 

tabulku domácích prací, který můžou doma dělat děti, jsou nějak bodově ohodnocený ty věci, oni si sami jako 

zapisujou to, co jako udělaj a každej podle věku má určitej objem jako bodů, přeneseně určitej objem tý práce, 

kterou mají jako za měsíc udělat, no a na to je navázaný kapesný a to je taková motivační jako věc a je to jako 

o tom, že když jako splněj všechno, tak dostanou plný jako kapesný, když nesplní, tak… 

T: Jako že máte stanovenou nějakou výši teda a ta se krátí, když teda… 

R: Jo, stejně jako máme stanovený, a to jsem hodně váhala, jak to udělat, ale tohle jsem omrkla u jedný 

kamarádky a přijde mi to jako funkční jo. Taky jsem ze začátku přemejšlela, jestli to není jako moc, dávat 

dětem doma body, na druhou stranu to je jedno, jak tomu říkáte, ňák je potřeba to jakoby ohodnotit a tím jako 

rozlišit. Oni jsou od sebe, že jo, dva a půl a tři a půl roku, takže mezi těma dvěma nejmladším a nejstarším je 

šest let a je úplnej nesmysl, aby dělali všichni stejně, že jo. 

T: No, jasně no.  

R: No, takže prostě kapesný mají podle věku a ty body mají taky podle věku a je to takovej jako převod, že já 

nevím, jsem to nějak počítala, že jako bod je dvě koruny, nebo něco takovýho, že já dospělej si to umím jako 

přepočítat, takže prostě, já nevím, Jonášovi stačí, když za měsíc, nebo když každej den udělá jako nějakou 

práci třeba za tři body, což ale u nás je třeba: vyklidit příbory z myčky, srovnat boty v botníku a připravit nám 

lžíce, když večeříme. Jo, to jsou vlastně úplně povinnosti, který tomu malýmu šestiletýmu jako stačej a to si 

myslím, že by zvládl i víc, jo. Ale na každej den mi to jako přijde v pohodě. Pro velký děti stačí když: vykliděj 

celou myčku, nebo zajdou pro mlíko do mlíkomatu, nebo pak jsou nějaký takový jako, pošlu je na nákup, tak 

to je taky nějaká domácí práce, kterou se domluvíme, jak ohodnotíme, jo, ale je to v podstatě jako jedna taková 

práce, co jim zabere deset minut třeba, jo, nějak si myslím, že je nepřetěžujem. A to kapesný je taky navázaný 

podle věku. Teď to máme zrovna tak, že za každej rok je jako 10 korun, takže malej má 60 korun kapesnýho a 

velkej má 120 korun kapesnýho a co si s ním dělaj, to neřeším.  

T: A to je jako týdně nebo měsíčně? 

R: Měsíčně. Jako co potřebujou, dostanou, když potřebujou koupit něco, co jako chtěj, tak se na tom 

domlouváme a když to jako mě nepřijde nějaký jako blbý, tak to samozřejmě jako dostanou a můžou si na něco 

šetřit. Verča ta jako neváhá vzít kapesný a jít ho jako projíst do cukrárny a co prostě. 

T: Shodnete se v těch otázkách výchovy i s vaším manželem? Máte to oba dva stejně, nebo je něco, v čem 

třeba spolu úplně nesouhlasíte, nebo v čem se rozcházíte?  

R: Myslím, že to máme jako vydiskutovaný dobře a že to máme jako stejně. Jo, že když něco se nám jako 

nezdá, tak umíme o tom jakoby mluvit a na něčem se jako shodnout, myslím, že jsme jako jednotný v tomhle 

tom.  



T: Takže i ten přístup k těm dětem je stejný u vás u obou. 

R: Já jsem asi více jako benevolentní, nechávám věcem víc jako volnýho průběhu a můj muž má pocit, že by 

měly věci někam jako směřovat a že je potřeba ty děti jako více vést. 

T: Hm, hm. 

R: Jo, jako sleduje, jestli by náhodu neměly více sportovat, třeba, jo, že jako hledí na takovýhle věci. Ale 

většinou to není schopen moc jako dotáhnout, takže vyhrává (smích) benevolentní přístup.  

T: I tak jako, i když se snaží. (smích) 

R: (Smích) 

T: A měla jste třeba, než se vám ty děti narodily, nějakou představu o tom, jak budete svoje děti 

vychovávat, až nějaký budete mít, nebo… 

R: (smích) Ne, neměla.  

T: Vůbec jste nad tím, než se děti narodily, nepřemýšlela? 

R: Ani ne no. 

T: A třeba v průběhu jakoby, tím, jak jste měla první dítě, pak další, měnily se nějak ty vaše představy 

o výchově, nebo ty výchovný postupy s těma přibývajícíma dětma?  

R: No, myslím, že ne no. Jako možná že mi trošku jako otupily hrany, jako že nějaký moje představy o tom, 

co budeme dělat, se leckdy fakt jako rozplynou, protože oni třeba nechtěj. Nebo jako, nebo nevím, nebo já 

jsem třeba měla tendence vymýšlet něco, co bylo vlastně náročnějšího, než šlo stihnout, a to jako jsem se už 

naučila, tohle to, jako kolik jsou ty časový dotace na jednotlivý věci, to člověk získá zkušeností. Ale já fakt 

nemám představu, ani co by měli bejt, ani jako, já bych jenom chtěla, aby byly jako spokojený, aby byly 

spokojený s tím, co si vybraly, aby byly schopný ty věci nějakým způsobem dotahovat, aspoň prostě trošku 

nebo aby uměly si s tím nějak jako poradit a co by mi jako hodně vadilo, kdyby lhaly, podváděly prostě a dělaly 

takovýhle jako křivárny, to by mi vadilo. Ale když to nedělají jako, tak myslím, že ať si dělaj co jako, co uznají 

za vhodný, no.  

T: Hm, a myslíte, že se nějak liší ten váš přístup k té holčičce a k těm klukům, nebo myslíte, že to máte 

u všech stejně. 

R: Já si myslím, že to mám u všech stejně, no. 

T: Že neděláte jako rozdíly.  

R: Myslím si, že nedělám rozdíly, ale nevím, jak to máte vy, ale mě se jako narodily dva typy dětí, bez ohledu 

na to, jestli to jsou chlapečci nebo holčičky, jako ale bohužel to takhle jako rozdělený je, tak to možná vyzní 

blbě, ale ty chlapečci jsou jako, já jim mnohem víc rozumím, jo, jsou mi podobnější, takže se mi s nima líp 

komunikuje, ta holčička je jako jinej živočišnej druh trošičku pro mě a je to jako s ní jako o větší diskuzi jako 

o tom, co si jako obě dvě představujem a ono většinou jako dojdeme ke stejnýmu, ale je to s ní jako, je to s ní 

vlastě složitější, mám pocit, že ona mi nic nedá zadarmo, kdežto jako chlapečci jsou vděční za to, když něco 

jakoby je.  

T: Hm, hm. 

R: Ale neřekla bych, že je to proto, že ona je holka a oni jsou kluci, jo. 

T: Tím pohlavím jako. 

R: Prostě jako některej typ lidí je vám bližší a některej, s některým máte více práce vyjít, tak já to mám bohužel 

zrovna takhle rozdělený, že mám větší práci vyjít s tou holčičkou.  

T: Hm, hm, tak tady to já ještě nedokážu odhadnout, Sebík, ten je ještě malej.  

R: Jo, ale jako vím to o ní, vím to o sobě, a ona podvědomě jako, umí mě mnohem líp vytočit, ona prostě přesně 

ví, kam šťournout jako, aby to nastartovala… 

T: Jo, aby se trefila… 

R: … jo a trefí se jako úplně na poprvé, takže já to jako musím mít v sobě jako docela zpracovaný, že to, jak 

ona mě jako vytáčí, jako daleko víc, než vlastně kluci, tak že, jako já vím, že ona je jako malý dítě a že jako já 

jsem tady od toho, abych jí podpořila, abych jí jako ochránila a ne proto, abych s ní bojovala, a je to potřeba si 

to hodně připomínat u ní. 

T: Jo, hm. (krátká pauza) No a vy už jste trošku i zmínila ty hračky, že jakoby ten nejstarší, že měl ty 

autíčka a tak, prostě ty typicky klučičí hračky, pak ty mladší dva že už měli jako na výběr. Jaký byste 

řekla teďko, že mají hračky, nebo jestli teda vůbec… 

R: Jako s čím si hrajou, co dělaj? 

T: No, no, no.  

R: Kluci mají úplně jednoznačně lego. Prostě stavěj, to jsou schopný vlastě i přes ten šestiletej rozdíl úplně 

jako v pohodě najít společnou řeč a jako dělat něco společně a docela fakt rádi. Takže něco stavěj, nebo bojujou, 

nebo já nevím, něco prostě dělaj s legem a maj ho prostě už hromady za ty roky, takže můžou stavět docela i 

velký věci a pořád je něco rozestavěnýho, o co se zakopává v pokojíčku. Šíma začal číst konečně pořádně, 

takže jako čte si nějaký ábíčko má předplacený a chodí si do knihovny půjčovat nějaký právě jako Děsivý 

dějiny a Děsivou vědu a já nevím co, takovýhle, hrozně ho zajímají teďko fyzikové a astronomie a tak jako se 

hlásí i do takovejch projektů ve škole, takže to si k tomu půjčuje nějaký knížky nebo si něco třeba hledá na 



internetu a Jonáš ten občas ještě vytáhne nějaký takový, že se převlíká za nějaký kovboje a něco prostě, ale tak 

taky musí k tomu mít nějakýho parťáka většinou, ještě vytahuje nějaký takový ty příšery, gormity a takovýhle 

věci. Verča, ta těďko zase jako jak začala chodit na ty koně, tak je, chvíli mi přišlo, že úplně jako najednou se 

stylizuje do role nějakýho puberťáka, co si s žádnejma hračkama už jako hrát nebude. Má v pokojíčku hroznej 

nepořádek, takovej jako pubertální prostě bordel, špinavý ponožky, spodní prádlo, tak to se snažím jako 

eliminovat jenom do tý doby, nebo jenom do tý míry, aby to jako nevadilo těm klukům, který s ní sdílej nějak 

ten společnej prostor, ale neuklízím jí tam.  

T: Jo. 

R: Má tam jako bednu s plyšákama, do tý bych řekla, že už skoro nesáhnou, ale nenechají si jí moc jako probrat, 

že bych něco z toho někomu věnovala nebo tak, tak to teď nechávám bejt. Má nějaký taky lego holčičí, který 

moc nevyužívá, ale teďko vzala zase na milost ty koníčky, jo že prostě vytáhla figurky koníčků, postavila jim 

ohrádky, no je jí deset jako jo, tak je to, že už je to trošku trapný, že si hraje ona, protože je hustá, ne. Jo, nebo 

plete náramky z gumiček, nebo kreslí nebo něco takovýho dělá, no.  

T: Jo, a tyhle hračky, nebo to, čím se ty děti zabývají, to jim kupujete vy, to jsou hračky, který dostaly 

od vás, nebo jim třeba ještě někdo jinej kupuje hračky kromě vás? 

R: No, kupujou jim, kupuje jim rodina hračky. Když mají nějaký narozeniny nebo prostě jsou Vánoce, ale ptají 

se většinou mě, co jim mají koupit.  

T: Jo, že je to po poradě předchozí. 

R: No, nebo jako když je znají dobře, některý prarodiče je znají líp, než ty jiný, takže prostě, když je znají, tak 

vědí, co jim mají koupit, a většinou se fakt u nás pro kluky nakupuje lego a Verča už chce oblečení, už hračky 

nechce. 

T: Jo, a dědí třeba po sobě i ty hračky některý, třeba ty mladší děti?  

R: No, oni vlastně je mají volně k dispozici furt v tom pokojíčku všechny.  

T: Jo, že vlastně pořád zůstávaj teda. 

R: No, jako já se to snažím vždycky natřídit do nějakých beden tak, aby bylo jasný, že v jedný bedně jsou 

autíčka a v druhý zvířátka, jo, ale teď jsem něco jako probrala, občas vyrobím z nějakých zvířátek nějakou 

pomůcku a nikdo si toho nevšimne a jako myslím si, že mají spíš víc hraček, než potřebujou.  

T: A říkala jste, že teda ten nejmladší, že měl k dispozici i panenky, nebo tak, stejně tak ta Verča, že 

měla ty autíčka, tak to bylo takový, že jako cíleně jste třeba koupili tu genderově nestereotypní hračku, 

nebo že spíš to bylo, že jakoby to zdědili, nebo že to tam bylo po tom starším sourozenci jako k dispozici 

i tomu mladšímu? 

R: Hm, jako spíš to zdědili, nebo jako spíš to je k dispozici, protože, ale jako oni si nikdy kluci žádnou panenku 

nepřáli, jo. Jako vím, že si kdysi Šíma přál jako mláďátka zvířátek, tak to jsme v tom jednu dobu jako frčeli, 

že jsme nakupovali různý malý opičky a pejsky a tak, jako tak to, ale to mi přijde taková jako dost neutrální 

věc, ale jinak si ňák nikdy nepřáli nic jako vlastně nestandartního. Jo, Verča má meč, to má, to chtěla, protože 

to kluci měli, že jo, ale oni nechtěli panenku, protože ona je má. 

T: Hm. 

R: Jo ještě, to jo, Šíma třeba si s ní taky hrál, že ona třeba jako je zase docela dobrá manipulátorka, jo, jak jsou 

dva kluci, tak ona se k nim přidává, když si s nima chce hrát, tak s nima prostě dělá to lego, ale když on si chtěl 

s ní hrát, tak ona mu úplně v pohodě jako vtlačila nějakýho Kena a koupali spolu barbíny, takže jako jo, koupali 

barbíny, to si pamatuju, to jsme se jako u toho docela nasmáli, jak myli barbínám hlavy a tak, jako že to bylo 

príma.  

T: Jo, a už jsme se teda bavily, nebo víme, že v tý školce teda nejsou až tak úplně nějaký hračky nebo to 

dopoledne vůbec ne. Bylo třeba i to pro vás důležitý, nebo nehrálo to pro vás nějakou roli při tom výběru 

té školky, jako že tam ty děti nemají žádný hračky? Jako třeba já hodně na to narážím, když se mě 

někdo ptá, jako čím je jiná ta Montessori školka, tak třeba říkám: „No, třeba tam vůbec jako nemaj 

takový ty klasický hračky ty děti.“, no a každej: „Ježiš a proč, to je hrozná škoda!“ 

R: „to je škoda, vždyť oni si tak rádi hrajou!“ 

T: No, no. Tak jako bylo to pro vás důležitý, jestli tam mají hračky nebo nemají hračky?  

R: Bylo to pro mě důležitý a jako myslím si, že je to o postoji, co od té školky chcete, jo. Jako já je tam nedávám 

hlídat, jako hlídat si je umím sama, jo. Nebo prostě jako to by tam, no nemuseli chodit, určitě ty starší nemuseli 

chodit do žádný školky, já jsem byla pořád na mateřský, deset let, že jo. Jako já jsem je tam chtěla dát proto, 

aby se naučily něco, co je jako nenaučím já doma. 

T: Jo, takže to nebylo jako tak, že to, že by ta školka neměla klasický hračky, by bylo mínus, spíš pro 

vás to bylo plus s tím, že se tam jako něco učej. 

R: Spíš plus, no určitě.  

T: A dokázala byste třeba popsat, co ty hračky, nebo hračky, nebudu říkat hračky, ty pomůcky v tý 

školce, který jsou dětem nabízený, co se na nich ty děti učí, nebo co ty hračky rozvíjí? 

R: Ty, co jsou v Montessori školce, co rozvijí?  

T: Ty co jsou v Montessori školce, s kterýma ty vaše děti přicházely do styku. 



R: Tak podle toho, co si vybraly, tak to to rozvíjelo. Ale každopádně Montessori pomůcky rozvíjí to, že děti 

třeba od těch tří let se umí postarat o svoje jídlo, že se umí nějakým způsobem postarat o sebe, tak to je podle 

mýho základ. Asi se to jakoby naučej všude, ale prostě trénink praktickýho života, aby se děti uměly oblíct, 

aby se uměly, aby si uměly umýt ruce, aby si uměly namazat chleba ke svačince, aby si uměly prostě ukrojit 

něco, aby si uměly donést pití ke stolu, aby uměly zasunout židli po sobě, úplně takový jako obyčejný věci, a 

to si myslím, že je skvělej, cílenej nácvik v Montessori. No a pak samozřejmě jako, když mají chuť se naučit 

číst a psát, tak je to k tomu prostě, že jo, připravený, když mají zájem, jako že děti mají zájem, moje děti 

fascinovalo od mala nějaký jako vesmír a lidský tělo a tak jsou tam na to skvělý pomůcky. Na počítání, jako 

Jonáš od malička miluje čísla jo a prostě má to rád, rád počítá, no tak pro něho je tam prostě spousta věcí. A 

vlastně já jsem neměla ani jedno dítě, který by odcházelo jako čtoucí a píšící jako ze školky, ale Jonáš jo. Jonáš 

teda nepíše psace, píše tiskace, ale napíše to, co chce, a hrozně jako mu to dodalo sebevědomí. Přečte tiskací 

písmenka taky, co potřebuje, není nějakej jako, neřekla bych, že je čtenář jako s porozuměním, ale prostě 

ovládá tady ty základní dovednosti a je na to prostě pyšnej, jo, je pyšnej na to, že umí sečíst nějaký čísla a že 

si umí něco zapsat, že se umí podepsat, to určitě natrénoval na pomůckách. A jako vidím ho, že jako na tom 

pracuje, že jako sám to, pro ně to je, že jo, hmatatelnej důkaz, že jsou v něčem jako úspěšný. Jo, určitě mě to 

přijde, že se naučej na tom prostě všechno, co chtěj, co potřebujou. 

T: Hm. A řekla byste, že bylo něco, říkáte, že teda Jonáš, že rád počítá, tak asi si vybírá takový ty 

pomůcky na počítání, a myslíte si, že i ty dvě starší děti měly něco, s čím pracovaly, nějakou tu oblast, 

kam směřovaly, s čím třeba si víc jako v uvozovkách hrály nebo pracovaly?  

R: Jako Šíma byl jasně takovej vědeckej typ od malička, prostě ho jako fakt zajímal ten vesmír a pořád jsme 

to museli řešit, jak to vlastně, jako jak to běží, jak to funguje, že ho strašně zajímalo, jak věci fungujou a to si 

myslím, že má jako do teďka, jo, a baví ho různý fyzikální měření a načítá si takovýhle věci a baví ho to. Verča 

je prostě sociální prostě, ta se v sociálních vztazích orientuje, jak ryba ve vodě. Okamžitě jako přijde na to, co 

lidi chtějí slyšet, okamžitě se umí skamarádit, nemá vůbec problém jako mluvit na veřejnosti, umí zorganizovat 

věci a to dělala prostě od mala. No a Jonáš je přesně takovejhle, že jako po malejch krůčkách, je takovej jako 

nesmělej, ale zároveň jako dokáže velký věci, jo, že vlastně se sám teda naučil psát a číst a je na to teda jako 

pyšnej.  

T: Hm. No, tak jo, to je asi všechno. Jenom mě možná ještě napadlo, jak jste říkala, že ta Verča s tím 

Jonášem, jste říkala, že koupali ty panenky? 

R: Se Šímou, s tím nejstarším.  

T: A vy jste říkala, že jako jste se tomu hrozně smáli, tak jako s manželem jste myslela jako… 

R: Jako že nám to přišlo hrozně jako zábavný, ale ne proto, že koupali panenky, ale proto, že ona ho tak 

zmanipulovala, protože jeho by to ani nenapadlo jako prostě, jako vzít si do vany panenku, ale prostě jako ona: 

„Tak chceš si hrát se mnou? Tak já tady mám prostě panenky a teď jim budeme mejt hlavy a budeme je 

oblíkat.“, no tak on myl hlavy a oblíkal jako jo, ale to je její umění, jako to zorganizovat, to nás jako bavilo, 

protože ona proti němu je jako tintítko. Ona jako je, oni jí přerostou, to bude jako, že jo, Jonáš je ještě pořád 

jako mladší, ale Šíma má skoro metr šedesát, že jo, jsou o dva a půl roku a ona má asi dvacet kilo jo, ona je 

prostě taková nitě. Takže to mi jako přišlo vždycky srandovní, jak ona s ním uměla zacvičit jako, tak aniž by 

mu to vadilo jo, že ona si ho umí tak jako dovést tam, kam jako ho chce dostat. Jako uměla to už jako malá. 

Takže to nás jako bavilo. 

T: Jo, jo, jo. 

R: Ne že bychom se posmívali tomu, že mejou panenky.  

T: Ne, tak já jsem to tak nemyslela, že jako byste se posmívali… 

R: Že nám to jako přišlo, že nám to přišlo jako vtipný, on, pirát, jako prostě, myje Kenovi hlavu, protože prostě 

Verča by si s ním jinak nehrála. A on si s ní fakt chtěl hrát. 

T: Jo, to já jsem jako nepochopila tak, že byste se jako posmívali, ale tak že jste říkala, že jste se tomu 

smáli, tak jsem neporozuměla jako jestli s manželem, nebo s babičkou? 

R: Jo, jo, jo, s manželem, že nás to tak, já řeším, že jo, věci ohledně dětí, co se děje doma, jako s manželem, 

takže prostě jako jenom, že když si tady doma sdílíme něco, jasně že máme jako věci, že nás rozesmějou, že 

udělají jako něco, co nám přijde jako fakt vtipný, no takže tohle byla fakt jedna z věcí, že nám přišlo jako fakt 

vtipný, že prostě jako Verča udělá takovou jako akci a on se vůbec nad tím nepozastavil, bylo to super jako. 

T: Jo, takže určitě třeba manželovi nevadí, když ten kluk si hraje s panenkama s tou ségrou, s tím jako 

nemá problém. 

R: Ne to vůbec, to jako vůbec neřešíme, to ne.  

T: No tak jo, tak já myslím, že to je asi všechno. 

(krátká pauza) 

R: No, víte, co si ještě jako jenom říkám, když se říká, že kluci mají nestandartní genderový volby jo, tak 

prostě… Tohle má teď Verča, že mají ve třídě chlapečka, kterej má dlouhý vlasy, nosí čelenky, občas má 

nalakovaný nehty, nosí sukně, a tak dál jo jako.  

T: Hm.  



R: Jenomže to je tak, že jako rodiče ho nechaj, to mi jako přijde docela v pohodě, ale smějou se tomu děti. Jo, 

protože to už jako fakt je trošku jako vlastně, jakože moc. Jako že on i jako vypráví, že by chtěl bejt jako holka, 

jo, a pak si myslím ale, že je potřeba už s tím jako pracovat i s těma dětma: „Jo, to se může stát, takový lidi 

jsou, že se naroděj v těle, který necítí, že by bylo to pravý, že jako mi to máme, to si ani neumíš představit.“, 

nebo že se mu můžou líbit jako klukovi kluci. A to si myslím, že jako je potřeba, aby se ty děti jako dozvěděly, 

že něco takovýho jako je. Ale že, myslím si, že i když to ty dospělý jako nechaj bejt, že tu nepříjemnou, místy 

až trošku šikanózní jako komunikaci s tím dítětem zajistěj ty děti samy.  

T: A ty dospělý, to myslíte jako doma rodiče, nebo i ve škole? 

R: I ve škole, ve škole samozřejmě se často řeší, že něco, jsou nějaký konflikty mezi dětma a jako považuju to 

za hodně důležitý, že se s tím pracuje, protože děti mají mezi sebou pořád něco, že jo, takže, že se jim k tomu 

něco jako řekne a vím, že tadyhle s tím chlapečkem, že to se jako probíralo, no tak to tak má prostě, jo. Ale je 

teda pravda, že já jako dospělej to vidím tak, že oni i doma to maj tak jako nestandardně rozdělený, jako že 

tatínek je ten, sice fousatej, ale ten, kdo byl doma s dětma na mateřský a je takovej jako jemnější typ a je to 

ten, kdo se dává do řeči s maminkama a když si jako postaví lidově řečeno putnu, tak ho máte problém jako 

přerušit jo, a maminka je ta, kdo doma jako velí a říká prostě a vydělává ty peníze. Takže jako je to otázka, jak 

moc on to má jakoby že v tom má zmatek, nebo nakolik třeba jednou z takovýhleho dítěte bude třeba 

transsexuál. Já si to jako vůbec jako nedovedu představit a vůbec nevím, jestli jako v deseti letech už to jako 

jde poznat, nebo nejde poznat, jenom vím, že děti to samy jako řešej: „Mami, on je fakt divnej prostě jako jo. 

To snad není možný, je to kluk a nosí prostě sukni.“, jako nikoho nezarazej už dneska, bych řekla, dlouhý 

vlasy, jo. Ale prostě jako, že si vezme růžovou čelenku nebo nalakuje na červeno nehty, jako je zarazí.  

T: Hm, nevím no, nedokážu říct. I když těm dětem nebude doma vyloženě postrkováno jako mužský a 

ženský, tak stejně ty děti v tom kolektivu… Jako já si nemyslím, že jako Montessori je úplně jako 

genderově neutrální, protože ty učitelky tak přišly prostě s něčím, že jo, něco si nesou z rodiny prostě… 

R: Nic není genderově neutrální, že jo. Jenom učitelka je ženská, tak prostě už to, no. 

T: …takže jako si myslím, nemaluju si prostě na růžovo, že Montessori by byla záruka toho, že to dítě 

bude vyrůstat v nějaký genderový neutralitě. 

R: To určitě ne. Já jsem mluvila o tom, že pomůcky jsou genderově neutrální, minimálně, no já myslím, že 

jako vůbec, obecně, že jsou genderově neutrální. Že můžete, když jako vidíte, že se kluci zajímají o auta, že 

můžete nabídnout pomůcku prostě, kde v jazyku opravdu pojmenovávaj ty jednotlivý jako typy aut a je možný, 

že si to kluci budou brát víc než holky jo, nebo když uděláte pomůcku s koníčkama, že si jí budou brát víc 

holky než kluci. Jako skoro bych řekla, že k tomu dojde, je to takovej můj jako předpoklad. Proč to je, já nevím, 

ale proč neuspokojit jejich jako touhu, nebo potřebu nebo já nevím, jo, ale pomůcky si myslím, že to je 

v pohodě. I si myslím, že se s tím jako hezky pracuje, jo, jako tady s tím klukem, to je opravdu jako tak, že to 

zarazí i mě, když ho jako vidím a on má tu sukni. Je mu deset, jo! To jako už málokterej kluk už tohle to dává 

jako.  

T: Hm, já chápu, že to těm dětem připadá divný. Já jsem to nemyslela tak, že vy myslíte, že ta Montessori 

pedagogika je genderově neutrální, ale já jsem takhle diskutovala s kamarádkou o tom, že Montessori 

školka je genderově neutrální jako ve všem, v přístupu těch učitelek a tak a já jsem jí tvrdila, že si 

myslím, že to tak ale není prostě jako.  

R: Jako, vždyť přece ten lidskej faktor, co vy víte, co ta učitelka má… 

T: No, no, já jsem jí říkala, že přeci Montessori není záruka toho, že to bude prostě genderově neutrální 

nebo tak, jako nevím no… 

R: Jako mezi náma prostě, jako o co vlastně teda jde jo jako? Každej z nás si řeší něco v životě a tím ovlivňuje 

to svoje okolí, jo. Jako jak já mám zabránit tomu, že prostě, já nevím, zrovna učitelka mýho dítěte si doma řeší 

nějaký domácí násilí, jak já na tohle přijdu? A že se to přenese někam, to je jako téměř jistý, že jo, že prostě 

něco takovýho ona někde vyšle a ty děti to někde chytnou, jo. Na tohle já teda věřím, tadyhle na to, že aniž 

byste tyhle věci musela říkat, že je jako cejtit, že jsou věci cejtit. Vím, že prostě některý učitelky, já nevím, teď 

budu dávat takový jako anonymní příklady: jedna učitelka prostě je vážně nemocná ve škole, jo, to by bylo 

sakra divný, kdyby její postoj k tomu, jak ona vnímá nemoc, nebo jak to řeší, se někam nepromítnul, jo. Některý 

učitelky jsou rozvedený, jsou bez partnera, já nevím, mají svoje vlastní výchovný problémy se svejma 

vlastníma dětma, že jo. Každej si řešíme jako něco a já si prostě myslím, že důležitý je, že ty děti, že není vůbec 

problém, že se s tím jako potkaj, že naopak jako čím víc jako růzností, který se naučej, že všechno není potřeba 

jako: „tohle není dobrý a tohle není špatný“, že to může bejt tak, jak ony to cejtěj, a ten to může vidět tak, a ten 

to může vidět jinak, a: „tohle je na tom dobrý a tohle je na tom špatný“, a: „Fakt? Mě to přijde obráceně.“, jo 

jako tohle mi přijde, že je důležitý. Jako naše babička je jako jasně genderově rozdělená, ona peče ty buchty a 

děda leží na tom gauči, jo, nebo prostě, jo, rozumíte mi? Já to ale nepovažuju za špatný. 

T: No jasně. No je fakt, tady u toho chlapečka, je to o tom, jak se to těm dětem vysvětlí, že jo, je to jako, 

já to chápu, že jim to připadá divný, i když… 

R: No, ale co vy víte. Taky se jenom domníváte na základě svých zkušeností, vědomostí, znalostí, nebo nevím, 

něco jste si přečetla, tak si říkáte: „aha, tak to by mohlo bejt ono“. Nevíte nic, že jo. A to dítě po vás něco jako 



chce slyšet a vy mu to řeknete a ono tomu jako věří. A kde máte jistotu, že jste mu to řekla jako správně. Ale 

to máte ve většině věcí. To byste se z toho zbláznila, že jo, to jako… 

T: To jako jo, takhle nad tím jako přemýšlet… 

R: Když to postavíte jako takhle, tak to byste nevypustila slovo, protože každý slovo nese jako nějakou 

informaci, jo. To není jenom o ženských a mužských rolích, to je o postoji k celýmu tomu systému, že jo, je to 

o hodnotách. Jako někomu to funguje, někomu to nefunguje, je to potřeba vidět, jak to funguje mě, jako každej 

si to musí pro sebe jako nějak vyzkoušet. Já myslím, že fakt jako nejdůležitější: nedat jim ten strach věci 

zkoušet. „Nevyhovuje mi to? Tak jako něco jinýho a jako je to jedno. Tak jako jsem to dělal, teď to nedělám a 

co je vám do toho?“, prostě jo, nebo, rozumíte mi. Prostě ta svoboda, že můžu zkusit všechno a najít si, co mě 

vyhovuje, co mě funguje. A to co mě funguje, ale vůbec nemusí být pravda, ani správný, ani nic, jo, jenom to 

mě funguje a já se v tom teď zrovna cejtim dobře. Ale já jsem třeba zrovna v tohle jako extrém, jo, že za rok 

mi to prostě třeba už nevyhovuje a já jsem jako schopná to přeskládat tak, aby mi to vyhovovalo. Samozřejmě 

už dneska musím brát ohledy na to, co se jakoby kolem mě děje, a ten vývoj většinou není jako skokovej, a 

nemám v sobě tu obavu jako říct: „Tak já už si to ale nemyslím. Už jsem zase ušla zase nějakou cestu a už to 

mám jako jinak.“ A to bych jako ráda, aby ty děti měly, jo.  

T: Jo. 

R: To není jako že: „My děláme tohle a oni dělaj tohle a tohle je dobrý a tamto není dobrý.“ 

T: „A takhle to teď budeme dělat celej život.“ 

R: „A takhle to teď budeme dělat pořád, protože teď jsme to jakoby vyzkoušeli a nějak to jako šlo.“ 

T: No. 

R: No, tak není moc jako se čeho chytit co, já mám, to je pro mě velký téma jako vyvažování věcí tak, aby byly 

jako v rovnováze. Jenom to dá strašnou jako práci jako najít ty rovnovážný, ty věci, který můžete dát na ty 

misky vah. A já to dělám už jako podvědomě, že jo, takže já jsem nedůslednej rodič, prostě jo, asi by to dětem 

jako pomohlo, ze začátku určitě to je pro ně jednodušší, když je to takhle přehledný. Ale jednou ty věci takhle 

prostě jsou a jednou tak nejsou. Jednou se na mě dostane a jsem jako spokojenej, jednou se na mě nedostane a 

jsem jako frustrovanej, musím to nějak jako zpracovat jo. 

T: Hm. 

R: Je to těžký no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozhovor s respondentkou Zdenou 
T: Ten rozhovor je rozdělený do takových pěti okruhů. Ale spíš bych byla ráda, kdybys povídala ty, a já 

se tě třeba pak doptám na něco, co v tom vyprávění třeba nezmíníš. Takže první okruh jsou aspekty, 

podle čeho jste volili tu školku, druhý jak jste spokojeni, pak několik otázek k tomu, jak to funguje ve 

vaší rodině, jaké máte výchovné postupy, a poslední okruh je věnován hračkám, protože ty považuji za 

hodně důležité v tom dětském období, i v té školce. Že někdo si třeba i vybírá školku podle toho, jaké 

tam mají hračky… 

R: Fakt jo? 

T: No, myslím, že pro někoho je to docela důležitý, že právě i třeba tu Montessori školku vybírají někteří 

rodiče právě proto, že tam nejsou žádné hračky a tak.  

R: Hm. 

T: Tak můžeme začít?  

R: Můžem no. 

T: Tak mohla by si mi říct něco o té školce, do které Táďa chodí?  

R: No tak je to klasická státní školka, máme jí tady blízko, což pro nás bylo důležitý. Bylo pro mě důležitý i 

to, aby se stýkal s dětma, se kterýma se tady běžně stýká na hřišti, aby jako se tady tvořila nějaká ta komunitka. 

Protože my jsme se odtud měli stěhovat pryč, my jsme tady sháněli to bydlení, a právě že jsme si říkali: „Až 

ten Táďa půjde do školy, tak že bysme už mohli být někde jinde“, protože jsme nevěděli, jak rychle to tady 

seženem, ale právě já jsem říkala, že si myslím, že v dnešní době, jak jsou na sebe ty děti zlý, tak v tý první 

třídě, že by ho mezi sebe třeba ani nepřijaly, tak že budu ráda, když tady s těma dětma z tý školky se pak 

přesune i do tý první třídy, tak to je pro mě hodně důležitý.  

T: Hm. 

R: Protože už teďko v tý školce se tam začínají tvořit takový skupinky, jako že už opravdu nějaká možná i 

šikana tam by mohla jakoby začínat, kdyby fakt to někdo zkoumal, takže tady to je fakt pro mě hodně důležitý, 

že ten Táďa půjde s dětma, který zná, i se tady s nima potkává, takže to přátelství se prohlubuje tak nějak 

jakoby víc. Ale zase možná je to blbý na druhou stranu, že ty děti potom jsou zvyklý na sebe a už jakoby, no… 

T: Nepřijmou nikoho dalšího. 

R: No, že se neodváží jakoby s jinýma dětma. Tady s těma se potká na hřišti a hned tam jako šílej, potom se 

potká někde na cizím hřišti a okukuje ty děti. Víš, jako že možná si je až moc jistej, tak to je možná nevýhoda, 

když nad tím takhle přemýšlím, ale tady to bylo pro mě hodně důležitý. Navíc tady ta školka, ten starosta 

docela jakoby se tady o to stará, myslím si, že i jako ta zástupkyně, která tý školce velí, protože ředitelka velí 

základní škole a ona se stará o tu mateřskou školu, takže je dobrá. Ona tu školku si hodně, jakoby rodiče jí 

chválili, a my jsme byli hrozně spokojení v tom prvním ročníčku, ale teďko je to takový horší, že tam se ty 

učitelky střídaj, protože oni tam na ně maj hrozný nároky údajně, že nesmí chybět ani jednou za rok vůbec, že 

nesmíš třeba ani jít k zubaři, nic… 

T: Jako ty učitelky jo?  

R: No. Musí mít stoprocentní docházku. Takže když ty učitelky potom začínaj jakoby onemocnět na podzim, 

tak tam choděj třeba nachcípaný do poslední chvíle, než jako můžou, no a potom právě prosej maminky na 

mateřský, aby si ty děti braly domu, aby jich tam měly míň, takže Tadeáš je na tom bytej, že on prostě vypadává 

z kolektivu kvůli tomu, že já jsem na mateřský. Že ony toho jakoby zneužívaj, ony jako hrozně prosej a 

tohlencto, tak jim jako řekneš, že jo, neřekneš jim: „dobrý, já jsem doma, nechte si ho tady do pěti“, to jako 

zase ne, ale tak on prostě potom, teďka mi třeba řekly, že má rýmu, ať si ho vezmu domu a pak jsem zjistila, 

že tam zlobí s nějakou holčičkou hrozně a přitom žádnou rýmu neměl, že jo. 

T: Aha, že pro ně jako bylo jednodušší ti ho dát domu, než to nějak vyřešit mezi nima… 

R: No, ony už to řešily. On Táďa měl takový období, že docela hodně zlobil, takže to řešily se mnou. Pak mi 

řekly, že tam ubližuje nějakým dětem, přitom on se takhle vůbec nechová, jo, tak se mě to docela dotklo, proč 

on je jakoby hubovanej, když takovej vůbec není. Tak jsem fakt byla naštvaná a říkám: „Můžete mi říct, která 

maminka si jako stěžuje, že bych si to s ní nějak vyřešila?“, „No, to se na mě nezlobte, ale to vám říct nemůžu.“, 

a říkám: „Tak a už to od vás nechci nikdy slyšet, mě to prostě nezajímá. Pokavad nejste konkrétní, tak já už to 

fakt nechci vůbec řešit.“ Tak to je takový jako těžký. A teďko prostě to, v tom prvním ročníku s nima hodně 

dělaly, tam právě byla učitelka, která tam byla asi šest let, s těma dětma to fakt uměla, jenomže neměla potřebný 

vzdělání, takže jí prostě odsunuli, tady v tom ročníku už prostě odešla. 

T: Hm. 

R: Že jí chybělo nějaký to pedagogický minimum nebo co, ale byla fakt super jako. To teda kam se za ní hrabou 

ty, co to pedagogický minimum maj, tak tady ta byla fakt fajn a s těma dětma hodně pracovala. Ten Táďa 

chodil nadšenej, s nějakýma básničkama, říkankama. Teďko nedá dohromady jedinou písničku, jedinou 

básničku, nic, furt si nosí domu miliardu obrázků, takže my jsme s těma maminkama vydedukovaly, že oni 

prostě jakoby když se jim nechtěj věnovat, tak si prostě sednou ke stolu a malujou, že jo. Takže tady to mi 

teďko trošku jako vadí, no. Ale jinak v rámci možností jsem asi docela spokojená, načež jsem zjistila, že to 

mám z doslechu, že když nechtěj něco dělat, tak nemusej, což se mi moc jako nelíbí, protože my jsme jakoby 



docela, nebo já se snažím ty děti vést ke sportu, že choděj do Sokola oba dva, aby nějakou tu všestrannost 

měly, a tam prostě když jako kotrmelec dělat nechtěj, tak ho prostě dělat nemusej. Jenomže potom pudou na 

základku, že jo, a budou se bát udělat kotrmelec, protože to nebudou mít zažitý z toho dětství, jako jsme to 

měli my, protože dneska už to prej hrozně upadá tady to. Jako „nechceš, nemusíš“, to je právě i „nechceš 

vyrábět výtvarný věci, nemusíš, tak si tady maluj“, jo, takže tohle to se mi trošku nelíbí, že oni jako už jim 

podsouvaj takovou tu, takovej ten výběr, jenomže pak půjde do školy a tam si nevybere, že teď zrovna se 

nebude učit, tak si tam bude někde hrát na koberci, že jo.  

T: Hm, hm. Tak spíš ti to vadí jako i z toho důvodu, že nebude potom vytrénovanej na tu školu, jo?  

R: No, myslím si no. Že tady mají nějakou, přijde mi, že na ně docela kašlou oproti tomu prvnímu ročníku a 

tak se to jakoby stupňuje, ale zase je třeba hezký, že s těma rodičema je… že jakoby dvakrát za rok mají nějaký 

dílničky rodiče s dítětem, že tam přijdeš, s tím děckem něco vyrábíš, jakoby nějakou věc, tam vždycky hodinka 

je na to vyhrazená, je to rozdělený na dvě půlky, aby tam těch rodičů nebylo moc, takže to mi připadá takový 

jako fajn, že zase zapojujou ty rodiče, ale zase pro ty rodiče, co nejsou na mateřský, tak maj trošku problém se 

ulejt z práce, aby ve tři hodiny mohli jít vyrábět nějakýho panáčka z papíru, že jo. Ale tak jako budiž no, snažej 

se. Myslím si, že i ty besídky jsou takový jako docela plodný, i teďka máme nějakej den pro maminku, jak 

bude svátek matek, takže mají něco nacvičenýho, tak to je takový dobrý, že se jako snažej, ale myslím si, že si 

pak vyberou takový ty děti, co jsou ty šikovný, ty holčičky, který baví ty říkanky a ty písničky a s nima to 

jakoby pilujou a ty, co to neuměj, viz. Táďa a ostatní, tak ty pak někde mávaj nějakým sluníčkem, takže to je 

takový jako těžký no, nevím no. Ale tak zas to úplně jako nehrotím. Ta Montessori školka by pro nás asi byla 

trošku náročná, nevím no. Zase si potom myslím, že ten přechod do tý normální školy, když nejdou ty děti do 

tý Montessori, že to pro ně potom taky takovej trošku šok asi. 

T: Hm. 

R: Že dneska ta společnost je taková konzumní, všichni na všechno kašlou a… Nevím no, pak ty děti, co se 

trošku odlišujou, tak jsou prostě pro ně divný. Možná někde na těch menších městech, kde ten rodič fakt nemá 

možnost z pohodlnosti to děcko dát někam blízko, tak pak třeba může volit tu Montessori školku, že mu to je 

jedno, jestli dojíždí o tři kilometry dál a do tý Montessori, když ho to zajímá. Nevím, no. 

T: Hm a pro vás teda bylo důležitý, že to je blízko. 

R: Hm, důležitý, že to je blízko a hlavně že ty děti jsou tady… Tadyhle ty Š. docela hodně dělaj různý programy 

pro děti a tam se vždycky ty děcka sejdou všechny, co se znaj, takže je to takový fajn, že už i ty rodiče se mezi 

sebou známe, takže je to vždycky takový jako rodinný v uvozovkách, že teď třeba na tý louce taky tam bylo 

spoustu piknikových dek, že tam všude ty děti od Tádi ze školky, ty matky, to jsou všechno tak nějak stejně 

starý lidi, maj dvě děti většinou, takže i ta Alička tady začíná mít nějaký kamarády takový ve svým věku, takže 

tady těch dětí je fakt spousta a funguje to tady docela dobře si myslím. Ten starosta se snaží dělat nějaký 

aktivity pro ty děti i pro ty rodiče, možná bych si troufla říct, že šestkrát do roka se tady něco děje, takhle jako, 

nějaký kolo dovádění, loučení se školkou, nějaký vítání prázdnin a takovýhle hovadinky, prostě fakt je toho 

tady teď docela dost si myslím, no, takže tady máš furt jako potřebu pronikat do tý komunity s těma dětma. I 

ten Sokol se hodně snaží s těma aktivitama, takže si myslím, že to je docela dobrý. A kdyby chodil někam 

jinam, nevím, jestli by se tady pak jako chtěl kamarádit s těma dětma.  

T: Takže tady chodí jakoby od začátku, co nastoupil do školky, tak chodí tady do tý… 

R: Do tý státní, co tu je. 

T: Tady jako ve Š., jo?  

R: No a oni potom maj i základku k tou připojenou, ale ta je bohužel jenom pětiletá, takže nevím, co potom 

teda bude, no. Starosta teda přislíbil, že ještě přistaví. Protože teďko tady staví novou školku, aby ty děcka z tý 

starý školky přesunul do nový a tu základku rozšířil, ale myslím si, že devítiletá asi nebude, že zas tak hodně 

by to asi nepobrali, nevím no, jestli ty děti pak budou jezdit do D., což je nějaký tři kilometry, tady vedle, ale 

to se mi úplně jako nelíbí no.  

T: Byla bys radši, kdyby to tady bylo všechno při jednom. 

R: No určitě.  

T: Hm. 

R: A vlastně jsem se bála i tý změny, kdybychom se fakt přestěhovali, kdyby on tady dochodil tu školku a pak 

bysme se odstěhovali někam jinam, myslím si, že on by tím docela trpěl, že by byl smutnej, že nemá tady ty 

kamarády, na který byl zvyklej, to jsme jako hodně řešili při tom stěhování tady tu školu a školku. 

T: Ale to už teda jakoby proběhlo. Vy jste se stěhovali sem, ale předtím jste bydleli taky někde blízko jo, 

že mohl zůstat v té stejné školce.  

R: No, my jsme bydleli, deset minut odsud jsme bydleli. No vlastně on už do tý školky chodil a my jsme se 

přestěhovali jenom z kopce na kopec, takže to bylo v pohodě.  

T: Jo. No a něž do tý školky šel, měla jsi nějakou ideální představu, jak by ta školka měla vypadat nebo… 

R: No tak on tady chodil do předškolky, do K., a tam se jim teda hodně věnovaly, tam ty učitelky, tam jsou 

dvě ženský, je to od půl devátý do jedný a ty byly teda až jako hodně přehnaný, takový ty: „ťu-ťu-ťu“, víš, 



takový ty úplně mega zapálený, až je to takový nepříjemný, ale pro rodiče, ne pro děti, že jo. Takže fakt se jim 

věnovaly strašně… 

T: To bylo jako nějaký soukromý zařízení? 

R: No, soukromý, no, chtěly tři stovky za to dopoledne, a tam právě pořád samý loutkový divadýlka, každej 

den si přines nějakej výrobek, nějakou prostě z papíru něco, že jako fakt hodně tam těma ručičkama matlali ty 

barvičky a to. A právě že on si s těma výrobkama hraje do teďka. On to má v šuplíku a občas to vytáhne, já 

nevím, třeba dělali z papíru počítač, jako že je takhle přehnutej karton, takhle to otevřeš, tam máš jakoby 

nalepenou klávesnici a nějakej obrázek, co si tam oni vybrali, na provázku k tomu zase z papíru myš, a on 

zrovna předevčírem to tady vytáhnul a dělal, že píše na počítači, že si hraje na tatínka a že pracuje na počítači, 

víš, tak jsem si říkala, že i po těch dvou letech tady tu věc on si prostě vytáhne a hraje si s ní a když si to z tý 

předškolky nosil, tak si s tím hrál fakt hodně tady s těma papírovýma věcma, což si myslím, že to je docela 

dobrý, že tam to nastartovaly tak, že fakt ty děti chodily nadšený, chodily s těma výrobkama, že jsi tam tu práci 

fakt viděla, jenomže pak jsme přešli do tý školky, tam v tom prvním, v tý první třídě jsem si říkala jako že 

dobrý, že taky chodil s těma různejma říkankama, jak se ukazujou, že jo a to, ale tady v tý druhý to už jakoby 

od začátku toho září bylo takový jako horší a teďko to druhý pololetí, to už je jako úplně, fakt nosí si jenom 

jako nějaký svoje malůvky, co si maluje sám někde u stolu, fakt jako, neviděla jsem žádný výrobky, jako je 

fakt, že tam visí na nástěnce, ale z toho prvního ročníku jsme dostávali jakoby i domů, jakoby průběžně během 

roku, protože toho bylo hodně, a teď to dostanemem asi na konci roku a nevím, kolik toho bude no.  

T: Hm. 

R: A ještě když tady volej jakoby variantu „chceš – nechceš“, tak jako nevím, tak Táďa bude mít třeba 5 

obrázků a ostatní 20, nebo já nevím, ty holčičky jsou přeci jenom takový víc kreativní, než ty kluci, ale nelíbí 

se mi to jako, že jim dávají vybrat. Protože nevím, přijde mi to takový divný. Ve škole přeci taky fakt 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, ale docela si ty rodiče, co se tak bavíme, stěžujou jakoby 

víc, že ta školka je taková divná no. Že si tam s nima asi neví úplně rady, protože přesně, furt si na někoho 

stěžujou, místo aby si to tam vyřešily samy, tak úkolujou rodiče, a já si pak, já si o tom s Táďou taky doma 

můžu promluvit, že jo, jenomže on pak jde do školky, a já jsem si všimla, že Táďa hrozně nerespektuje autority 

ostatní, jemu je to úplně ukradený. Tam třeba na pískovišti byl jeden kluk, kterej tam jakoby začal devastovat 

to hřiště, ten plot, že jo, tam jakoby byly nějaký rozbitý plaňky, tak on to vytahával a začal s tím mlátit do 

písku a babička toho kluka říká: „Kubíčku, nedělej to, nedělej to!“ Vůbec, totálně jí ignoroval, tak tam pak 

jako přišla jiná maminka a říká: „Hele kluci, neničte to tady.“ A vůbec jako, nezájem, že jo, a mezi nima byl i 

Tadeáš. Pak tam jdu já, řeknu mu, ať to nedělá a on to přestane dělat, víš, že on totálně kašle na ostatní autority, 

prostě je mu to úplně jedno, ale bohužel takhle se tady chová spousta těch dětí, že jim něco řekneš, a ony vůbec, 

se ti ještě vysmějou, že jo, je jim ani ne pět let. Takže to se mi moc nelíbí a myslím si, že to takhle funguje i 

v té školce, no. Že tam místo aby si s nima dělaly nějakou práci, nějaký vysvětlování, tak je radši posadí na 

hanbu a kašlou na ně no.  

T: Jo.  

R: No. Takže pak jsme právě měli období, kdy Táďa často seděl na hanbě… 

T: Jo, jo?  

R: … protože se tam s někým pošťuchoval. A maj tam jednu holčičku, která tam hrozně zlobí a kouše děti, 

takže… 

T: Ta sedí na hanbě furt. (úsměv) 

R: No, ta sedí na hanbě asi furt. Ale tu nemají rádi ani v Sokole, to je prej nějakej hroznej roub, ale Táďa se 

s ní rád kamarádí, takže pak zlobí oba… 

T: Jo. 

R: Ale bůh ví, jak to je, že jo. Ony pak viděj potom už nějakou akci a je v tom Tadeáš, jako že se možná už 

brání, nevím, ale může za tom von, jo, takže to je pak těžký. 

T: Jo, jako že už možná mají vůči němu nějakej předsudek, viď, nebo jsou zaujatý… 

R: Viděj ho, že zlobí, takže automaticky to vyvolal on a je to. No, takže ta školka, co tak vidím, ta předškolka 

tu laťku nasadila hodně vysoko, no a pak to prostě hrozně upadá, nevím, co bude příští rok teda.  

T: Takže dá se říct, že nějaká tvoje ideální představa bylo tak, jak to fungovalo v té předškoličce, že 

s takovýma představama nebo očekáváníma jsi šla do tý školky? 

R: No, jasně, určitě. A oni jí tady hrozně chválili ty rodiče, co tam měli ty starší děti, že ta školka je fakt dobrá, 

že se jim tam věnujou, že to je super, což ono to taky tak bylo, že jo, jenomže to druhý pololetí už, potom to 

bylo takový trošku horší, protože, ne vlastně, ta učitelka tam zůstala až do konce roku, ale, no, tak to první byla 

asi ještě v pohodě, to první pololetí jsme byli nadšený, druhý jo dobrý, ale teďko to září další to už jako trošku 

pokulhávalo a teďko jako od toho února, to už si myslím, že už fakt asi se těší na prázdniny až si odfrknou od 

těch dětí, nevím jako, jestli si na sebe navalily velký břemeno, že tam mají nějaký raubíře a už to jako nezvládaj, 

jsou to mladý holky, že jo, je jim tak, nevím, šestadvacet jim je, nebo tak, takže jako nevím no, docela mě to 

zklamalo a příští rok by už měly být v tý předškolní přípravě a tam by měly mít přímo zástupkyni a ta s nima 



už opravdu dělá ty věci do tý školy a tu si zase chválej no, tak jako doufám, že to tak fakt bude, no, že teď to 

asi tak jako flákaly a připravily paní zástupkyni trošku podnebí, že jim tam pošle nějaký rozdováděný děti.  

T: A ony jsou věkově oddělený v těch třídách?  

R: No jsou no. 

T: Nejsou věkově smíšený. 

R: Ne, jsou oddělený. A dokonce teďko rozdělovali ještě ty, co se narodily později, protože Tadeáš je vlastně 

docela jakoby nejmladší, by se dalo říct, tak ty co se narodily někdy, jakoby v podstatě o rok dřív, tak ty ještě 

oddělily od nich, takže jsou fakt jako hodně věkově k sobě. Že maj ty, dokonce ty, co tam přibírali k Tadeášovi, 

když byl v tý první třídě, někdy třeba leden únor, když je tam dopřibírali, když jim byly ty tři roky, tak ty ještě 

nechali s těma prťatama, co tam přišly teďko znova od září ty tříletý, takže to fakt jako hrozně roztrhali, takže 

Táďa měli jakoby dvě třídy, 25 a 25 dětí, protože přistavili školku, tak naštěstí jeho ročník vzali fakt všechny 

děti, asi 50 dětí vzali, 40 jich odmítli, nechápu kde se to tady jako bere vůbec, no a to, a potom je rozsekli no, 

že teďko je fakt ta třída úplně někde jinde, nejsou tam ty, co jsou o trošku starší. Potom se mi taky další věc, 

co se mi nelíbí, že ty učitelky s nima nepostupujou, aspoň ty dva roky, že jo, protože ona, to si stěžovala i ta 

ženská, co tady byla těch šest let, co neměla to pedagogický minimum, že ona ty děti zná, ví, čeho jsou schopný, 

co dokážou, co umí, za ten rok je prostě máš okouklý, a oni jí je pak seberou a dají je do jiný třídy, kde jsou 

jiný učitelky, který je vůbec neznaj a zase s nima začnou něco dělat. 

T: No jasně no. 

R: Takže ty děti, co už třeba něco uměj, tak to s nima nerozvíjej, ty, co to neuměj, tak jim to nutěj, aby to 

dělaly, protože nevědí, že to neuměj, no a my jsme dostávali nějakej dotazník na konci školního roku, jako co 

se nám líbí, co se nám nelíbí, co by chtělo změnit, a co jsme se tak jakoby bavili s těma rodičema, tak tam 

spousta lidí říkalo, že by chtělo, aby s nima ty učitelky aspoň ty dva roky zůstaly. Na tu předškolní výchovu, 

to už je něco jinýho, že jo, ale aby se mohly ty děcka rozvíjet tak, jak potřebujou a ne že se utrhne a pak s nima 

zase... 

T: No tak ono i pro ty děti je to jednodušší mít jednu nebo dvě stejný paní učitelky třeba… 

R: No, určitě. A to už tady jede třeba já nevím, x let, takže se to prostě nemění a už ty rodiče proti tomu brojili 

ty roky nazpátek a prostě nevím, takže tohle to je fakt velký mínus.  

T: A to, že ty třídy jsou věkově stejný, tak to ti připadá v pohodě, nebo to jsi nějak neřešila při tom, když 

jste vybírali tu školku? 

R:To jsem neřešila, ale přijde mi to dobrý. Ale zase je pravda, že tady sousedka si stěžuje, že její dcerka je 

docela jakoby hodně vyspělá a kamarádí se s nějakou holčičkou, co je míň vyspělá, takže ona se jakoby zase 

strhává na tu její úroveň, že jo, že třeba začíná šišlat a podobně, že to jí jako hodně vadí, že právě je vidět, že 

se baví s někým, kdo je jakoby horší, než je ta její holčička, tak to jí vadí. A je pravda, že Tadeáš byl teď 14 

dní doma, protože byl nemocnej, a s tou Aličkou taky, že jo, dělá ze sebe blbečka, aby upoutal pozornost, takže 

takhle to možná funguje i v tý školce. Máš pravdu, že v těch smíšenejch je to lepší, že ty děcka okoukávaj od 

těch starších to lepší, protože Alička s Táďou jde tady hrozně nahoru, že jo, jenže Táďa s ní zase jde dolu, 

takže… Je to tak, i v tý školce to možná není úplně výhodný, možná, že kdyby je nechali tak, jak byly, tak by 

to bylo lepší.  

T: A třeba nějaká nabídka nějakých kroužků, řešila jsi to, když jsi vybírala tu školku?  

R: Jo. 

T: Nebo jestli jsi teda vůbec nějak vybírala, nebo jestli jsi prostě byla rozhodnutá, že půjde tady do tý, 

protože to je nejblíž… 

R: Jo, byli jsme ještě tady vedle v M. ve školce se podívat na dnu otevřených dveří a, ale to bylo zase kvůli 

tomu, že to je další nejbližší školka, takže my jsme tady tu školku opravdu volili, aby to bylo blízko, ale 

samozřejmě, že kdybych na ní měla nějaký reference fakt jako špatný, tak bych ho sem nechtěla dát. Pak jsem 

jako uvažovala o tý sportovní školce ve S., tam by se mi to líbilo, kdyby jakoby Tadeáš tíhnul ke sportu, ale to 

prostě když Alička byla dvouměsíční a každý ráno jí oblíkat a vozit jí tady autem, když to docela i bývá ucpaný 

tady odsud na tu Prahu, tak to, tak jsme to i z pohodlnosti takhle zvolili, ale nevím no, myslím, že to je v pohodě, 

nějak tak v rámci možností, ale jak říkám, kdyby mi někdo řekl, že ta školka stojí za prd a že se jim tam 

nevěnujou, tak bych ho tam asi nedala. Ale nějaký kroužky jsem taky neřešila, protože chci Táďovi nechat 

nějakou tu všestrannost, nebo aby si tak nějak sám vybral a na nějakej kroužek bych ho ráda dala až někdy 

třeba příští rok, nebo tak. My bysme chtěli, aby hrál fotbal, kterej tady je ve Š., že jo, ale ne kvůli tomu, aby 

z něj byl fotbalista, ale protože chci, aby něco dělal. Nechci, aby z něj byl fotbalista, nemám fotbal ráda, ale 

ten fotbal je tady docela na vysoký úrovni, že tady mají nějaký jedno z nejlepších hřišť a ten trenér se těm 

děckám fakt věnuje, tak jsem si říkala, že by to mohlo bejt fajn. On teda chodí do toho Sokola na to cvičení, to 

ho baví hodně, jenže to je jen jednou za týden pro tuhle věkovou kategorii, takže jsou smutný, že tam nechodí 

víckrát. I jsem si říkala, že ten fotbal by byl fajn. Školka nabízí angličtinu a nějakýho muzikanta, jenomže učit 

angličtinu dítě, který neumí pořádně česky, mi přijde blbost, že jo, a na muzikanta, když Táďa nedá dohromady 

jedinou písničku celou, tak to je taky blbost, takže z kroužkama jsme takhle skončili a jiný kroužky oni vůbec 

nenabízí. No, děti chodí na tu angličtinu a na toho muzikanta, nic víc nemaj.  



T: Hm. A tady jste byli taky na nějakém dni otevřených dveří? 

R: Jo taky. 

T: A všímala sis i toho, nebo teda nevím, zda jsi dopředu věděla, jakou paní učitelku bude Táďa mít, až 

tam nastoupí. 

R: No, to jsem nevěděla.  

T: Ale třeba jako koukala jsi, jak ty učitelky třeba jednají s těma dětma? 

R: To jsem po pravdě nějak ani nezkoumala. My jsme tam přišli, stáli jsme tam docela dlouho ve frontě, protože 

byl docela velkej nával, a pak jsme seděli u stolečku s tou zástupkyní právě, která otevřela knížku a ptala se 

ho: „Ukaž mi sluníčko. Jakou má barvu?“ a takovýhle věci, potom do kolika umí počítat, a na pár věcí se ho 

zeptala a byla taková, tak ona ta zástupkyně, ona je taková hrozně jako příjemná, takže to na mě působilo 

dobře, ale jakoby z prostředí tý školky jsem dobrej pocit neměla, protože to tam je takový jakoby zastaralý, a 

to se mi fakt jako nelíbilo, protože ta m. školka tady v M., tak je taková mnohem hezčí. Oni tam mají i jakoby 

takový podkrovní prostory, takže fakt to působí úplně jinak a tam ty děcka jsou asi i jakoby víc spojený, protože 

ty podkrovní prostory jsou oddělený takovýma jakoby dveřma, ale každá třída je v tom svým prostoru, ale 

můžou se asi i jakoby potkávat vzájemně, takže to bylo asi, tam se mi to jako líbilo hodně. A tam jsme byli 

poprvé, jako nejdřív a pak jsme šli sem a tady z toho jsem byla zklamaná oproti tý školce, co se týče toho 

vybavení a jak to tam vevnitř vypadá. Jako hračky, tam toho maj taky spoustu, ale jako to, nelíbilo se mi, že 

tam maj ty starý umývárny a takový ty blbosti. Ono to pak na člověka udělá nějakej celkovej dojem a to mi 

jako úplně se nelíbilo, no. Ale jak říkám, ňák jsme to úplně neřešili, protože ani moc možností nebylo a co 

jsem tak zjišťovala i tady lidi, co tady bydlí v okolí, tak prostě tady dát dítě do školky je fakt velkej problém. 

T: Jo. 

R: Ty školky jsou narvaný a prostě máš smůlu no. Takže i kvůli tomu jsme nechtěli nějak moc experimentovat. 

Protože představa, že mi ho nevzali, tak bych, jako ne z pohodlnosti, že mám mimino a k tomu ještě doma 

Táďu, to zase ne, ale že jemu by ta školka opravdu chyběla, že on ty děti má rád a v tom kolektivu je rád, takže 

z toho důvodu jsem fakt chtěla, aby ho opravdu vzali a starosta tady přislíbil, že ty děti vezmou všechny ty š., 

když přistavěli právě tu školku, takže, takže to, a teďko by se měli na konci května přesouvat do nový školky 

a ta už by teda měla bejt moderní, nebo je nová, že jo, tak jsem na to docela zvědavá, no. A jinak ty děcka 

spojujou, když jakoby odpoledne je tam už míň dětí, tak oni je spojujou, ale zase k těm mladším, že jo zase, 

takže si zase hrajou s nějakýma těma tříletýma, tři a půl, a asi nevím no, jestli to je úplně dobrý. Nikdy jsem to 

tam nějak neviděla, jak to tam funguje, jestli se ty… jakoby oni chodí do myšek, jestli si s těma beruškama, 

s těma mladšíma jakoby nějak hrajou, nebo jestli to berou tak, že myšky jsou s myškama a berušky jsou 

s beruškama, jestli prostě nějak pečou mezi sebou, to nevím, to jsem si nikdy nějak neměla možnost 

všimnout… 

T: Jo. A řešili jste to třeba nějak i s Kamilem, jakou tu školku vybrat? Jako ty říkáš, že jsi měla nějakou 

tu představu odvozenou od toho, jak to bylo v tom K., tak měl třeba Kamil taky nějakou představu, nebo 

řeší tady to, nebo spíš to zůstává na tobě?  

R: No, tak jako s Kamilem to funguje tak, že spíš to všechno je na mě, ale samozřejmě, že to s ním hodně 

probírám, že jo. Ale on jakoby mi k tomu řekne nějaký svůj názor, ale ne takovej jako že: „Ne, to vůbec nechci, 

aby chodil sem, já chci, aby chodil sem, protože ta školka nabízí deset kroužků“, tak to zase ne. To spíš jako 

si o tom povídáme, to určitě, s Kamilem, prostě ta rodina je postavená na tom, že spolu řešíme úplně všechno, 

ale jakoby není tady, že on by můj názor nějak vyvracel, co se týče výchovy dětí nebo já kdybych mu řekla, že 

chci, aby Tadeáš chodil na deset kroužků, tak on prostě bude chodit na deset kroužků, že jo, a on mi neřekne: 

„Hele, já to nechci, protože on by byl přetíženej.“, ale jako kdybych mu řekla: „Jo, byl by přetíženej, ale je to 

dobrý, protože bla, bla, bla, bla, bla…“, tak on mi řekne: „Jo, fajn, tak asi máš pravdu, asi o tom víš víc než 

já.“, protože on chodí do práce, stará se o chod tý rodiny, co se týče finančně a stará se o nějaký ty věci okolo 

baráku, že jo, a já prostě řeším tu domácnost, takže on by mi tady v tom nikdy jakoby nebránil, ani by mi nic 

nevymlouval, to zase jako ne, ale určitě to spolu řešíme, to jako jo. 

T: Hm, a ještě s někým jsi třeba řešila výběr té školky? Ty jsi třeba říkala, že asi od nějakých kamarádek 

jsi věděla… 

R: Jo, ptala jsem se těch maminek, to určitě jo, když jsem někoho viděla na písku a odhadla jsem, že už do tý 

školky tady chodí, tak jsem tu maminku oslovila a bavily jsme se spolu, jestli to tady je dobrý nebo nedobrý. 

Většinou mi řekly, že to je super, že jo. Ale mezi tím se právě vyměnily ty učitelky několikrát, protože fakt 

třeba tam byla jedna učitelka, ta byla hrozně fajn, ale ta šla pryč po tři čtvrtě roce, protože má svoje děti a 

říkala, že nemůže tý školce dát sto procent svého času, že prostě zanedbává svoje děti a že to jí fakt vadilo, tak 

kvůli tomu odešla, ale jinak si myslím, že ta ženská byla pro školku fakt jak dělaná. Fakt příjemná, zapálená 

pro to, bylo to úplně hrozně fajn, ale odešla přesně kvůli tady tomu. Takže u tý školky je problém, že oni tím 

svým přístupem se zbavujou dobrejch učitelek, což je jako fakt škoda. 

T: No to určitě. Ale zase chápu ty učitelky, že jo… 

R: No, já je chápu taky, no. 

T: Kdo může, přesně jak ty říkáš, že jo, mají malý děti, tak to neovlivní, že jo, jestli ti to dítě onemocní… 



R: No právě no, právě, jenže to tam právě vůbec neexistovalo.  

T: A je to teda státní školka? 

R: No. 

T: Takže tam žádný jako školkovný neplatíte? 

R: No platíme asi nějakech patnáct set za rok, jenom nějakou tu symboliku, na nějaký ty výtvarný věci a tak. 

T: Jo, jo, jo, takže to nebyla nějaká jako ta finanční stránka, něco jako podle čeho byste se rozhodovali? 

R: Hm, to ne, platíme asi patnáct set za rok, a pak měsíčně normálně za to stravný, že jo. No a pak je tady 

vlastně ještě soukromá školka jako pro děti, který se sem nedostali do tý školky, ta stojí sedm a půl tisíce 

měsíčně no a ta je v prostorách Sokola a to jim starosta pronajal za nějaký tady ty malý peníze v uvozovkách, 

a tam teda ty ženský, co tady třeba bydlej v podnájmu, tak ty se sem nedostaly, protože tady nemají trvalý 

bydliště, tak chodí do toho B.. Tam je asi 15 dětí v tý třídě, ty jsou smíšený a zas je tam přesně problém, 

kamarádka, co tam má holku, ta je stejně stará jako Táďa, ta se sem nedostala, protože jsou v podnájmu, tak 

říkala, že se jí právě nelíbí, že ta její Esterka, že prostě je tam s těma tříletýma, teda zároveň i třeba s pětiletýma, 

ale myslím si, že ona se na to i trošku vyprdla, že mohla ta holka už normálně bejt i mezi stejně starýma a že 

z pohodlnosti jí tam nechala, a říkala, že už je jí to taky blbý, že ona fakt tam má spoustu těch mladších dětí a 

že fakt jako si s nima nerozumí nebo právě že je tam takovej jako kůl v plotě no. A teďko právě že už jí to 

vyjednala, protože bude předškolní, tak půjde mezi tady ty děti, co bude Táďa a já se trošku bojím, že s tím 

bude mít problém s tím přechodem. 

T: Jo. 

R: Protože je trošku rozmazlená, trošku hodně, má všechno, co chce, takže si myslím, že jako tam těžce narazí 

a ty děti jí nebudou mít rádi si myslím.  

T: Hm. 

R: Tím, že už tam právě tvoří nějakou tu svojí komunitu. 

T: Jo, jo, jo, tím, že jsou tam na sebe zvyklý. Hm. 

R: No, tak jsem na to právě zvědavá, co tam bude.  

T: No a ty jsi říkala, že jste byli i v tady tý jiný školce se podívat a nakonec teda jste šli k zápisu jenom 

tady do tý š., jo? 

R: No my jsme byli u zápisu i tam, ale tam nás samozřejmě nevzali, protože tam brali jenom sedm dětí, fakt 

sedm dětí. 

T: Aha. 

R: Fakt jako katastrofa. Já nevím, jestli si si všimla, když jsi sem přijížděla, tak tady je takovejch spousta 

paneláků jakoby na kopci vidět, tak to je právě od Finep, tam má obrovskou výstavbu a patří to pod M., ale oni 

to prodávají, jako že to patří pod Š., a tam právě bydlí tisíce rodin s dětma. No tisíce, stovky zatím, tisíce tam 

bude za pár let, protože to furt stavěj, a ty právě potom půjdou všichni tady do tý m. školky, kam brali sedm 

dětí, takže jsem jako zvědavá, co budou dělat.  

T: (smích) To teda… 

R: Nevím.  

T: A kdyby vás vzali i do tý m.? 

R: Hm, tak bysme šli do Š.. 

T: Stejně jo, jako že teda fakt bylo nejdůležitější, že je to blízko. 

R: Ta blízkost, hm, určitě jo.  

T: A ty určitě znáš i nějaký alternativní mateřský školy. 

R: Hm, znám no. 

T: Který třeba znáš? 

R: Montessori, Waldorfskou, no, měla jsem to na státnicích v otázce… Ty jo, ještě nějaký tři tam určitě byly 

tady ty podobný… 

T: A víš o nich něco blíž, nebo znáš jenom ten název? 

R: Ne, vím, že jsou tam věkově smíšený, si připadám jak u zkoušky (smích). Že tam nemají hračky klasický, 

ale že tam maj takový ty, kde, já nevím, jak se to správně, takový ty alternativní, jako že různý ty džbánky na 

přelívání vody, aby si představily ty poměry, nehodnotí je známkama, ale slovně, nebo jako… No, vidíš to, 

loni jsem se na to učila na státnice. 

T: Tak to je jedno, to já tě nechci nějak jako zkoušet.  

R: Já vím, že ne, ale asi tě to zajímá, že jo… 

T: No, mě hlavně jako zajímá, jestli o tom něco víš, jestli prostě znáš nějaký. Jsou lidi, který by řekli: 

„Ne.“, že prostě jako vůbec neví, že jsou nějaký alternativní školy nebo tak. 

R: Vím, měli jsme jich asi pět v tý otázce, to vím, jestli nějaká Daltonova? 

T: No, to taky.  

R: A pak vím, že byla ještě nějaká… Ty jo, teď nevím… 

T: Freinetovská. 



R: Jo, jo, jo, Freinetovská. Tak my jsme měli tu Daltonovu, Montessori, Waldorfskou a tu Freinetovskou. Vím, 

že nejrozšířenější je ta Montessori s tou Waldorfskou, vím, že ta Waldorfská není zas až tak rozšířená, ta 

Montessori je nejrozšířenější, teda jako jestli si to dobře pamatuju. 

T: Hm, já bych řekla, že jo. 

R: Ale teď právě ta Waldorfská taky začíná pronikat, já myslím, že ta pochází z Německa, ta Waldorfská, a ta 

Montessori je snad z Itálie?  

T: Hm. 

R: No, tak takovýhle blbosti si pamatuju, že jo. (smích) 

T: A nepřemýšleli jste teda někdy, že byste dali děti do nějaké takovéhle alternativní školy?  

R: 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 jiný, jinak žijou, chtějí i jiný 

vzdělávání. Takhle bych si to myslela. Nevím, jestli to je pravda, asi to nebude pravda, že jo, ale fakt neznám 

vůbec nikoho, ani z doslechu, z tý naší jakoby komunity lidí, že by do takovýhle školky chodili, nebo chtěli 

chodit, nebo to vůbec jako i znali, vůbec neznám nikoho takovýho. Takže jsem dospěla k názoru, že tady ty 

školky jsou pro děti právě takových rodin no, který fakt jako se odlišujou od společnosti už svým životním 

stylem, tudíž chtěj i to vzdělání mít jiný. 

T: Hm, jo, takže si myslíš, že by to nebylo nic pro vás? 

R: Ne, určitě ne. 

T: Já vím, že jednou jako jsi mi psala na Facebooku, že i tím právě, jak dneska jsou ty děti takový zlý, 

tak že ti přijde dobrý, aby ty jakoby naše děti chodily do tý klasický školky kvůli tomu, aby se tam tak 

jako otrkaly… 

R: No, jenomže ony by tím potom hrozně trpěly, že jo, protože by byly prostě jiný. Tady děti, který chodí do 

takovýhle školky, jsou jiný než ty běžný děti a prostě já spíš bych jako, nebo když pak člověk postupem času 

ty děcka vychovává, že jo, tak vidí, jak to všechno funguje a jeho nějaký představy se rozplývaj tak nějak do 

ztracena, tak jako nevím. Třeba lesní školka, že jo, zajímavá věc, ale zase, je to jiný, než obvykle, a pak by 

někdo říkal: „Oni jsou divný, oni to dítě dávaj do lesní školky, ono tam spí někde místo na postýlce, tak spí 

přikrytý plachtou.“ Jako teďko, když to vidím, tak si třeba uvědomuju, že kdyby třeba byla možnost třeba 

jednou v týdnu ty děti strčit někam jinam, aby si taky vyzkoušely něco jinýho a měly nějakou změnu, tak bych 

spíš byla pro nějakou lesní školku, než tady pro tu alternativní, no ona taky asi je nějaká alternativní, ale ta 

Montessori… Hm, nevím, no. Co tak fakt jako vidím, jak ty děcka, jak mezi sebou komunikujou i ty rodiče, 

jak to je propojený, tak bych asi úplně do toho nešla, no. Spíš to jako zavrhuju. 

T: Že máš jako pocit, že byste pak byly jakoby divný… 

R: Jo. 

T: … pro tu komunitu jak vy, tak to dítě, a že byste tím jako mohli trpět. 

R: No, tak spíš to dítě by tím trpělo. Tak mě je jedno, jestli si o mě někdo myslí, že jsem divná, nebo nedivná, 

ale prostě je to takový zvláštní, nebo naopak, třeba bysme byli na tom pískovišti, oni by za mnou přišli a: „Váš 

Tadeáš chodí do tý Montessori a jak to tam vypadá?“, nevím no, ale možná spousta matek ani neví, co to 

Montessori je. Nevím, asi si myslím, že těma alternativníma školkama ty děti trpěj. Ale ty jsi tam tu Sáru měla 

viď, v tý Montessori?  

T: Ne, půjde tam teď od září. 

R: Jo, fakt? 

T: Hm. 

R: A ty rodiče jsou jaký? Jsou to nějaký takovýhle jako že alternativní, nebo jsou úplně prostě normální rodiče?  

T: No, tak já tím, jak nejsme z K., tak já tam moc těch rodičů neznám, že jo, ale tak pár těch maminek 

tam znám a jako ta jedna paní je taková jako trošku jiná, ale myslím si, že to není ovlivněný tím, kam 

dávají ty děti do školky, ale že to je spíš jako nějaký její osobnostní rys, víš, že prostě taková by asi byla, 

i kdyby ty děti dávala kamkoli do školky, jo. 

R: No to jo, ale že už je prostě jiná, tak si tady tu školku vybrala. Já si fakt myslím, že tady ty školky jsou pro 

ty věřící, který právě doufaj, že to dítě jejich se nezkazí v tý normální školce, co si budeme povídat, to je fakt 

boj mezi těma dětma. Furt bojujou, kdo bude první, kdo to bude mít lepší a já nevím co a je to fakt boj. Tady 

to fakt jako podle mě nefunguje na nějaký, že se pochválí: „Jé, ty máš hezkej obrázek. A já ho mám taky hezkej 

a ty ho máš ještě hezčí.“ To prostě takhle vůbec nefunguje, si myslím.  

T: Hm. 

R: Jako asi Táďa je takovej, jak dávají na Déčku takový něco, nějakej ten pořad, kde právě třeba ukazujou, jak 

to funguje v myčce, víš, že ty děti se zeptaj a oni jim to vysvětlí po tom dětským, tak jeho to strašně zajímá, on 

tady fakt sedí, úplně to upřeně pozoruje a pak mi ještě večer povídal: „Mami, v tý myčce to funguje tak, že bla 

bla bla bla bla…“ a fakt mi povídal, jak to funguje, že ho to zajímá, takže si myslím, že nějaký ty alternativní 



hry by ho asi taky zajímaly, aby jako zjistil, jak to všechno funguje, protože on takovýhle dotazy má, jak co 

funguje a takovýhle věci, to by ho asi zajímalo, no, což si myslím, že v normální školce se tohle to fakt nedozví, 

ale to pro mě není dostatečně, dostatečný důvod, abych volila Montessori školku. Možná kdybych měla jenom 

Tadeáše… Ale asi ne, asi bych jí nevolila.  

T: Tak jako jsou tam, v K. v tý Montessori školce tam jsou i děti rodičů, který vůbec jako nevědí, co to 

Montessori je, ale dají tam ty děti, protože přesně tam bydlej, jako bydlej u tý školky. 

R: Jo takhle.  

T: Jako oni vůbec nevědí, že nějaká Montessori co to obnáší, že možná ani nevědí, že tam nejsou ty 

klasický plastový bagry a panenky a kočárky a autíčka a takový, ale víš prostě jako: „Mám to blízko u 

baráku, tak tam to dítě dám.“ 

R: Ona je státní? 

T: No, je jakoby státní, no státní, zřizuje jí město, oni právě berou výhradně jenom k. děti, i když teď 

zrovna se tam taky dostaly děti rodičů, který nejsou z K. a o Montessori vůbec nic neví, jako nevím, jak 

je to možný, ale to je jedno, ale platí se tam něco jakoby nad rámec. Já vím, že mi ve školce platíme asi 

čtyři stovky měsíčně ten poplatek za to vzdělávání a to tam se jako platí taky a ještě se platí nějakých asi 

šest stovek do nějakýho fondu, víš, rodičů, jakoby na ty opravy těch pomůcek a na další vzdělávání 

pracovníků a tak.  

R: Jo, to mi máme taky.  

T: Ale tak furt šest set navíc je dobrý, než prostě nějakých, já nevím, deset v Praze v soukromý, že jo. 

R: No tak to rozhodně, to rozhodně, to přidej, tady stojí třeba patnáct, co jsem tak slyšela, vůbec nechápu, jak 

to ty lidi můžou utáhnout. 

T: Dokonce viď. 

R: No ale já nevím potom třeba to dítě z tý Montessori školky půjde k někomu na návštěvu a uvidí tam ty 

plastový hračky a nebude vědět, jak si s nima hrát, nebo tak to nefunguje? 

T: No tak jako to, že … mají doma ty hračky, víš, ty děti. Víš, tak doma nepracujou ty děti s pomůckama, 

já nevím, nepřesýpají si doma mouku prostě místo hraní, jako mají doma normálně hračky, že jo. 

R: No já vím, ale ta Montessori mi prostě přijde, já nevím, mě to přijde hrozně jako, už se to oddaluje od toho 

konzumního života, a přitom je to prostě, já nevím, no, a potom, když to dítě, nebo teda takhle, když to dítě se 

v tý Montessori školce za ty dva roky, nebo za ten rok naučí nějaký takovýhle věci, který běžně ty děti neumí, 

a pak půjde do tý základní školy normální, do tý běžný, tak si myslím, že bude hrozně jakoby napřed, protože 

ty věci bude znát a bude si umět dát dohromady ty souvislosti, tak ho ta škola pak přestane bavit.  

T: Hm, to určitě, to já si jako myslím taky a kort když tam potom narazí na nějakou učitelku, víš, která 

pro to nebude mít pochopení, že třeba tam to dítě přišlo do první třídy a už čte a píše, prostě jsou učitelky, 

který: „Ježíš, co já tady s nim budu dělat, když už to umí.“, že jo, víš, který naopak jako neocení to, ale 

naopak je to pro ně přítěž, že to dítě už je napřed. Takže jako to já si taky myslím jako. Já jsem třeba 

Sárinku teďko dala od září do té školky, kvůli tomu, že právě chci, aby chodila do té školy, protože v K. 

už je vlastně celá devítiletka vlastně Montessori.  

R: Fakt? Tak pak to smysl má, no. 

T: Víš, jako jinak ona už chodí, že jo, chodí do klasický státní školky, tak prostě kdyby tam ta škola 

nebyla, tak jí nechám v tý školce, kde teďko je, že jo. Já jsem to i hodně zvažovala, jako že, přesně, tam 

už zná ty učitelky, protože tam naopak ty učitelky s nima jdou od začátku až do konce, zná tam ty děti, 

protože oni jsou v té věkově smíšené třídě, takže jako tím ubydou nějaký děti, co odejdou do školy, zase 

přibydou nějaký ty mladší, ale tak třeba ty stejně starý jako ona tam furt zůstávají, takže jako jsem to 

hodně řešila. Ona je navíc ještě taková, ona není jako moc, jako že by se někde zapojila do kolektivu, 

víš, nebo že by si snadno hledala kamarády, takže jsem si říkala: „Ty jo, tak tady už to zná, nějakou 

dobu sem chodí, teď zase jí na rok dám někam jinam.“ Jenže tam už je zase ta podmínka, že jakoby do 

tý školy musí jít z tý Montessori školky, takže tam naopak pozná ty děti, se kterýma pak půjde do tý 

školy. Tady jako co chodí do tý školky, tak by s nima stejně do školy nešla, protože tam na tom Smečně, 

kam jí vozím, tam sice škola je, ale on nás tam prostě nejede žádný autobus a abych jako já jí pak vozila 

celých devět let do školy autem, protože se tam nebude mít jak dostávat, tak to prostě nejde, že jo. Takže 

prostě u nás jediná varianta je, aby šla do školy do K., což je jediný město, kam od nás jede autobus, jo, 

aby se tam prostě potom třeba na druhým stupni mohla dostávat sama, že jo, víš, že si dojede tím 

autobusem a tak.  

R: Tohle je úplně jiná situace, no. Ty máš strašnou výhodu, že máš tady tu možnost, že tam bude až do tý 

devátý třídy. Že ona si tam jakoby pojede to svoje až do těch patnácti, ale… 

T: No jenomže teďko taky, teď do tý první třídy se letos, nebo to se říká, že do tý první třídy tam zdaleka 

nejdou z tý školky všechny ty děti, protože tam jako v tý školce ještě dobrý, jenomže ta škola, jak už je 

to hodně jiný od tý klasický školy, takže spoustu těm rodičům to připadá jako divný, víš, je to pro ně 

takový neznámý, tak radši to dítě dají do tý klasický školy, kde to znají, ty známky prostě a to, že teď se 

učí čeština, druhou hodinu je matika a takový. 



R: To jsme prostě zase u toho, že tam dávají ty děti ty rodiče, který prostě žijou jinak, no, který se oddělujou 

od tý společnosti tím svým jiným chováním, to si myslím já, já nevím teda, protože, no nevím… Asi kdybych 

měla možnost dát Tadeáše do školky, že by tam byl až do devátý třídy, pak už asi musí člověk hodně přemýšlet 

dál, co s ním potom, nebo jestli se ty děti potom to maj, pak už asi jedině ten gympl, protože ty děti budou mít 

o kolečko víc, budou už znát spoustu věcí, jak to funguje, protože na to budou zvyklý takhle… nevím vůbec, 

je to strašně těžká otázka, kdybych měla možnost až do devátý třídy, asi bych se o to zajímala víc, no, ale 

možná bych stejně vybrala tu klasiku, no. 

T: Hm, hm. A v kolika teda Tadeáš začal chodit do školky?  

R: No, bylo mu vlastně tři roky a dva měsíce. Čerstvě vlastně tři roky. Ale on byl šikovnej, to zas jako, jako 

teď třeba byli u zápisu s klukem, který má ještě plínu a vůbec skoro nemluví, že jo, jako ve srovnání s Táďou 

to je úplně jako nesrovnatelný, víš, jako že ty rozdíly mezi těma dětma jsou obrovský, byť jsou stejně starý, 

nebo tady ten kluk je snad ještě o půl roku starší, než byl Táďa v tý době a prostě je takhle hrozně jako 

zpomalenej, i přesto, že má starší ségru, že jo. 

T: Hm. Ale šel teda do školky ve věku, kdy teda jste chtěli, aby šel. 

R: Jo jako… Nechtěla bych, aby měl třeba odklad, ani do školy. Mě to přijde prostě, přesně ztráta toho roku, 

kdy to dítě potom zjistí, že… 

T: Hm, tak někdy jako to dítě se nedostane do školky, tak ti rodiče nemají jinou možnost, než třeba buď 

ho dát někam do soukromý, nebo si ho ten rok nechat doma, viď, když třeba … 

R: Hm, tak v tomhle případě jo no, to určitě. 

T: Víš jako, jsou třeba doma s mladším dítětem, nebo třeba… 

R: Ale myslím si, že by hrozně strádal, kdyby byl doma, že já bych mu nedokázala dát to… Byť možná to 

špatný, co v tý školce. Jako bylo by to těžký, myslím si, že by se choval úplně jinak, že by byl jinej. Teď byl 

s náma 14 dní doma a byl na zabití, že jo. On tu školku fakt potřebuje. Je divokej, vymejšlí furt samý hovadiny, 

prostě hrozný.  

T: No a s odstupem času výběr té školky hodnotíš jak? 

R: No tak jako z pohodlnosti to hodnotím tak, že jsme zvolili to nejpohodlnější. Nelíbí se mi ten přístup, 

doufám, že se to zlepší jako v tý předškolní výchově, což by i mělo, podle toho, co se tady tak říká, tak jako na 

to spoléhám. A nejsem teda spokojená aktuálně. Jako od toho února to jde fakt hrozně dolu, fakt mi teda 

připadá, že ty učitelky mají těch dětí plný zuby a že se těší na ty prázdniny.  

T: Hm. 

R: Že to chtějí nějak s nima doklepat a… Tak to na mě působí.  

T: Co se ti na tý školce nelíbí, si, myslím, popsala docela dobře, nebo teda ten důvod, proč aktuálně nejsi 

spokojená. A je něco, co se ti líbí, co bys teď aktuálně zhodnotila pozitivně na té školce?  

R: No líbí se mi, že se snaží zapojit i ty rodiče, protože si myslím, že ty rodiče, co chodí do práce, nemají čas 

s tím dítětem něco dělat. Vidím to třeba i tam, že je tam maminka, která fakt přiběhne úplně s jazykem na vestě 

úplně na poslední minutu, aby to prostě stihla, protože jde na poslední chvíli z tý práce a alespoň to dítě je rádo, 

že s tou mámou tu hodinu může něco tvořit, že fakt, tohle si myslím, že je dobrý. Taky se mi líbí, že ty děti 

vyvezou i na nějakej výlet, jako že se nebojí těch padesát telátek někam vzít prostě na výlet autobusem. Byly 

loni a letos jedou vlastně znova, nebo teďko v červnu mají nějakej zámek zase naplánovanej. Takže to se mi 

taky líbí, že s nima takhle vyrazej. Příští rok by měly snad jet i na školku v přírodě, což si taky myslím, že je, 

jakoby plus. Nebo asi to bude těžký, ale určitě Táďa pojede, si myslím, že to bude fajn. Takže to jsou takový 

plusy no, možná že se snažej i nějaký kroužky dělat, jako nemusej, že jo, alespoň mají teda ty dva, ale zase 

jsou znevýhodněný ty děti, který na to zas až tak nejsou, že jim nenabídnou něco, v čem by byly ony třeba 

dobrý. Táďa třeba hrozně rád něco tvoří, furt něco s lepidlem, vystřihuje, nalepuje, i třeba z venku si přinese 

nějaký větvičky a lepí to na papír, fakt je hodně tvořivej no, což teda já úplně tvoření nesnáším, tak bych třeba 

ocenila nějakej takovejhle kroužek tvoření, to by ho strašně bavilo. Třeba jak dávají na tom Déčku toho Pana 

Hračičku, já nevím, jestli to znáš… 

T: Jo, jo, jo. 

R: No, on hrozně rád se na to kouká no a pak právě říká: „Mami, nelijem si lepidlo do vody a uděláme si 

disperzní lepidlo.“ Já říkám: „Táďo, to asi tak nefunguje.“ (smích) On tohle to má fakt hrozně rád, takže kdyby 

tam byl nějakej kroužek výtvarnej, tak tam bych Táďu určitě hrozně ráda dala, protože by ho to bavilo, no. 

T: A platí se ty kroužky nějak jako navíc, nebo to je v rámci… 

R: Ne, ty jsou v rámci tý školky ty aktivity. Ono je to i v čase tý školky, takže mají tam nějakýho externího 

pracovníka, kterej ty děti někam odvede, pak je zase přivede zpátky, nebo někam… Do takový místnosti, kde 

maj tady pro to zařízení, kde s nima dělaj tady ty věci, aby tam nerušily, protože ta školka nemá takovýhle 

prostory. 

T: No a jak třeba komunikuje ta školka s těma rodičema? Ty jsi říkala, že nějaký ty výchovný věci řeší 

ty učitelky, jo? 



R: No, to máš pravdu, že to se mi nelíbí, že když řeší výchovný věci, co se týče Tádi, tak to řeší před ním. 

Myslím si, že by to neměli řešit před ním, že bysme to měli řešit spolu někde jakoby stranou, protože on to pak 

poslouchá, on tomu nerozumí, že jo… 

T: No jasně. 

R: Takže asi pak v tý hlavě nevím, co se mu odehrává, že, nevím vůbec, je na to malej, aby tady tomu rozuměl. 

On jako chápe, že zlobí, ale jako pak ty věci okolo asi úplně do souvislosti si nedá, takže to se mi nelíbí, že řeší 

tady ty věci přímo před tím děckem. Nebo pak prostě ještě jakoby řekne: „No, ty se polepšíš, že jo, Tadýsku, 

abys pak tady příště nebyl na hanbě.“ A on: „Jo, jo, jo.“ Víš, podle mě to vůbec nechápe… 

T: Hm, co po něm jako chtěj… 

R: … je mu to úplně jedno, je to zbytečný tady to. Je teda fakt, že jednou už jsme to teda řešily, ale to bylo 

jako dlouhý, tak Táďa si sám odběhnul zase hrát, tak to nebylo, že by ho jako odehnaly. Ale tohle, řešej 

výchovný problémy jakoby hned ten den s tím rodičem, když si pro to dítě přijde a řeší to před ním, což se mi 

nelíbí. Ale teda jako ani jsem jí neřekla, že bych chtěla, aby Táďa u toho nebyl, protože já jsem vždycky tak 

rozčílená, že… 

T: Hm, to pak vždycky člověka napadne až doma viď, co třeba měl říct, nebo tak. 

R: No tak to rozhodně, zrovna to, co jsem měla říct, mě napadne až doma, ale tak teďko, jestli si budou na 

Táďu ještě někdy stěžovat, tak tím, jak nad tím člověk takhle přemýšlí jinak, tak jim asi řeknu, že bych byla 

ráda, kdyby u toho nebyl, že to je blbost prostě. My si pak doma o tom promluvíme, já mu vysvětluju, že si 

pak s ním ty děti nebudou hrát, že ho nebudou mít rádi, bla bla bla, tak: „Jo, jo, jo.“, a druhej den zlobí znova 

no. Takže se nechá strhnout… 

T: No, jasně no, hm. A nějaký třeba organizační věci, že třeba, já nevím, pojedou na výlet, nebo prostě 

něco… 

R: Nástěnky. 

T: Jsou na nástěnkách jo? 

R: Ty nástěnky docela zásobujou, si myslím, jako aktuálně hodně. Že to tam je dostatečně dopředu. Teď je tam 

třeba na červen dvě aktivity, takže to tam je fakt třeba měsíc dopředu, takže ty nástěnky fungujou asi dobře no. 

T: A vyhovuje ti to takhle získávat ty informace z tý školky?  

R: Vyhovuje, ale potom třeba, když Tadeáš je nemocnej, tak se musím ptát tady jakoby lidí, co tam chodí, jestli 

se něco nechystá. Protože třeba jednou v tý první třídě měli jakoby barevný dny, že jo, jako že v pondělí měli 

přijít celý v bílým, v úterý celý v modrým a když to dítě je jakoby do neděle doma, a pak tam v pondělí přijde 

normálně oblečený a všichni jsou v bílým, tak je to docela divný, že jo. 

T: No, to jo. 

R: Tohle zrovna byla věc, která, od tý doby, nás se to zrovna netýkalo, ale od tý doby já fakt zjišťuju, když je 

dýl nemocnej, tak se ptám: „Hele, nemají zase mít něco přinešenýho?“, nebo si měli přinést… 

T: Jako někde kamarádek jo, nebo maminek, co tam chodí? 

R: No, co je s Táďou ve třídě, tak ona shodou okolností tady s námi tu řadovku sdílí sousedka, co má dceru, 

co chodí s Táďou přímo do třídy, takže to funguje dobře, ale nemít jí, tak bych se asi fakt musela pídit někde 

na hřišti těch jiných maminek, co chodí s Táďou do třídy, ty jejich děti, jestli náhodu se něco neděje, nebo jestli 

třeba se nemají něco přinést, nebo takhle, prostě nevíš, nevím. Ale nevím, jestli tady to nějak funguje jinak ve 

školkách. Asi by tady ty věci asi neměli plánovat na pondělky, když ty děcka přijdou po nemoci v pondělí, 

tak… 

T: No to jo, no. 

R: Ale jako nestalo se mi to, že bysme něco neměli, nebo tak, ale přemýšlela jsem nad tím, že by se to mohlo 

stát. 

T: Hm, že by se to mohlo stát.  

R: Člověk se to nedozví. 

T: A jak teda hodnotíš ty činnosti, kterým se tam věnují v té školce? Nebo ty teda si říkala, že teď se tam 

asi ničemu moc nevěnují… 

R: Teď se mi to nelíbí, no, teď to prostě nehodnotím a hodnotím to záporně, protože si myslím, že s nima nic 

nedělají, nebo nevím, právě jim dávají na výběr: „Nechceš, tak to nedělej.“, takže Tadeáš od února nepřišel 

s žádnou novou písničkou, prostě nic, vůbec, prostě on nic neumí.  

T: Jo takže teda ani takhle, já nevím, toho kolečka nebo jak to nazvat, když prostě se něco učí nebo si o 

něčem povídají, tak toho se taky jako nemusí zúčastnit, když nechce?  

R: No, údajně nemusí. Já jsem to jako nezjišťovala v tý školce, ale říkaly to ty maminky okolo a mě to tak 

přijde, že to tak asi fakt je, protože z tý první třídy fakt chodil vždycky: „Mami, já ti něco ukážu.“, a začal mi 

tady předvádět nějakou říkanku. Sice to pomotal, jo, ale předváděl, měl radost, že se něco naučil a teďko prostě 

nic, vůbec. Ani se mi třeba nelíbí, že jim pouští pohádku z kazeťáku, když jdou spát, to je taky docela blbý 

jako. 

T: Hm. 



R: Víš jako, nevím, co je za problém, když tam jsou dvě, tak aby jim jedna přečetla pohádku, deset minut, 

patnáct, co to je za problém? Všude se říká, že máš těm dětem číst a v tý školce jim pustí pohádku z kazeťáku? 

T: Hm. No tak u Sárinky ve školce koukají i na pohádku v televizi, jako jo.  

R: No tak to je ještě horší. 

T: Když prší, nejdou ven, tak prostě jim zapnou pohádku na DVDčku a prostě koukaj na televizi.  

R: Tak to je hustý. Tak to tady teda televizi nemaj ani v tý třídě žádnou, tak to teda, to bych se asi i ozvala, 

člověče. 

T: No já právě když jsem začala dělat ty rozhovory, tak první dvě holky, se kterýma jsem to dělala, mi 

obě řekly, že jim vadí, že se ve školce ty děti koukají na televizi. Tak jako na to konto úplně si jako říkám: 

„Ty jo, to jsem nikdy ani…“, mě by to ani nenapadlo jako, víš… 

R: Mě taky ne. 

T: …ptát se jako Sáry: „Hele, koukáte ve školce na televizi?“ To bych vůbec nepředpokládala, že jí tam 

mají. 

R: Táďa jí tam nemaj. 

T: Tak jsem se jí jednou ptala, jako jestli mají ve školce televizi a ona: „Ne, nemáme.“, tak si říkám: „Ty 

jo, tak aspoň v něčem jako je ta naše školka dobrá.“ A pak po nějaký době přišla a říká: „Dneska jsme 

nešli ven, dneska jsme koukali na DVDčko.“, a já: „Vždyť jsi říkala, že nemáte ve školce televizi.“ A 

ona: „No v tý naší třídě ne, ale máme jí ve sluníčkách, my chodíme koukat do sluníček.“ A já: „A jak 

často tam chodíte?“, a ona: „Pokaždý, když nejdem ven.“, a já: „No ty vado!“. A Martin viď, když to 

slyšel, tak úplně: „No to kdybych tam byl, tak bych se hned tý učitelky zeptal, za co teda platíme čtyři 

stovky. To může koukat na televizi doma zadarmo.“, víš, úplně vytočenej prostě. 

R: To se nedivím, to by mi taky vadilo, koukat se na televizi. Jako děti se koukaj na televizi samozřejmě, ale 

jako… spíš když jsou nemocný, nebo prostě když jsme doma, ale abych jim tady pustila televizi, abych od nich 

měla pokoj, to teda fakt jako ne. My teda ani s Kamilem na televizi moc nekoukáme, vždycky spíš večer to 

zapnem. Já si pouštím v šest hodin Prostřeno, ale prostě ho nikdy nevidím, protože tady běhám, večeře, 

koupání, tohle to, takže pak to končí, dobrý, začínaj zprávy, tak říkám: „He, Prostřeno skončilo, dobrý.“, no, 

takže my televizi jako ne, ale v tý školce, to by mi jako vadilo hodně. Ale je fakt, že teďko mi vadilo docela, 

že bylo hezký počasí a oni nebyli venku. Oni maj prostě normálně zahradu s pískovištěm, všechno, a prostě 

nebyli venku. Já jsem tam šla schválně na půl pátou, že budou venku a oni prostě byli ve třídě.  

T: Jo, odpoledne jako, po spaní. 

R: No, to mě fakt jako docela naštvalo. Bylo fakt jako hezký počasí, ale myslím si, že to bylo způsobený tím, 

že tam zase jedna ta učitelka nebyla, nebo prostě nevím co, ale tam bylo o jednu míň, ale prostě s nima byly 

vevnitř. A proč jako? Kvůli tomu, že ona si jde domu dřív, nebo kvůli tomu, že si tam něco mezi sebou ušulej, 

aby prostě šla domů dřív, nebo nevím co, a oni pak hnijou ve třídě, když venku bylo, nevím, to fakt bylo zrovna 

ty dny, kdy bylo fakt hezký počasí, kdy svítilo sluníčko, a prostě my jsme byli ve třídě, ty jo. Tam hrdě 

nakráčím, nevidím cedulku „Jsme na zahradě“, říkám si: „Cože, oni nejsou na zahradě?“ To mě docela fakt 

taky jako namíchlo no.  

T: A Táďa teda chodí do školky od osmi do čtyř každý den, jo?  

R: No, ona Alička chodí spát po obědě, takže se budí někdy mezi půl třetí, třetí a já tak kolem půl čtvrtý, čtvrtý 

pro něj vyrážím. Většinou jako když je fakt hezký počasí, tak pro něj chodíme třeba v půl pátý, když jsou fakt 

venku, že si tam hrajou s těma dětma, jsou tam zapálený, jenomže pak následuje dotaz: „Mami, půjdeme ještě 

na hřiště?“, takže mi ze školkovýho hřiště jdeme ještě na hřiště, co je u školky, takže to je vždycky pro mě 

peklo, protože to nesnáším, že jo, on tam zlobí a hraje si a já tam sedím a koukám. To je super. (pousmání) Pak 

jsou oba dva jak píseční mužíčci, no takže, tady to mi vadí. Ale televizi tam naštěstí nemaj, to bych se asi 

ozvala taky, no.  

T: A s těma učitelkama jsi teda taky říkala, že nejsi moc spokojená, co těď má… 

R: No, jedna je taková přísná a druhá je taková víc v pohodě. Takže s tou, co je víc v pohodě, ta je taková víc 

sympatická a ta druhá prostě, tu jako úplně nemusím, no. A bohužel tady ten názor nezastávám jenom já, no.  

T: Hm. 

R: Prostě je taková, nevím… 

T: Jako že i ostatním rodičům to vadí, jo? 

R: Hm, nesedí no. Já třeba říkám, že Táďa zlobil prej, a oni: „Kdopak to říkal? Maruška?“, a já: „No, Maruška.“ 

T: To je jako ta paní učitelka, jo? 

R: No, taková ta horší. Ale ona, ono je jí fakt asi šestadvacet nebo kolem, si myslí, že sežrala všechnu moudrost 

světa, nebo já nevím, všechno jako hrozně organizuje. Tamta druhá mi většinou jako nic neřekne, ta je taková 

jako v pohodě, usměvavá. Ale jako nemyslím si, že je horší. Táďa jako paradoxně má radši tu přísnější nebo 

jako, já nevím, je to divný, ale rodičům taky ta Maruška úplně nesedí no.  

T: No a myslíš, že třeba obecně ve školkách se může stát, že ty učitelky nějak reagují na to, když holčička 

si vybere na hraní autíčko, nebo kluk si chce hrát s panenkou, nebo kočárkem? Že to ty učitelky můžou 

nějak komentovat? 



R: Hm, nemůžu to posoudit z praxe, i když jsem teda na praxi ve školce byla, ale tohle to si myslím, že je jim 

asi úplně jedno. 

T: Hm, takže myslíš, že i v tý školce, kam chodí Táďa, když by si vybral, že bude jezdit s panenkou a 

s kočárkem, že prostě by to ty učitelky nijak jako neřešily? 

R: Myslím si, že ne a myslím si, že si tam i s kočárkem hraje, protože kolikrát má takový nápady, jako že si 

s Aličkou budou hrát na rodinu a on tady začne vozit ten její kočárek s tím plyšákem, jako že je táta, víš, jako 

že to z tý školky asi fakt zná, že si tam asi hrajou ty holčičky s těma klukama tady na ty role ze života, tak si 

jako myslím, že jo, protože on jako docela, kolikrát přijde, že si budou hrát na rodinu, že on bude táta a Alička 

bude máma a Alička samozřejmě ječí, protože jí bere kočárek… Ale jo, určitě to z tý školky musí znát, takže 

tam si myslím, že to určitě neřeší, tady to.  

T: A obecně, myslíš si, že mohou učitelky ve školkách používat výroky typu třeba: 

„Barunko, proč nenecháš ty auta klukům a nejdeš si s ostatníma holčičkama vařit?“, nebo: „Lukáši, 

kluci si přeci s panenkami nehrají.“ 

R: Myslím si, že to vůbec. 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. Jako tím zase nechci říct, že jim je všechno jedno, to 

zase jako ne, ale že si myslím, že tam jakoby asi spíš, bych to tak jako otipovala, že jsou rády, že si vystřídaj 

ty hračky klučičí a holčičí mezi sebou. 

T: Hm. 

R: Myslím si, že tohle… A tohle fakt jako někde řeší, jo? 

T: Jako že to někde říkají, jo? 

R: Hm. 

T: No, hodně ve školkách. 

R: Fakt jo? U nás určitě ne, nebo určitě, myslím si to, že ne.  

T: A kdybys slyšela, že něco takového říkají ty učitelky Táďovi, že třeba mu nedovolí jezdit s kočárkem 

nebo tak, tak reagovala bys na to nějak? 

R: No, tak asi by mi to bylo divný. Mě jako nepřipadá nic divnýho na tom, že jako by nemohl jezdit s kočárem. 

Asi bych se zeptala jako, proč si nemůže hrát s kočárem. Ale myslím si, že tady to fakt asi nebude.  

T: A myslíš, že kdyby Kamil něco takovýho slyšel, jako že taky měl potřebu na to nějak reagovat, nebo 

ten by to spíš nijak neřešil? 

R: Doma by to asi se mnou řešil. Pak bysme asi vyvodili z toho nějakej závěr.  

T: Jo, jo. 

R: Jako že bysme se třeba ozvali, nebo tak. Ale ve školce by to asi jako neřešil. On kolikrát se ani jako… já 

říkám: „Prosím tě, koukni se, jestli tam je něco na nástěnce.“, a pak mu říkám: „Je něco na tý nástěnce?“ „Já 

jsem si toho nevšim.“, víš, že on tohle to fakt neřeší. 

T: Hm. Teď bych ráda přešla k těm otázkám, co se týče té rodiny. Tak jestli bys mi mohla něco o té vaší 

rodině říct: jak to u vás chodí, jak jakoby funguje vaše rodina? I třeba domácí práce jestli máte nějak 

rozdělený nebo… 

R: No tak Kamil se stará hlavně o finanční zajištění rodiny, což já ani nemůžu, že jo.  

T: Hm, takže ten hlavní živitel rodiny je on?  

R: Hlavní živitel je Kamil a má na starosti, řeší i ty věci jako placení hypotéky, platby za telefony, a tady ty 

věci, prostě všechno, co se týká peněz a chodu domácnosti, tak řeší Kamil, já vlastně o tom nevím vůbec nic, 

takže kdyby se s ním něco stalo, tak já ani nevím, kdy, co, jak, kam mám platit ani, no tak asi jako zhruba asi 

vím měsíční náklady tý rodiny, ale nějak to jako neřeším, nezjišťuju to. A já se starám o úklid, o zajištění jídla, 

prádla a takový věci. Nebo teda na ty velký nákupy jezdíme společně, a když pak potřebuju, aby Kamil něco 

rychle dokoupil, tak to prostě koupí cestou z práce, abych tady zase nemusela se táhnout do krámu, že jo, a to, 

tak je to takový už takhle nastavený. Že si jako říkám, že bych i mohla nakoupit sama, ale že si říkám, že ten 

Kamil jako je sám, tak je pro něj jednodušší z toho auta vyskočit, než abych já tady oblíkala děti a do 

autosedačky, do vozejku, do autosedačky, a: „Chci tohle, tohle, tohle, tohle…“, „Nemůžeš!“, vztekání, takže 

tohle řešíme takhle. V tohle tom si připadám trošku jako méněcenná, že bych to možná mohla víc řešit já, ale 

je to prostě takhle pohodlnější.  

T: Hm, to chápu. To vím, moc dobře to znám, když pak musí člověk někam jet s oběma nakoupit. 

R: No a ta výchova, to jsem fakt ráda, že jsme za jedno, že když Kamil něco řekne, tak já neřeknu: „Hele, tak 

mu to dovol. Tak Tadýsku můžeš, já jsem ti to dovolila.“, to fakt jako ne. Kolikrát jsou věci, kdy ten Kamil se 

na něj rozčílí a kolikrát mu dá i na prdel třeba, tak si říkám: „To jsi jako nemusel.“, ale nezasahuju do toho. 

T: Hm. 

R: Je to jako jeho rozhodnutí, momentálně se tak stalo, udělal to, vyhodnotil to jako správný, tak já to jako 

prostě vůbec nekomentuju. Nebo mu to pak jako třeba řeknu večer, řeknu: „Hele, to si fakt jako nemusel mu 

na tu prdel dát.“, a on řekne třeba: „No, já vím, ale, to prostě už jako nešlo ovládnout, víš, že už mě fakt jako 

hodně naštval.“, a já: „Jo, v pohodě.“ Ale já to prostě neřeším, když jakoby se rozčílím já, tak on taky do toho 

nezasahuje, je zticha, kouká, neřeší to. I když je káráme oba dva, tak se prostě doplňujeme, jako třeba: „Nedělej 



to, protože tohle to…“, a on řekne: „Nebo taky tady to.“ Jako že já si myslím, že v tý výchově jsme hodně 

jakoby sjednocený a jsem za to ráda, protože když potom vidím přesně takový ty, že táta dá dítěti na zadek a: 

„No pojď ke mně, on je na tebe zlej viď, vždyť se tak hroznýho nic nestalo, pojď, já ti dám třeba bonbon.“ 

Tohle bych jako fakt zabíjela, to si fakt myslím, že je špatný v tý výchově a jsem fakt ráda, že u nás to takhle 

není. 

T: Hm. 

R: Kolikrát taky slyším jako: „Proč ty děti nevychováváš, když na to máš to vzdělání.“ (smích) Tak jako říkám, 

tak jako udělali jsme si je oba, tak je musíme vychovávat společně. 

T: Jo jako Kamil že ti to říká, jo? 

R: No. Taky když je pak naštvanej, tak říká jako: „Oni nejsou vůbec vychovaný!“ Tak jako říkám: „No to je 

musíme vychovávat spolu.“, a přesně: „Vždyť ty máš na to to vzdělání.“ Jako on to asi nemyslí úplně tak jako 

vážně, ale… 

T: Jo, to znám, to mi Martin taky říká: „Vždyť ty máš na to ty školy, ty to musíš vědět přeci.“  

R: Jo, jo, jo. 

T: A jak bys popsala teda ten výchovný model, který používáte? 

R: No, tak bohužel je liberální dost jako, takže u nás se všechno může, ale pak když už to začne zacházet do 

krajností, tak začnu říkat: „Hele Tádi, to fakt nedělej, to bys fakt neměl.“, no jenže Táďa neposlechne, tak už 

se jako rozčílím, jako: „Můžeš toho nechat? Přestaň to dělat!“, „Jo, jo, jo.“, a udělá to znova. Tak já říkám: 

„Seš blbej, nebo co?“, už jako začínám používat tady ty slova, no a pak říkám: „Ještě jednou to uděláš a 

dostaneš na prdel!“, no, tak to udělá, dostane na prdel: „Tys mě zase zflákala, já jsem celej zflákanej.“ 

(napodobuje plačící dítě) „No a proč jsi mě neposlech?“, „Nevím.“ No, tak takhle to u nás asi funguje, že ten 

styl je jako hodně liberální, všechno se jako může, může, může a pak začneme vysvětlovat, pak začneme bejt 

jako vostrý a pak… Ale tak na tu prdel dostává fakt málo, to už je, já to nemám ráda, protože on to těžce snáší. 

Ale někdy jsou fakt situace, že už se to fakt nedá jako. Třeba zrovna u tý babičky když jsme byli, tak se tam 

furt honili po bytě, že jo, furt tam dělali bordel, ta už z toho byla úplně šílená, že jí to tam zdevastujou, takže 

ho napomenula třikrát, pětkrát, desetkrát, no a pak, mě taky ignoroval, že jo, prostě byl rozvášněnej, že tam 

běhá, že se něco děje, všichni si ho jako hrozně všímáme, byť teda negativně, no a pak strčil do Aličky, ta 

spadla a bouchla se o futro do hlavy, takže to už jsem fakt vyletěla a prostě jsem ho zflákala, že jo, prostě se to 

nedalo ovládnout. No, tak to zase hrozně řešil, že je zase hrozně zflákanej. No, takže, no a pak taky říkám, aby 

tu Aličku nezmrzačil a on mi říká: „Chceš mě snad zmrzačit?“, jako na mě, přesně ty výrazy, co používám já. 

T: Jo, jo, jo. 

R: No, takže u nás, snažím se mu vysvětlovat spíš než jako používat nějaký násilí. Násilí je až to poslední u 

nás. I když kolikrát si říkám, že kolikrát by radši dostal na prdel, než když použiju takový to psychický, takovej 

ten psychickej nátlak, víš jako: „Mám vstát?“ „Ne, ne, ne.“, víš jako, že už se bojí předem, místo toho, abych 

vstala, jednu mu střihla a tím se to spláchlo, tak to by možná v tu chvíli uvítal víc, než když vždycky, já to 

někdy dělám i schválně, že úplně jako vyletím a úplně: „Necháš toho?!“ „Ne, ne, já už budu hodnej.“, úplně 

se kaje, víš, jako kdybych ho úplně nejvíc zřezala.  

T: Jo. 

R: No ale jsou věci, kdy jsme třeba u tý mámy, jenže ta už prostě by ho stokrát napomenula, ale já to prostě 

neřeším jako, nebo když oni dva se pošťuchujou, je to jejich boj, ať si to sami vyřeší. Tak já to prostě neřeším, 

ječej, nebo jasně ještě se nemlátí tak, aby si něco udělali, to ne, ale že třeba Alička ho flákne po hlavě, on se 

na ní rozčiluje, flákne jí taky, tak ona si to nenechá líbit, flákne ho znova, takže do tady toho já úplně 

nezasahuju, až když to jako zaduní, že jí to oplácí, tak říkám: „Hele, zklidni se trochu.“, tak potom zasáhnu, 

ale jinak jsou takový trošku utržený ze řetězu, ale tak co, tak jako vidím, tak je to dneska asi normální. A 

kolikrát si říkám, že ty naše děti jsou ještě jako líp vychovaný než ty některý, co tak jako vidím, to už jako si 

říkám: „To je fakt extrém.“ Takže se snažíme je vychovávat tak jako ať si dělaj, co chtěj, ale v rámci možností. 

T: Hm, takže nějaký prohřešky jakoby se snažíte řešit, dokud to jde, nějakou domluvou nebo 

napomenutím, jo? 

R: No. A rozhodně teda nepoužíváme žádný, nemám ráda to vyhrožování no, protože jsem si četla tu chytrou 

knihu Respektovat a být respektován, takže nějaký vyhrožování, aby něco udělal, to třeba používá Kamilovy 

rodiče: „Tadýsku a když to sníš, tak ti dám bonbon.“, tak on to sní, aby dostal bonbon, že jo.  

T: Jo, no to jsem se teď chtěla zeptat, jaký je tvůj názor na odměny a tresty ve výchově.  

R: No, ty odměny jako, jako samozřejmě že někdy to jako použiju, ale teďko jsme spíš zavedli jako: „Táďo, 

jdi si vyčistit zuby.“ „Mě se ještě nechce.“, já mu říkám: „Tádi, usneš tady a nevyčistíš si je.“ „Já půjdu 

později.“, říkám: „Hele, víš co, jsou to tvoje zuby, když si je nevyčistíš, víš, co se stane. Budeš tam mít kazy, 

budou ti je vrtat.“ „Hm, tak já teda jdu.“ Víš, spíš se snažím mu vysvětlit, proč si ty zuby má vyčistit, než mu 

říct: „Hele, jdi si to vyčistit, protože je budeš mít bílý.“ „No, tak já jsem si je vyčistil, mám je bílý.“, no tak to 

vůbec jako. Spíš se mu snažím dávat jakoby na výběr: „Když to neuděláš, tak se stane tohle.“ No a pak se to 

prostě stane, no. 

T: Jo, prostě takový ten přirozený důsledek.  



R: No, nevím, jestli se to nazývá přirozený důsledek, ale něco tady v tom smyslu no, že se mu snažím vysvětlit, 

že teďko musíme procvičovat to „c“, aby se mu pak děti ve škole nesmály, takže on potom si řekne: „No, ale 

já vlastně nechci, aby se mi smály, tak to radši budu procvičovat.“ Než mu říkat, hele, jako víš co, jako říkat: 

„Když budeš procvičovat „c“, tak ti dám lízátko.“ Tak to fakt ne jako. 

T: Hm. 

R: A to on i kolikrát přišel s tím: „Mami, já když jsem byl šikovnej, tak dostanu za odměnu bonbon?“, tak 

přišel a řek: „Když jsem to sněd, dostanu bonbon?“ Tak říkám: „No, to teda fakt nedostaneš, snědl si to proto, 

aby si byl najeděnej a nebylo ti špatně třeba, ale ne proto, aby ses najed a dostal za to bonbon.“ 

T: No, jasně.  

R: Takže se snažím ho spíš takhle jako motivovat, že to dělá všechno pro sebe a pro svoje zdraví a ne proto, že 

mě to zrovna baví a já mu za to chci dát bonbon.  

T: Hm. A nějaký tresty, jako jsi třeba říkala, že v tý školce mají, že jdou na hanbu. Máte třeba doma 

něco takovýho? 

R: No, teďko často funguje: „Jdi do pokoje.“, protože kolikrát bych ho zflákala a radši ho vyženu do pokoje, 

než abych ho zflákala, takže jde do pokoje. Takže on vždycky odchází s bučkou, jak říká Kamil, že si hučí po 

schodech až nahoru. Tam si sedne na židli a začne si povídat sám pro sebe. A to já tam vždycky chodím a 

poslouchám, co si tam povídá, a on je z toho vždycky jako hrozně nešťastnej, fakt ho to jako vždycky mrzí 

hrozně a fakt tam jako vzlyká a říká si: „Ale já jsem to nechtěl udělat, ale ona do mě strčila, tak jsem jí to 

oplatil, ale já vím, že by mohla spadnout, ale já jsem to nechtěl a máma mě zase vyhnala a já tady teď musím 

sedět. Ale co když budu mít hlad, co budu dělat?“ Tak si tam vždycky takhle začne povídat.  

T: Ježíš, ale to je takový… 

R: No, tak já tam kolikrát (naznačuje pláč), někdy mě to fakt až dojímá, no. Nebo třeba říká: „Kéž bych byl 

kouzelnej, já bych jim taky něco udělal, ale já jim nemůžu nic udělat, vždyť jsou to moji rodiče. Tak já bych 

třeba po nich hodil polenem, ale to by je mohlo bolet.“, a teď si takhle jako vypráví, víš, že si říkáš: „Ty jo.“ 

No, takže teď funguje: „Jdi do pokoje.“, takže on běží po těch schodech, úplně brečí. 

T: No a říkala jsi, že s Kamilem se shodnete tady v těch otázkách výchovy. 

R: No, určitě, no. 

T: A měla jsi třeba před tím, než jsi ty děti měla, nějakou představu o tom, jak ty děti jednou budeš 

vychovávat? 

R: No, jako nemůžu bejt konkrétní, to asi ne, ale častokrát si říkám: „No jo, já jsem si to říkala přesně, že to 

budu, že to budu, že tohle to já dělat nebudu a dělám to taky.“ 

T: Jo. 

R: Tohle to si říkám, ale nemůžu být přesně konkrétní, to bych asi si úplně vymýšlela, ale často si na to 

vzpomenu. A hlavně si často vzpomenu na to, když mi máma říkala: „Až budeš mít svoje děti, ty to poznáš.“, 

tak na tu mámu si taky hodně vzpomenu a taky se často vidím ve výchovných metodách svý mámy, co já 

uplatňuju na ty svoje děti, aniž bych si to uvědomovala, ale pak, když nad tím třeba večer přemýšlím, tak si 

uvědomím, že dělám v těch situacích to samý, co dělala moje máma. Ona taky se mnou takhle jednala: „Tak 

si ty zuby nečisti, oni ti vypadaj, mě nevypadaj, já si je čistím.“, tak takhle přesně se mnou máma jednala, a 

tak já jednám i s ním, no. S tou Aličkou je to těžší, protože ta je ještě taková jako trošku někde jinde tím 

mozkem, ale to, bude to asi pak stejný všechno. 

T: A změnily se ty představy o výchově nějak s narozením dalšího dítěte? 

R: Změnily no. Je na Táďu míň času a kolikrát si říkám, že mě to i mrzí, ale pak třeba máme takový jako o 

víkendu, že já si Táďu vezmu a jedem třeba do divadýlka na Staroměstskou, do toho loutkovýho, a on je jako 

hrozně šťastnej, víš, jako že se snažím si někdy s ním udělat odpoledne, že Kamil je s Aličkou doma, ona jde 

třeba spát, on něco dělá si svého a my prostě s Táďou jedeme pryč. Ale pak mě třeba mrzí, že ho člověk někam 

vezme a on neví, kdy přestat, že jo. A pak už je prostě unavenej, přetaženej, začne být protivnej, viz. včerejšek, 

a prostě já bych ho nejradši zabila. Takže to hezký, co za celý to odpoledne spolu máme, jakoby on je fakt 

zlatej, hodnej, poslušnej, fakt jak vyměněnej, tak pak se to prostě zlomí, on je přetaženej, nebo nevím co, začne 

se prostě vztekat, fňukat a prostě zkazí celý odpoledne a prostě já jsem pak na něj hnusná zase, že jo, protože 

si říkám: „No tak člověk tady s tebou jde do divadla, tady prostě trpím na nějakejch loutkách a to mám jako za 

to?“ Ne, tak to zase říkaj i ty ostatní maminky jako: „Těm se nikdy nezavděčíš.“ Takže tohle to mě trošku mrzí, 

že třeba kolikrát bysme šli i jako na hřiště a nemůžem, protože Alička třeba je nevyspalá, víš, nebo něco 

takovýho, ale to mu samozřejmě neříkám, aby si to jako neuvědomoval, že kvůli Aličce nemůže jít na hřiště, 

protože ona málo spala… 

T: No, jasně. 

R: … ale jakoby kolikrát si říkám, že kdybychom tu Aličku neměli, že bysme se mu věnovali víc, že by ten čas 

trávil smysluplnějš třeba, že bysme se jakoby i víc vzdělávali, protože on má i nějaký ty knížky na takový ty… 

T: Hm, to mám taky takový pocit. 

R: No. 



T: Jako zároveň mám pocit, že ten Sebík za námi tak jako vlaje, jak všechno se přizpůsobuje tý Sárince, 

jako: „Teď se musí jet do školky.“ I proto si myslím, že jo, jak jsem měla jenom Sárinku, no tak se prostě 

ráno vstalo, posadila jsem jí na ten nočník, no a tak jsem tam třeba s ní půl hodiny seděla, než teda se 

vyčůrala.  

R: No, to je přesně ono.  

T: Že jo. Teďko jako nemůžu tam se Sebíkem půl hodiny sedět, že jo, když mi jedem na poslední chvíli, 

tak prostě rychle kolikrát mu jenom na pyžamo natáhnu tepláky a bundu, posadím ho do auta, abychom 

jí odvezli do tý školky, a pak ho prostě převlíkám a přebaluju, až když se vrátíme, že jo. 

R: No, to je u nás to samý. To je přesně ono. 

T: Ale jako zároveň, víš, že to vidím u něj, že on tak jakoby vlaje, víš, že ve spoustě věcech na něj nemám 

tolik času, ale na druhou stranu mi připadá, že nemám čas ani na tu Sárinku, víš, že přesně, kdybych 

měla jako jenom jí, tak že bysme si sedly a tady něco vyráběly, jenomže s ním vyrábět nemůžem, protože 

ten nám do toho leze, ta je nervózní, že jí to bere, on zase je naštvanej, že to chce taky jako vyzkoušet a 

nemůže jako. 

R: Jo, to je úplně to samý jako u nás. Ale pak to, co jsem to chtěla říct? No, takhle to u nás funguje naprosto 

stejně. Ale pak zase jsem si říkala, že jsem ráda, že je to takovýhle chaotický a jsou dva, než aby byl jeden, 

jako když vidím potom ty děti, ty jedináčky, tak si myslím, že oni jako trpěj tím, že jsou sami, víš, že se jako 

nuděj, teďko by si třeba i rádi s někým pohráli. On třeba řekne: „Pojď Aličko, tady jsem ti vyrobil čelenku a 

budem si hrát na indiány.“, tak jí navlíkne čelenku, ona prostě na něj kouká, on je spokojenej, že je z ní 

indiánka, no a nevím, prostě jako se fakt zabaví spolu hrozně moc, což si myslím, že je mnohem důležitější, 

než aby uměl místo deseti písmenek jich patnáct, nebo já nevím, no. Asi to beru úplně z tý druhý strany, na 

druhou stranu takových rodin je mraky, co to takhle maj, jako že koukám, že to je fakt všude úplně stejný. Ale 

pak jsou prostě ty zapálený rodiče, který, nebo já nevím, jak to ti rodiče prostě dělaj, že se věnujou těm dětem 

prostě na sto procent oběma.  

T: No, to bych taky, to by mě taky zajímalo, to bych taky chtěla umět.  

R: Mají prostě asi ty hlídací babičky, že to jedno dítě dají k babičce a tomu druhýmu se věnujou a pak zase 

obráceně, nebo já nevím. Teď třeba když jsme byli u těch Kamilových rodičů, tak tam to taky takhle funguje. 

On si tu Aličku vezme a my s Táďou jsme byli na horách lyžovat sami, že jo, jenom s Kamilem a s Táďou, bez 

tý Aličky a bylo to takový fajn, že s tím Táďou jedeme někam sami, že ta Alička je tam pohlídaná, tady mi jí 

prostě nikdo nepohlídá, takže, takže je to takový těžší, no. Ale ten Táďa je hodně kvůli tí Aličce jakoby bytej, 

to zase asi jo. Přesně, jak říkáš, nemůžeš s ním vyrábět, protože ona všechno roz to, rozpatlá. 

T: A máš pocit, že vychováváte jinak Táďu a Aličku, tím že jsou jako kluk a holka? 

R: Hm, to asi se ještě takhle nedá říct, protože ta Alička je přece jenom na spoustu věcí ještě malá, no. Ale 

myslím si, no jako, je fakt, že na Táďu jsem jako mnohem víc ošklivá, než na tu Aličku. Že jako Aličce projde 

spousta věcí, že jenom se na ní rozzlobím, že jenom třeba zvednu hlas, ale Táďu bych v tý době už dávno 

flákla, že jo.  

T: Hm, a myslíš, že je to tím, že je holka, nebo tím, že je mladší? 

R: No, myslím tím, že je holka. Já jako cejtim, že ta Alička je mi jakoby, nebo to nejde takhle říct, že ti je 

bližší, ale prostě ten cit k ní je jinej než k tomu Táďovi. Asi i tím, že ten Táďa je velkej, že spoustu věcí dokáže 

zvládnout sám, můžeš mu jako i věřit v něčem. Jsme třeba byli na tejden tady s matkama ze Š. na horách 

s dětma, tak maj nějakej takovej jako program, a tam prostě Táďu pustíš na hřiště a víš, že on si tam jako bude 

hrát a pak zase se vrátí, že jo. Můžeš mu tady v tom věřit, ale že tady v tom už je to trošku jiný. Ale ta Alička, 

to je mamánek uřvanej. Ale až bude ta Alička asi starší, nebo člověk si uvědomuje i ty chyby, že jo, co udělal 

na tom prvním, tak na tom druhým to už neudělá, že jo, si to uvědomí, že to byla blbost, ale jak seš nezkušená, 

tak to neznáš, ještě nevíš, jak ty situace jako řešit. Myslím, že s Aličkou se budu snažit víc jí domlouvat, než 

to řešit rázně, nebo jí jako rovnou vyhnat do pokoje, nevysvětlit jí to, nebo já potom kolikrát i za tím Táďou 

jdu a říkám mu: „Tádi, a víš, proč jsem se na tebe zlobila? Víš, proč jsi to udělal?“, tak mu to jako vysvětlím a 

on jako: „Jo, jo, jo.“, a řeknu mu jako: „A Tádi můžeš mi teda jako říct, proč jsem se na tebe zlobila?“, a on mi 

to jako zopakuje, tím chci, aby si to jako uvědomil. Tak teďko jsme, teďko, nebo když jsou nějaký, to víš, že 

mě to jako mrzí, že se na něj zlobím, nebo že jsem na něj hnusná, ale prostě v tu chvíli už to nejde ovládnout 

ta emoce, tak prostě jako vybouchnu a pak právě za ním jdu a povídám si s ním o tom a on říká: „Mami, mám 

tě rád.“, a já mu říkám, že ho mám taky samozřejmě ráda, ale musíme nějak fungovat, rozumně to nějak řešit, 

tak snažím se s ním nějak už jakoby jednat jako s velkým klukem, no, ale je to těžký. On se vždycky tak 

rozvášní, že to prostě nejde ukočírovat. 

T: Takže jako myslíš, že i čím je straší, tím jsou ty výchovný metody třeba jiný? Říkáš, že Alička, když 

je takhle malá, tak ještě na ten zadek nedostane a ten Táďa jako tím, že je velkej… 

R: No, Táďa na ten zadek dostal, když byl stejně starý jako Alička, mnohem častěji, ale teďko čím je starší… 

Nebo jako, je mi blbý tu Aličku mlátit, nebo jako jí dát přes zadek, protože prostě mi to připadá takový divný. 

Ten Táďa tím, že už je větší, on to fakt jako hrozně řeší, i sám v sobě, proč dostal na ten zadek a že ho to bolí 



a že nebude moc chodit a že ho bolí noha a já nevím co, že bude celej fialovej. Jak vždycky říkám: „Já tě 

seřežu, že budeš celej fialovej.“ 

T: Jak si to fakt zapamatujou. 

R: „Já jsem celej fialovej, nemůžu chodit, co teď budu dělat? Já musím chodit!“, no, takže on vždycky takhle 

sám se sebou probírá, no. Ale to, snažím se mu dát přes tu prdel co nejmíň. To už je fakt jako extrém, abych 

ho bouchla přes ten zadek, a pak se mu to snažím vysvětlit, proč jsem to udělala, protože mám sama výčitky, 

že jo. S tou Aličkou, si myslím, že u tý Aličky to přes ten zadek asi možná nebude už skoro vůbec, asi se toho 

vyvaruju úplně a bude se snažit tu domluvu víc, no, aby si to uvědomovala, proč to udělala, nebo neudělala. 

Nevím, jak spolu budou dál fungovat, myslím, že to budou velký boje, no. 

T: A myslíš, jak už takhle říkáš, že u ní to bude jiný, tak myslíš, že u ní to bude jiný tím, že je holka, 

nebo jako tím, že je to druhý dítě? Že na tom prvním sis to jako vyzkoušela… 

R: No, myslím, že oboje. Myslím si, že to bude oboje. Jsem nad tím taky přemýšlela, jestli jako kdybysme měli 

ještě jednoho kluka, jestli by to bylo jiný. Myslí si, že asi k tomu klukovi… Nevím, spíš to mám možná asi, že 

je mladší no, asi je to jedno, jestli je to holka nebo kluk. Ale ona je taková jako… se nedá říct, no, ona tu 

potřebu mámy má jinou, než ten Táďa, to je tím, že je holka, že je malá, nevím, jestli je to i tím, že jsem jí rok 

kojila, tak ke mně jako tíhne jakoby víc, kdežto Táďu jsem kojila dva měsíce, tak jestli je to i tím způsobený, 

nevím, myslí si, že jo, že nějakej vliv to má. My jsme vlastně byly furt spolu, furt jako u sebe jsem jí měla, tak 

ona je taková, fakt takovej jako miláček, Táďa je takovej odtažitější, ale samozřejmě že se i rád pomazlí, ale je 

to takový jiný prostě no. Nedokážu to asi nějak popsat. 

T: Hm… A když bych se ještě vrátila k tomu, jak funguje ta vaše rodina, tak ty jsi říkala, že ty máš na 

starosti tu domácnost, že to je tvoje starost, tak Kamil nějaký domácí práce, to jako nedělá?  
R: No, jako když ho o to poprosím, tak to udělá, jako v pohodě úplně, nemá jako s tím problém: „To máš dělat 

ty, ty jsi celej den doma.“, to by v životě neřek. A on si tady spíš dělá ty chlapský práce, si něco kutí nebo tak, 

nebo si spíš zapne počítač a řeší nějaký melouchy bokem a… Jak že ses to ptala? 

T: No, jestli dělá nějaký domácí práce, nebo jestli do tý péče o děti se nějak zapojuje.  

R: Jo. No, večer rozhodně má na starosti koupání i s ukládáním. Že prostě fakt někdy od těch půl sedmý jdou 

děti do vany a on tam prostě s nima je, vykoupe je, utře je, oblíkne je, Aličce dá plínu, potom jí jde uvařit 

mlíko. Kolikrát mi říká: „Uděláš mi mlíko?“ „Ne.“ Fakt jako večer chci mít klid, tak potom ty děti i jako jde 

uložit, což mě jako mrzí, že tomu Táďovi jsme četli pohádky a teďko už poslední dobou se mu nečtou, protože 

mě vždycky tak večer rozčílí, že: „Prosim tě, už jsi spát a už o tobě nechci vědět.“ Takže večerní starosti o děti 

má Kamil, ale jinak co se jakoby týče starání o děti, tak je stoprocentní. Nikdy jako neměl problém s tím 

přebalovat Aličce posranou prdel, nebo tak. Je spousta tatínků, co jsem slyšela, že by v životě děcko nepřebalili, 

což teda nechápu, ale Kamil třeba normálně kolikrát jako k ní v noci vstával, že jo, takže to fakt on s tím nemá 

problém. A kolikrát mi i říká: „Hele, kdyby něco, tak mě vzbuď, já se o ní prostě postarám.“, říkám: „Ne, tak 

ty vstáváš do práce.“ Ale jako že fakt, co se týče tady tý péče o ty děti, tak si myslím, že je stoprocentní.  

T: Hm. 

R: Teď jsem byla poprvý na víkend bez nich pryč a postaral se taky, úplně bez problémů, nemá s tím žádnej 

problém. Sice měl takový hlášky jako: „Co s nima budu dělat? Já se z nich zbláznim, já je zabiju přes tady ten 

víkend.“, ale pak v pohodě. Nebo třeba když cejtí, že Alička je podělaná tady během dne, tak jí prostě přebalí, 

že jo, neřekne: „Hele, jdi jí přebalit, smrdí.“, nebo tak. Vždycky jí rozbalí a říká: „Fuj, to je hnus, ty seš zase 

podělaná.“, ale prostě přebalí jí. 

T: Jde a udělá to.  

R: Rozhodně. To jsem fakt ráda, že to takhle funguje.  

T: A mají děti každý svůj pokoj? 

R: Nemaj. Alička je s náma v ložnici ještě, protože postýlku má, no a potom budou mít pokoj s Táďou, kde 

maj teda už připravenou palandu samozřejmě no a Táďa už se těší, až tam ta Alička s ním bude, jenže ona se 

přestala budit v noci asi, možná je to 14 dní, ani ne, možná tejden, se budila furt v noci na mlíko, někdy i 

dvakrát, takže já fakt z pohodlnosti nebudu běhat vedle do pokoje… 

T: No jasně, no. 

R: Tak jí prostě fláknu flašku z termosky vedle do postýlky a víc to neřeším, ale teďko už, myslím si, že třeba 

do prázdnin už tam bude, protože ona je docela velká, ta postýlka už, přece jenom je přes celou postýlku, takže 

si myslím, že kolem prázdnin už by tam mohli bejt oba. Táďa vlastně už touhle tou dobou už měl pokojíček 

svůj. V tom roce a půl, nebo roce a třičtvrtě jsme ho šoupli do pokojíčku samotnýho, ale tak ten spal už od půli 

roka spal celou noc, tak to bylo o něčem jiným. Ale budou mít pokojíček společnej a Kamil má v takový pidi 

místnosti pracovnu, kterou potom říkal, že se jí bohužel vzdá a dáme si tam manželskou postel a Aličce dáme 

tu naší ložnici. 

T: Jo, aby měli každej svůj pokoj. 

R: Aby měli každej. Ale chtěla bych to, až třeba Táďovi bude deset, až budou starší, a to z důvodu toho, aby 

se spolu naučili žít, aby spolu jakoby žili. A potom si myslím, že až Táďovi bude deset let, tak už bude mít 

takový jiný potřeby, že jo. Bude chtít bejt sám, nebo tak. Takže pak je asi oddělíme. Teďko chci záměrně, aby 



byli spolu. I když by ta možnost byla asi už teďko, aby byli oddělený, ale nechci to. Já si myslím, že to je lepší, 

nechci, aby ta rodina fungovala tak, že každej se pak zavře do svého pokoje, je tam zavřenej a večer se jde 

najíst a pak se zase zavře do pokoje, to nechci. Já chci, abychom fungovali tak nějak, aby tady komunikace 

fungovala, prostě abychom si všechno řekli a tak. Takže chci, aby i oni dva se spolu naučili ten sourozeneckej 

vztah mít jakoby dobrej. I jakoby to soupeření, budou se bít, rvát o všechno, ale to k tomu prostě patří, no. 

Myslím si, že je to lepší, než aby každej byl zavřenej ve svým pokoji a měl tam svojí židli, svůj stůl. Tahle si 

každej musí vybojovat: „Tady sedím já, byl jsem tady dřív.“ 

T: No jasně, vykomunikovat si, že se o to rozdělí, nebo vystřídají.  

R: No. 

T: A do jakých barev má laděný Táďa ten pokojík? 

R: Se tam klidně můžeš jít mrknout. Má tam teda výbuch, ale jestli tě o zajímá? 

T: Jo, tak já se pak klidně podívám. A to jste mu jako vybrali vy, jste mu jako zařizovali ten pokojík, 

nebo vymalovali? 

R: No, je to tam vymalovaný, dvě stěny jsou modrý a dvě jsou růžový, kvůli tomu, že pak tam budou oba. 

T: Jo, že už jste jako počítali s tím, že tam bude ta Alička.  

R: Že tam bude ta Alička. No a maj tam skříň na oblečení, psací stůl, židli a takovej ten poschoďovej trofas 

z ikea s těma vyjížděcíma boxama, víc se tam toho nevešlo. 

T: A to jste teda vybírali vy? Jako nábytek i to barevný ladění a tak? 

R: No, když jsme bydleli v bytě, tak měl Táďa pokojíček modrej, vymalovanej, modrožlutej no. Že měl nábytek 

do žluta a do modra, alel stěny měl žlutý s takovou lištičkou žlutou, nějakej medvídek Pú tam byl na tom, ale 

nějak jsme to s ním nikdy neřešili, co by chtěl a nechtěl. Ono teda si myslím, že furt mu člověk něco kupuje. 

Včera třeba jsem mu šla koupit bundu a on hrozně nutně potřeboval tričko se šmoulou, tak jsme mu koupili 

tričko se šmoulou, no. Teďko má tričko v tašce, vůbec to jako neřeší, jestli už jsem mu ho vyprala, že by si ho 

chtěl oblíknout, prostě jsme ho včera koupili, protože ho včera chtěl a dneska už je tričko pasé.  

T: Hm, hm. A kdyby si mohl vybrat ten pokojík a chtěl by třeba ho vymalovat právě růžově nebo třeba 

červeně? 

R: Hm, to by se mi asi nelíbilo. Jako kdyby byl jedináček třeba, myslíš? 

T: No, nebo kdyby měl jako mít svůj pokoj a dali byste mu na výběr a on by si vybral třeba… Nebo i na 

druhou stranu, i Alička, kdyby ho chtěla mít třeba modrej, nebo zelenej pokojíček.  

R: No, tak u tý Aličky bych to asi řešila jinak, protože u toho Tádi přece jenom, nebo teda nevím, jestli je to 

jenom nějakej náš předsudek, nevím, kolikrát jsme si říkali… Nebo teda takhle, já bych to nějak překousla, ale 

Kamil by to nepřežil, kdyby to byl homosexuál, že jo. A kdyby přišel s tím, že chce mít červenej pokojíček, 

ten by se zbláznil. 

T: Jako že už by to bral jako nějaký znamení? 

R: No, ale je to blbost, že jo, to vůbec. 

T: No jasně. 

R: Ale on už teda chodí s tím, že nechce triko s červeným pruhem, protože červená je holčičí, jako že už to 

teďko řeší. Ale kdyby chtěl takovejhle pokoj, tak si myslím, že Kamil by to těžce nes a asi by o tom s ním fakt 

mluvil. Nebo třeba máme kamaráda a Táďa, když jakoby odcházíme, tak on mu chce dát pusu, že je na to 

jakoby tak zvyklej a on: „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.“ „Ty seš blbej, 

fakt.“ Víš, takový že… 

T: No, to znám. To taky, když jsem dávala Sebíkovi po Sáře ty růžový pyžama, tak taky: „Ježiš, proč ho 

do toho oblíkáš, vždyť bude buzerant z něj.“, říkám: „No, to určitě tím, že jsem mu oblíkla růžový 

pyžamo, tak už jsem mu to podepsala na celej život.“ 

R: Tady to taky řešila jedna maminka, že má taky holčičku starší a taky prej: „Já mu taky dávám ty růžový 

věci a manžel to těžce nese, proč mu to vůbec dávám.“ 

T: No, a já jsem říkala: „Ježiš, vždyť v tom spí, nikdo ho nevidí.“, víš, kdybych mu to oblíkla na písek, 

tak jako neřeknu, ale… 

R: No, ale potom když je to obráceně, že jo, Alička může mít modrý pyžamo, to nikdo neřeší.  

T: No jasně, to naopak Martin jako: „Tak nekupuj všechno furt jenom růžový, ne?“, když jsme měli 

Sáru, „Kup aspoň žlutý, nebo zelený jako, proč musíme mít všechno růžový?“ 

R: No, my jsme teďko kupovali Táďovi kombinézu a ta byla taková starorůžovočerná a spodek byl žlutej, fakt 

taková jako fakt strašně pěkná, i jakoby 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.“, a já: „Proč mu to říkáš jako?“ 

T: No a jak by ses zachovala v následujících situacích: 

„Váš syn vyměnil ve školce hračku autíčka za panenku a celé odpoledne tráví tím, že jí češe, převléká 

apod.“ 



R: Hm, tak jak jsem říkala, že mi nevadí, že si hraje s panenkama, tak tohle by mi přišlo už divný, tak bych mu 

asi říkala, že, že tady to, no, asi bych se ho ptala, proč to dělá, to by mě zajímal ten důvod a pak bych asi se mu 

snažila vysvětlit, že až takhle si s panenkama hrajou holčičky, že to je holčičí záležitost, no. Tady v tý situaci 

by mi to asi přišlo divný, když tady jezdí s kočárkem, to mi asi jako nevadí, Kamil taky jezdil s kočárem, tak 

to neřeším, ale jako aby seděl u Aličky a česal jí vlásky a oblíkal jí šatičky, to by mi asi taky přišlo divný, no.  

T: A kdyby se, tak on nemá starší sestru, ale dejme tomu, kdyby třeba jste zdědili nějaký šatičky a on se 

do nich oblíkal a trval na tom, že v nich třeba půjde na hřiště, nebo do školky? 

R: No, tak doma bych mu to asi dovolila, kdyby měl starší sestru, protože by mi bylo jasný, že to vidí u ní, tak 

to chce taky, ale na hřiště rozhodně ne. 

T: Hm, a Kamil asi taky ne. 

R: No, tak to vůbec. Možná Kamil by mu bylo divný, že si to oblíká i doma.  

T: To samý teda asi předpokládám i s tou panenkou jako by bylo Kamilovi divný. 

R: No, asi jo no, ale je třeba fakt, že jsem si lakovala nehty a Táďa chtěl taky, že jo, tak jsem mu je nalakovala 

a říkala jsem mu, že táta bude naštvanej, že to bude divný a tady to, on to přesto chtěl, no a přišel z práce a: 

„Co to máš na těch prstech? To si snad dělají holky, ne?“, víš, „Mami, já to chci sundat.“ Ale nechala jsem ho 

v tom, když to chtěl, tak to prostě měl, no. 

T: A kdyby třeba Alička, až bude starší, chtěla, abyste jí přihlásili do fotbalového mužstva i přesto, že 

by tady v rámci toho vašeho města nebyl dívčí tým a musela by chodil jako mezi kluky? 

R: No to bych asi taky jako úplně by se mi to nelíbilo. Mě totiž tady to, já nevím, mě to připadá, třeba lidi 

odsuzujou pedofily, jako já samozřejmě taky, ale ono když se pak na to podíváš, když třeba včera tady měly 

vystoupení mažoretky na tý louce, ona byla zima a oni na sobě měly vypasovaný ty obleky, že jo, teďko prostě, 

nevím, jim byla zima, neměly podprsenky, tak to bylo takový jako to, a teď se tak jako usmívaj a s tou hůlkou 

různě, a kdyby tam byl nějakej pedofil, tak ho to musí jako nějakým způsobem vzrušovat. Mě to prostě přijde 

hrozně divný. Takže bych prostě, nevím, teď jsem zapoměla… 

T: Kdyby chtěla chodit na fotbal… 

R: Tak bych to 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 si 

myslím, že by je tam provokovala a to by se mi nelíbilo, tak jako kvůli tomu provokování no. 

T: A myslíš, že Kamil by to měl stejně? 

R: No, asi bych za něj nechtěla takhle úplně mluvit, asi nevím, jestli by si to takhle úplně uvědomoval, si 

myslím, že já o tom přemýšlím až moc zbytečně takhle jako, třeba to tak ani není, ale mě to tak prostě jako 

připadá. Nebo když pak vidím tady ty holčičky, mě to fakt přijde až jako úchylný, že je fakt takhle vystavujou 

lidem, který to maj trošku pohnutý, nevím, je to takový zvláštní. Myslím si, že asi kdybych Kamilovi tenhle 

důvod řekla, nevím, on by to bral tak jakoby ze svého pohledu: „Jo, tak chce to dělat, tak jí to dopřejem.“, a 

asi by už tady to nedomýšlel, jako to domýšlím já, a kdybych mu ten svůj názor řekla, tak by s tím pak jako asi 

taky nesouhlasil. Nebo těžko říct, jestli by to až takhle domýšlel, nevím no.  

T: Ale jako myslíš, že v první chvíli by jako: „Chce hrát fotbal, tak jí to dovolíme.“ 

R: Myslím si, že asi jo, no. 

T: Hm, a kdyby třeba Táďa chtěl chodit na nějakej kroužek, třeba na balet, nebo na nějaký tancování? 

R: 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 to je 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.“ 

T: Hm. A ještě mám poslední okruh otázek týkající se hraček. Tak jaké hračky mají vaše děti?  

R: No, tak Alička nemá skoro žádný holčičí hračky. 

T: Má zděděný? 

R: No, ale ona ani nechce. My jsme jí koupili, nebo teda dostala ten kočárek od dědy k Vánocům, s tím si teda 

nějak extra moc nehraje, protože on jí koupil velkej kočárek, ona to sotva utáhne, ono jí to ani nezatáčí, tak si 

myslím, že to bude spíš ten důvod. Potom má nějaký ty tendence, že si vezme nějakýho toho plyšáka a dá ho 

do toho kočárku, přikreje ho, víš, že v ní to holčičkovství nějak se probouzí, nebo jako má to prostě v sobě. 

Ale když vidí toho Táďu, jak si hraje s těma autama, tak ona je schopná taky jezdit po koberci s autem s ním, 

protože jak to vidí u něj, tak to dělá taky. Ona dostala panenku k Vánocům, ale to jí vůbec nezajímá, tu vůbec 

nechce a měla i od lamaze takovou tu chrastivou panenku a s tím taky, to ani náhodou. A jinak naše děti ani 

nemaj žádnou hračku takovou tu jako, takovou tu pro ně důležitou. Mám třeba kamarádku, která má syna, 

kterej má opičku a bez tý opičky nikam nejde, prostě musí mít opičku v ruce. 

T: No, to je naše Sára, má taky opičku.  

R: Jo? Tak to my vůbec. 



T: Furt hledáme opici někde. 

R: To oni taky no. Ale oni to maj až tak jako hodně, že on místo aby se, aby objal tu maminku, tak radši tu 

opičku, víš. Ona mu třeba říká: „Pojď se pomazlit.“, a on: „Ne, opí, opí“, a už shání tu opičku, že to je až takový 

divný tohle to. Ale tak Táďa žádnou takovou hračku nemá. Teď mě trošku štve, že ve školce si děti nosí na 

spaní nějakýho plyšáka, tak on si ho tam nosí automaticky, protože oni si ho nosí, tak on si ho musí nosit taky.  

T: Jo, že to vidí u nich. 

R: Ale jako s plyšákem fakt jako neusíná, že by si ho držel, to fakt jako ne. A Alička to takhle taky nemá. 

Nevšimla jsem si, že by upřednostňovali nějakou hračku víc. Mají teda rádi ty zvučící hračky, těch máme doma 

docela dost, takže jako když to pustí všechno najednou, tak… (smích) Takže zvučící hračky ty u nás vedou 

teda na prvním místě. Některý jsou fakt hrozný, ty plastový příšernosti a hlavně, že to vydává zvuky, že jo. 

T: Hm.  

R: Nahlas ještě ke všemu, takže neslyšíš vlastního slova. Takže zvučící hračky a Táďa si strašně rád staví 

s legem, to jako fakt hodně a hodně rád si teda vystřihuje a maluje a takovýhle věci ty tvůrčí, jak jsem říkala, 

takže nějaký plyšáci to ho vůbec nezajímá, ani Aličku ne. Alička by si teda taky ráda vystřihovala a malovala, 

ale to prostě nejde. Takhle si jednou dopoledne hráli s temperama a dopadlo to velice zajímavě. Hlavně, že 

jsme si s Kamilem pospali, že jo. Říkám: „Já vím, co tam dělaj, že jsou tak hodný, hrajou si s temperama.“, a 

on: „Snad ne.“, a já říkám: „Vsaď se, že jo.“ Pak přišel Táďa a: „Koukejte!“, a měl úplně černý ruce a já: „Jsem 

to věděla.“ Takže tempery na zdi rozstříkaný, koberec politej tou černou barvou z toho kelímku, postel 

ostříknutá, to bylo fakt dobrý, no. Takže malovali by si asi oba rádi s temperama to asi určitě, to by bylo asi na 

prvním místě, modelína taky ho baví. Naštěstí ta nová není už tak hnusná jako ta mastná, co jsme měli my. 

T: A ty hračky, co mají, tak ty jste jim vybírali a kupovali vy, nebo něco si třeba Táďa už vybírá sám, 

co by si přál koupit?  

R: No, ale u něho to je takový jako chvilkový, že on to zrovna někde vidí, nebo v tom hračkářství. My jsme 

třeba šli před Vánocema do hračkářství, schválně, jestli mu tam něco jako padne do oka a vůbec jako. Nějak 

jako nic to nebylo. Já mu třeba říkám: „Tádi a chtěl bys třeba takovýhle auto?“, „Hm, to bych nechtěl. Já bych 

chtěl tohle auto.“, protože už mu jako nabídneš, že si může vybrat auto, nebo říct, který se mu líbí, tak už 

jakoby… 

T: Jo, že už jakoby mu podstrčíš nějakou variantu, co by si měl vybírat. 

R: No. Ale on už, taky ho jednu dobu bavily ty vláčky, ty dřevěný koleje, jak se staví, ale to právě s Kamilem 

měli v bytě, že si vždycky o víkendu stavili nádraží, tak to ho jako bavilo hodně. To už měli takovej rituál, že 

vždycky o víkendu se stavilo nádraží, jenže tady už nádraží, na to není čas, protože je Alička a nádraží vede 

po celým baráku, takže všude šlapeš po kolejích, takže ho baví tady ty věci. A nevím no, jako, on si hračky, 

asi by si nevybral hračku, kterou by opravdu chtěl. Bylo by to prostě: „Zrovna jí vidím a zrovna jí chci.“ No, 

a pak jsme byli na tý logopedii a ona říká: „S čím si nejradši hraješ?“, a prej: „No s takovým panákem co takhle 

mlátí kladivem.“, a já (předvádí údiv). Tady to je nějaká hračka plastová od mekáče, něco mu dala sousedka, 

že jo, protože to má, holčička to dostala v happy mealu, nechtěla to, tak to šoupli Táďovi. No a Táďa si s tím 

v životě nehrál, a on si hrozně rád hraje s panákem, co mlátí kladivem.  

T: Co ho zrovna první napadlo asi… 

R: No, přesně, protože on nemá žádnou oblíbenou hračku jako takhle. Já jsem se úplně styděla v tu chvíli. Jsem 

si říkala: „Ty jo, jak asi vypadáme, když si hraje s panákem, co mlátí kladivem?“ Nikdy si s tím nehrál, nikdy, 

prostě to tam leží v pokojíčku, někdy se to objeví na povrchu nějakých hraček. To jsem se fakt jako styděla no. 

T: No, takže hračky mu spíš vybíráte vy, nebo oběma teda, i Aličce, že jo, a ještě někdo jinej jim kupuje 

hračky? 

R: No, kupujou hračky prarodiče, že jo, ale samozřejmě: „Řekni mi, co mu máme koupit.“, nebo: „Kupte to a 

mi vám dáme peníze.“, takže se to kupuje. To jakoby odhadneš, s čím si rád hraje. Pak kupujem ty, takový ty 

tvůrčí hračky. Samozřejmě má třeba i Člověče, nezlob se, to obrázkový, to jsme už taky několikrát hráli. To 

jsem právě říkala dědovi: „Kup mu Člověče, nezlob se, to se mu bude líbit.“. Pexeso už taky zvládá jako pěkně, 

takže má několik druhů pexes, akorát že pak, když prohrává, tak už ho to přestane bavit a začne švindlovat, 

takže jakoby nevydrží u toho, ale hrajeme s ním takovýhle hry taky. 

T: A dědí Alička nějaký hračky po Táďovi? 

R: No tak rozhodně, to, co Táďa měl takový ty chrastítka od lamaze, tak Alička je automaticky měla taky, 

takže jsme jako neřešili, jestli jsou růžový nebo nerůžový, jestli to je holka nebo neholka, prostě automaticky 

to zdědila. Teď už jsme to taky zlikvidovali tady ty chrastítka, ale to, rozhodně no. 

T: A má třeba Táďa nějaký hračky, který bývají považovány za holčičí, nebo Alička nějaký, který za 

klučičí? 

R: No, no tak 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, 

takže 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, tak to. A Alička má teda holčičí hračky, vysloveně, co byly kupovaný pro Aličku, tak má tu 



panenku, ten kočárek, no a pak jsme jim k Vánocům od dědy nechali koupit stan a ten je teda jako růžovej, aby 

to nebylo jako že to je zase Tádi, ale Táďa neřeší, že stan je růžovej, protože se rádi schovávaj do stanu, tak 

najednou je to jedno, že je růžovej. 

T: Jo. 

R: Ale prostě je to stan Aličky a pak jí, jo a pak ještě dostala hrající piano, aby taky něco dostala, že jo, tak 

s tím si taky Táďa hrozně rád hraje, pak jí k tomu nechce pustit, tak mu říkám, hele, to dostala Alička od 

Ježíška, nazdar, pust jí k tomu.“ „No, to není fér.“, a takovýhle řečičky. Ale Alička má hraček fakt málo no, 

ale oni ten pokojíček mají obecně plnej hraček, takže ono je to těžký, kupovat něco pro Aličku, když… A ona 

spíš chodí za ním a kouká se, co on dělá. Nebo k narozeninám dostali kuchyňku dřevěnou, tak to jakoby s tím 

si taky docela, nebo Aličku teďko poslední dobou baví ta kuchyňka, to nádobí, tam jsou nějaký rendlíčky, tam 

nandavá a tak, to jí baví, no. 

T: Hm. A ty jsi říkala, že ten Táďa třeba jezdí s tím kočárkem nebo tak, tak s tím nemáte problém, že 

teda si hraje na rodinu, tak vozí kočárek, nebo tak? 

R: Ne, ne, ne. 

T: Ani Kamil? 

R: To nás jako nikdy nenapadlo. 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. 

T: Hm.  

R: To by mi asi přišlo trochu divný. 

T: A když jste třeba vybírali tu školku, tak koukala jsi třeba na to, jaký tam mají ty hračky, zajímalo tě 

to? 

R: No, jako vysloveně jsem to nezkoumala, ale koukala jsem, co tam maj a oni tam maj, no, takovou tu klasiku 

– stavebnice úplně všude. Ale teďko k Vánocům dostali spoustu hraček pod stromeček a dostali spoustu 

společenských her, takovejch že ty děti asi kolektivně pak asi ty hry hrajou spolu a docela, když tam pro toho 

Táďu chodím, viděla jsem v zimě, jak nechodili ven, tak bylo docela vidět, že sedí u stolečku jakoby 

s kamarádama a třeba si staví puzzle dohromady, nebo hrajou nějakou hru, ale to, že spolu spolupracujou, že 

v tý školce se jako hodně zaměřujou na takový ty kolektivní hry, než aby si tady Pepíček jezdil s autíčkem, 

Mařenka si česala panenku, tak spíš jako, spíš tam mají spoustu tady těch her, aby společně to dělali. 

T: Jo. 

R: Sice hru, že pejsek jakoby kaká hovínka, to se mi jako úplně nelíbilo, ale, víš, takový to jak mu zmáčkneš 

ten ocas… 

T: Jo, no. 

R: Jsem si říkala: „Kdo to jako vymyslel?“ 

T: Takže máš pocit, že ty hračky, které ta školka nabízí, jsou spíš jakoby takový… 

R: Kolektivní. 

T: Že podporujou tu spolupráci těch dětí jako? 

R: No, jasně, určitě. 

T: A máš pocit, že tam mají nějaký i hračky, nebo co ty hračky, který tam mají, rozvíjí? Nebo učí se na 

tom ty děti něco?  

R: Jo, mají tam takový ty zastrkovačky jako číselný, nějaký písmenka tam mají, ale spíš si myslím, že hodně 

si hrajou kolektivně a rozvíjí to právě tu kolektivitu mezi těma dětma, že se učej si spolu nějak hrát a 

komunikovat spolu. Nebo třeba tam něco stavěj. Stavěli tam nějakou farmu, tak třeba že: „Ty dáš sem koně a 

já dám sem kravičku.“, že už třeba fakt spolu komunikujou, že: „Dobře, tak ty si dáš koně sem a já si dám sem 

tu krávu.“, jako že ta komunikace mezi těma dětma tam je, a třeba u toho stolečku je dětí třeba šest takhle 

dokola a všichni si hrajou s tou jednou hračkou, to se mi jako zase líbí, to je fajn, že tam pak to jedno dítě není 

v koutku, nejezdí si tam s autíčkama po koberci. Je tam spousta těch kolektivních hraček.  

T: A víš, s čím si nejvíc hraje Táďa v tý školce, co ho tam tak jako nejvíc baví? 

R: Nevím, myslím si, že s těma stavebnicema, můžeme se ho zeptat. (volá syna) Táďo, řekneš tetě, jaký máte 

ve školce hračky?  

Táďa: Hezký. 

T: Jo, a co tě nejvíc baví ve školce, s čím si nejradši hraješ? 

Táďa: Ve poště. 

T: S poštou, jo? 

R: No, oni tam maj takový ty domečky, že tam maj razítka, telefon a tady to, ale ten krámek tam mají, taky 

docela často si hrajou. (k Táďovi) S čím si hraješ sám s dětma, Tádi? 

Táďa: V kuchyňce.  

R: Máš tam nějaký stavebnice taky? 

Táďa: Jo. 



R: Jaký? 

Táďa: Hezký. 

R: Tak se toho asi moc nedozvíme.  

T: A jak tam třeba mají rozdělený ten nábytek? Máš pocit, jakoby že, nebo jakoby že rozložený ty 

hračky, že mají nějak jakoby různě, nebo mají vyloženě koutek pro holčičky, s těma panenkama, 

kočárkama, kuchyňkou a na druhý straně jako kout pro kluky? 

R: To ne, to ne, to máte společný, viď? Oni mají takovou jakoby předmístnost, tam mají ty stolečky, kde dělají 

takový tvůrčí věci, a pravděpodobně tam asi i obědvají, myslím, že nechodí nikam obědvat do jiný třídy a 

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, takže oni všechno vyhrabou 

doprostřed a tam si jakoby hrajou a pak to zase jakoby pouklízej. A pak ještě mají jednu místnost, kde mají to 

ležení právě, a pak tam mají tělovýchovný prvky, nějaký takový ty pěnový kostky a žíněnky, nebo prostě 

takový ty pro tu běžnou tělovýchovnou činnost, takže prostor mají docela velikej a uspořádanej, že docela jako, 

když tam uklidí, nebo že každej má okolo sebe dostatek prostoru, že si tam hraje, si myslím, že to není jakoby 

že by tam byli našlapaný na sobě. 

T: No, tak jo, tak děkuju moc.  

R: Tak snad jsem ti nějak pomohla. 

T: Jo, určitě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozhovor s respondentkou Ivanou 
T: Ten rozhovor je na téma rodičovské volby mateřské školy. Podle čeho rodiče vybírali školku pro svoje 

děti. Tak ty teda jako vzhledem k věku těch dětí, rozumím tomu dobře, že jedno dítě máš ještě ve školce 

a druhý už chodí do školy?  

R: Je ve škole, ano. 

T: Ten rozhovor, aby to bylo takové přehlednější, tak mám rozdělený do několika kategorií. Nejdřív 

mám, podle čeho jste volili tu školku, podle čeho jste vybírali, potom jak jste s ní spokojení teďko třeba 

jako i s odstupem času, pak bych pár otázek ráda věnovala rodině, jakoby jak to funguje u vás v rodině, 

jaký výchovný postupy používáte a tak a poslední okruh je věnovaný hračkám, protože si myslím, že ty 

v tom dětským věku jsou jako hodně důležitý. Tak, myslíš, že můžeme začít? Nepotřebuješ nic? 

R: Ne, asi můžeme začít.  

T: Tak jo, tak jestli bys mi teda mohla říct něco o té školce, kam Sabinka chodí? Jaká je, jestli bys jí 

mohla nějak popsat, prostě co tě napadne, když se řekne ta školka? 

R: Hm. No tak začnu tím, jak jsme jí vybrali. Já jsem teda hlavně šla do školek v okruhu našeho bydliště a 

přijali mi jí zrovna tady v tý a nemohla jsem si moc vybírat, protože jsem byla zase těhotná a u maminek, který 

jdou znova na mateřskou, tak spíš ty děti nepřijmou. A tady v tý mi jí přijali, protože si myslím, že jsme tam 

měli malou protekci, protože naše sousedka tam vaří. 

T: Hm.  

R: Takže za prvý z toho důvodu jsem byla i ráda, že nám jí tam vzali, protože jsem věděla, že tam máme tu 

sousedku, že tam uvidí i holka někoho známýho a … 

T: To bylo když šla teda Péťa do školky? 

R: Když šla Petruška no, když šla první. A pak se mi to kolikrát i vyplatilo, když jsem byla po operaci a 

nemohla jsem vozit kočárek se Sabinou, protože když Petruška nastoupila do školky tak se Sabina narodila.  

T: Hm. 

R: A když jsem pak byla po operaci a nemohla jsem vést kočár, tak mi sousedka jí i vodvedla Petrušku do 

školky, takže jsem v tom měla i výhodu a se školkou jsme spokojení, více méně, jenom s ředitelkou občas jsem 

měla problém, protože je trošičku, nevím no, mě ta ženská přijde labilní na to, že dělá ředitelku školky. Ale 

jinak se školkou jsme v pohodě, s učitelkama jsme se žádnýma neměli problém a pak automaticky šla i Sabina 

do tý samý školky, protože přednostně přijímají i sourozence. 

T: Hm, hm, jo, takže tam už zase byla výhoda v tom, že tam chodila ta Petruška, takže… 

R: No, no, no, a Petruška tam byla ještě rok potom se Sabinou, když Sabina nastoupila do první třídy, tak Péťa 

tam byla ve čtvrtý třídě.  

T: Hm, hm.  

R: Petruška byla čtyři roky v tý školce, takže, takže tam rok byly spolu no. 

T: Jo, takže teda to, podle čeho jste primárně vybírali, bylo to, aby to bylo co nejblíž jakoby tomu, kde 

jste bydleli. 

R: No, no, no, co nejblíž bydlišti. 

T: Hm, a měla jsi třeba nějakou představu, jak by ta školka měla vypadat? Představovala sis to nějak, 

než jakoby… 

R: Hm, mě hlavně šlo na domluvě, co se jídla týče, protože v době, kdy Petruška šla do školky, trpěla silnýma 

alergiema potravinovejma, takže jsem jí musela dávat domácí stravu a ve školce jí to ohřívali. Nemohla jíst to, 

co tam vařili, takže jsem jí musela vařit zvlášť pro alergiky a tam byla s nima domluva v pohodě, že jí to ohřáli. 

Já jsem si vždycky otiskla jejich jídelníček a vařila jsem jí to jídlo tak, že to vypadalo stejně, jako těch dětí, 

aby se od nich moc nelišila.  

T: Jo.  

R: Že jí to ohřáli a nandali a vypadalo to stejně jako to, co jedly ty děti.  

T: Hm.  

R: Tak aby prostě na ní nekoukali jako: „Jé, ona jí něco jinýho, ona je jiná.“, tak aby nebyl tady v tom nějakej 

rozdíl, aby jí ty děti braly úplně stejně jako ty ostatní. 

T: A to ti jako řekli v tý školce, ať to takhle děláš, nebo to byla nějaká tvoje jako… 

R: Ne, to byla moje vlastní iniciativa.  

T: Hm, tak to je dobrý. To je promyšlený, že pak nebyla terčem nějakých útoků ze strany těch dětí… 



R: No, no, no, to jsem právě nechtěla, aby, ono už takhle… Ona teda byla hodně uvědomělá, že věděla, že jako 

nic nesmí, a když jí někdo cizí chtěl podat sušenku, tak řekla: „Já mám na to alergii“, víš, že jako, kolikrát jsem 

musela i já třeba zasahovat, když jsem jela v autobuse s kočárkem, ona tam seděla, já jsem se koukala okolo a 

najednou maminka, co měla kočárek vedle mě, jí podávala sušenku, jo, na kterou měla fakt silnou alergii, tak 

jsem musela všem těm maminkám v autobusu vždycky vysvětlovat: „Mýmu dítěti nic nedávejte, nesmí to.“ 

Jo, prostě kolikrát na mě koukaly divně, ale Petruška s tím byla úplně v pohodě jako. Byla zvyklá, že to nesmí, 

a tak věděla, že si od nikoho nic brát nemá. 

T: Hm, a už to nemá ty alergie? 

R: Už ne. 

T: Hm, tak to je dobrý, že jste se toho zbavili… 

Petr: To jsou potravinářský alergie. 

R: No, ale to, chodili jsme, no, jak se to jmenuje? Homeo, no, homeopatika. Chodili jsme k homeopatičce a 

dali jsme za to nemalý peníze, za ty antiperle, co jí dávala, ale dostala se z toho, no, už nemá žádný alergie.  

T: Tak to je dobrý, viď. To si právě pamatuju, že jste s tím měli docela, viď, i na ovoce a všechno 

možný… 

R: No, hlavně základ vaření, jako cibule, česnek, nic takovýho nesměla. 

T: No a ty teda říkáš, že pro tebe ta ideální představa tý školky bylo teda nějaká, kde se půjde domluvit 

ohledně toho jídla.  

R: Hm.  

T: A myslíš si, že stejně to měl i Petr, jakože partner, že nad tím taky takhle přemýšlel nad tím výběrem 

té školky?  

R: Já si myslím, že jo, že to bylo pro nás to nejdůležitější. Já třeba kromě týhle školky jsem byla i v jedné 

školce, která sousedila s naší alergoložkou, která tam byla během dopoledne, když ty děti byly v tý školce, tak 

jsem jí chtěla dát i tam, že by prostě popřípadě kdyby si vzala něco od nějakého dítěte, tak že by měla hned 

první pomoc v podstatě vedle, jo, že fakt to bylo hned v sousedství, ale tam v tý školce mi jí nepřijali, protože 

jsem měla břicho, že jako z důvodu: „Vy budete doma, tak co byste sem dávala dítě.“ 

T: Jo. A zvažovala jsi ještě něco jinýho při výběru tý školky, jestli třeba, jaký kroužky tam nabízejí, 

nebo jak je ta školka zařízená, nebo třeba paní učitelku jestli jsi tam znala nebo tak… 

R: Ne, spíš další věc, na co jsem koukala, tak byly stromy, protože měla alergii i na pyly, takže jsem spíš 

v okruhu těch školek koukala na to, kde rostou alergeny.  

T: Hm, hm. 

R: Ale jinak s učitelkama jsem se seznámila v podstatě, až když začal školní rok.  

T: Hm, a v tý školce jsou věkově smíšený třídy, nebo jsou tam rozdělený? 

R: Jsou tam rozdělený. 

T: Rozdělený podle věku.  

R: Jsou tam čtyři třídy a jsou rozdělený podle věku.  

Petr: Až ty poslední nějak dávají dohromady.  

R: No, mají první třídu, druhou, kam jdou potom, a pak mají třetí čtvrtou a tam už to rozdělujou, který ty děti 

spíš jsou předškolní a do tý třetí dávají ty, který ještě v tý školce zůstanou. 

T: Jo, takže třeba i takový, který třeba jsou ve školním věku, ale třeba vypadají na odklad, jo? 

R: No, no, no.  

T: Ale tak to, předpokládám, taky pro tebe nebylo důležitý, jestli jsou věkově smíšený, nebo věkově 

rozdělený? 

R: No, ani ne, a oni je stejně potom po obědě míchaj, že ty druháci jdou k první třídě, protože jich tam po obědě 

nezůstává moc, si to rodiče po obědě vezmou, takže potom ty dvě třídy prostě smrsknou dohromady.  

T: Jo, že stejně potom jsou věkově promíchaný. 

R: No, no, jsou.  

T: Takže ty říkáš, že s těma učitelkama si se seznámila taky, až když tam ta Petruška nastoupila… 

R: Hm. 

T: …takže třeba jak ty učitelky mluví s těma dětma, jsi vlastně zažila, až když tam ta Petruška už 

chodila, taky jsi to nezjišťovala, nebo neměla možnost poznat dřív? 

R: No, to jsem neměla.   

T: A třeba na nějakém dni otevřených dveří byli jste v té školce? Dělala vůbec něco ta školka?  



Petr: Jo, dělala.  

R: Jo, to mají dny otevřených dveří a tam odtud jsem Petrušku nemohla dostat.  

T: Jo, takže jste se tam byli podívat a líbilo se jí tam. 

R: No, byli jsme tam a chtěla tam už zůstat. 

T: Hm. A i v tý druhý jste byli, jak jsi zmínila, že vedle byla ta alergoložka, tak tam jste se také byli 

podívat?  

R: Ne, tam ani nebyli… 

Petr: Tam jsi byla sama. 

R: No, tam jsem byla jenom u zápisu.  

T: Jo. 

R: Hm. 

T: Takže jsi teda navštívila jakoby dvě ty školky, jednu teda i s tou Petruškou a jednu teda sama.  

R: Pak jsem byla ještě v jedný, kterou nově otvírali tenkrát, a tam se mi nelíbilo, že k výuce používali psa. A 

kvůli těm alergiím jsem tý ředitelce říkala, že nevím, jestli je to vhodný, a ona mi říkala, že jako má srst, která, 

že ten pes nepelichá, a já jsem říkala, ale mě už vadí jenom ta představa, že by ten pes mohl tu holku olíznout. 

Už to by jí vyvolalo alergickou reakci, takže tam jsem řekla ne. Pes ve školce se mi prostě příčí. 

T: Hm, tak je to, to slyším prvně teda, s tím jsem se ještě nesetkala.  

R: No. 

T: Nějaká taková alternativní školka trošku, ne? 

R: Asi, asi jo, no. A paní ředitelka, když si mě zapisovala, tak si půjčila mojí občanku, aby si opsala jméno a 

napsala mi příjmení s měkkým i, místo s tvrdým a přitom to opisovala rovnou z občanky, tak jsem si říkala: 

„Tady prostě už nemám co dělat, když neumí ani opsat správný i.“ 

T: Tak tě to přesvědčilo, že tam jako ne. 

R: No, to ne. Ale tady s tou ředitelkou v tý naší školce jsem trošku zápasila potom, protože Petruška šla v tý 

druhý třídě rovnou do čtvrtý, protože byla hodně napřed ve všem před ostatními dětmi, ale ona je až 14. září, 

takže když prostě se nastupovalo do školy, tak ona by tam byla dva týdny jako pětiletá, kdyby šla s těma 

školníma.  

T: Jo. 

R: A jí už prostě školka v podstatě s ní ani nepočítala, jo, protože byla opravdu napřed, tak si mysleli, že ve 

škole jí přijmou, což taky jo, my jsme k zápisu šli. Hlavně v tý čtvrtý třídě, co tam byla, tak tam měla hodně 

kamarádky, nejlepší… 

T: S kterejma chtěla jít do tý školy. 

R: …a ty už byly třeba červnový, srpnový, takže ty do školy šly stoprocentně. No a Petruška chtěla do školy 

už taky, tak jsme byli u zápisu a tam prostě spoustu těch sedmiletých i předběhla v tom, co všechno znala, aniž 

bysme jí to nějak vnucovali. Ona prostě je hroznej samouk, hrozně se vyptává na všechno, takže byla fakt 

hodně napřed, no a ve škole jí přijali, ale potřebovali jsme potvrzení od pedagogický psycholožky, že může 

nastoupit takhle dřív. Ale ta nám to potvrzení nedala, tý se nelíbilo psací „L“, viď. (obrací se na manžela) 

T: Jako že špatně píše psací písmenko v pěti letech, se jí nelíbilo, jo?  

R: No, tak jsem se jí snažila vysvětlit, že prostě prvňáček, že teprve se bude učit psace, ale prostě ona měla 

nějaký svoje tabulky, že prostě jenom pět ročně pouští v celým Středočeským kraji a my jsme se jí už nevešli 

do tabulek zřejmě, takže tam jsme neprošli, ale škola s ní počítala a školka už s ní vůbec nepočítala. Školka už 

jí prostě tam ani nechtěla. Tak jsme, a zrovna jsme byli se Sabinou u doktorky, tak jsem jí to říkala, a ona mi 

říkala, že to se jí taky nelíbí, že ví, jak Péťa je hodně napřed a že kdybychom jí dali rok odklad, tak že se bude 

za rok v tý škole akorát tak nudit. 

T: No, to rozhodně.  

R: Takže nás poslala k jiný psycholožce, ta nám Petrušku schválila jako do školy, ale neměla ten titul 

pedagogická psycholožka, takže její potvrzení tý škole nestačilo a chtěli jako, abychom měli přímo tu 

pedagogickou. Jenže to už bylo na konci školního roku a během prázdnin už se nestihneš k tý pedagogický ani 

objednat, protože to bysme museli do Prahy nebo do Mělníka, no a tam mají čekačky tři čtyři měsíce, takže na 

to už jsme neměli vůbec čas, tak jsem říkala, tak holt v tý školce bude muset zůstat a v tu chvíli jsem začala 

zápasit s tou ředitelkou školky, protože ta už s ní nepočítala, že už pro ni nemá kapacitu.  

T: Aha. 



R: A ještě jsem neměla papírově to, že mi přijme Sabinu. Měla bejt už přijatá, že od září má nastoupit, ale od 

září už nepočítali s Petruškou. A já jsem jí říkala: „Ale vy mi Petrušku vzít musíte. Škola jí vzít nemůže a já ze 

zákona mám nárok na ten poslední předškolní rok, protože ten, co tam do teď byla, tak jsme platili furt 

školkovný, teprve za předškoláka neplatíš a já za ní platila. Takže jsem ze zákona měla stejně nárok jí tam ten 

rok ještě mít. No, ale ona že pro ní už nemá kapacitu, tak jsem se docela obávala, že mi teda nevezmou Sabinu 

z toho důvodu, že Petruška tam jako přebejvá. A nakonec mi Sabinu vzala, no ale docela to s ní byl boj prostě. 

Taky tam na mě zkoušeli něco, ať dám Petrušku na ten rok do jiný školky. Já jsem říkala: „Vy jste se zbláznili. 

Ona sem 3 roky chodí a já jí na rok budu shánět jinou školku. Nehledě na to, že sem budu vodit Sabinu a já 

přece nebudu každou holku vodit do jiný školky, že jo.“  

T: Hm. No, to jo.  

R: Tak nakonec mi vzali obě dvě no, ale nelíbilo se jim to, cukali se. 

T: Jo. 

R: Nelíbilo se jim to, cukali se, čekali, že si to zařídím nějak jinak.  

T: No ale jak, že jo. 

R: No. 

T: A jak teda to zvládla potom ten nástup do tý školy? Nenudí se tam teda?  

R: Nenudí, ale ze začátku jsme bojovali s tím, že byla fakt strašně naštvaná, že ta její kamarádka do školy jde 

a ona zůstává v tý školce.  

T: Jo, že to jako těžce nesla.  

R: To nesla blbě, no. To obrečela, ale pak se s tím smířila, našla si ve školce jinou kamarádku a nástup do školy 

byl potom v pohodě. 

T: Hm.   

R: I když je teď možná trochu lajdák. 

T: Jo, jako že to zvládá, tak… 

R: Přijde mi, že ani nezvládá. Ona by zvládala, ale nechce. Ona je prostě taková tvrdohlavá. Mají zrovna ve 

třídě takovýho chlapečka, já nevím, na třídní schůzce jsme ho řešili, on prej má strašně vysoký IQ, je agresivní 

a kolikrát řekne, že se učit nebude, a tak se učit nemusí, protože má nějakej štepl od doktora, že se nemá do 

ničeho nutit. Všichni ostatní se musí učit a on řekne prostě: „Ne.“, tak si ho paní učitelka nevšímá. Takže si 

myslím, že to má taky trošku špatný vliv na ty ostatní. 

T: No, to určitě. 

R: Že prostě si říkají: „Když může on, proč byste my taky jako nemohli se flákat.“ 

T: No, to si taky myslím, no. No, a když bychom se teda vrátily k té školce, tak říkala jsi, že ty hlavní 

důvody, proč si vybrala tuhle, byly, že to bylo blízko domova, že ti tam vyšli vstříc s tím jídlem a bylo 

tam málo alergenů v okolí. 

R: Bylo.  

T: Radila si se ještě před tím o výběru té školky s někým, kromě teda jako spolu, že jste se radili, nějaký 

kamarádky jestli tam měli děti? 

R: S kamarádkou jsme ty školky obcházeli, vybírali jsme společně, ale nakonec nám vzali každý dítě do jiný.  

T: Jo.  

Petr: Taky se vybíralo podle školy.  

R: Taky podle školy, pravda. To bylo hlavní taky vlastně, podle čeho jsem vybírala, protože každá ta školka 

patří pod nějakou základku. 

T: Aha. 

R: A my spadáme pod sedmičku. A ta se mi líbila ze všech škol nejvíc. Je vlastně fakt, že když jsem vybírala 

školku, tak podle školy. Protože ta, kde má kamarádka kluka, ta spadá pod čtyřku a to je dá se říct cikánská 

škola a učitelky tam ani nijak neřeší velký malý písmena na začátku věty, neřeší moc tvrdý měkký I, prostě 

taková volná škola, to je v podstatě skoro jako zvláštní škola. Tam jsou zaměřený hlavně na sport.  

T: Jo.  

R: Ta škola má bazén, má obrovský hřiště, tam se zaměřujou spíš na ten sport, než aby hleděli na výuku. 

T: Jo.  

R: A před tou školou, já jsem ty školy i obcházela, a před tou školou když vidíš kouřit paní učitelku, tak si 

říkáš: „Tady jako asi nedávaj úplně dobrej příklad.“ 

T: No, to jo, no. 



R: Já, byť jsem kuřačka, neuznávám učitelku, která kouří před školou a stojí tam se žákama. 

T: No, tak to rozhodně, no. 

R: By jim mohla dát i zapalovač: „Připalte si prostě.“ 

T: Moje máma je učitelka, taky kouří, ale třeba teď Martinová máma měla oslavu u nás ve vesnici, kde 

mojí mámu nikdo nezná, a stejně je pro ní nemyslitelný, že by si šla zapálit na náves, protože by jí tam 

mohl někdo vidět. Nikdo jí prostě nezná, je 30 kilometrů od domova, ale prostě zapálí si někde v koutku, 

aby jí nikdo neviděl. 

R: No, mě právě učitelka s cigaretou přijde strašně špatnej vzor pro děti, takže tady na to jsem koukala taky, 

že prostě chtěla jsem, aby měli dobrou výuku, a vím právě, že tady to oni mají stejný ředitelství, jako že ve 

školce je tady ta ředitelka, ale stejně hlavní slovo má ta ředitelka školy, že ta škola byla fakt rozhodující a vím, 

že ta sedmička je na výuku nejlepší.  

T: Hm. 

R: A… teď nevím, kam jsem… Jo, tam na tý škole, sousedka tam měla kluka a říkala, že tam odsud se dostat 

na střední školu je strašně těžký. 

T: Jo.  

R: Protože tam ty děti nic neumí, nejsou připravený k přijímačkám, jako tam odtud maximálně na výučák a 

čau. A na tý sedmičce tam se hodně zaměřujou na to, aby ty děti postoupili někam dál na nějaký lepší školy, 

aby se dostaly, takže, a jsem ráda, že tam teď Petruška chodí. Kamarádce z tamtý školky teď toho kluka, ona 

ho dala na osmičku, která je hned vedle, a vidíme ty rozdíly. Sice jsou ty školy v jedný budově, ale rozdíly jsou 

tam fakt veliký. Kamarádka když viděla Petrušky sešit, jak píše, tak úplně zírala. 

T: Hm. 

R: A teď třeba jsme byli na škole v přírodě, to třeba osmička nemá. Jsme prvňáci jeli na školu v přírodě a na 

tý osmičce tam se ty rodiče na tom neshodnou, protože nemají peníze. 

T: Aha, že to nezaplatí těm dětem. 

R: Nevím, jestli na tu osmičku chodí spíš chudší rodiny? Fakt nevím, jak si to vysvětlit, ale prostě my jsme už 

byli na výletě, na nějaký exkurzi a ta osmička nejezdí vůbec nikam, že ty rodiče nejsou ochotný dát ani tři sta 

na exkurzi.  

T: Aha.  

Petr: Vlastně máme plavání… 

R: Plavání maj zdarma a plavání jsme měli i ve školce a i angličtinu jsme měli ve školce.  

T: Hm, jakoby dobrovolný jo? Že kdo chtěl, tak se tam přihlásil? To plavání je pak asi, i když to je asi 

taky dobrovolný… 

R: Ve školce je dobrovolně angličtina i plavání a ve škole už je všechno povinný, jak angličtina, tak plavání. I 

když asi by šlo napsat omluvenku, ale nevidím důvod.   

T: Hm. A je to zadarmo teda?  

R: Je to zadarmo, platí se jenom autobusová doprava. 

Petr: Mají, 20 lekcí mají zadarmo a mají to rozdělený, že začali v druhým pololetí a ještě ve druhý třídě mají 

další lekce. 

T: Jo. A v tý školce to taky bylo zadarmo, nebo to se nějak platilo ty kroužky?  

R: V tý školce angličtina byla zadarmo. 

Petr: Plavání se platilo. 

R: Plavání jsme platili, ale to už si nevzpomenu, jak moc.  

Petr: Tam to bylo se slevou. Tam jako se neplatila plná částka. 

R: No, no, no, s nějakou slevou to bylo pro tu školku. Ale tam jsme to platili, ve škole je to jenom za ten 

autobus.  

T: Jo. A fakt to tak jako je, že tam, kam chodí do tý školky, tak tam musí potom do tý školy? Že to nejde, 

že bys jí dala pak někam jinam, jo? 

R: To přímo ne, to přímo ne, ale mám v tý škole jistotu, že mi jí vezmou.  

T: Jo, jo, když jako jde z tý jejich školky. 

R: No, protože když chce jít někdo z jiný školky, tak ho vezmou pouze v případě, že na něj zbyde místo. Ale 

prvotně berou ty z tý svý školky, no.  

T: Jo, přednostně.  



R: Kamarádka ta měla kluka právě pod tou čtyřkou, ale na tu základku ho sama nechtěla dát. Jí ho v jiný školce 

nevzali, tak ho měla tady, ale taky ho nechtěla dát na tu školu, pod kterou spadá ta školka, takže ho dostala 

aspoň na osmičku. 

T: Jo, jako že jí přišla lepší než ta čtyřka. 

R: No, rozhodně no. Jako osmička je horší než sedmička, ale furt lepší než čtyřka. 

T: Hm. No, takže jsi říkala, že teda s nějakou tou kamarádkou si se radila… 

R: Hm. 

T: Nebo teda že jste jako spolu vybíraly. 

R: No. 

T: Předpokládám, že teda asi nic jakoby navíc se tam neplatí. Platí se tam nějaký to školkovný, jako se 

platí v každé školce, obědy, že jo. 

R: Školkovný a jídlo.  

T: Takže tam nějaká finanční stránka asi nehrála roli. 

R: Takových patnáctset měsíčně mi to stojí dohromady. 

Petr: Dvanáctset, patnáctset, no. Ono záleží, kolikrát jde do školky.  

R: No. Jestli tam je i po obědě, tak platí se i ta svačina. Platí se i za čaj, dvě koruny za nalití čaje.  

T: Jo, jo? 

R: Hm. 

T: Ty jo, tak to je drsný. 

R: Neplatí se za to, co si ty děti řeknou, když mají žízeň, že jim ještě nalije paní učitelka, ale platím, že dostanou 

hrnek čaje k svačině, potom korunu za to, že jim nalijou čaj k obědu a další dvě koruny odpoledne k svačině. 

A pak během dne jim nalejvaj a to se neplatí.  

T: Hm. 

R: Doufám, že jim nalejvaj.  

Petr: Jo.  

R: Jo, paní učitelka mi říkala, že Sabina málo pije, takže jim nelejvaj. Sabině musejí vnucovat to pití.  

T: To u nás ve školce, teď zrovna jsem šla platit obědy, u nás zase je to právě tak jako blbě, že i když 

jako bys jí chtěla brát furt po obědě, tak ale stejně musíš zaplatit jídlo prostě na celej den. 

R: Fakt jo? 

T: Že tam prostě to nejde jako odhlásit, víš, třeba ze začátku, než si zvykla v tý školce, tak prostě tam 

nezůstávala ani na oběd, protože ona nejedla, než jakoby si zvykla, no ale to jídlo jsme prostě museli 

zaplatit stejně jako. 

R: Tak to my ne.  

T: Takže my, takže ona jde po obědě, tak musí si přinést jako mističku na svačinu, že jo, svačinu dostane 

domu, ale pití samozřejmě už ne, dostane prostě jenom, já nevím, ten chleba nebo co mají. Samozřejmě 

doma už to jíst nechce, protože doma se mi na nějakej chleba s pomazánkou vyprdne, když si může dát 

jogurt nebo něco, takže to pak stejně vyhazujeme, ale zaplacený jako to být musí. Neexistuje jako, že bys 

zaplatila dítěti třeba jako jenom dopolední svačinu a oběd.  

Petr: To my platíme na celý měsíc, a když tam není, tak ten další měsíc nám to strhávaj. 

T: No, to my taky jako platíme. Teďko jako třeba jsem šla platit a měli jsme tam jako teďko z  května 

nějaký odhlášky, tak jako my to strhla, jako že o to jsem platila na ten červen míň. Ale už prostě musíš 

zaplatit celý ten den, i když víš, že třeba, já nevím, tady jdeme na logopedii, půjde po obědě, tak stejně 

jí musíš zaplatit tu odpolední svačinu.  

R: Tak to já tu odpolední svačinu nemusím platit, když tam není. 

T: Hm, tak to je dobrý, no. 

R: Hm.  

T: No, ale tak zkrátka jako nějak nad rámec to není, to co platíte. Je to standartní cena tady ve městě 

v těch školkách ne? 

R: To je tady asi stejný, no. 

T: Takže asi nějaká finanční stránka, to asi nehrálo nějak roli, nebo… 

R: Ne, na to jsem nekoukala.  

T: Není to nic… 



R: Na to jsem nekoukala. Ale když jsem to pak porovnala s Lhotou, tak to jsem říkala, ty vado, tam chtěj snad 

tři stovky jenom to školkovný. My platíme jednou tolik. My máme pětsetsedmdesát jenom to školkovný, ten 

základ.  

T: Hm. My na Smečně máme čtyři stovky, no. Loni ještě jsme platili třistašedesát a teď už to zvedli na 

čtyři stovky tenhle rok.  

R: A my pětsetsedmdesát. To je rozdíl no.  

Petr: Tak ono, já si myslím, že ve městě je vyšší kapacita, tak… 

R: Nevím no, přijde mi to moc. Na to, co tam všechno ještě dokupujem. Každý dva měsíce kupuju osm rolí 

toaleťáku… 

T: Jako že musíte, jo? 

Petr: Hm. 

R: Musíme. Každý dítě přinese jednou za dva měsíce osm rolí toaleťáku, což mi přijde prostě… 

Petr: Jednou za čtvrt roku. 

R: Hodně mi to přijde. Jako že dítě spotřebuje čtyři role toaleťáku na měsíc. To je docela dost. 

T: Hm, no to jo.  

Petr: Toaleťák, kapesníky, ubrousky.  

R: Papírový kapesníčky to kupujeme po dvou baleních většinou, ubrousky, kuchyňský utěrky a tekutý mýdlo. 

T: Hm. To teda my taky nosíme Sárince do školky, ale tam je to jako dobrovolný, že jako kdo chce.  

R: Hm. 

T: Takže kdo chce, tak přinese právě buď kapesníky, nebo výtvarný potřeby jako, nebo balon na 

zahradu, že jim člověk koupí, nebo něco, ale je to jako dobrovolný. 

R: Výtvarný potřeby, to dostáváme seznam, ten je taky povinnej: balík kancelářských papírů, barevný papíry, 

lepidlo kores ti napíšou, ne tesco v závorce. (smích) No a co tam ještě chtěli? Voskovky, už ani nevím co 

všechno. 

T: Ty jo, tak už je pomalu jak do školy, ne? Dostane seznam, musí si to přinést. 

R: No, docela ta školka hodně toho chtěj. Na to, kolik jim měsíčně platíme. Jo a do toho dáváme, do fondu pět 

set, někdy osm set na začátku školního roku, aby jim k Vánocům koupili dárky.  

T: Jo. 

R: Hračky, který v tý školce zůstanou.  

T: Hm. 

Petr: To je na domluvě, no.  

R: To si ty rodiče odsouhlasej, kolik, ona učitelka něco řekne a ty rodiče odhlasujou, jestli s tou částkou 

souhlasej. 

T: Hm a to je teda jednorázová na začátku školního roku? 

R: Jednorázově, no.  

T: No a potom ta konečná volba tý školky, to bylo rozhodnutí jenom tvoje, nebo vaše jako společný? 

R: No, my jsme hlavně byli rádi, že nám jí vůbec v nějaký školce jako vzali. Protože v tý době, když šla 

Petruška do školky, tak ty školky byly tak strašně přeplněný, že jsme byli rádi, že vůbec v nějaký se nám 

uchytila. A že to byla ta, ve který sousedka vaří, že s tou zrovna jsem byla spokojená.  

T: Hm. 

Petr: To byla protekce.  

R: No. Myslím si, že nebýt tam sousedka, tak ten první rok jsem jí ani ve školce neměla. 

T: Jo, že by jí nevzali. 

R: Že by se ani nedostala do žádný.  

Petr: Byla naplněná kapacita, no. 

R: Hm, byly hrozně přeplněný školky.  

T: A začala teda chodit ve třech letech? Nebo říkáš, že je v září, tak jí ještě nebyly ani tři, když začala 

chodit?  

Petr: Ne. 

R: No, nebyly. Takže ty první dva týdny tam nesměla být po obědě. Dokud tomu dítěti nejsou ty tři roky, tak 

tam nesmí spát, smí tam být jenom dopoledne. Ale ono stejně ty děti tam chodí ty první dva tři týdny… 

T: No, než si zvyknou… 

R: … než se aklimatizujou, takže choděj, první týden chodila asi na dvě hodiny nějak snad. 



Petr: Na dvě hodiny jenom, aby si tam zvykala, pak do oběda a pak po obědě. S tím zase my jsme problém 

neměli.  

R: No.  

T: A ty jsi teda chtěla, aby v tomhle věku už šla do školky? 

R: Jo. 

T: A znáš i nějaký alternativní školky?  

R: Slyšela jsem o nich, ale nemám s nima žádnou zkušenost a neslyšela jsem toho moc o nich.  

T: A dokážeš říct, co bys tak jako věděla, nebo co jsi tam zaslechla o těch alternativních školkách?  

R: Slyšela jsem akorát o tom, že se ty děti nenutí do ničeho, že je to spíš hodně v rámci hodně hry… 

T: A mluvíš teď o nějaký konkrétní, máš na mysli, nebo mluvíš obecně.  

R: Ne, konkrétně nevím o žádný.  

T: Tak třeba tady ve městě je ta Montessori školka, tak jestli třeba o tom? 

R: Nevím o ní skoro nic. Jenom jsem zaslechla, že nějaká Montessori školka tu je, ale víc jsem o ní neslyšela 

konkrétního.  

T: Ale máš teda určitou představu o těch Montessori školkách, že je tam jiný způsob tý výuky, nebo 

výuky, že teda spíš jak ty říkáš, že ty děti se do ničeho nenutí. Máš teda pocit, že ty děti tam dělají, co 

chtějí, nebo? 

R: Já vůbec nevím, co si pod tím představit. Ale když Sabina šla teďko, když byla ve druhý třídě a byla jsem 

na třídní schůzce, tak tam paní učitelka mluvila o nějakých dětech, který neumí držet příbor, že přišly z nějaký 

školky, kde je učitelky krmily.  

T: Aha.  

R: To mi přišlo hrozně divný. Jsem si říkala, z jaké školky přišly, že ta paní učitelka měla čas na to, aby je tam 

krmila.  

T: No, to jo.  

R: Když má ve třídě patnáct dětí, tak to aby chodila… (smích) 

T: No, patnáct, někde mají pětadvacet v tý třídě, že jo… 

R: No, u nás to je pětadvacet dětí ve třídě. 

T: U Sárinky taky, nebo dokonce šestadvacet si myslím, že jich tam je.  

R: No, takže fakt nechápu, z jaký školky přišly, jestli to byla nějaká soukromá, nebo co, já nevím. Ale ty rodiče 

byli hrozně naštvaný, že jejich dítě tam pláče, protože paní učitelka mu nedala napapat, že chtěla po tom dítěti, 

aby drželo příbor. 

T: Hm, tak je to možný, že z nějaký tý soukromý, jak ty říkáš, kde prostě je těch dětiček pár, tak tam 

možná to ta učitelka stíhá. 

R: No a já si myslím, že čtyřletý dítě by příbor mělo umět držet, aby se umělo najíst ve čtyřech letech, si 

myslím, že je to tak nějak už normální. 

T: No, to určitě.  

R: Naše děti to uměly ve třech dětech, že jo, když nastoupily do té třídy, tak prostě tam šly s tím, že se umějí 

samy najíst, i když si neumějí třeba rozkrojit maso, ale uměly držet příbor a uměly se najíst a přišlo mi divný, 

že najednou je tam čtyřletý dítě, byly tam asi tři teda, a neuměly držet příbor a hrozně plakaly, že paní učitelka 

to po nich chce. 

T: Hm. No, a když teda říkáš, že jakoby moc nevíš o těch alternativních školkách, tak asi jste nikdy ani 

nezvažovali, že byste dítě do takový školky dali.  

R: Ne. 

T: Hledali jste prostě nějakou tu klasiku, kterou vy znáte, víte, co od toho čekat.  

R: No.   

T: A říkala jsi, že s tou školkou jsi spokojená teda. Myslíš si, že jste vybrali dobře?  

R: Já si myslím, že jo. Jednou jsme měli úraz, měla Sabina, když nacvičovali na besídku nějaký tance a 

chlapeček jí strhnul a ona padla čelně na roh zdi, tak se jí udělala strašná boule, vypadalo to ošklivě, tak jí 

volali okamžitě sanitku, volali okamžitě i mě, tak jsem tam přijela, sanitkou jsem s ní jela do nemocnice, ale 

bylo to naštěstí jenom bouchnutý a nic vážnýho, ale paní učitelka teda byla na zhroucení.  

T: Hm. 

R: Ale nemohla tomu zabránit prostě. Já jsem se Sabinou jela z nemocnice zase do tý školky, protože jsem tam 

měla i auto, jak jsem tam odtud jela sanitkou, tak jsem se tam rovnou stavila, abych jim řekla, že je Sabina 



v pořádku, a mluvila jsem právě s kuchařkou, s tou naší sousedkou, tak mi říkala, že paní učitelka tam furt 

brečí, že se hroutí, že prostě neohlídala mý dítě, tak jsem jí říkala, že může být v klidu, že prostě jí nehodlám 

nijak žalovat, některý rodiče hned žalujou, tak jsem říkala, že žalovat jí nebudu, že je mi jasný, že za tohle 

nemohla, nemohla to ovlivnit, protože seděla u piana, takže chudinka z toho byla docela na nervy, no.  

Petr: Sabina dostala zrovna grázlíka, no. To byl chlapeček, kterej neposlouchal, a oni tancovali a on jak jí 

takhle otáčel, tak s ní švihnul a pustil jí přímo na roh.  

T: Jo, aha.  

R: No. Jako fakt to udělal schválně a jeho maminka dostala, jako promluvili jí do duše, ať si toho kluka zklidní, 

protože opravdu je z domova takovej, oni rodiče vypadají jako alkoholici a jestli se doma, víš, nějak hádaj, 

řežou a on to nosí pak do školky.  

T: To pak bere, jako že je to běžný chování. 

R: On vidí, že se takhle chovaj rodiče, tak on se tak chová k dětem, no a Sabina ho zrovna dostala jako tanečního 

partnera, no.  

T: Hm.  

R: Takže paní, ta maminka dostala od paní učitelky vyčiněno, prostě že by měla s ním nějak zapracovat, jinak 

by jí ho vyloučili, kdyby se takhle choval dál, protože tam nemůže takhle ohrožovat děti.  

T: No, no to určitě.  

R: Už se trochu zklidnil. Je to furt hajzlik, ale drží se dál od naší Sabiny. (smích) 

T: Ubližuje jiným dětem těďko. (smích) 

R: No. (smích) Ve škole jsme teď taky se potýkali se šikanou, ale ne my osobně, ale má Petruška ve škole, ve 

třídě šikanátorku nějakou, ale protože naše Petruška je obryně, no, vypadá jak desetiletý dítě spíš, je nejvyšší 

ze třídy a je i hodně mohutná, takže na ní si nikdo nedovolí a naopak ty děti, který byly šikanovaný, tak se 

přimknuly k Petrušce a berou jí jako svojí ochranářku, takže Petruška je tam teď taková jako ranařka, která 

chrání slabší. 

T: Jo. A s tou paní učitelkou v té školce teda jste taky spokojení.  

R: Jsme, jsme se všema.  

Petr: S obouma, tam jsou vlastně dvě.  

R: Jsou tam dvě na třídu a se všema, se kterýma, vlastně šest učitelek jsme vystřídali s Petruškou, dvě v první 

třídě, dvě v druhý a dvě ve čtvrtý, Petruška byla… 

T: Jo, takže tam je to tak, že se mění teda i ty učitelky teda, jo? 

Petr: No.  

T: Že mají teda každý ty dvě jen jeden rok? 

R: No, no, no, ty učitelky se držej tý svý třídy, že ty maj prváky, ty druháky a jsou furt v tý svý třídě a děti 

jenom kolujou těma třídama.  

T: Jo. No a co bys tak jako, co nejvíc se ti na tý školce líbí, co bys tak jako nejvíc pozitivně zhodnotila?  

R: Líbí se mi to, že ten poslední rok chodí do první třídy s těma dětma a připravujou je na tu lavici školní, takže 

s nima jdou mezi ty prvňáky a posaděj je mezi ty prvňáky, že sedí školkovní dítě s prvňáčkem a jsou tam s nima 

třeba jednu tu vyučovací hodinu a chodí tam jednou dvakrát do týdne, aby ten poslední rok se připravovali na 

to, že budou v tý lavici sedět, že už nebudou si jenom hrát na koberci, ale že fakt budou celej den sedět v tý 

lavici, tak je tam chodí takhle připravovat, i ty prvňáčci jim ukazujou, co se učej, tak to se mi fakt líbí, že takhle 

tam choděj. Protože ta kamarádka, jak měla toho kluka v tamtý školce, pod tou čtyrkou, tak ty nic takovýho 

nemaj, že by jim ukázali školu a ty děti z tý školky tak už věděj, kde je jídelna, jak se tam chodí na ty obědy, 

kde je družina, kde budou mít třídu a už takhle dopředu to všechno znají z tý školy. Znaj tam tělocvičnu, všude 

je tam provedou. 

T: Že to pak pro ně nění takový cizí, když tam pak v tom září přijdou.  

R: No, no, no, nepřijdou úplně do novýho, ale už vědí ze školky, jak ta škola vypadá, kde co budou mít, kam 

budou chodit do šatny.  

T: Hm.  

R: Takže v tomhle se mi líbí ta školka, no.  

T: A je něco, co se ti naopak nelíbí, nebo co si myslíš, že by se dalo zlepšit v tý školce? 

R: Já ti ani nevím. Mě se tam líbí v podstatě všechno. Líbí se mi, že uklízečky tam dbají hodně na ty hřiště, 

protože okolo, i když to mají oplocený a pískoviště zakrytý, tak stejně se tam prostě najde, že někdo šel okolo 

a hodil tam flašku, takže uklízečky to tam hned ráno celý oběhnou, zametou, zjistěj, jestli někde nejsou střepy, 



nebo nedej Bože stříkačky a všechno to obhlížej, aby těm dětem se nic nestalo. Takže tohle to mají docela 

zabezpečený, je zabezpečená i ta školka, že v osm hodin to zamknou, a kdyby vzal někdo za dveře, tak tam 

mají i poplach. To samý i odpoledne.  

Petr: Zamykají branku a zamykaj vlastně i… 

R: Zamykají branku a zapnou vlastně to poplašný zařízení. 

T: Hm. 

R: Ale co by se mi nelíbilo, tak to já ani nevím. Se vším jsem tam spokojená. Líbí se mi i, co jim dělaj za 

programy. Když mají čarodějnice, tak jim připraví jídelníček, kuchařky se jmenujou třeba Ježibaba a podobně 

a připravujou jim vývar z kuřích noh a takovýhle jako že, maj to tam pro ně hezky vymyšlený, no takovýhle 

akce. A besídka, Petrušky besídka rozloučení se školkou bylo neuvěřitelný, to jsme strašně plakali, protože to, 

co jim připravili, bylo nádherný. Měli program, že Petruška s nějakým chlapečkem přišli, aby nás uvítali, tak 

měli nějakou řeč hezkou, potom nám tam zatancovali, zazpívali a pak odešli dozadu, dali jim šerpy jako 

maturantům, na nich měli napsáno absolvent školky a ten ročník a každý dostal bílý karafiát do ruky a seřadili 

se a Petruška šla první se svým klukem a oni byli nejvyšší ze třídy a za nima ty mrňata, víš, takže to vypadalo 

jak svatba, úžasný, a pustili písničku z Ducha, do toho se ty děti rozešly a měly nacvičenej takovej pochod, 

jako že to byl úplně nádhernej pochod, fakt se s náma krásně rozloučily v tý školce.  

T: Hm. Takže i teda takhle ty činnosti, který tam dělají s těma dětma, tak jako se ti líbí? 

R: No, určitě. Mívaj tam i, třeba havajskou zumbu měli teď, mají tam pro ně hodně akcí pohybovejch. Co teda 

nemusím, jsou klauni ve školce. To se mi docela tam nelíbí na tý školce, protože to je skoro každý týden něco. 

Buď divadlo, nebo klaun. Ty divadla mi nevaděj, tak jim tam někdo zahraje loutkový divadlo, ale když tam 

přijde klaun a všechny čtyři třídy semknou do jedný, takže sto dětí je naráz tam, ten klaun dostane padesát nebo 

šedesát korun za každý to dítě, nafoukne jim tam každýmu balonek, jeho pudl tam zahopsá a on odejde 

namastěnej.  

T: Hm, to jo. 

R: Nelíbí se mi klauni ve školce.  

T: A to jako musíte platit vy, jako rodiče.  

R: Musíme, no. To máme vždycky na nástěnce: „Tento týden to a to představení. Tento týden klaun ve školce.“  

Petr: Tam je to rozepsaný, co tam je. Třeba tři představení do měsíce a … 

T: Jo, už jako dopředu to víte. 

Petr: Dopředu že to víme, a kolik se vybírá, třicet korun, padesát korun, čtyřicetpět korun. 

R: No. Ty loutkový divadla mi nevadí, ale ty klauni fakt jo, protože… (úsměv) 

T: Lehce vydělaný peníze, viď. 

R: (smích) Já jsem říkala, kdyby šel aspoň do každý třídy zvlášť, aby z toho ty děti něco měly, ale když jich je 

sto v jedný třídě, tak prostě ty některý jsou až vzadu a stejně neviděj nic, jo, jako to, že ten pudl tam hopsá, tak 

to vidí fakt jenom ta první druhá řada. No, já bych tomu chlapovi dala. (smích) 

T: No a teda takhle říkáte, že tam někde visí ty informace, tak jako někde na nástěnce, nebo odkud 

získáváte informace? 

R: Na nástěnce. Nástěnka v šatně.  

T: Z nástěnky teda získáváte informace o tom, co se bude v tý školce dít?  

R: No, no, no, je tam, že bude focení, to tam dávají třeba dva týdny dopředu, abychom to věděli, a dávají tam 

informace o tom, že jsou neštovice, nebo že se vyskytly vši a podobně.  

T: Hm. 

R: Z toho já vždycky trnula hrůzou, protože Petruška s těma vlasama hustejma, zatím je díky bohu nikdy 

nechytla. Ale setkali jsme se s jednou maminkou, která v šatně vyndávala dceři hnidy z hlavy a poslala jí do 

třídy.  

T: Tak to je dobrý teda.  

R: A jako kdybych v tý šatně byla já a viděla to, tak bych jí seřvala a poslala bych jí s tím dítětem domu, ale 

viděla jí nějaká jiná maminka, která neřekla tý mamince nic a teprve až když ta ženská odešla, tak to ta maminka 

šla říct paní učitelce, že tý ženský se to bála říct. To nechápu, já bych se ozvala. Ona to řekla paní učitelce, tak 

paní učitelka pak tu holku prohlídla a fakt měla vlasy plný vší a hnid, takže holčička musela do kouta, aby se 

k ní nikdo nepřiblížil a pak volali mamince a já si myslím, že to pro tu holčičku bylo ještě horší, než kdyby šla 

okamžitě.  

T: No, to určitě. 



R: Protože její maminka už stihla odjet do práce a teď tam holčička hodinu čekala na maminku v koutě, takže 

a ty děti na ní samozřejmě koukaly jako na prašivou. A že paní učitelka si nebrala servítky ještě: „Nepřibližujte 

se k ní, ať to nechytnete.“, no, tak to ta holčička, myslím si, že to jí muselo poznamenat.  

T: No, to jo. 

R: A za dva týdny ty vši měla znova.  

T: Tahle stejná holčička? 

R: No, takže já jsem Petrušce, byť mi tý holčičky bylo líto, tak jsem Petrušce zakázala se k tý holčičce 

přibližovat, protože jsem říkala: „Hele, jestli je znova chytla, tak toho mají plný byt a jestli si maminka myslí, 

že stačí umýt hlavu, tak prostě nestačí.“ Takže ta holčička to bude mít furt zpátky, pokud nevygruntujou i ten 

byt prostě, to musí mít i v postelích, všude, ble. 

T: No a třeba nějaké informace o těch dětech, když třeba ty děti zlobí nebo je potřeba něco, tak to nějak 

komunikujou ty paní učitelky?  

R: Jo, komunikujou s těma maminkama dotyčnýma a jednou jsme tam měli chlapečka, kterej vzteky urval i 

kliku od dveří, že nechtěl v tý školce bejt a takovou hodinu řádil po odchodu maminky, takže to jako s těma 

rodičema řešej učitelky. Tady ten jeden jim tam dával hrozně zabrat a od Petrušky jsem jednou slyšela, jak 

učitelce už ruply nervy, jak s tím chlapečkem zatřásla a zařvala na něj: „Drž už tu hubu.“ (smích), tak o tom 

Petruška tejden mluvila. 

T: Silnej zážitek. 

R: V životě něviděla paní učitelku takhle vytočenou, že jako fakt takhle tu učitelku neznaly, že jsou ty učitelky 

klidný, snažej se všechno řešit s klidem, ale tady ten chlapeček, už prostě tý učitelce fakt ruply nervy, jako že 

uhoděj, to ne, ale že už fakt na něj zařvala, Petruška prvně viděla řvát paní učitelku, tak z toho byla na větvi, 

no.  

T: Teď možná takový trochu teoretický situace: Myslíš, že ve školce může dojít k tomu, že ty učitelky 

nějak třeba reagujou na to, když holčička si bude chtít hrát s autíčkama, nebo kluk si vybere na hraní 

panenku s kočárkem? 

R: Ne, to si myslím, že neřešej, protože naše Petruška si hraje spíš s klučičíma hračkama. Vždycky, když jsem 

pro ní přišla, tak byla u mašinek většinou. Ta je prostě na vláčky a paní učitelky nikdy tohle to neřešily. 

T: Jo, takže myslíš, že ty paní učitelky nechají ty děti bejt, ať si hrajou, s čím chtějí? 

R: Určitě, určitě, kdyby tady s tím měly problém, tak bych já měla problém s nimi. 

T: Jo, takže třeba myslíš, že kdyby ta učitelka ve školce říkala: „Petruško, proč ty auta nenecháš klukům 

a nejdeš si hrát s panenkama?“, nebo něco takovýho… 

R: Tak to by mi Petruška řekla a já bych na paní učitelku naběhla, že se mi to nelíbí.  

T: Hm, hm. 

R: Protože moje dítě si nechce hrát s panenkama, Petruška nikdy nemusela panenky, ani barbíny, ona prostě je 

v klučičím světě a já jí tak hodlám nechat, když tam chce bejt. A paní učitelka s tím nikdy problém neměla, 

určitě bych to s ní řešila, kdyby se jí to nelíbilo. 

T: A myslíš, že teda obecně v žádný školce to tak není, nebo myslíš, že třeba v nějaký školce se to může 

stát? 

R: Je možný, že někde se to vyskytne, že se to paní učitelce nelíbí, ale v naší školce to tak není. A určitě se mi 

teda nelíbí, když to někde takhle řešej. Protože když si chce hrát chlapeček s panenkama a teď jsem si 

vzpomněla na mojí kolegyni, protože ta má syna a ten hrozně miloval kočárky a panenky a chtěl kočárek a její 

manžel hrozně protestoval a se ženou se kvůli tomu hodně pohádal a řekl jí, že z něj dělá buzeranta. 

T: Hm. 

R: A ona mu řekla: „A ty, když kluka vezeš v kočárku, tak seš taky buzerant?“, jako chlap taky vozí kočárek, 

že jo, tak proč by malej kluk nemohl vozit kočárek? Vidí to u holčiček, tak si s tím chce hrát taky. 

T: Chce to taky zkusit.  

R: Nedělá to z něj jiný pohlaví, prostě vozit kočárek si myslím, je úplně normální věc. Dělal to i můj chlap, tak 

proč by nemoh malej kluk. 

T: Hm. 

R: Já v tom nevidím problém a myslím si, že lidi, který v tom problém viděj, tak jsou nějak zakomplexovaný.  

T: A říkáš, že teda by ti to vadilo, kdyby takhle ta učitelka něco takovýho říkala, nebo zakazovala těm 

dětem hrát si teda s nějakýma těma hračkama, který jsou považovaný třeba za klučičí. A myslíš si, že 

Petr by to tak měl stejně, že by mu to taky vadilo? 



R: (obrací se směrem k manželovi) Se projev. (úsměv) Já si myslím, že jo, protože svý děti v tomhle nehodláme 

omezovat.  

T: Hm. 

R: (znovu se obrací k manželovi) Máš nějakej jinej názor? Se klidně vyjádři jako. (smích) 

T: Ne, tak jako Péťa je po mě, Sabina je po tobě, Sabina je ta holčička.  

R: Jo, že to mají takhle rozdělený.  

Petr: Hm.  

R: No, Petruška prostě je kluk. Teď jsme šli na rytířské slavnosti, tak Sabina šla za princeznu, Petruška šla za 

rytíře, koupila jsem jí rytířskou výzbroj. 

T: Jako že chtěla, že si to tak přála.  

R: Chtěla, protože ona prostě šaty nesnese. Ani na focení jsem jí nedostala do sukně. Odmítá nosit sukně, šaty. 

Na besídku si šaty vzala, výjimečně, ale to bylo naposledy teda v tý školce akorát a od tý doby teda šaty na 

sebe nevzala. Nemá ráda šaty a my jí je prostě nenutíme. 

T: Hm… Nepotřebuješ si udělat nějakou přestávku nebo něco? 

R: Ne, ne.  

T: Abych tě nějak tady… 

R: Akorát teda možná až dokouřím, tak se přesuneme dovnitř.  

T: Tak a myslíš, že bys mi teda mohla něco říct o té vaší rodině, jak to u vás chodí, jestli třeba máte nějak 

rozdělený domácí práce, nebo co se týče péče o děti? 

R: No, já si myslím, že to rozdělený nemáme. Nádobí umyje ten, kdo se na to zrovna cejtí (smích). Akorát co, 

tak do myčky dávám nádobí já, protože Petr to neumí. (smích) Řekne vždycky: „ Já nevím, jak si to tam 

skládáš.“, aby to tam nedal špatně, ale když je potřeba vyprat… 

Petr: Myčku jsi chtěla ty, tak… 

T: Jo, tak to je tvoje starost, když jí chtěla. (smích) 

R: No, to jo, no.  

Petr: Jako mě problém nedělá umejt si nádobí v ruce. 

R: No, to mě zase docela jo.  

Petr: Ale řadit to do tý myčky, to ne… 

T: My už máte teďko myčku asi tři čtvrtě roku rozbitou a je to teda za trest umýt nádobí od těch čtyř 

lidí jako každej den. 

R: No. 

T: To umyješ a v tu ránu je tam zase plná ta linka a můžeš začít znova. 

R: Hm. (úsměv) No, ale jinak rozdělený to nemáme. Vytíráme oba, luxujeme oba, já si myslím, že prostě… 

Petr: Podle nálady, no, asi takhle. A hlídání dětí to je prostě… 

R: Krumpáčem taky kopeme oba. 

T: Jo, že naopak i ty v uvozovkách chlapský práce… 

R: No, tak stejně tak Petr ženský. Prostě tak jako tak je to práce a nijak to nerozlišujem, no. Je fakt, že ty 

mužský, tak Petrovi to jde líp. Já když jsem tady tohle jsme tady dělali nově a když jsme tady krumpáčem 

vykopávali cihly, co tady byly před tím, tak mě to trvalo dýl, no. Pak nastoupil Petr, udělal takhle a měl to, že 

jo. Tak jako děláme oba ty práce, ale jdou mu líp.   

Petr: No a hlídání dětí máme podle práce, no.  

T: Hm. 

Petr: Protože Ivča dělá ranní odpolední, tak první týden se staráme oba a druhý týden je mám na starosti já, no.  

R: Je fakt, že koupání dětí má většinou na starosti Petr.  

T: A když třeba byly miminka?  

Petr: To jsem se staral já. (smích) 

R: (smích) No, je fakt, že s přebalováním měl kolikrát jeho žaludek co dělat. Většinou jsem teda samozřejmě 

přebalovala já a kojila jsem taky jenom já… (důraz na slovech) 

Petr: Tak to je jasný, že jo. 

R: … ale je fakt, že když jsem zrovna já chtěla jít nakoupit, bez kočáru, jako že honem na nákup, tak si Petruška 

pro něj šetřila pořádnou nálož, že jakmile jsem odešla, tak prostě naložila tu plínu a honem přebalil a vyběh na 

balkon to rozdýchat. V noci třeba vstávání k miminku, ta taky kolikrát vstával, že prostě když se mi budila po 

hodině, nakojená byla, ale furt se budila, tak taky vstával.  



Petr: Někdy jsem jí musel vzít, oblíknout, do auta a jezdit s ní. 

T: Jo, fungovalo takový to uspávání v autě, jo? 

R: Hm.  

T: No, tak to musel ten táta, viď, ty jsi řidičák neměla, tak to byl táty úkol. 

R: No, to jo.  

Petr: Nebo do kočárku a přes práh.  

R: Třídní schůzky taky podle práce. Když mám ranní, jdu tam já, když mám odpolední, jde tam Petr.  

T: A řekla bys, že je u vás někdo hlavním živitelem rodiny, nebo myslíš, že je to tak jako vyvážený? 

R: Já si myslím, že to je vyvážený. 

Petr: Máme společnou kasu, tak… 

R: No, Petr zaplatí hypotéku, já zaplatím nájem… 

Petr: No takhle, vybírat si nemůžem, můj plat jde na nájem a na hypotéku… 

R: …a pak žijeme z mýho platu. 

Petr: …a všechno, co zbyde, tak jde na stravu a … 

T: Jasně, ale někde je to tak, že ten chlap vydělává mnohem víc, že ten jeho plat je stěžejní pro tu rodinu. 

Někde vydělávají stejně, že jo, tak prostě by to bylo blbý, ať by přišli o plat tý ženský nebo toho chlapa, 

že jo. 

R: My to máme nastejno.  

T: Ale v nějakých rodinách je to tak, jako že je primární ten plat toho chlapa, že jo.  

R: No, my máme tak nějak nastejno platy.  

Petr: Záleží na měsíci.  

R: Hm. 

T: Teď bych zase pár takových situací, nejsou asi teoretický, podle toho, co jsi řekla o Petrušce, jak by 

ses zachovala v následujících situacích: Vaše dcera odmítá oblečení růžové a fialové barvy a přála by si 

svůj pokoj vymalovat modrou barvou… 

R: Tak oblečení jí růžový vůbec nekupuju, ani fialový, prostě… 

Petr: Ta má svojí barvu, takže zelenou. 

R: Petruška má ráda zelenou barvu, Sabina růžovou, takže pokoj mají zelenorůžový, což jim vyhovuje oběma. 

Petrušce ta růžová nevadí, až tak, a není to taková ta cukrová růžová, dali jsme tmavší, ta jí tak nevadí, ale 

růžovou barvu… 

Petr: Ani oblečení jí nevadí, má taky spousta růžovejch… 

R: No, nějaký jo, ale jsou to převážně od babiček. Já jí prostě růžovou nekupuju, protože vím, že tu růžovou 

nemusí, takže já jí kupuju neutrální věci a protože má nejraději zelenou, tak jí kupuju zelený a má šedý, černý, 

má ráda šedou, černou a zelenou, no, takže já jí kupuju tady v těch barvách oblečení, v tom jí vyhovím. 

T: A třeba kdyby chtěla přihlásit, kdyby chtěla třeba chodit na fotbal a nebyl by tady ve městě žádnej 

jako dívčí fotbalovej tým, že by musela chodit s klukama, nevadilo by ti to? 

R: Ne. 

T: Normálně bys jí tam přihlásila?  

R: Teď jsme jí, teď jsme jí chtěli na basketbal, ale tam chtěla chodit, ale na první lekci zjistila, že tam musejí i 

běhat, takže už jsme jí tam nedostali. (smích) 

T: Si jako představovala, že bude stát jenom pod tím košem… 

R: Přesně to si myslela, no. Ona… 

Petr: Přijde to časem, no. 

R: Ale je fakt, že jí asi spíš se nelíbila ta vybika, protože oni začnou tím, že hrajou vybíjenou a jsou tam 

smíchaný jo, že jsou tam prvňáčci až osmá třída nějaká a teď prostě když viděla, jak ty velký s těma malýma 

hrajou vybiku, tak to jí docela odradilo od toho do toho jít, nechtěla no, takže už jsme se tam neukázali. A moc 

sportovně nadaná není, je to takovej puclík, váží 34 kilo, což je… 

Petr: Potřebovala by trošku sportu. 

R: Má pořádnou nadváhu docela, no, ale jediný, k čemu jí dostaneme, je jízda na kole a skákání na trampolíně. 

Jinak pohyb moc nemusí, ona by spíš seděla u stolu s knedlíkama.  

Petr: Já si třeba myslím, že ten softball by hrála, a ten tady sice dívčí je, ale je zaměřenej až jako od devátý 

třídy.  

T: Jo, až jako pro velký. 



Petr: Že není pro malý děti prostě. Si myslím, že by jí to bavilo jako.  

R: Teď jsem s ní spíš řešila karate nebo kickbox by chtěla chodit.  

T: Jo, ale to je taky takový spíš jako, že tam bude asi víc kluků než holek, ne? 

R: Jo. 

T: A nemáte s tím teda problém? 

R: Ne, ne.  

T: A u vás teda, vy máte dvě holčičky, ale kdyby třeba jste měli kluka, myslíš, že byste to tak měli i s tím 

klukem? Kdyby naopak si vybral, že by třeba chtěl jít na nějaký tancování, nebo že chce nosit třeba 

červený nebo růžový oblečení… 

R: No, neměla bych s tím asi problém. Kamarádka má kluka, kterej ona o něm už teď tvrdí, že je to její malej 

gay, protože on se tak opravdu chová, je to taková princeznička a musí mít značkový svetříky. On je hrozně na 

svetry a chtěl by všechno Tommy Hilfiger. 

T: Jo takhle. 

Petr: Tak z něj to dělá i tatínek.  

R: No, jeho tatínek má bráchu gaye, není to steward, je to letuška a žije v Londýně a jezdí sem za nima, oni 

poletí teď za ním a ten kluk si s ním strašně rozumí, oni jsou úplně stejná krevní skupina a ten strejda mu prostě 

kupuje tadyhle ty svetříky, víš, a on prostě se v něm vidí a jeho furt musí chodit ke kadeřnici, ona ho ostříhá a 

on: „Já jsem krásnej.“, víš, a furt by chtěl být před zrcadlem a má i nějakou růžovou košili a tak prostě, proč 

ne. Když chce… Může z toho vyrůst, nemusí. Tak jako tak ho budou brát prostě. Já si myslím, že je to tak 

v pořádku, no, když prostě chce mít růžovou košili, tak ať má, maximálně se můžou potýkat s tím, že prostě 

ho budě někdo šikanovat. Některý ty děti to prostě nepřijmou, no. Už první, první měsíc ve škole už byl 

šikanovanej.  

T: Jo?  

R: Někdo mu urval knoflíky z jeho svetříku. 

T: No a myslíš, že tady to máte s Petrem stejně, že tomu taky tady ty věci nevadí u těch holek?  

R: No, já jsem s Petruškou řešila, ona mi řekla, že by chtěla být kluk, až vyroste, chtěla by mít krátký vlasy a 

mít pindíka, tak Petr s tím docela problém měl. 

Petr: S tím nesouhlasím. 

R: 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. (krátká pauza, obrací se na manžela, 

který se tváří nesouhlasně) Tak bude Petr, no a co? (smích) Petr by se s tím asi nesmířil. 

T: Hm. 

Petr: Je to holka, tak holkou prostě zůstane. Mě je jedno, jestli bude bi-, ale prostě je to holka.  

R: Ale prostě nebude mít pindíka, jo? 

Petr: Prostě nebude Petr.  

R: No, myslím si, že tohle to by mezi náma byl asi trošku problém, protože když po mě bude v patnácti chtít 

ostříhat na krátko a abych jí říkala „Petře“, tak já to udělám, no a… s tebou bude asi bojovat. (obrací se směrem 

k manželovi) 

Petr: Bude, no. Jako mě nevadí, když bude na krátko, ale určitě jí nebudu říkat „Petře“.  

R: Stejně jí říkáš „Petrouši“, když na ní mluvíš, tak jí neřekneš jinak než „Petrouši“. 

Petr: To je něco jinýho, to je něco jinýho.  

R: No, Petr není v tomhle tolik tolerantní. 

Petr: Prostě do teďka říká, že se jmenuje Péťa, což je ženskej rod.  

T: Tak já znám spoustu kluků, který taky říkají, že se jmenujou Péťa, taky neřeknou Petr.  

Petr: Ale ona ví, že se jmenuje Petra, ale prostě se jí bude říkat Péťa, jako Sabina se jmenuje Sabina, ale musíme 

jí říkat Sabinko.  

R: No, jí když řekneš Sabino, tak je hrozně naštvaná: „Neříkej mi Sabino, já jsem Sabinka.“ 

T: No a ty jsi, nebo teda ten pokojíček jsem i viděla a ten si vybraly holky samy, ty barvičky, kterýma 

jste to vymalovali? 

R: Ne, ne, ty tady ani nebyly, když jsme to dělali.  

Petr: To bylo překvapení.  



R: My jsme se sem nastěhovali a ony odjely na týden k babičce a my jsme to celý udělali a ony přišly už do 

hotovýho.  

T: Hm, takže jste to vybrali vy, ale říkáš teda, že podle toho, co mají ony rády za barvy, že ta zelená je 

tam jako že jí má ráda Petruška… 

R: No, no, no. 

T: Kdyby teda chtěly mít modrej pokoj? Kdyby Petruška měla ráda modrou, tak… 

Petr: Bude modrej. 

R: Tak by byl modrej. Já teda osobně jsem proti modrý zaujatá, nemám ráda modrou barvu. I kdybych měla 

kluka, tak bych volila spíš prostě tu zelenou, hnědou, různě, ale modrý se vyhýbám. Nevím proč, nemám jí léta 

ráda. Není to vůbec nic s tím, jaký pohlaví bych měla dítěte. Ale kdyby holky tu modrou chtěly, tak bych jim 

jí tam dala. Jenom pro mě je taková strašně studená. 

T: Jo, jo. A asi by to tak měl i Petr, když říkáš, že prostě by byl pokoj modrej.  

Petr: Hm. 

T: Jo. Tak jestli chceš, tak se můžeme přestěhovat dovnitř, než začneme další téma.  

R: Jo, dobrý.  

(asi 5 minut pauza, kdy jsme se ze zahrady stěhovali dovnitř do domu) 

T: Tak, teď bych pár otázek k nějakým těm výchovným postupům. Tak jaký třeba jsou tvoje představy 

o výchově? Kam by měla směřovat, nebo jak bys chtěla ty holky vychovávat?  

R: No, já ani nevím. Nikdy jsem o tomhle úplně konkrétně nepřemýšlela, ale všichni mi říkají, že máme hrozně 

vychovaný děti. Že když jsem s nima třeba byla doma a holky byly v pokojíčku, přišla mi návštěva a hodinu 

jsme seděly u kafe a najednou přišla Sabinka a ta kamarádka: „Ježiš, ty máš děti doma?“ Jsou hrozně takový 

tichounký, jak kdy teda, ale jsou myslím docela hodně vychovaný a vědí, co můžou, co ne a když třeba Petruška 

dostala na zadek, když jako jó zlobila, tak odešla do pokojíčku, kde se vytrucovala a pak přišla, aby se mi 

omluvila, že zlobila. Tady v tom jsou docela dobrý, no. A, já nevím, večer třeba, když jdou spát, tak my je 

pošleme nahoru, ony se převléknou do pyžama, vyčistí si zuby, přijdou nám dát pusu a jdou si lehnout a usnou. 

Že jsou takový hodně samostatný, docela dost.  

Petr: Mají svoje zvyky. Musí dokoukat pohádky a v osm jdou spát.  

T: Hm. 

R: No, myslím si, že hodně si trvám na tom spaní, aby měly řád. 

T: Jo. 

R: Že to jsem zápasila třeba s Petrovým tátou, když jsem chtěla, aby chodily jako malý po obědě spát. Tak já 

si myslím, že to dítě by mělo chodit, prostě už z toho důvodu, že ve školce pak bude muset, tak ty děti potom 

když nejsou zvyklý z domova, tak ve školce potom s tím mají problém, protože ty děti, co jsou zvyklý, tak si 

lehnou a usnou a ty, co nejsou zvyklý, tak potom zápasí s paní učitelkou a není to pro ně úplně dobrý, že jo, 

jak pro tu učitelku, tak pro to dítě, že je nutí do něčeho, co neznají. A myslím si, že ten spánek je i zdravej pro 

malý děti, kort když jim jsou dva tři roky a tchán prostě byl přesvědčenej, že děti dávám po obědě spát jenom 

proto, abych si hodila nohy na stůl.  

T: Hm. 

R: Zatímco já během tý doby, co mi po obědě spaly, jsem stihla vytřít, vygruntovat, že jo, a tak. 

T: No, jasně.  

R: Jako že se ti vytírá líp, než když ti tam dítě leze po tý zemi.  

T: Nebo pak v devět večer, že jo, když konečně usnou. 

R: No, kolikrát jsem já nebo Petr jsme usínali dřív než ty děti.  

T: No a uměla bys teda nějak popsat ten výchovný model, který používáte?  

R: Já ani nevím, jak bych ho popsala. Ale myslím si, že mě teda poslouchají víc, než Petra. Že Petr na ně třeba 

kolikrát hodně řve, ale řve a řve a furt se nic neděje. 

T: Jo, nemá to žádnej výsledek. 

R: 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. Kdežto tatínek prostě neplácne, takže už, ode mne už vědí, že 

jim přes ten zadek dám, pokud mě neposlechnou. A to když Petr měl u nás kamaráda, že hráli playstationa, 

byli v ložnici a teď holky tam skákaly na posteli a furt jim na záda skákaly a já jsem byla v kuchyni a furt jsem 

slyšela, jak tam na ně řve: „Přestaňte, nechte toho!“, a furt dokola a ony tam furt jančily. Po chvíli už mi to 



nedalo, otevřela jsem dveře a jenom jsem se podívala: „Ano maminko, už jdeme.“ A odešly do pokojíčku. 

Takže je fakt, že u mě stačí se na ně podívat přísně, jo, že to jim kolikrát ten můj pohled stačí.  

T: A nějaký třeba prohřešky řešíte jak? Když třeba něco vyvedou nebo zlobí? Říkáš, že je plácneš, když 

to poprvé řekneš a nepomůže to… 

R: Ale řešíme třeba zákazem počítače.  

T: Hm. 

R: Protože Petruška dostala od babičky počítač, takže hraje hry na počítači. Teď dostala i tablet, hry na tabletu, 

takže prostě zakážeme hraní. Když nechce dělat úkoly, tak: „Holt nebudeš ani hrát.“ 

Petr: Úkoly jsou dneska přednější, že jo, nejdřív povinnosti, potom zábava.  

R: No. Ale kolikrát má v tý první třídě tolik úkolů, že jí dáváme i pauzy mezi těma úkolama.  

T: Jo, aby si odpočinula.  

R: Když má třeba tři úkoly, tak si prostě udělá jeden, pak si jde zaskákat na trampolínu, pak udělá další, pak si 

chvilku zahraje na tabletu, udělá další a může jít jezdit na kole.  

T: A co třeba nějaký odměny nebo tresty? To jako nějak praktikujete?  

R: No, ty tresty tady ani nejsou nějak třeba. Ony nezlobí nějak, aby potřebovaly nějakej trest. A odměny… 

Petr: Pro ně za trest je to, že musejí do pokoje.  

R: No. No, když tady dole zlobí, když tady prostě fakt řvou, že už nás bolí z nich hlava a ony se hrozně hádaj, 

hádaj se a perou se. Takže když se prostě hádaj, tak je vyženeme do pokoje, tak si tam chvilku hrajou a za 

chvilku přijdou, že už budou hodný, tak je tady zase dál necháme. Ale prostě za trest chodí do pokoje no, to 

jim jako trest stačí, že nesmí být tady s náma dole. Kolikrát si tam jdou hrát samy, že je to tam baví, ale když 

je tam vyženeme za trest, tak jsou jako, to se jim nelíbí, to jsou naštvaný a vědí teda, že něco provedly, tak si 

to v tom pokojíčku odbydou a začnou si hrát a pak přijdou, jestli teda tady můžou bejt, že už budou hodný, že 

už se nebudou hádat a prát.  

T: Hm. 

R: A odměny, já nevím, no. Odměny jsou většinou spíš žvýkačky. Úplně to s těma sladkostma nepřeháníme. 

Ale pro Sabinu je třeba za odměnu jít k zubařce, viď. (obrací se na Petra) 

Petr: Hm. 

R: Já když jí řeknu, že půjde k zubařce, tak se mě zeptá: „Jé, a bude mi vrtat?“ (předvádí nadšení) A když 

řeknu, že jo, tak se může zbláznit radostí. Já když jsem s ní byla v tý čekárně, tak tam nějakej chlapeček byl 

uplakanej a ona: „Tak kdy už mě bude vrtat, kdy už tam pudem?“, tak na ní koukaj lidi v tý čekárně jako na 

blázna. Ona zbožňuje vrtání. Má vrtanej zatím jenom jeden zub teda, díky Bohu, ale hrozně se jí to líbilo.  

T: Jo? No, tak to jí závidím. Já jdu k zubařce vždycky s hrůzou, hlavně aby mi nevrtala. 

R: No, tak jí se to líbilo moc. A Petruška, tý to nevadí, tý to je tak nějak jedno jako, prostě otevře hubu a… Jo, 

Petruška měla zánět dásně docela dost, protože jí rostou už šestky, ale ještě se jí nevejdou pořádně do pusy, tak 

jí ta šestka rostla šejdrem a udělal se jí zánět dásně strašnej. Začlo jí to bolet, všimli jsme si toho někdy 

odpoledne, že si začla stěžovat, tak jsem se jí do toho koukla, do tý pusy, měla to opuchlý, tak jsme jeli na 

pohotovost, tak si tam sedla do křesla, Sabina jí stála u hlavy a paní zubařka: „ No, tak to budeme muset 

rozříznout.“, vzala skalpel do ruky, Petr vypadal, že se skácí, když to viděl, a Petruška otevřela pusu, Sabina 

nadšeně koukala, tak jí to fikla, víš co, dala jí tam vatičku, aby ten hnis vytekl do vatičky a Sabina: „Můžete 

mě taky?“ Tak trošku nechápali, no, protože čekali, že tam budou s Péťou zápasit, ta prostě otevřela pusu, 

držela a Sabina chtěla taky přídavek, no.  

T: No, a říkáš, že odměny dostávají třeba žvýkačky, tak dostávají za co, ty odměny? 

R: No.  

Petr: Když jsou hodný. Když si udělaj povinnosti. 

R: Když si uklidí pokojíček. Ony ty žvýkačky dostávají tak jako tak, ale když si uklidí pokojíček, tak jim řeknu: 

„Pak si dáte žvýkačku nebo nějakou sladkost.“, ale musej uklízet, no. Nebo když utíraj prach, to baví hlavně 

Sabinu teda, nebo když umejou futra od dveří nahoře, protože to všude opatlávaj, všude máme otisky rukou, i 

po zdech, takže když takhle pomůžou s nějakýma domácíma pracema.  

T: Jo.  

R: Za to mají nějakou odměnu, no. 

T: Jo. A třeba ve škole za nějaký dobrý známky nebo tak?  



R: Jo, to Petruška taky měla a to jsem jí spíš dokupovala, protože ona je teď pirátka, má období pirátství, tak 

jsem jí kupovala pirátskej dalekohled a takovýhle pirátský doplňky, tak ty má za úspěchy ve škole, že měla 

jedničky teď.  

Petr: Oni dostávaj odměny už ve škole. Dostávaj bonbony.  

R: No, ve škole dostává hodně bonbonů za odměnu. Protože je jediná, kdo sní všechno jídlo. Paní družinářka 

mi říkala, že ještě se nikdy nestalo, aby Petruška nechala něco na talíři, protože děti si vezmou tři čtyři lžíce 

polívky, pak se ponimraj v tom hlavním jídle a hodně nechávaj. Petruška sní celou polívku, celej hlavní chod 

a dostane za odměnu bonbon. Že já spíš… umejvá pak stoly po těch dětech, že je tam otírá, v družině pomáhá 

tý vychovatelce, pomáhá tam uklízet boty, když to tam mají děti naházený, pomáhá tam ořezávat pastelky, 

prostě Petruška je taková hr, že všechno by chtěla tý paní vychovatelce pomoct, takže ona dostává furt bonbony 

za odměnu, jak je šikovná.  

T: Hm. 

R: Takže to jsem říkala, že i s tou paní vychovatelkou možná proberu, že by měla dávat za odměnu něco jinýho, 

že bych jí třeba koupila žvýkačky bez cukru, aby neměla ty bonbony.  

T: Jo, jo, jo, že s tím úplně nesouhlasíš… 

R: Protože ona takhle má třeba tři bonbony za den v tý družině, protože ostatní děti prostě nechtěj pomáhat. 

Petruška to nedělá kvůli tomu bonbonu, ale protože chce, že jí to baví… 

T: Že jí to baví. 

R: … to pomáhání, ale nemyslím si, že je úplně dobrý, že vždycky za všechno dostane bonbon.  

T: No, to jo, no.  

R: Je to hodně bonbonů pro její zuby. 

T: No tak i vůbec, když říkáš, že má tu nadváhu a tak… No a v těch otázkách výchovy jste spolu zajedno 

s Petrem? Shodnete se v tom, jak ty děti vychováváte?  

R: Já si myslím, že více méně jo, a hlavně když s něčím jeden s druhým nesouhlasíme, tak to neřešíme před 

dětma. Že když přijdou za tatínkem a: „Tatínku, můžu tohle?“ a on jí to zakáže, tak to jdu s ním řešit prostě za 

dveře, aby jako neslyšela, že s ním nesouhlasím, abysme se na všem shodli. Že třeba Petr Sabině zakazuje 

šatičky. Ona by se prostě furt doma převlíkala do šatů, furt chce bejt princezna… 

Petr: Já jí zakazuju šatičky za trest.  

R: No, ale minule za tebou přišla, jestli si může vzít šaty a ty jsi hned řekl: „Ne.“ Tak prostě jsem s tebou řešila, 

proč by ne, tak prostě jí to baví, ona se tím zabaví. Péťa si sedne k tabletu a hraje, no a Sabina se taky potřebuje 

nějak zabavit, tak si vezme šaty a stojí před zrcadlem. 

T: Jo, hraje si jako na princeznu. 

Petr: Hm.  

R: No. Anebo Petruška si sedne s Petrem k playstationu, hrajou spolu playstationa a Sabina na ně jenom kouká, 

no, tak se zeptá, jestli si může vzít šaty a on řekne: „Ne.“, tak se mi to nelíbí, protože nechápu, proč by ne. 

T: Nevíš teda ten důvod?  

R: No, nevím, no.  

Petr: Protože mě to rozčiluje. 

R: No ale co tě na tom rozčiluje? Tak ty s Petruškou sedíš u playstationa, tak co má Sabina dělat? Jenom tak 

na vás koukat?  

Petr: No tak ať si ty šaty vezme, ale když se tě ptá pořád jako… 

R: Tak se ptá vždycky na dovolení, no? 

T: Tak to je zase dobrá, že se přijde dovolit jako, naše Sára, ta se kolikrát za den převlíkne, že přijde, 

úplně na ní koukáš jako, takhle přes oblečení přijde v plavkách, hraje si, že prostě se jde někam koupat. 

Minule mi říkala: „Napustíš mi hodně vody do vany, já půjdu se koupat, jako že jsem v moři.“, vzala si 

plavky, vzala si sluneční brýle a cákala se půl hodiny ve vaně. 

R: Hm. To ony se choděj právě na všechno ptát, no. A Petra už právě rozčilujou ty otázky, že se ptají furt, ale 

já jsem ráda, že se ptaj, že nejdou a udělaj samy jenom tak něco. Na všechno se vždycky přijdou zeptat a tak 

prostě Sabina je šatičková, tak prostě bez dovolení si ty šaty nevezme.  

Petr: Ale jako já vím, že je šatičková, ale když si vezme jedny šaty, tak ať v tom vydrží, že přijde čtyřikrát za 

den… 

R: No tak modelka, tak si potřebuje… 

Petr: … jestli si může vzít tyhle… 



R: … ty šaty vyměnit. 

Petr: …pak tyhle a pak tyhle, tak už tě to rozčílí.  

R: Tak jí rovnou na začátku řekni: „Vem si, který chceš, pak se klidně převlíkni do jiných.“ 

Petr: Já jí to řeknu, ať si vezme, který chce.  

R: Hm. 

Petr: Ale ona stejně pak přijde, jestli si může vzít tyhle a já jí musím rozepnout tamty.  

T: Jo takhle, že tě u toho ještě zaměstná, to tě rozčiluje nejvíc, viď.  

Petr: No. 

R: No, no, no, to musí na zádech rozepínat.  

T: A než se ti ty děti narodily, měla jsi nějakou představu, jak třeba ty děti budeš vychovávat, nebo co 

bys chtěla, co bys naopak nechtěla dělat? 

R: Já myslím, že jsem to asi takhle moc neřešila. Já jsem to začala řešit až prostě za pochodu. 

T: Hm, hm. A myslíš, že třeba se to změnilo i jako s tím druhým dítětem, jako že třeba to bylo jiný, nebo 

že už si si byla třeba jistější v tý výchově? 

R: Já myslím, že asi jo, no. A Petruška byla hrozně taková šikovná, že pomáhala se vším, když viděla, že má 

jako sourozence, tak byla taková najednou dospělá a chtěla se vším pomáhat a Sabinu usměrňuje kolikrát, takže 

Petruška sama se mnou vychovává Sabinu, jako pomáhá v tomhle tom: „Sabino, tohle se nedělá! Sabino, tohle 

nemůžeš!“, takhle jako, se snaží být ta dospělá.  

T: No a teď kdybych ještě k těm hračkám trochu, tak jaký hračky mají holky?  

Petr: Lego.  

R: No, mají hodně lega a Petruška je hlavně na ty mašinky a autíčka, takže máme spoustu lego autíček a koleje 

a vlakový nádraží chce pořádný, takže tady v tomhle tom to převládá. A hlavně roboty chce, to jsme jí teď 

kupovali robota, a chce teď i autobota, chce transformery, to budeme teď kupovat a policejní stanici dostane 

k narozeninám, tu už mám pro ní taky připravenou. Já si myslím, že tý nekupujeme nic holčičího vůbec. 

T: Jo, jako hračky.  

R: Hm, 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.  

T: A Sabinka?  

R: Sabina ta je panenková, ale teď chce teda nějakou tu panenku, toho motýla s křídlama, ale jinak já… 

Petr: Jinak chce šaty, protože teďko Ledový království… 

R: Ta chce spíš jenom šatičky. No, teď chce z Ledovýho králoství šaty, ale jinak na hračky, já nevím. Ona ani 

si moc nemusí hrát, ona spíš kouká na ségru.  

T: Sabinka jako? 

R: Hm, Sabina kouká spíš na Petrušku a připojuje se k ní, že si hraje s tím, s čím si hraje Péťa, nebo kouká na 

to, jak si hraje Péťa, ale že by vyloženě ona něco chtěla, to ani čoveče ne. 

T: Hm. 

R: A když jsem se jich ptala, co by chtěly k narozeninám loni, tak mi řekly, že nic, že mají všechno. 

T: To je dobrý.  

R: No. (úsměv) 

Petr: Ony to mají rozdělený i v tom legu, že jo. Sabina má friedsky holčičí… 

R: No, ale nijak si s nima nehraje. Má holčičí lego, ale že by si s tím moc hrála… 

Petr: Spíš ráda rozebírá.  

R: No, Petruška jí to složila a Sabina to rezebrala a od to doby to tak jen tak leží a že by si s tím hrála, to ne. 

Jako líbí se jí to, ale nehraje si s tím. Spíš prostě jezdí s kočárkem. Kočárek jí baví. No a má plyšáka a panenku, 

který furt vozí. Ale jinak nic jinýho. Modelína je baví, teda. 

T: A dědí třeba Sabinka nějaký hračky i po Petrušce? Zdědila něco?  

R: Hm… (chvíli přemýšlí) Spíš akorát to lego duplo, tu dětskou stavebnici, tak s tím si spolu vyhrajou, že staví 

farmu a nějaký garáže obrovský stavěly, tak s tím si vyhrajou spolu, že Petrušku to ještě baví to Duplo a Sabinu 

už to začlo taky bavit, ale jinak ňák hračky po ní ani nedědila. Panenku jsme jí koupili její… 

Petr: Tu musely mít každá svojí. 

R: Měly každá svojí, no ale Petuška na tu panenku v podstatě nesáhne. Ani nevím popravdě, kde ta panenka 

je.  

T: A hračky teda jim kupujete vy, nebo ony si už i samy vybírají?  



Petr: Péťa ta už si vybere. 

R: Já si myslím, že na ně hodně působí reklamy. Když ráno, když vstáváme, tak ráno koukají na pohádky a 

tam jsou hodně reklamy na hračky, takže tam kolikrát říkají, co by chtěly, co se jim nelíbí a takovýhle a hrozně 

je teď berou, Sabinu berou pavouci, koupila si pavouka.  

T: Jo, jo? 

R: Hm, takže já jsem úplně, já jsem nahoře luxovala a teď jsem jako že, tak ho vzala do ruky: „Mami, vždyť 

je to jenom hračka.“, ale ono to vypadá tak opravdově, že… Tak ta má teď pavouka, no, to je její hračka.  

T: Jo, takže kupujete i to, co si vyberou, to, co si řeknou. 

Petr: Hm. 

R: Já si myslím, že si to přivezla od babičky a babičky kupujou docela dost. 

T: Hm.  

R: To, s tím taky docela zápasíme u Petrovýho táty, protože nakoupili hafo hraček a teď prostě koupili 

stavebnici podobnou tý, kterou máme doma a tak jsem říkala: „Holky, tak si to nechte tady u babičky, 

v pokojíčku už toho máme moc, tak ať si máte s čím hrát tady.“, a dědeček řekl: „Jen si dupni Petruško, že to 

chceš domu. Jestli chceš, tak si to prostě vezmeš.“, tak si Petruška dupla, tak jsem jí jednu hned pleskla a řekla 

jsem jí, ať dědečkovi poděkuje.  

T: (rozpačitý úsměv) 

R: Dědeček zalezl do ložnice a už nevylez. S výchovou zápasíme docela hodně v tomhle s dědečkem. 

T: Jo, jo, takže ne že byste se jakoby vy dva jako nějak lišili, nebo nepohodli, ale spíš potom s těma 

prarodičema… 

R: To spíš u toho tchána, no, protože to jsou jeho vnučky, na který se nesmí zařvat, na který se nesmí vztáhnout 

ruka a podle toho tam to taky vypadá, no, že tam prostě mají úplně jinej režim než doma. Ale vědí, že sem si 

to nesmí tahat. Že tam se prostě chovají jako rozjívený parchanti, ale přijedou domů a vědí, že tady už prostě 

zase nastolí ten domácí režim a že tady se mají chovat slušně.  

T: Tak to zase je dobrý, než potom, aby přijely, a týden jsi je tady předělávala zase… 

R: Ze začátku to tak bylo, že jsem je musela převychovávat, že byly na víkend ve Lhotě a přijely a já jsem je 

tejden převychovávala, že opravdu přijela a plivla po mě. 

T: Fakt jo?  

R: Takže dostala facku.  

T: Hm. 

R: Já jsem říkala: „To prostě nejde, aby ses takhle ke mně chovala.“ 

T: A dědovi tady to nevadí, jo, dědovi tady to dělá normálně? 

R: Já nevím, no… 

Petr: Tomu to vadí taky.  

R: … ale když jsme byli u něj, jsme tam přijeli s dětma a dali jsme si kafe, Petruška už začla ten svůj řád, kterej 

tam má a neuvědomila si, že maminka tam sedí u kafe, ale už prostě se tam začala chovat lhotsky a flákla 

s ovladačem na stůl, ale opravdu tak, že s ním třískla prostě, já jsem po ní hned vystartovala, napřáhla jsem a 

Petrovej táta na mě hned zařval: „Nevopovažuj se bít mojí vnučku!“, tak jsem na něj zařvala, že mý děti 

nebudou parchanti jako byly ty jeho. Sednul do křesla a už mlčel. Takhle jsem mu to řekla a od tý doby už si 

nedovolil mi říct nic, protože jako… 

Petr: No, tak v tomhle máme rozdílnej názor, no. 

R: Jako… v čem? 

Petr: Že prostě babičky a dědečkové jsou prostě od toho, aby ty děti rozmazlovali. 

R: Hm… Já si myslím, že nejsou od toho, aby ty děti rozmazlovali. Jako rozmazlovat a rozmazlovat, víš co. 

Můžou jim kupovat, zahrnovat je dárkama, dobře, není to správný, ale dobře, to ještě jsem ochotná brát, ale 

nejsem ochotná akceptovat to, že to dítě bude mlátit s věcma beztrestně, to není prostě v pořádku a není to 

rozmazlování, ale… ale blbost. 

Petr: To, co prostě se děje u nich, zůstane u nich. Když prostě přijedou domu a chovají se, tak jak se chovají 

doma, tak mi to nevadí. Jestli je rozmazluje nebo nerozmazluje. Jsou u mý mámy, tam zase pořád jezdí na 

výlety.  

R: Problém je v tom, že Petr se bojí svýmu tátovi něco říct, zatímco já ho klidně pošlu do prdele.   



T: No, já si spíš myslím, že je teda úžasný, že se holky uměj takhle přepnout, protože já bych si teda 

řekla, že to musí v těch dětech udělat hroznej zmatek, jako že: „Tady si můžu dělat tohle a tady zase se 

musím chovat takhle.“, že je teda supr, že ony si to teda jako umí uvědomit.  

R: To naštěstí jo, no. Protože já si myslím, že kdyby to neuměly a kdyby se mi tady měly chovat tak, jako u 

nich, tak bych jim asi i zakázala tam jezdit, protože prostě nelíbí se mi takovýhle chování a nedovedu si 

představit, že by se mi takhle chovaly někde mezi lidma. Nemám ráda děti, který si na ulici začnu válet po 

chodníku a vřískat, protože něco chtěj a maminka jim to zrovna nedá. Takže mi jsme přišli třeba do krámu, 

bylo před výplatou a Sabina řekla: „Maminko, já bych tohle chtěla.“, a Péťa jí řekla: „Teď nebudeme utrácet, 

Sabino.“ 

T: (smích) 

R: Takže jako vůbec nejsou takový, že by v obchodě ječely: „Já tohle chci, kup mi to!“, nenapadne je to prostě. 

Když jim řeknu: „Holky jdeme, něco vám koupím“, tak jo, ale pokud to neřeknu a řeknu: „Jdeme jenom 

nakoupit potraviny a hned pojedem.“, tak prostě je nenapadne chtít něco jinýho. Řeknou si o žvýkačky a toť 

vše.  

T: Takže možná tady to je odpověď na tu otázku, kam by si chtěla tu výchovu směřovat. 

R: Hm, no, asi jo. 

T: Že teda chceš, aby neničily věci, aby ses nemusela stydět někam s nima jít. 

R: No, to určitě, protože teď zrovna, jak jsme byli na těch rytířských slavnostech, tak tam byla i kamarádka se 

svým chlapečkem, ten je teda menší, tomu jsou tři roky, ale ten opravdu je hodně nevychovanej. Ona je na něj 

sama a bydlí u rodičů, ty ho rozmazlujou, strašně ho rozmazlujou, a když ona něco řekne, tak jí ještě před ním 

seřvou: „Tohle nebudeš našemu vnukovi zakazovat.“ Ten kluk to vidí a ona u něj nemá žádnej respekt.  

T: No, to zrovna chci říct… Chudák, když s nim jde někam sama.  

R: No a ona si nedovolí svejm rodičům nic říct, protože prostě přítel jí vyhodil a ona… 

T: Je ráda, že tam může být. 

R: …je ráda, že u nich může bejt, takže má to těžký s tím klukem a teď když jsme byli prostě v tom Červeňáku, 

tak jí tam stropil scénu, začal tam řvát, tak ho vzala do ruky a on kopal kolem sebe, že div jí nevypad z ruky, 

jo, jak sebou mrskal, a tohle bych fakt nechtěla takovýhle dítě. Prostě vím, že když těm holkám řeknu: „Teď 

odcházíme.“, tak odcházíme. No, díky Bohu za to. Nějaký ječící dítě vláčet odněkud. Vždycky lituju ty 

maminky všechny.  

T: No a ty říkáš, že třeba ta Petruška hodně je na ty auta, roboty a takhle, tak jako s tím vůbec nemáte 

problém. Ty teda říkáš, že jí to nosíš i z práce, že jí to teda kupujete. 

R: Hm.  

T: Předpokládám, že teda ani Petrovi to nevadí.  

R: Ne, a s mašinkama si hraje s ní, takže… 

T: Je to hračka i pro tátu.  

R: Je. To samý koleje. Furt je spolu nějak přestavujou.  

Petr: Táta to má v práci, tak proč by to nedělal i doma.  

R: No, tatínek je od kolejí, je to strojvedoucí, takže s těma mašinkama si rozumí, no. 

T: A ty teda jsi říkala, že i babičky nebo ty prarodiče, že hodně kupujou dárky, tak ty jsi říkala, že to 

úplně jako, s tím úplně jako nesouzníš, tak spíš jako že toho kupujou hodně, nebo že se ti nelíbí to, co 

kupujou? 

R: Já si myslím, taky to, že hodně, ale třeba ta přítelkyně Petrovýho táty, tak Petruška k šestým narozeninám 

dostala mobil, k Vánocům dostala pevnej počítač, k sedmým narozeninám dostala tablet. 

T: Jo. 

R: Já si myslím… 

Petr: Spíš jde o to, že se neporadí.  

R: Prostě neřeknou: „Hele, je vhodný koupit tohle?“ Prostě to koupí a já potom vždycky zírám, co tak holka 

zase dostala.  

T: Jo. 

R: No, že prostě tady to se mnou nijak neřeší a prostě jde a koupí. K Vánocům teď naposled, tak Petruška 

dostala tablet a Sabina mikinu.  

T: Jo, takže i takovej ten nepoměr, že ti vadí. 

R: No, no, no. Dělaj hodně tady v tom rozdíly. Petruška dostala tablet a kolo, Sabina mikinu. 



T: Aha.  

R: A to prostě. Jako Sabina u nich kolo měla, tak dobře, tak Petrušce koupili taky kolo, jo, ale je to fakt… 

Petr: Já zase nesouhlasím s tím, aby dostala tablet, že jo. 

R: Ale jako jo, je fakt, že Sabina je na tablet… 

Petr: Je malá. 

R: … ještě malá, ale myslím si, že by měla babička to nějak vykompenzovat, a ne mikinou. Že prostě dělaj 

velký rozdíly mezi Petruškou a Sabinou, protože… a to samý měl i Petr a on to tím obhajuje, já si myslím, že 

to není správně, ale Petr měl staršího bráchu a to byl prostě prvorozenej, tak měl všechno a Petr nikoho 

nezajímal. A pak byl poslední Lukáš a to byl zase nejmladší mazlíček maminky, takže tatínek měl svého 

nejstaršího, maminka měla svého nejmladšího a Petr byl prostě, jako že tam prostě byl. 

T: Hm, hm. 

R: Ale tatínek dával Honzíčkovi, maminka Lukáškovi a na něj se prostě nijak nehledělo a teď je to takhle i u 

Sabiny a u Petrušky, že prostě Petruška je ta prvorozená jeho táty, a Sabina prostě je, že je, no.  

T: A on jako nemá táta jiný vnoučata, jo?  

Petr: Ne. 

R: Ne. Ne. Petr staršího bráchu už nemá, mladší brácha ten nemá děti, ani se s tátou nestýká, no. Petr je jedinej 

vlastně z dětí, kterej se stýká s tátou, no.  

T: Takže o to víc je děda asi jako… 

R: Takže prostě děda má tu nejstarší a Sabina jako, ne, že by jí neměli rádi, ale už to není jak ta provorozená. 

A Petr na to říká: „No a co, my jsme to doma taky tak měli.“, ale myslím si, že to není ani v pořádku to, že on 

to tak měl, a ani to nechci, aby to tak měly moje děti. Já nemám ráda… 

Petr: To prostě nezměníš, takovej už je režim.  

R: No ale není to můj režim, já prostě mezi svýma dětma nedělám rozdíly.  

Petr: Já taky nedělám rozdíly, ale prostě takhle to chodí… 

T: No, jestli to má ten děda takhle nastavený už, já nevím, třicet let, tak… Ale chápu, že se ti to nelíbí, 

to by mi taky asi vadilo. Za prvý, že dělaj rozdíly a za druhý i jak říká Petr, taky bych úplně jako 

nesouhlasila s tím, že koupí dítěti tablet nebo počítač jako aniž by se o tom vůbec poradili. Jako my třeba 

máme doma taky tablet, ale máme ho jako že ho teďko dostal Martin, vlastně Sárinka je stejně stará 

jako vaše Sabina, že jo, ale tablet prostě dostal Martin k narozeninám, tak jí ho občas půjčí, jako že si 

čtvrt hodiny na tom zahraje nějakou hru, jo, ale prostě neexistuje, že by byl tablet jenom její jako, 

protože ona by byla schopná u toho sedět celej den, že jo, jako s tím úplně souhlasím, že prostě ještě bez 

porady ještě koupit takovouhle věc, že jo, to ani nejde nazvat hračkou… 

R: Právě no, to s náma vůbec neřešej. Prostě koupěj a hotovo.  

T: No, a když třeba jste vybírali tu školku, bylo pro tebe i důležitý to, jaký tam mají hračky v tý školce, 

nebo to jsi vůbec neřešila? 

R: To jsem vůbec nevěděla ani, no.  

T: A viděla jsi třeba, jak mají jakoby rozloženej ten nábytek v tý školce, jestli třeba tam mají, já nevím, 

na jedný straně hračky pro holky a na druhý straně hračky pro kluky, nebo jestli to tam mají nějak 

namíchaný?  

Petr: Maj to rozdělený.  

R: Maj to rozdělený, ale nijak to neřešej, kdo si pro co jde.  

T: Jako rozdělený takhle třeba, že na jedný straně jsou, já nevím, kuchyňka, kočárky, panenky… 

R: Oni tam maj u okna třeba kosmetický stoleček, kuchyňku, pak mají prostě u zdi vystavený kočárky a pak 

mají regál jako s klučičíma věcma a jsou mezi tím i holčičí. To je paní učitelce jedno, jestli si chlapeček vezme 

kočárek.  

T: Hm. Takže ta školka nabízí těm dětem asi takový jako klasický hračky. 

R: No, no. Mají i dost dřevěnejch hraček, mám ráda dřevěný hračky, takže těch tam mají taky docela dost. Mají 

tam puzzle, takový ty dřevěný, s tím si tam Sabina hodně hraje. 

T: A co si jako myslíš o těch hračkách, co nabízejí? Jsi spokojená, nebo bys tam třeba něco přidala, nebo 

změnila? 

R: Já jsem spokojená. A vždycky k Vánocům, když jim koupěj, tak máme vánoční besídku a po tý besídce se 

chodíme koukat, co jim koupili novýho. Udělali jim nový prodavačský pult, že mají jako obchod. Vždycky si 

ty hračky prohlídneme a myslím si, že jsou všechny docela vhodný pro ty školkovný děti. A Sabina si hlavně 



vyhraje s tím puzzlem. Když jsem jí minule vyzvedávala, teď naposled, tak měla rozestavěný to puzzle, tak 

paní učitelka jí řekla, ať si to tam nechá na stole, že tam je stejně už jen pár dětí a že druhej den si to dostaví, 

že… 

T: Hm, tak to je supr, že jí to tam i nechaj. 

R: … si to tam mohla nechat, že to nemusela uklízet. Tak to měla rozestavěný do půlky, tak si to druhej den 

dostavila.  

T: Hm, takže myslíš, že nejvíc s nějakýma těma skládačkama si hraje a tak jo? 

R: Hm, skládačky a kočárky, no. A záclony. Oni mají ze záclon udělaný jako ty, kruci, jak se tomu řekne?  

T: Závoje. 

R: Závoj, jo, závoje, maj závoje, takže ty holčičky tam choděj furt se závojema. Kolikrát všechny holčičky tam 

chodí se závojema na hlavě, lítaj tam se závojem.  

T: A máš pocit, že ty hračky, který tam ty děti mají, že se na tom i něco učí, že třeba to něco rozvíjí. 

R: Já myslím, že jo. I na těch hračkách, co jsou jakoby ty vkládačky, ty zvířátka různý, kam je maj vložit, ty 

číselný, že maj vložit od jedničky do desítky, tak na tom se něco naučej, no. Ale hlavně se s nima učej ty 

učitelky. A zvládnou se teda naučit hrozně moc básniček za ten čtvrt rok. Vždycky po čtvrt roce je besídka a 

to teda kolikrát koukám, co všechno se naučej. Spoustu novejch písniček. Hodně s nima ty učitelky zpívaj, 

hrajou na klavír, hodně cvičej. Mají vždycky dopoledne cvičeníčko, možná dvakrát týdně mají tělocvik, jako 

že cvičí s paní učitelkou. Sabina vždycky přijde a cvičí.  

T: A říkáš, že se hodně učej. Tak jako třeba nějaký počítání, nebo co se učej? 

R: To přímo ne, že by zkoušeli nějak čísla, to ne.  

T: Nebo ty jsi říkala, že ta Petruška uměla už psát v tý školce, to se jako naučila doma. 

R: Ale to se naučila doma.  

T: Doma, ne že by s tím přišla z tý školky.  

R: Ne.  

T: No, tak jo, tak to je všechno. Tak moc děkuji za rozhovor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozhovor s respondentkou Helenou 
T: Ten rozhovor, který bych s tebou ráda udělala, se týká rodičovské volby buď tradiční nebo 

Montessori mateřské školy pro dítě. Aby to bylo přehlednější, tak to mám rozdělené do takových pěti 

okruhů: podle čeho jste volili tu školku, podle čeho jste vybírali, jak jste s ní spokojeni, jak se vám líbí, 

jak hodnotíte zpětně tu volbu, jestli jako dobrou, nebo špatnou, potom bych se chtěla něco trochu zeptat 

k rodině: jak to u vás funguje, jak máte rozdělený domácí práce i z hlediska genderovýho a pak bych se 

chtěla zeptat na hračky, protože si myslím, že třeba u některých lidí mohou hrát hračky velkou roli při 

výběru té školky, nebo i u těch malých dětí, že jsou ty hračky důležité. Tak, kdybychom začaly tou volbou 

té školky: vím, že máš dvě děti už dospělé, jedno máš ještě školkové, tak můžeš mi něco říct o té školce, 

kterou ty tvé děti navštěvovaly? Jaká byla, nebo je? 

R: Hm, já jsem dala děti do Montessori školky a dala jsem je tam proto, že se mi líbí jakoby ta filozofie, ten 

způsob práce, organizace a tady v tý konkrétní školce i přístup učitelek k dětem, to jak s nima jednaj, jak o nich 

přemýšlí, jak vlastně se tam spolupracuje s rodiči, že ten rodič není někdo, kdo musí předat dítě mezi dveřma 

a pak nesmí dál vstupovat, ale že to je školka, která je naopak otevřená rodičům, chce s nima spolupracovat, 

chce se s nima bavit o dětech, chce slyšet ty názory rodičů a je otevřená prostě opravdu jakoby těm rodičům 

nejen na papíře, ale opravdu v tom reálným, každodenním životě, běhu. Líbí se mi ta filozofie, která je 

zaměřená na využití toho potenciálu dítěte v tom předškolním věku, že vlastně to dítě má velkou možnost, 

nebo je v období, kdy se toho hodně naučí, a ta školka hodně toho nabízí, jo, že není tam jenom hrací možnost, 

ale je tam i to zaměření na to vzdělávání těch dětí, ale takovou nenásilnou formou. Že se změnilo prostředí, 

změnila se nabídka a děti jsou spokojený, mají tam dost širokou nabídku, nabídku, která je baví a přitom se 

pořád jako vzdělávají. 

T: Nabídku jako nějakých těch pomůcek, nebo toho, s čím mohou pracovat, jo? 

R: No, nabídku, no, nabídku materiálů, vlastně pomůcek vzdělávacích, ale ony to tak jako neberou, ty děti to 

prostě berou úplně přirozeně, že to je nějaká nabídka něčeho, s čím můžou něco objevovat, jo, takže ony to 

vůbec nevnímají, jako že by to bylo nějaký vzdělávání.  

T: Hm, že by se něco učily. 

R: Jo, jsou to zajímavý věci, se kterýma je baví pracovat a přitom se vlastně učí a vzdělávají. No. 

T: Takže hlavním kritériem při výběru té školky bylo to, že to musí být Montessori školka pro tebe? 

R: Určitě, když tady je v dosahu Montessori školka, tak pro mě bylo první kritérium, že to je Monttessori 

filozofie a ještě prostě vlastně, že jako to Montessori taky může být dělaný špatně, ale tady jako vím, že se to 

jako dělá dobře. 

T: Hm, že si to tam znala… 

R: 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, jo, ale jde mi o tu nabídku, která je daná dítěti, aby to nebylo jenom 

jako prostě takový nesmysluplný, já nevím, hraní s autíčkama, s panenkama, ale že to je fakt zaměřený na 

povzbuzení toho dítěte, na objevování toho dítěte, na to využití toho velkýho potenciálu, který to dítě má. A 

potom že tam je ten opravdu hezká komunikace s dětma, přemýšlení o těch dětech, že jsou ty děti opravdu 

braný jakoby s respektem a že tam je otevřenost vůči rodičům. Že kdybych tyhle ty tři věci našla třeba v jiný 

školce, tak nemusí být až tak nutně Montessori, jo? 

T: Jo. A všechny tři tvé děti chodily do Montessori školky?  

R: Prostřední jo, ale nejstarší ne, protože v tý době ta Montessori školka ještě nebyla.  

T: Takže ta chodila někam jako do klasický?  

R: Barunka chodila prostě do nějaký školky, kterou jsem našla a byla blízko mýho bydliště a potom blízko 

školy, kde jsem učila.  

T: Hm, jo. 

R: A možná jsem ani o tom tenkrát ani tolik nevěděla, jako dneska, jo, takže jsem to tolik jako neřešila v tý 

školce. 

T: Jo, že možná jsi spíš vybírala podle toho: „Mám to blízko od domova, mám to blízko od práce.“ 

R: No, no, no, jo, no, no, no. A potom mě zajímalo, jak se paní učitelky chovají, jak je tam Barunka spokojená. 

Když byla spokojená, tak jsem to nějak jakoby víc neřešila, nezkoumala. Jo, ale vlastně ani v tý době tady ve 

městě nebyly žádný jiný možnosti, jako alternativy, v tom 93. roce to jako nebyl takový výběr, nebo taková 

jakoby diferenciace, jaká je dneska.  

T: Hm. A měla jsi teda třeba někdy nějakou jako ideální představu, jak by ta školka měla vypadat? 

Nebo možná to je už to, co jsi už řekla, ten otevřený… 

R: Myslím si, že tyhle ty tři věci, jako fakt zajímavá nabídka dětem, jako taková na úrovni, nebo taková 

smysluplná, vztah k rodině, tý školky k rodině, ta otevřenost a to, jak se ty učitelky chovají k dětem. Jo, že 

prostě na ně, já nevím, nezvyšujou hlas, že je jako netrestaj, že je jako zbytečně nechválí, takovým tím jako 

ťuťuňuňu, že se k nim chovají s takovým jakoby respektem a pomáhají jim, aby si dokázaly věci samy jakoby 

zařizovat. Samy jakoby řešit konflikty, samy přijít na to, že udělaly chybu, a jak tu chybu, jak si s tím poradit, 



jo, že nechávat jim jako na výběr, být k nim trpělivý, že tam ten vztah k těm dětem je třeba jiný, než jako znám 

z většiny školek, kde se ty děti pořád berou jako někdo, kdo musí být hlídaný, kdo musí být nějak jakoby 

manipulovaný nebo řízený, jo.  

T: To mluvíš teďko o nějakých těch klasických školkách? 

R: Mluvím o jiných, jo, jo, o těch klasických školkách, kde jako spíš bych řekla, že jako převažuje tenhle ten 

způsob. 

T: A ta představa, jakou jsi měla, tak bavili jste se o tom někdy s tím manželem? Konzultovali jste to 

spolu? Byly ty vaše představy stejný? 

R: Určitě, určitě, jo, ale tak my jsme to měli jako jednodušší v tom, že jsem tu Montessori školku znala, jako 

že jsem tam pracovala a že jsem tam vlastně i šla kvůli tomu pracovat, že se tam buduje něco, co mě zajímá, 

co mě přijde smysluplný, jo. Takže jsem to od začátku byla, byla vlastně přítomná tomu budování, jako 

pedagog, takže ta důvěra naše jako byla oboustranná, protože jsme věděli, že to je něco, kde jsme viděli jakoby 

dovnitř, jako to tam funguje, což třeba takovou výhodu nemají ostatní rodiče.  

T: Takže jsi tam pracovala, i když jsi tam měla ty své děti?  

R: Když jsem tam měla Mikuláše, no, no. 

T: Napadne tě třeba ještě něco jiného, co jste zvažovali při výběru té školky, jako právě třeba, já nevím, 

jak jsi u tý klasický uvedla tu vzdálenost od místa bydliště, nebo to právě, jaká je osobnost té paní 

učitelky, nebo jestli tam jsou věkově smíšené třídy, nebo… 

R: Určitě i ty věkově smíšený třídy jsou důležitý, protože taky tomu věřím, že se, že to je jako lepší prostředí 

pro děti, když tam jsou mladší a starší namíchaný, že když jsou prostě děti jednoho věku stejný, tak se tam 

zvyšuje prostředí nějaký jako rivality a je tam takový to míň sociálně, sociálně pestrý prostředí. Takže věkově 

smíšený skupiny určitě. Nevím, co ještě… My jsme vlastně mohli dát ty děti do jakýkoli školky, která je blíž, 

že jo, mohli jsme je dát v Manětíně, kde jsme bydleli, mohli jsme je dát někde na kraji města, aby to bylo prostě 

jakoby blíž, ale zvolili jsme prostě tuhle školku, kvůli tomu, jaká je, no. Organizačně, obsahově, to, co jsem 

říkala.  

T: A třeba nějakou nabídku zájmových kroužků, jestli ta školka poskytuje? 

R: To jsme nějak jako neřešili. To se mi nezdálo, že je tak jako podstatný, jo? Že když je tam jakoby široká 

nabídka a možnost, takže tohle to se mi nezdálo jakoby důležitý, jo. Že pokud bych dítě chtěla vozit někam na 

hudební nástroj, nebo na nějaký sport, tak bych ho prostě vzala některý dny ze školky dřív a někam bych ho 

vezla, jo. 

T: Jo, hm. 

R: Co by třeba bylo dobrý, což by bylo třeba pro toho Mikuláše, jako třeba ještě nějakej cizí jazyk, kterej by 

tam byl jakoby v průběhu toho vyučování. Ne jako kroužek na hodinu, ale že by tam prostě byl ještě nějakej 

rodilej mluvčí, nebo někdo, kdo mluví na dítě anglicky a využilo by se jakoby tý předškolní doby i k tomu… 

T: Ale to tam snad bylo jeden čas, ne, jako nějaká anglicky zaměřená třída. 

R: Jeden čas to tam bylo, ale to ještě Monika nechodila a Mikuláš už nechodil, že nás to minulo, no, no, no. 

Tam jako takováhle snaha byla. Ale jako ani nevím moc jakoby, jak to jako opravdu bylo prakticky. Možná 

ještě třeba by se mi líbilo, což jsem teď viděla někde v zahraničních školkách, když by ta školka měla takovej 

jakoby rozšířenej ten venkovní prostor, že tam je zahrada, na který ty děti můžou něco sázet a můžou jít i 

dopoledne kdykoli na zahradu, jo, takže třeba tohle, že se třeba v tý školce věnujou víc hudbě, tady není třeba 

žádnej jakoby hudebník, kterej by hrál na nástroj, opravdu hodně s dětma zpíval, hodně se tomu věnoval, tak 

třeba to by se mi taky líbilo. Možná i třeba ten sport, kdyby tam ta nabídka byla taková jako širší nebo víc 

taková zaměřená, ale nebylo by to až jako něco, co je, až taková jako druhá priorita. Že priorita jsou ty věci, ty 

jsi vlastně řekla ještě tu čtvrtou věc, ty věkově smíšený skupiny. To jsou vlastně čtyři jakoby věci prioritní, no. 

Ta nabídka, to jednání s dětma, vztah k rodičům, věkově smíšený třídy, jo? Když by byla třeba ještě angličtina, 

hudba, nebo ten sport širší v rámci tý školky, že by některá učitelka… 

T: Jo, tím by to šlo jako ještě zlepšit. 

R: Takže by to ještě zlepšit, no.  

T: A jinak je třeba něco, co se ti tam nelíbilo na tý školce, co jsi hodnotila negativně?  

R: Třeba jídlo, jako zajištění jídla, jo. Že to je prostě taková ta standartní nabídka, aby se splnil takovej ten 

spotřební koš, takže klasickej jídelníček. Mě by se líbilo, kdyby se třeba víc jakoby dbalo na zdravou jakoby 

výživu v tom smyslu jako ne tolik masa, ne tolik omáček, knedlíků, jo, ale prostě nějaký luštěniny, jako jáhly, 

zdravější svačinky, ne prostě pečivo, pamatuju si, že když tam chodil Mikuláš, že prostě měli k svačině 

normálně běžně v týdnu třeba bílou veku kterou si mazaly děti nugetou, jo, že byla nabídka, prostě já nevím, 

párky, smažený třeba filé, hodně knedlíky s omáčkama a s těstovinama, svačinka třeba i takový ty pudinky 

s tou šlehačkou a s těma éčkama, jo… 

T: Jo, vím, co myslíš.  

R: … a takovýhle věci, trochu se to tlakem rodičů jako zlepšilo, že se připlácí něco na nějaký celozrnný pečivo, 

občas je třeba nějaká polenta nebo kuskus, ale ty paní kuchařky to zase neumí s tím jako zase tak pracovat, aby 

to jako bylo, fakt třeba takovej jídelníček, co jsem viděla v některých pražských Montessori školkách nebo 



třeba v zahraničí, že to je fakt taková zdravá výživa, jak se říká, jako spíš, jako téměř bez masa, jo, protože my 

jsme ještě vegetariáni, takže ani v tomhle nám ta školka třeba nevyšla vůbec vstříc. 

T: Aha. 

R: A pak vlastně i to, že to je převážně to klasický jídlo, no. A myslím si, že třeba ani není jako důležitý, aby 

se servírovala polévka a hlavní jídlo, jo, že by fakt prostě jedno jídlo, jako ne tolik kombinací, ale spíš jako 

zdravější, jo. Více zeleniny, i když to tady celkem jakoby maj, že ke každý svačince je nějaká zelenina, že i 

ovoce jim jako dopřávaj, ale spíš takový ty ostatní věci, jako to s tím pěčivem, knedlíkama, omáčky, sladký 

jídla, jo, špagety sypaný kakaem a takovýhle věci, no.  

T: Ježiš, co je to za kombinaci? 

R: No, no, no, špagety sypaný kakaem, grankem, grankem. 

T: To jsem v životě neslyšela.  

R: No, já jsem to taky viděla prvně v tý školce, no.  

T: Tak to bych teda asi nepozřela.  

R: No, takže některý věci takhle. Nebo co se týká, třeba sladký pití. Obě moje děti, jak Mikuláš, tak Monika 

se ve školce naučili sladký pití a nechtějí pít nic jinýho, jo.  

T: Hm, jak už si na to zvykli. 

R: Kdežto mi to vůbec doma nepijeme, jo, vůbec žádný limonády, coca coly, nic takovýho nekupujeme, jo. 

My máme prostě vodu, pak vaříme čaj, samozřejmě my dospělý si děláme kafe, pak kupujeme třeba nějaký 

džusy, ale priorita je voda s bylinkama, s citronem, jo, nebo třeba trošku malinko ochucená, ale obě děti, 

Mikuláš i Monika se ve školce naučili sladký mlíčka, takový ty jahodový, banánový, ochucený, vanilkový a 

obě se naučili na sladký pití, šťávu, džus, takže tohle třeba fakt jako mě štve tady na tý školce.  

T: Jo. 

R: Takže co se týká jídla, to je asi tak jediný, co by se mi tak jako nelíbilo. Možná třeba jako když choděj na 

vycházku, tak jako nějakou jakoby větší jako sportovní nabídku těm dětem, ale možná že taky jako v tomhle 

nemám úplně jasno, jestli je, že ty děti taky potřebujou takový to jenom, aby byly na zahradě, hrály si na písku 

a s panenkama, s kočárkama a jen tak si tam prostě byly. 

T: Nějakou jako tu volnou zábavu v uvozovkách. 

R: No, no, no, i v lese, že třeba se s nima jde do lesa a tam se na nějaký mýtině nechaj, aby si zase hrály, 

šťouraly, a nikdo se o ně jako, řekla bych jako, nějak je jako neřídí, jo. Ta to nemám úplně jasný, ale možná že 

to taky vlastně děti potřebujou, jo.  

T: Hm, než aby to měly pořád nějak naplánovaný. 

R: Než aby měly pořád nějakou, hm, hm. Takže jakoby nevím, co ještě. Fakt snad akorát to jídlo, jinak opravdu 

jsem jako maximálně spokojená, no.  

T: A když se ještě vrátím k tomu výběru, tak přemýšleli jste ještě o i nějaký jiný školce, nebo jste rovnou 

byli rozhodnutí tady pro tu? 

R: No, u Moniky jsme přemýšleli ještě o školce zaměřené na děti s očníma vadama, protože ona prostě má, je, 

má speciální potřeby, takže jsme přemýšleli ještě o nějaký školce, která je zaměřená na děti se speciálníma 

potřebama. Pro nás by to bylo pohodlný v tom, že by tam měla třeba, já nevím, tu orthooptiku, to znamená 

cvičení očí, že by tam měla třeba nějaký rehabilitace, masáže, cvičení. 

T: Že by to bylo přizpůsobený tý její… 

R: No, no, no, bylo by to v rámci vlastně jakoby tý školky a já bych jí nemusela vzít a někam s ní přes město 

zase jezdit a nějak to plánovat a organizovat, což pro mě jako je náročný. Tady by to měla jako v tý školce, 

bylo by o to postaráno, takže to jsem taky jako hodně váhala, jestli jako nezvolit takovouhle školku a jsou 

v nabídce tady ve městě vlastně dvě, jedna ta oční školka a jedna opravdu zaměřená na dítě se speciálníma 

potřebama, kde vlastně je ta školka společná s takovýmhle fyzioterapeutickým jako prostorem, jo, že jsou tam 

fyzioterapeuti, jako doktoři, lékaři, zdravotnice, který si ty děti berou a dělají s nima tyhle ty věci, který ona 

potřebovala. Ale nakonec jsem si řekla, že tohle to si teda radši zajistím sama a radši chci to prostředí, o kterým 

jsem mluvila.  

T: Hm, takže ses tam třeba i byla podívat jako v těch školkách? 

R: Byla jsem se tam podívat. 

T: A na základě toho, že jsi to viděla, tak ses rozhodla jako radši pro to… 

R: No, no, no. Viděla jsem vlastně klasicky zařízený třídy, jako hračky, klasickej přístup k dětem jako 

pochvala, nebo ne jako trest, to ne, ale takový to jako to přehnaný chválení nebo cukrblikování, taková jako, 

ten klasickej přístup k dětem, no. Ne takovej ten jakoby to respektující a podnětnej jako je tady.  

T: Hm. A řešili jste třeba i nějak kolik ta školka stojí, při tom, když jste jí vybírali, nebo to nebyl vůbec 

jako nějakej podstatnej… 

R: Neřešili, protože se tady sice něco platí, asi 3 tisíce ročně na školní rok, ale to mi přijde jakoby za tu nabídku, 

kterou tam vidím, jakoby zanedbatelný. 

T: Hm. 



R: Jo, asi kdyby ta školka stála, já nevím, kdyby to šlo do tisíců, tak se třeba budu víc rozmýšlet a vážit, jo, ale 

prostě do nějakýho tisíce možná měsíčně mi to přišlo, že si to můžeme dovolit, že to nemusím řešit. 

T: Jo. A s někým si se třeba i radila o tom výběru, nebo to bylo jenom vaše doma rozhodnutí? 

R: Ne, ne, já jsem to znala dobře. 

T: Ty možná jako tím, jak to znáš, tak jsi nepotřebovala… 

R: No, no, ale radila jsem se vlastně, když jsem se rozmýšlela nad těma speciálkama, tak jsem se radila jako 

s pedagogicko – psychologickou poradnou, nebo prostě s paní doktorkou na neurologii, nebo prostě 

s ostatníma specialistama jakoby, který znají zdravotní stav Moniky, tak s těma jsem se jakoby bavila, 

s psychologama a s lékařema, jo, jakou školku by mi nabídli, radila jsem se třeba i s centrem raný péče v Praze, 

kde měli Moniku v péči, jako co pro ní by bylo nejlepší.  

T: Hm. 

R: Ani jsem vlastně nevěděla, jestli se do té školky dostane, protože jsem taky vlastně nebydlela na území 

města. Takže jsem nevěděla i jestli mi jí vezmou.  

T: Hm.  

R: Nakonec mi jí vzali, protože jsem byla v tý době ještě vlastně zaměstnanec školky, takže mi jí tam vzali 

vlastně jako bez problémů jako zaměstnanci.  

T: Hm, tak to jsi měla štěstí docela.  

R: No, to jsem měla štěstí, to jsem měla. Ale vlastně z toho důvodu, že jsem tam pracovala, no. 

T: Znáš třeba i jiný alternativní školy a školky? Nebo tak ty určitě znáš, že jo, nějaký jiný alternativy.  

R: Tak vím, že jsou taky Waldorfský školky, ale zase tolik dobře je neznám, ale vím, že to je taky školka od 

školky, že záleží nejen na tom programu, ale specificky na těch lidech, kteří to vedou a jak to vedou. 

T: Hm. 

R: Třeba Waldorfská školka by mě určitě taky zajímala, kdyby tu nějaká byla, ale zase bych chtěla vidět, jak 

ty lidi smýšlej, jak to jakoby vedou, jo.  

T: Jo, že bys o tom jakoby přemýšlela, ale musela bys to poznat blíž.  

R: No. 

T: Hm. 

R: Pak bych dneska taky už přemýšlela o školce v Manětíně, která vím, že je dobře vedená, že je tam paní 

ředitelka, že v době, kdy jsem dávala Mikuláše do školky, tak ještě nebyla ředitelka, ale byla tam už v době, 

kdy tam byla Monika a taky jsem to vlastně trochu zvažovala, ale pak zvítězilo prostě Montessori program, jo. 

Ale zvažovala jsem to, protože ta paní ředitelka, která tu školku převzala, tak má taky takovýhle přístup 

k dětem, jo, respektující, otevřenej k rodině… 

T: Ona se mnou byla na kurzu toho respektování ta paní ředitelka z toho Manětína. 

R: Jana Pokorná, no… 

T: A i tam právě byla s jednou paní učitelkou a říkala, že to chce jako zaplatit všem těm učitelkám, co 

tam učí v tý školce. 

R: No, no, no, no. 

T: A nakonec to teďko snad tam bylo přímo v tý školce ten kurz jako toho respektování. 

R: Bylo, no.  

T: Toho respektování. 

R: No, takže vlastně vím, když nastoupila ta Janča, takže ta, že má prostě hodně optimistickou povahu, že je 

prostě hodně taková otevřená novým věcem, že se snaží pro ty učitelky zajistit vzdělání, aby se ta školka 

posunovala, aby se ty lidi posunovali, aby tam zas ten přístup k dětem a ta nabídka byla taková jakoby 

respektující, jo. Takže třeba se mi líbí to její vedení. A dneska třeba po těch pěti letech, co ona už tam prostě 

tu školku jakoby pod jejíma rukama rozkvétá, tak už bych se taky jako rozmýšlela, už by to pro mě bylo daleko 

důvěryhodnější, že jsem poznala ty učitelky, vidím, co se jim povedlo třeba udělat se zahradou, jaká je tam 

nabídka, jo, vidím, jak prostě každý rok něco novýho změní a jak a tom jakoby pracuje. Takže když bych 

nechtěla, nemohla dát dítě dneska do Montessori školky, nebo se tam nedostalo, tak bych třeba uvažovala tady 

o tom Manětíně.  

T: Jo. A v kolika letech šly ty tvoje děti do školky?  

R: Mikuláš ve třech letech, ve třech a půl, protože on je dubnovej, takže v dubnu mu byly tři a v září šel do 

školky, a Monička šla vlastně ve třech letech, jí bylo, 2010 jí byly tři roky v září a šla do školky. 

T: Jo, a oba šli teda rovnou do tý Montessori školky?  

R: Rovnou šli do Montessori školky, jo.  

T: Hm. A byl to pro tebe jako ten věk, kdy jsi chtěla, aby šli do té školky? 

R: Určitě, protože už je to období, kdy ty děti už chtějí mít ty ostatní děti kolem sebe, kdy už jim jako nestačí 

to prostředí doma s maminkou, ale chtěj už prostě mít ten kolektiv.  

T: Hm. 



R: A tady si myslím, že je fakt jako výhoda, že jsou ty věkově smíšený skupiny a že jsou tam ty starší děti, 

protože vlastně od těch se ty děti úplně nejlíp učí, jo. Třeba u Moničky, která je taková problematická, tak 

vlastně ten kolektiv dětí byl to, co jí hrozně moc pomohlo. 

T: Jo. No a s odstupem času ten výběr hodnotíš dobře? Máš pocit, že jste jako vybrali… 

R: Jo, to jo, určitě. Nemám žádný jako k tomu nějaký negativa, že bych to udělala jinak, pořád myslím, že to 

byla dobrá volba a že jsme byli moc spokojení s manželem.  

T: Hm. A kdybys mi měla něco říct k tý komunikaci mezi tou školkou a těma rodičema. Ty jsi říkala, že 

je to právě takový hodně otevřený, tak dokázala bys to třeba nějak popsat, jak jakoby to fungovalo? 

R: Myslím si že, zas nemůžu mluvit úplně za všechny třídy, protože třeba v tý školce jsou 4 třídy a já 

komunikuju hlavně se dvouma učitelkama, jo, a s vedením třeba tý školky nebo s tím technickým personálem, 

takže nemůžu mluvit jakoby za všechny školky, jo, za všechny ty třídy. Myslím si, že vždycky je to zase ne o 

tom programu tý školky, ale i o konkrétních učitelkách. 

T: No, to určitě, ro si taky myslím. 

R: A tady jsou učitelky, který fakt jako mluví velice jakoby mile, vlídně, 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. Nebo i třeba to, že se snaží vlastně povzbuzovat 

a otevřít rodičům v tom, že rodiče sami jako chtějí být aktivní a vymýšlet něco pro ostatní děti, takže rodiče 

sami naplánují výlet pro celou školku a pomůžou s tím výletem, třeba o všední den, nebo naplánují víkendovou 

akci, domluví se ty rodiče, co kdo si vezme na starost a společně se prostě každý rok jede na dvoudenní výlet. 

Jsou rodiče, který třeba nabídnou i něco svého: „Tak, tady máme nápad, tady je to hezký, tak pojďte, pojedeme 

v sobotu tady někam společně, sraz je v tolik a v tolik, bude tam to a to. Nebo že ty rodiče se zapojí třeba do 

nějakýho organizování odpoledních jako akci. Já nevím, že třeba čarodějnice, že se jde někam zase na výlet a 

je táborák, nebo se pouští draci, nebo se něco vyrábí, takže, nebo třeba tatínkové zavedli, že každý úterý 

odpoledne přijdou tatínkové a budou si hrát se stavebnicema, aby to jako těm klukům nechybělo takový to 

konstrukční, takže tam třeba měli odpoledne pro tatínky, jo. Nebo že prostě ty rodiče se snaží se zeptat učitelek: 

„Co byste potřebovali?“, a snaží se to jako sehnat, já nevím, třeba sponzorským darem nebo materiální 

podporou, nebo se do něčeho zapojí. 

T: Jo, že to teda hodně stojí na tý spolupráci těch rodičů a tý školky.  

R: No, hodně se to tím rozšiřuje. Ne, že by to na tom stálo, ale ty učitelky jsou k tomu nakloněný, nabízí to, 

podporují to, že všichni rodiče, co chtějí, se mohou jako zapojit a není to jako: „Vy sem k nám nesmíte.“, nebo 

že by se ty učitelky bály, abychom jim tam neviděli nebo něco nekritizovali, jo, že jsou prostě otevřený, a tím 

pádem se zase můžou ty rodiče, který chtěj, angažovat a zvedá to vlastně zase tu úroveň toho, tý atmosféry pro 

děti se hodně zvedá a zkvalitňuje, že to rozšiřuje nabídku tý školy a pomáhá to těm dětem rozšířit ten prostor, 

že tam vlastně si můžou ještě užít těch svých kamarádů, ale ještě tam navíc jsou jejich jako rodiče, což je pro 

děti moc dobrý, že tam mají i ty svoje rodiče i ty svoje kamarády v tý komunitě. Třeba i přespání v tý školce 

se taky dělá každý rok, takovýhle nabídky. 

T: A třeba komunikace těch učitelek s těma rodičema co se týče toho dítěte, když se něco řeší? 

R: Možná v tom je taková jako slabina, že bych řekla, že třeba ty učitelky neumí tak jakoby rodičům říct, že to 

dítě v něčem jako, já nevím, zaostává, nebo potřebuje pomoct nebo fakt jakoby zlobí. Možná, že se to jako už 

naučily. Možná, že jiná situace bylo, když tam byl Mikuláš, ten rozdíl je velkej, že jo, to bylo před osmi, deseti 

lety, vlastně je mu šestnáct, takže víc než deset let. Takže po těch deseti letech vidím, že se třeba jakoby ty 

učitelky tadytý komunikaci už jako naučily, jo, že… 

T: Jo, že už se taky posunuly. 

R: No, že už se taky posunuly, že právě to sdělování informací o dítěti rodičům, že je třeba něco dělo, ten rodič 

to jako vůbec nevěděl, že to dítě nějak jako zlobí, nebo že mu něco nejde, protože ty učitelky to neuměly tomu 

rodiči říct, jo, že pořád jako říkaly: „Jo, všechno je v pořádku, všechno je v pořádku, dítě úžasný.“, a neřekly 

vlastně, že to úplně v pořádku není. Myslím si, že tohle se jako změnilo, i když možná tam jsou jako nějaký 

rezervy. Ale myslím si, že rodiče jsou moc jakoby spokojení, nejen já, ale i ty ostatní rodiče jsou jakoby moc 

spokojení jako opravdu v tý komunikaci a v tom otevření se, v tý komunikaci těch učitelek s rodiči, jo.  

T: Hm.   

R: I těm otevřeným dveřím, že ten rodič tam může přijít, může tak být, že třeba přijde ve dvě hodiny a do čtyř 

hodin tam může klidně být, hrát si s tím dítětem, nebo se dívat, jak si hraje. Nikdo ho nevyhazuje, ještě si s ním 

ty učitelky povídají o tom dítěti třeba, jo.  

T: Jo. 

R: Takže si myslím, že je fakt jakoby nadstandard, kterej hned tak někde vidět není.  

T: No, to určitě, no. Že spíš si myslím, že je to přesně, jak ty říkáš: zavřou se dveře, rodič prostě dál než 

do šatny nemůže a co se děje tam, to už je prostě naše věc, že jo. 

R: Myslím si, že učitelky se nemají kde, že se to jakoby neučí v tom výcviku těch učitelů, nebo jako na 

pedagogických školách, jak komunikovat s rodiči, jak jim sdělovat různý věci, že takováhle vlastně jakoby 

příprava tam není a že to pak učitelky ani jako neumí. 



T: Jo. 

R: Že z toho vznikají často i nějaký konflikty, že třeba ani nedokážou zareagovat, když vidí, že to dítě má 

nějaký problém a zlobí, tak jako hledat ty potřeby toho dítěte, ne, že to dítě zlobí, ale že to dítě vlastně… 

T: Proč, co ho k tomu vede. 

R: Jo, proč, co ho k tomu vede a jak na tom pracovat společně s těmi rodiči, protože vždycky je potřeba jako 

řešit i s rodinou, jo. A že tohle je vlastně to, co učitelky ve školkách neumí, a z toho pak vznikají třeba konflikty 

a nedorozumění. A myslím si, že tady se to jakoby naučily časem, že to taky jako nebylo takový, jako když 

chodil Mikuláš, ale že se toho jako hodně naučily, hodně se toho zlepšilo.  

T: Hm. A když třeba nějaký informace třeba o tom, jak ty říkáš, pojede se na výlet, nebo, já nevím, bude 

focení ve školce, nebo tak, tak to získáváte jak od té školky?  

R: Nástěnkou a emailovou komunikací. Jo, že jsou vlastně nějaký jako, máme, my jsme i jako třída měli nějakej 

prostor, třeba rajče, kde se ukládaly fotky ze všech akcí, jo. Takže cokoli ve školce bylo, tak jsme tam třeba už 

odpoledne našli fotky. A někdy to třeba dělali taky rodiče, že někdo z těch rodičů na tý akci byl, fotil, hned 

tam ty fotky uložil a všem rodičům poslal odkaz. Jo, někdy to dělala ta učitelka, která se o to rajče starala. A 

pak jsou i informace na webových stránkách školky, kde se dají najít, a nebo na nástěnce ve třídě. 

T: Jo, a je to způsob, kterej ti jako vyhovuje? 

R: Jako spíš mě nevyhovuje jedině z toho důvodu, že jsem jakoby lenoch, nebo že nestihnu nějak číst ty 

nástěnky, jo, že vlastně všechno, co bych potřebovala, je na těch nástěnkách, ale já ne vždycky si je včas jakoby 

přečtu. Takže spíš je to jakoby moje nějakej osobní problém, než že by ze strany školky jako byla špatná 

komunikace, to si myslím, že není.  

T: Takže bylo by pro tebe třeba jako lepší dostávat emailem ty informace, myslíš, že by ti to jako, tobě 

osobně, vyhovovalo víc? 

R: Myslím si, že to, co je důležitý, to nám stejně ještě mailem pošlou, jo, že když se blíží nějakej výlet, ne 

každou blbost, abysme měli zahlcenej mail, ale to, co je důležitý, nebo to, kde se třeba něco změnilo, nebo kde 

ta učitelka sama vyhodnotí, že je potřeba rodičům něco připomenout, tak to vždycky udělaj ještě třeba mailem. 

Že to je tak akorát, že tam není všechno v tom mailu, že není přehlcenej, ale že se to využívá tak jako adekvátně.  

T: Jo.  

R: I vlastně ten mail využívají rodiče, takže když chtějí rodiče něco říct i třeba učitelkám, něco nabídnout, tak 

vlastně i přes ten mail to posílaj, takže tohle to funguje dobře. 

T: Jo, že třeba u těch nástěnek vidím takový nedostatek, že když, já nevím, dítě na týden omarodí a teď 

se naplánuje nějaký divadlo, kam se jde v pondělí, tak když ty to dítě týden do školky nevedeš, tak jako 

nezjistíš, že jo, že na nástěnce visí, že v pondělí má přijít v šatičkách, protože jdou do divadla, nebo něco, 

že jo. 

R: No, nebo jsem, nebo se mi prostě stane, že přijdu pro to dítě, potřebuju odejít a že si prostě nestihnu tu 

nástěnku přečíst. 

T: Jo.  

R: Ale pak jsem se třeba naučila, že jsem si tu nástěnku fotila do mobilu, jo. Že vlastně jsem se naučila teď 

poslední rok, když jsem viděla něco na nástěnce, tak jsem si to vyfotila do mobilu a doma jsem si to v klidu 

přečetla, jo.  

T: Jo. 

R: Kdežto před tím jsem si četla nástěnku, mezi tím tam bylo to dítě, teď já jsem si to potřebovala zapsat, teď 

jsem třeba neměla po ruce tužku a papír, teď jsem si říkala: „Jo, to si budu pamatovat.“, a jak jsem zavřela 

dveře od školky, tak jsem to hned zapomněla samozřejmě, takže vlastně jsme se s rodiči i naučili vlastně jeden 

od druhýho, že si ty nástěnky fotíme a pak si to čteme, máme to tam i uložený, že to člověk jen tak nezapomene. 

T: Jo, že se můžeš znova podívat. 

R: No, takže vlastně šlo jenom o to, neřekla bych, že to byla chyba ze strany školky, ale že to bylo jakoby moje, 

jak si to zorganizuju a jak si to já u sebe jako uspořádám. Co třeba jsem jakoby občas nestihla, tak to bylo 

placení školky, když se platí obědy, jo. 

T: Hm. 

R: Že to je nějak jako, sice to na nástěnce visí dopředu třeba týden, nebo dva týdny na nástěnce, akorát se stalo 

to, co jsi říkala, že mezi tím dítě onemocnělo, nebo že byly prázdniny nebo já nevím a v pondělí se šlo do 

školky a úterý středa už se platilo a nám to s manželem nějak nevyšlo, prostě jsme to nějak jako, jo, a ve středu 

odpoledne už nám volali, jako že jsme nezaplatili školku. 

T: Jo. 

R: Protože se platí v úterý odpoledne a ve středu dopoledne, jo, a když mi jsme v úterý odpoledne něco, já 

nevím, třeba jsme si vyzvedli dítě po obědě a ve středu ráno jsem zapomněla, tak už jsem prostě měla problém, 

jo. Takže to se taky stávalo, ale zase to bylo tadyhle tím, no. I tím, že ta školka se musí platit hotově, že tam 

musíš fyzicky dojít a zaplatit ty obědy, že se to nedá… 

T: Jo, že to nejde přes účet. 

R: No, že to nejde přes účet, že se to takhle dělá takovýhle způsobem, no.  



T: To třeba u Sárinky je taky a to vím, že to pro mě zrovna bylo, jako že to mi docela nevyhovovalo, 

protože jsem si říkala, jako že kdyby to mohl člověk zaplatit z domova v klidu, že jo, takhle kolikrát 

jsem musela jet někam do toho bankomatu, že jo, tam vybrat, teď jim to odvést do tý školky…  

R: No, teď jsem třeba neměla peníze, teď jsem si najednou na to vzpomněla, přijela jsem v úterý ráno, teď jsem 

neměla ty peníze, že jo, nebo, no, tak takovýhle, ty obědy, to vím, že to je taková slabina, ale vím, že to všude 

takhle ve školkách, a že je to nějakej důvod, já nevím, proč se to nedá jinak udělat.  

T: Hm. No, a kdybys měla popsat nějaké ty činnosti, kterým se ty děti v té školce věnují. Jak třeba, nebo 

jestli vůbec nějak spolupracujou, nebo jestli si každé pracuje samo, nebo čemu se tam ty děti věnují v té 

školce… 

R: Hm, myslím si, že to je fakt tak jako vyvážený, že tam ty dětí mají možnost spolupracovat, nebo jsou ke 

spolupráci i podněcovaný, ne jakoby úplně řízeně, ale že tam ta nabídka nebo to prostředí je tak jakoby udělaný, 

že to jako vybízí ke spolupráci, že to přesně odpovídá tomu předškolnímu věku, jo, že ty děti chtěj bejt mezi 

kamarádama, ale prostě do těch pěti a půl let to ještě není na takovou tu blízkou spolupráci, jenom prostě vedle 

někoho sedět, nebo mezi někým sedět a dělat si to svoje, jo, takže ty učitelky fakt jako těm dětem nechaj tenhle 

ten prostor, že si to chtěj udělat samy, ale pak pečujou o tu komunitu, že třeba každej den je nějakej komunitní 

kruh, že se všechny děti sejdou, něco si tam poví, něco se tak třeba řeší, někdy dýl, někdy menší dobu, ale že 

každý den se ty děti sejdou pohromadě a je tam vlastně jakoby ta možnost tý spolupráce a toho, tý komunitní 

atmosféry, což si myslím, že je dneska jakoby moc důležitý. Tak, jak ty děti dneska už nemaj ty party mimo u 

školku, takže to je vlastně ta doba v tý školce, jediná možnost, kdy si zažijou takovou tu komunitní atmosféru 

a tu společnost s těma dětma. Když je tam nabídka tý činnosti venku, že vlastně si můžou hrát na zahradě, že 

si můžou hrát v lese, tak tam se jakoby můžou spolu ty starší děti kooperovat, nebo nějak spolupracovat. Je 

tam vlastně nabídka aktivit, na kterých se děti můžou naučit číst, psát a počítat a není to tlak, je to vlastně 

nabídka a vyhovuje těm individuálním nastavením. 

T: Hm. 

R: Když někomu to jde rychleji a zajímá se o to, někomu tolik ne. Takže jsou vlastně i takový věci, nějaký jako 

objevy, pokusy, konstruktivní hry, jo, hodně je to zaměřený na nějaký praktický činnosti, manipulace rukou a 

smyslový podněty, že to přesně odpovídá tomu, tý předškolní nabídce. Možná, možná by mohla být ta nabídka 

jakoby náročnější, protože znám Montessori školky ze zahraničí, kde vím, že ty děti se daj ještě jakoby jim dát 

ta nabídka náročnější, jako rozšířit to, jo. 

T: Jo, jo, jako nějakej jakoby další stupeň.   

R: Hm. Že by třeba v tý školce co mi tady vlastně chybí, to jsem zapomněla, teď jsem si to uvědomila, je víc 

jako takovej reálnej, praktickej život, jo, že opravdu ty děti se zapojujou třeba do péče o prostředí, jo, že leští 

třeba okna, nebo opravdu si uklízí tu třídu, že si tam třeba uklízej prach, nebo si třeba mejou podlahu, jo, že 

jsou to vlastně věci, u kterých se hodně toho naučí, že to ty děti i baví tahle ta práce v tom věku, ale že třeba 

tady v tý školce k tomu není jakoby organizačně připravený prostor. Nebo třeba že se podílej na tom, že si 

připravujou svačiny, jo, že umývají ovoce, loupou ho, krájej, připravujou pomazánky, mažou ty pomazánky, 

takový to zapojení do péče, do přípravy jídla.  

T: Hm. 

R: A to vím, že v Montessori školkách je běžný, nebo že to je součástí toho programu, viděla jsem to 

v zahraničních školkách hodně na dobrý úrovni a že tady to třeba jakoby chybí, jo. Ale zase na druhou stranu 

vím, že jsou u nás jakoby hodně přísný hygienický bezpečnostní předpisy a že vlastně tyhle ty tomu brání, jo.  

T: Je, že kvůli tomu to nejde.  

R: Že kvůli tomu, nikde v zahraničí jsem třeba neviděla tak přísný hygienický předpisy jako u nás. Takže si 

třeba nemůže u nás dítě připravovat dítě jídlo pro ostatní děti, může jenom samo pro sebe, ale vlastně nemělo 

by sahat na jídlo, které budou jíst ostatní děti. 

T: Hm. 

R: Jo, nebo prostě že tam je nějaký čas, kdy se musí utírat prach, uklízet, luxovat, vytírat v tý školce několikrát 

za den, jo, že se to jako nemůže nechat na dětech, nebo že to není jako, že by třeba to mohlo narazit na nějaký 

hygienický normy, kdyby prostě se to dělalo tak, že ty děti jsou do toho zapojený. 

T: Já vím, že to jednou říkala i ta paní ředitelka na tom dni otevřených dveří, že třeba vůbec jakoby to, 

co si vypěstujou na tý zahrádce, tak že správně vůbec jako by neměli nějakým způsobem zpracovávat, 

právě kvůli nějakým těm hygienickým předpisům a tak. 

R: No, no. To se třeba někdy dělá to, že se fakt jakoby vaří, že v těch třídách jsou ty kuchyňky, že ty vaří něco 

dohromady, brambory, dýňovou polívku, já nevím, prostě něco. A to vlastně vůbec jako, že jo taky, to je to 

samý, že by to tak nemělo být, takže jako vím, že tohle to není úplně jednoduchý a že jsem to vlastně ani nikde 

v žádný státní školce s Montessori programem v Český republice neviděla ani jakoby víc, možná kromě 

Jablonce, kde trochu jako jsou na tom líp tady s těma praktickýma věcma, ale taky jako úplně ne tak, jak jsem 

to viděla v zahraničí, jo, že opravdu je to připravený, že jsem opravdu viděla školky, kde přinesou pečivo, 

přinesou třeba, já nevím, už udělaný pomazánky, ovoce, zeleninu, ale děti si to fakt jako to pečivo nakrájej, 



namazaj si to těma pomazánkama, oškrábou si zeleninu, nakrájej jí, obložej ty chlebíčky a pak si to ty ostatní 

děti berou.  

T: Jo. 

R: Nebo jsem třeba viděla školky, kde s pomocí dospělýho se vaří, že ty děti můžou do tý kuchyně, kde se vaří 

a můžou pomáhat tomu, kdo vaří to jídlo, jo, a ještě to tak je nastavený, že každej den mu tam 4 děti třeba 

pomáhaj, jo, jsou zapojeny do té přípravy jídla, je to pro ně jako nabídka, je to jako dobrovolný, no. 

T: A tady v tý školce si třeba nemažou samy to pečivo, já myslela, že taky.  

R: Mažou, no, mažou, dostanou pomazánky a samy si to mažou.  

T: Jo, ale nemůžou si jí samy vyrobit tu pomazánku.  

R: No, třeba si můžou samy oloupat a nakrájet banán, no, no, jako je to lepší než někde jinde, ale ještě by to 

jakoby mohlo… 

T: Jo, šlo by to jako vylepšit.  

R: …ještě se to dá líp. Ale to už jsou takový ty, že vidíš, že ještě, nemusí to být úplně jako dokonalý. I takhle 

je to úžasný, jo.  

T: A s těma paní učitelkama, se kterýma ty jsi přišla do styku, nebo který měly tvoje děti, tak s těma jsi 

teda byla spokojená? 

R: Jo, určitě, určitě jo. 

T: Teď možná jako pár takových teoretických jako příkladů: Máš pocit, že třeba, nevím, jestli úplně 

v Montessori školkách, ale myslím si, že to není vyloučený, ale spíš třeba v těch klasických školkách, že 

můžou ty učitelky nějak třeba reagovat na situace, kdy třeba holčička si vybere, že si bude hrát s autem, 

nebo kluk si vybere panenku a kočárek? Myslíš, že třeba můžou ty učitelky nějak na to reagovat třeba, 

nebo nějak to jako vnímat? 

R: Záleží na tom, jak je připravený to prostředí, jo. Když je to vlastně prostředí, kde tam ta nabídka těch autíček, 

těch kontejnerů s autíčky je, tak prostě se s tím počítá. A když je to ve školce, kde tahle nabídka není, ale dítě 

si přinese samo svoje autíčko třeba a chce s ním jezdit, tak spíš bych řekla, že ta učitelka by se mohla zaměřit 

na to, jak vlastně pomoct tomu dítěti, aby se od toho odreagovalo a dělalo něco jinýho, jo. Že autíčkem může 

jezdit doma, že jo, každý dítě je doma má a že prostě tady jakoby je možnost využít ten vzdělávací čas k tomu, 

k něčemu jinýmu. Tak jako třeba vymyslet s tím autíčkem něco, a postupně se třeba snažit mu nabídnout takový 

aktivity, aby jako na to autíčko zapomnělo a zapojilo se do něčeho dalšího, jo, co pro něj bude těžký, protože 

to bude něco novýho, ale co ho prostě posune dál. 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 nějakejch svých hračkách, který si potřebují přinést z domova a 

potřebujou s nima bejt, jo.  

T: No, a když třeba v tý školce, to vím, to mi někdo říkal, že i v tý Montessori školce mají třeba potom 

odpoledne, když jdou ven na tu zahradu, že tam mají třeba i snad nějakej jako kočárek s panenkou a 

nějaký ty vozíčky na písek a tak… 

R: To mi jako přijde v pořádku, přijde mi to smysluplný v tom, že zase kluci tohle to chtěj, chtěj k tomu i ten 

písek, je to takový i jako konstrukční, a že oni si tam vlastně odehrávaj to, co vidí kolem sebe, nebo si tam 

znova přehrávaj ty informace, který se ve světě dozvěděli, jo, ale že to je takový smysluplnější, protože 

náklaďáky opravdu jezdí po stavbě, nebo po písku, jako venku… 

T: Hm, a ne vevnitř po koberci.  

R: A ne vevnitř po koberci a s kočárkama se taky jezdí venku na procházku s panenkou a ne vevnitř, jo. 

T: No a tam právě směřovala moje otázka, že když by si to auto nevybral kluk, ale holčička a naopak 

právě kluk by šel za těma panenkama a za těma kočárkama… 

R: To mi přijde v pořádku. 

T: Myslíš, že třeba ty učitelky na to můžou nějak reagovat? Že to můžou vnímat jako něco třeba divnýho, 

nebo že to třeba můžou nějak komentovat?  

R: Možná, že můžou, ale mě by to jakoby přišlo v pořádku. Jako že vím, a vím to i, že kluci se taky rádi zapojí 

do péče o panenku a holky si rády vyzkouší, nebo rády si taky vezmou auto. Aspoň teda vím, že když jsem 

měla, když byla Barunka malá, nejstarší, tak že taky chtěla auto na dálkový ovládání si hrozně přála, a přála si 

hrozně robota na dálkový ovládání, jo, a chtěla prostě vyzkoumat, nebo chtěla prostě si vyzkoušet i ty technický 

věci. A zrovna tak taky vím, že kluci chtějí nějakýho medvídka do postýlky, nebo i panenku. Mě to jako přijde 

úplně normální, jo,nepřijde mi na tom nic divnýho.  

T: Hm. Ale myslíš, že teda u některých těch paní učitelek se může stát, že třeba to nebudou vnímat, jako 

že je to normální? 

R: Nevím, nevím, já jsem se s tím jakoby osobně nesetkala, tak nevím. Možná to tak může bejt, ale já jsem se 

s tím jako osobně nesetkala. Ale zase já jsem hodně, vlastně se pohybuju v tom prostředí těch Montessori 

školek, jo, ne v klasických školkách, takže nevím, jak to chodí v těch klasických školkách. 

T: Jo, že třeba myslíš, že v těch Montessori školkách to nenajdeš tak často, jako v těch klasickejch? 



R: Nenajdeš to tak často, jo. Ale třeba bejvaj panenky, mají tam ty věci, jako třeba tady ve školce je taky 

panenka, je tam jedna, miminko, má tam postýlku, ty oblečky, nějaký nádobíčko, nebo třeba byla tam i koupací 

panenka, která se dala jako koupat, i s vaničkou, jo. 

T: Jo. 

R: Že jako ty děti když chtěly s tím pracovat, pečovat o tu panenku, tak že o ní pečovaly. A pak byly situace, 

kdy se to spíš jako ještě víc vypíchlo, třeba na Vánoce, že třeba jako byl Ježíšek, tak se tam zase najednou 

objevila nějaká panenka, jo, jako třeba ten Ježíšek v postýlce, jo, nebo třeba když se mluvilo o narození dítěte, 

jak se narodí miminko, jak vlastně se to stane, že najednou vznikne novej život a narodí se miminko, takže 

třeba tam byla ta penenka, aby zase to doplnilo ten tématickej okruh, jo. 

T: Jo, takže je to tam k dispozici a v podstatě teda máš pocit, že se tam neřeší, jestli zrovna si to půjčí 

kluk nebo … 

R: Ne, ne, ne. 

T: … holčička a bude si s tím nějak hrát? 

R: Ne, myslím si, že ne. 

T: A myslíš si, že třeba obecně v nějakých školkách mohou učitelky používat výroky typu: „Barunko, 

proč nenecháš ta autíčka klukům a nejdeš si s ostatníma holčičkama vařit?“, nebo: „Lukáši, kluci si 

přeci s panenkama nehrají.“ 

R: Možná že jo, ale já fakt nevím. Jako v tomhle prostředí se vlastně nepohybuju, jo. 

T: Takže ses s tím nikdy nesetkala.  

R: Ne.  

T: Ani když ta Barunka hodila do tý klasický školky? Nepamatuješ si?  

R: Tam zase jsme neměli ten přístup jako tady. Tam opravdu ona chodila do školky, kde se dítě odevzdávalo 

dokonce dole, jakou šatny. Takže já jsem s ní šla do šatny, tam jsem jí převlíkla, pak jsem jí dala paní učitelce, 

která si jí odškrtla v seznamu a dál šla do třídy sama, jo, takže tam ani ten vstup do tý třídy… 

T: Jo, že bys to možná ani nezjistila, kdyby se tam něco takového dělo. 

R: No, no, no, já jsem vlastně viděla třídu, jak vypadá, když jsme měli nějakou schůzku rodičů jednou za rok 

nebo dvakrát za rok. Tam vlastně ani nebyla takováhle možnost být opravdu přítomná a pohybovat se v tý 

školce. 

T: Hm. 

R: Tady vlastně se může úplně do vnitřních prostor školky, dokonce na chodbě jsou nějaký křesla, kde si může 

rodič třeba s dítětem sednout a může si tam půjčovat knížky, nebo tam může pracovat na nějakých dalších 

pomůckách, který jsou na chodbě, uvnitř školky, což je vlastně opravdu vpuštění si rodiče úplně jako do toho, 

do toho, jo, vlastně jako úplně dovnitř. A to třeba v tý školce, jak tam chodila Barunka, tam to vlastně nebylo, 

tam to bylo fakt předávání mezi šatnou a třídou dítěte a přebírání zase mezi šatnou a třídou. 

T: Jo, jo. A kdybys třeba někdy takový výrok zaslechla, reagovala bys na něj nějak? 

R: No, když by se to stalo, tak by mi to asi přišlo divný, ale záleží na tom, v jaký situaci bych byla, jestli jako, 

kdybych to slyšela někde na ulici, tak bych si řekla, že to je jako jejich věc, když by to byl někdo, s kým bych 

byla na společný dovolený, tak třeba bych se tý maminky asi na to zeptala, proč si to myslí nebo...  

T: No, já myslíš spíš v tý školce, že kdyby jako vyloženě si věděla, že tý holčičce nedovolí, nebo jako nějak 

komentují negativně to, že třeba zrovna si půjčila auto a chce si s ním jít jezdit na ten písek… 

R: Hm, tak bych se na to asi zeptala, no, tak bych se na to asi zeptala, jestli to je nějak jako, proč se to děje a 

jak třeba to dítě se jinak projevuje, jo jako, jestli je to divný tak, že ta holčička si hraje furt jenom s technickýma 

věcma, ale to taky některý holčičky jsou, že jsou fakt technicky zaměřený a ty panenky je nezajímaj. Nebo že 

jsou zas kluci, který zase zajímaj, nezajímaj ty technický věci, ale to je třeba jedno dítě v tý třídě, jo. Ale jako 

vím, že jsem i na základní škole měla kluky, který vyšívali a vyšívali rádi, a holky, který fakt jako byly takový 

ranaři, že pořád byly s klučičí partou a byly ostříhaný a zajímaly je vlastně sporty a nezajímaly je žádný holčičí 

věci.  

T: Hm. 

R: Jako myslím si, že to je úplně normální v tý lidský populaci a že už prostě u těch dětí to může být vidět. 

T: Hm. Takže by ti vadilo, kdyby někdo to tomu tvýmu dítěti neumožnil hrát si s tím autíčkem, nebo… 

R: Určitě, jako pokud se jedná o mé dítě, určitě by mi to vadilo, no, kdyby mu to neumožnily, aby třeba Mikuláš 

si nemohl hrát s panenkou nebo třeba Monika si nemohla vzít autíčko, tak to by jako vadilo. 

T: Hm. A myslíš, že manžel by to měl stejně?  

R: Myslím si, že jo, jo, určitě.  

T: Nepotřebuješ si třeba udělat nějakou přestávku? 

R: Ne. 

T: Tak jestli bychom teď mohly chvilku k té rodině, tak mohla bys mi něco říct o té vaší rodině, jak to u 

vás chodí, jak třeba, já nevím, domácí práce jestli máte nějak rozdělený, nebo péči o děti, jestli třeba 

zastáváš vyloženě jenom ty, jako máma, nebo jestli se nějak o to dělíte? 



R: Myslím si, že to máme rozdělený, nebo jako rozdělený, že to děláme… Některý věci máme rozdělený a 

některý věci děláme dohromady, a že převážně převažuje, že to děláme dohromady a že kdo má čas a prostor, 

tak to udělá, jo. 

T: Jako třeba o domácích pracích teď mluvíš? 

R: Domácí práce, jo. 

T: Nebo třeba i nějaká starost kolem domu a tak? 

R: 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 to nějak jako časově vyhovuje. Dělá to ráno, když nejsou obchody 

přeplněný lidma a už máme vlastně nějakej takovej vlastně, je to takovej rituál, že stejně člověk nakupuje 

většinou jako běžný věci a bylo to v nějaký době, kdy prostě já jsem nakupovat nemohla, tak on nakupovat 

začal a zjistili jsme, že nám to takhle jako vyhovuje, že on koupí ty potřebný věci, a když jdu nakupovat já, tak 

koupím nějaký jako zbytečnosti (smích), nebo jak nakupuju málo, tak vlastně nemám ani přehled, co co stojí 

a kde co v tom obchodě je, takže od něj je to takový jako pragmatičtější, efektivnější a levnější a i mu to jako 

nevadí. I když vlastně třeba loni jsem nakupovala taky jednou týdně já, protože jsem dávala Moničku na cvičení 

a mezi tím jsem měla tři čtvrtě hodiny volno, což se vyplatilo jenom prostě jít nakupovat, takže jsem vždycky 

v tu středu zase nakupovala já, jo. Takže spíš tu jde o tu organizaci a je to jedno, kdo to udělá, ale spíš jako jak 

nám to vyhovuje organizačně.  

T: Jo, že to máte jako rozdělený spíš podle těch časových možností, než podle toho jako ženská udělá 

tady ty práce v kuchyni a chlap udělá ty práce na zahradě třeba? 

R: No, přesně, no. Některý práce máme třeba, jako že já třeba spíš peru a žehlím, ale zase když někam odjedu, 

tak Leoš to prádlo, když bude potřeba, tak ho vypere taky, jo. Když bude potřeba, tak ho i vyžehlí, takže, ale 

jako třeba tohle to dělám, o to se starám já. Jako třeba o úklid, jako třeba vytírání, utření prachu, tak se starám 

hlavně já, protože to ráda dělám. Mě to dělá radost, já se u toho zrelaxuju, ale kdyby to bylo potřeba, tak to 

udělá klidně i Leoš. Když prostě někam odjedu, tak to udělá on, ale neudělá to třeba tak dokonale, jako abych 

já byla spokojená. (smích) No, na zahradě to taky dělá něco, hlavně jako bych řekla, že to koordinuje, nebo 

řídí jakoby on, ale některý věci si chci zase udělat já, jako třeba co se týká kytek. Anebo se na tom domlouváme, 

spíš on dělá takový fyzicky náročnější práce… 

T: Jo, který třeba bys nezvládla? 

R: No, takový, který třeba mě chce ušetřit od toho, ani ne, že bych to nezvládla, spíš on mě chce jakoby ušetřit 

a já si dělám takový míň fyzicky náročný. Leoš třeba jako vede financování u nás, jako že se stará o účet, stará 

se o platby, stará se o smlouvy, o telefony a o tyhle ty věci se stará on, jo, že spíš mám, nevím, jak k tomu 

došlo, nějak k tomu došlo, jako ze začátku jsme to měli nějak jako rozdělený a nějak k tomu tak jako došlo, že 

to tak je, že já už vlastně nemám ten přehled a docela mi to jako vadí, jo, že kdyby třeba se s ním něco stalo, 

jo, jako… 

T: Že nevíš jako kde, co… 

R: Byl by třeba v nemocnici nebo něco, tak já bych třeba nevěděla, nebo něco se tady stane, on nebude doma, 

tak já vlastně bych nevěděla ani jako už dneska, co kde jak máme, jo. 

T: Hm.  

R: Takže, ale třeba zase, co se týká škol, tak to zase zařizuju já, jo, třeba jako dojít na třídní schůzku nakoupit 

dětem něco do školy, něco jako zařídit směrem ke škole, ke kroužku a takovým volnočasovým aktivitám, tak 

to zase dělám já, nebo nějaký zdravotní věci, jako dojít k lékaři s dětma, nebo naplánovat zubaře, kdy se půjde, 

hlídat to, tak to spíš zase dělám já, ale není problém, kdybych třeba nemohla, nebo tady zrovna nebyla, aby to 

zajistil Leoš. 

T: Hm. A do té péče o děti teda chápu, že se zapojuje… 

R: Oba dva. 

T: … že to je taky spíš, jak kdo má čas. 

R: No, no.  

T: Že jo, že ty jsi hodně pryč, že jo, tak musí ten taťka.  

R: No, no, no, jako že tohle je fakt tak jako napůl, no. 

T: Hm, a bylo to tak vždycky jako úplně od malinka, že se takhle staral o ty děti? 

R: Jo, jo, určitě. 

T: Jako že chtěl? 

R: Jo jako že chtěl. Když třeba jsme měli Barunku, když chodila do klasický školy, bylo potřeba psát úkoly a 

číst slabikář, tak třeba se do toho zapojil on, protože já jsem byla docela taková jako náročná jako učitelka, 

takže třeba řekl, že to bude dělat on, že je vidět na mě, že jsem unavená ze školy.  

T: Jo takhle, já myslela k ní, že jsi byla náročná.  

R: Ne, no, že jsem byla k ní i taková jako náročná, že jako to třeba vzal on, že to s ním bylo takový jako 

klidnější. 

T: Jo, jo. 



R: Ale pak jsou takový třeba věci, jako třeba cvičení s dětma, když byla Barunka malá, měla cvičit nějaký jako 

pro dyslektiky cviky, to jsme museli dělat každý den několikrát, pak měla něco se zádama, tak se zase muselo 

každý den něco cvičit, tak to jsou třeba, to zase dělám já, jo. S Monikou se furt musí cvičit, rehabilitovat, něco 

dělat, logopedii a takovýhle věci, tak to zas dělám já.  

T: Hm. A když tu nejsi? 

R: A když tu nejsem, tak Leoš spíš, jak mu vyjde čas, ale spíš to nedělá takovýhle pravidelný věci, že to fakt 

prostě nezvládá.  

T: Jo. 

R: On jako nakoupí, uvaří, postará se o tyhle věci, vyzvedne ze školky, a tak, ale třeba tyhle ty věci navíc, 

takový ty rituály pravidelný, to už fakt jako nestíhá, protože ještě musí pracovat a ještě se musí starat o děti a 

o domácnost, jo, když jsme doma oba, tak si to nějak rozdělíme, ale když je potom jen jeden z nás, tak už to 

jako nestihne.  

T: Tak je toho hodně pro jednoho člověka.  

R: No, no.  

T: A dalo by se říct, že je někdo u vás hlavním živitelem rodiny, nebo to je tak prostě napůl?  

R: No, možná v jak kterým období, že prostě byly období, kdy jsem třeba vydělávala víc já a období, kdy 

vydělává víc Leoš, ale hlavně bych řekla, že takovým hlavním živitelem rodiny je asi Leoš, protože má vlastně 

stálej, stálý jakoby zaměstnání, kdežto u mě se to i jako teď třeba posledních sedm let mění, že pracuju jenom 

na živnosťák, i když on je taky živnostník, ale prostě má, dělá jako projekty a dělá to pořád… 

T: Stálý příjem. 

R: Jo jako s kolegou vlastně pro jejich firmu, tak vlastně to má pořád tuhle tu práci stejnou. Kdežto já jako 

živnostník asi fakt jako záleží na tom, jestli ta práce je nebo není, nebo jako jak pracuju v projektech, tak prostě 

když ten projekt skončí, tak najednou třeba žádnej není. 

T: Jo, nějakou dobu. 

R: Jo, takže a někdy jsou semináře a někdy nejsou, takže u mě se to třeba mění a u něj je to takový jako 

stabilnější. Ale myslím si, že i v tomhle tom jsme vždycky byli tak jakoby rovnocenný, ale já bych řekla, že 

on to má jako i jako zodpovědnost svojí, že on, jako muž, musí zajistit tu rodinu jako ekonomicky, jo.  

T: Jo.  

R: Jo, že ta žena může jakoby z toho vypadnout, ale že ta zodpovědnost zajistit rodinu je hlavně jakoby na 

muži. 

T: Jo, myslíš, že od to tak jakoby vnímá? 

R: No, že to tak jako vnímá.  

T: Hm. A teď možná bych zase pár takových hypotetických situací: Jak by ses zachovala, kdyby ten tvůj 

syn, jak ty si popisovala tu situaci, jako že by si hrál furt jenom s panenkama, vozil by si kočárky, s ničím 

jiným jako by si nechtěl hrát? Nebo třeba jako ta holčička, já nevím, že by třeba… 

R: Byla ten technickej typ. 

T: No, nebo že by třeba chtěla přihlásit do fotbalovýho týmu i přesto, že by třeba zrovna nebyl v okolí 

žádnej dívčí, že byste jí museli přihlásit mezi kluky.  

R: 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, asi by mi to vadilo. 

T: Jo.  

R: Myslím si, že i takhle třeba mám takový obavy, od malinka, 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 jako náročný. 

T: Jo, aby to bylo vyvážený, tak akorát. 

R: No, aby to bylo vyvážený, no, aby to nebyl nějakej jako takovej ten samec, ale aby to zase nebyl takovej 

jako citlivka, aby to bylo vyvážený, jo, což jsem si říkala hned, když se jako narodil, jsem to jako měla tak, že 

si to jako uvědomuju, že to je jakoby náročnější.  

T: Hm. 

R: A možná jsem byla i tak jako, jsem to pořád hlídala, jestli ten kluk je dost takovej jako, hmm, hmm, jak se 

to řekne, dost zdravě jako agresivní, jo. 

T: Jo. 

R: 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. 

T: Hm. Takže u toho kluka by ti to třeba nějak vadilo, když… 

R: Asi by mi to vadilo víc, no. 

T: … by, já nevím, chtěl nosit všude šatičky… 



R: No, asi by mi to vadilo, to by mi asi vadilo určitě, když by jako se neidentifikoval s tím, že je kluk, tak to 

by mi určitě vadilo.  

T: A myslíš, že i manželovi? 

R: Určitě, hm. Myslím si, že je rád, že má syna a kluka, se kterým může sdílet technický věci, jo. 

T: Hm. 

R: Že si spolu jakoby rozuměj a že to je pro něj zase partner nebo společník, zrovna tak jako pro mě ta dcera, 

se kterou můžu zase sdílet ty holčičí a ženský věci. 

T: Hm. 

R: Jo?  

T: Vy teďko budujete ten domeček, ale třeba to, jak ty pokoje budou vypadat, tak to jste nechali na těch 

dětech nebo necháte, jak se to vymaluje, nebo do jaký barvy třeba bude ten pokoj zařízenej? 

R: Jo, dávala jsem si na to pozor, abych se jim do toho moc nevměšovala, aby to bylo, jak to chtěj oni, i když 

se spoustou věcí bych jako nesouhlasila, jo. Třeba dcera, ta je hodně taková jako alternativní, tak si tam chtěla 

udělat nějaký modrý šmouhy, který podle mě jsou studený, nebo prostě chtěla takovej nábytek trošku jako 

retro, jo, takový tam má všude pověšený nějaký peří a slaměný ozdoby, nebo kytky a kamínky, takovej ten její 

styl. Syn je zase naopak, ten zase nechce nic, hlavně aby to nevypadalo jako retro nebo starý. Žádný dřevo. 

Všechno pokud možno lesklý, černý, bílý, červený, jo a moderní, kov a sklo. Takže chtěl třeba červeně 

vymalovat. Nejdřív černě, tak to jsem jako zasáhla, že černě fakt ne, pak že jako červeně, tak to jsme se 

domluvili, že to bude kombinace. Že to nebude celý červený, i z finančních důvodů, protože ta červená barva 

je jednou tak drahá, než ty všechny ostatní. 

T: Jo. 

R: Ale i z toho, že se mi to zdálo, no, divný, nebo takový jako… 

T: Už moc. 

R: Snažila jsem se to vyvážit, že jsem chtěla, aby jakoby bylo po jeho, ale abychom udělali fakt nějakej 

kompromis, kde to fakt je jako hraniční. 

T: Hm. 

R: Jo, ale třeba chtěl bílej nábytek lesklej, tak jsme koupili bílej lesklej nábytek, nebo jsem mu koupila červený 

a černý povlečení, jo, má tam šedý to, kanape, jo, takže je to v tom stylu, že tam nic dalšího jako nechtěl, takže 

takhle, jak to je, tak on to chce. 

T: Jo. 

R: Tak to tak jako má, já bych to udělala jinak, jo. Nebo že nechce žádnej lustr a chce tam mít jenom žárovku, 

nebo protože se mu ještě žádnej nelíbil z toho, co viděl, jo, takže myslím si, že tohle to je to nejmenší. I třeba 

to, co se týká jako oblečení od malinka, tak mi to přišlo, že to můžu nechat na nich, jako jak, co si vyberou, 

jaký tričko, jaký ponožky, že to, jestli to chtěj nebo nechtěj, že to jsou takový prkotiny, že ať si to jako 

rozhodnou samy. 

T: Hm. 

R: Pokud to nehraničí s něčím, že je to nebezpečný, tak si myslím, že je nejlepší jim co nejvíc nechat na výběr. 

T: Jo. A má to tak teda i ten manžel? Že by mu taky nevadilo nechat to úplně na těch dětech… 

R: Ne, ne, ne, on by chtěl, aby si to udělali podle svého, aby si samy řekly. Některý věci třeba nejdou z nějakej 

ekonomických třeba důvodů, no, no. Třeba Mikymu se nelíbí ty dveře, který má dřevěný, ale my je máme 

v celým domě takový, no. Takže jsme je prostě nejdřív nakoupili, pak teprve vlastně on nám řekl, že se mu 

nelíbí, ale my už ty dvěře těďko máme, takže jako koupit kvůli tomu jiný dveře, tak to jsme třeba ještě neudělali. 

I když si tak říkám teďko, když o tom přemýšlím, že by zas nebyla zas taková jako pálka a taková prkotina, 

no. 

T: Hm. No a mohla bys mi něco říct o té výchově, jak ty děti vychováváte, nebo kam, jestli třeba máš 

představu o té výchově, jako kam bys chtěla ty děti směřovat tou výchovou, nebo kam bys je chtěla vést, 

nebo výchovný postupy, jaký používáte, praktikujete? 

R: Jo, no, myslím si, že by se mi víc líbilo, kdyby obě děti byly, teda ty starší, takový jako sebevědomější a víc 

prosazovaly svoje názory a řekla bych, že jsou obě takový jakoby jemnější v tomhle, ale myslím si, že to prostě 

nejde, že fakt jako ty děti jsou takový fakt, jaký jsou ty rodiče, tak že to tak máme my, tak ony to taky tak maj, 

no. 

T: Jo, že to je taková jejich už osobnost. 

R: No, no, no, že jsou takový hodně jako introvertní, což mi dělá třeba starost, ale vlastně my jsme taky takový, 

no, takže ony jako ani jiný být nemůžou. Ale třeba vidím u tý Barunky, že taky u spousty věcí jsem měla obavu 

a že ona si to nějak jako v budoucnu jako zařídila, jo? Že jsem třeba jako měla o ní strach, protože nikdy od 

malinka nebyla soutěživá, když se prostě stála na něco řada, tak ona si vždycky stoupla až dozadu do tý řady a 

ještě dávala všem ostatním jako přednost, jo? 

T: Jo. 

R: Že od malinka nerada soutěžila, nechtěla soutěžit, jo, kde byla nějaká soutěž, nebo prostě bylo nějaký 

přetahování, překřikování, tak ona do toho prostě nešla, že jako neuměla pak třeba jako prohrávat, tak třeba 



pak to i třeba nechtěla, protože se bála toho, že prohraje, takže vlastně takový to sebevědomí jít do toho, aby 

to byla jako výzva, co některý děti maj, tak to u ní nikdy nebylo, jo. Ale teď vidím, že je s tím takhle spokojená, 

že to tak má, všichni jí takhle berou, všichni jí takhle mají rádi a že má takovou jako jemnou energii a že je 

s tím moc spokojená. Teďko vlastně vidím, že ty věci, kterých jsem se já jakoby bála, tak se tím životem tak 

jako vyřešily a nějak se tak jako, že si to prostě ona uspořádala pro sebe tak, jak jako potřebuje, možná je 

taková jakoby míň sebevědomá, že se těch věcí tak jako víc bojí a nevěří si, jo, co se týká třeba školy, tak si 

nevěří, že tu zkoušku udělá, má z toho jakoby hodně velký stresy a tak, jo.  

T: Hm. 

R: Mohla by být víc taková, jak to některý lidi maj, že to tak jako hážou za hlavu, na pohodu a ono to nějak 

dopadne. 

T: Jo, buď to vyjde, nebo to nevyjde. 

R: Jo, kdežto ona bych řekla, že si se vším jakoby láme hlavu, nebo jako dělá si z toho potíž, bojí se toho, že 

je to otázka sebevědomí, no. 

T: Hm. 

R: A že jsme to nedokázali dát ani Barunce, ani Mikulášovi, ani Moničce, protože to jako sami asi v sobě 

nemáme, jo? 

T: Jo. Takže myslíš, že je to třeba nějak ovlivněný i tou výchovou?  

R: Já myslím, že určitě. 

T: Jako tím přístupem k těm dětem?  

R: Jo, já myslím, že určitě, že ty děti jsou takový, jaký jsou rodiče, no. Že třeba někdy ty děti můžou být 

agresivnější než rodiče, ale to je pak způsobený tím, že se naopak chtěj jakoby něčemu bránit, že třeba… 

T: Že se jako vymezujou vůči něčemu. 

R: Že se jako vymezujou, no, že třeba vím, že v pubertě se ty děti fakt jako začnou vymezovat, že u tý Barunky 

taky, že jsme jí vlastně všechno dovolili, všechno vlastně, nic nebylo, co bysme jí zakazovali, všechno bylo 

jako na domluvě, že s čímkoli ona přišla, tak jsme se snažili se s ní domluvit jako, ne jí něco zakazovat. Takže 

ona se neměla furt proti čemu vymezovat, tak prostě potom třeba přišla s dredama, se kterýma jsem 

nesouhlasila, tak ona si to prostě udělala tak, že jednou s nima prostě přišla, i když já jsem s tím nesouhlasila. 

Nebo prostě udělala nějakou jinou věc, že už šla potom jakoby opravdu, aby nás prostě jako… 

T: Jo, že už vyloženě hledala, čím teda… 

R: No, no, no, čím teda způsobit nějakou velkou provokaci, že se fakt rozčílíme, protože, protože, jo, což jsem 

si potom uvědomila, že to fakt jako potřebujou ten jakoby konflikt, no. No a u Mikuláše to vidím taky, že to 

tam je, ale že to stejně nedokážu ovlivnit, protože my takový jsme, jo, fakt jako se snažíme jim nepřidělávat 

problémy tam, kde nejsou, a snažíme se na tom, co oni řeknou, něco najít, přijde nám to vždycky smysluplný 

a snažíme se s nima jakoby dohodnout, jo, takže možná že ten extrém pak stejně přijde a přijde tam, kde bysme 

ho jakoby nečekali, no.  

T: Jo, jo, že možná to tak jako má bejt, že to prostě musí v nějakým tom věku přijít.  

R: Myslím si, že to tam prostě patří, no, že na to i ten dospělej musí bejt připravenej, no. Takže i když je to 

taková ta výchova jako domluvit se jako partneři a kamarádi a nemluvit s dětma z pozice autority, tak stejně to 

oni nějak potřebujou si jako ty hranice nějak agresivně napadnout, no, nebo nějak se jako vymezit.  

T: Hm. A tak nějak bys popsala ten váš výchovný model, jako že teda nějakej ten partnerskej přístup, 

nějaká ta domluva? 

R: Hm, hm, jo, jako rozhodovat tam, kde to fakt jako rozhodnout musíme, a nechat rozhodovat tam, kde to je 

možný, tak prostě do toho zapojit to dítě a nechat to na něm.  

T: Jo. 

R: Jo a i třeba nechat je nést si i nějaký svoje důsledky, že třeba jako nechat je někdy rozhodnout, i když já 

vím, že to je špatný rozhodnutí, ale nechat to, aby si to fakt jako to dítě… 

T: Poznalo samo. 

R: … poznalo, jo, zažilo si nějakej neúspěch a nějak si muselo řešit, což si myslím třeba, že u tý Barunky už 

to vidím, že je prostě, fakt jako byla i brzy samostatná, od těch sedmnácti let si myslím, nebo i dřív, já už jsem 

se od šestý třídy nestarala o její školu, o její známky, byla to její zodpovědnost, že ona si to prostě všechno 

řídila a ustála, opravdu přišla jenom s tím, co potřebovala pomoct a jinak se snažila si ty věci zařídit sama, že 

tak jako funguje. U toho Mikuláše taky no, že byl prostě docela brzo takovej jako samostatnej, schopnej si 

spoustu věcí zařídit. Třeba se nestarám, já nevím, o jeho nějaký jakoby jídlo, aby tady bylo navařeno a tak. 

Když tady není, tak on jde a něco si k jídlu udělá, jo. Máme to už takhle jako nastavený docela od toho, když 

byly jako malý, no. Jakmile to dítě je jako schopný si jako ukrojit chleba a neopařit se horkou vodou, tak se o 

sebe může postarat samo i po týhle stránce. Takže prostě když stihnu uvařit, tak je uvaříno, a když nestihneme, 

tak se ty děti o sebe postaraj, a nebo to ještě připraví pro ostatní. 

T: Jo. Tak to ale asi je hodně taky ovlivněný tím přístupem, že ty rodiče, který k tomu ty děti nikdy 

nepustěj, protože maj pocit, že to dítě je na to ještě malý, a přesně, pořeže se, opaří se, tak prostě radši 

ať to vůbec nedělá, tak prostě takovýhle dítě nemůže být samostatný. 



R: Jo, jo, hm. Některý věci jsem se dozvěděla vlastně třeba teoreticky až na těch Montessori kurzech a pak 

jsem si teprve zpětně vlastně na Barunce vlastně rekapitulovala, že ty děti fakt mají takový jako senzitivní 

období v životě, nebo takový jako, inklinujou k tomu něco se v určitou chvíli naučit, a že ten člověk musí být 

jako ve střehu a tyhle ty věci jako rozpoznat, protože se jako programově chováš podle toho, co ti 

naprogramovali tvoji rodiče, jak s tebou jednali, a musíš bejt vlastně vědomá a musíš být tady a teď, aby si 

viděla ty signály, kdy ty tvoje programy ti říkají něco, to, co by udělali tvoji rodiče, a ty si v tu chvilku musíš 

říct: „Ne, já to chci prostě jinak, já to vidím, že teď to dítě potřebuje tohle a já teď budu jako jednat jinak, než 

mám naprogramováno a roz, jako přetnu ten kruh toho opakování těch programů po rodičích, protože jsem se 

dozvěděla, nebo si pamatuju, že mě jako dítěti to bylo nepříjemný, když mě tohle dělali a já to prostě teďko 

budu dělat jinak.“, jo. 

T: Jo. Takže jako myslíš, že u tebe to tak jako bylo, takový to uvědomění jako že si byla nějak vychovaná, 

ale že ty to tak jako nechceš, tak že sis, o to víc ses soustředila na to, aby to bylo jinak u těch tvých dětí?  

R: V některých věcech. Některý věci, když tam jsou emoce a stres, tak se v tu chvilku nedá, nedá se to řídit, 

jo, že když je nějaký, prostě dohromady moc věcí a člověk není v pohodě, tak potom fakt se nedají ty věci 

vědomě řídit a vítězí ty emocionální programy, no. 

T: Že fakt jedeš na toho jakoby autopilota… 

R: Jo. 

T: … přesně, jak to ty rodiče dělali. 

R: No. 

T: To mám tak jakoby stejný, že vždycky jako kolikrát po tom výbuchu si jako říkám: „Přesně to, co mi 

dělala ta máma a co jsem vždycky jako nesnášela a vždycky jsem si říkala: „Tohle těm dětem dělat nikdy 

nebudu“, a přesně pak si říkám: „Teď jsem to úplně přesně udělala, co ta máma by udělala mě.“ 

R: No. A já si myslím, že i tak je to dobrý, že si to ten člověk jako uvědomí, že tak si to člověk uvědomí a 

posune se o kousek dál, jo, a myslím si, že i to, že si to člověk uvědomuje, tak že to je nějaká energie, která na 

ty děti působí a že ony to už budou dělat svým dětem jinak. Už budou o kousek dál, že my jim v tom prostě 

pomůžeme, že opravdu ty věci se myslím, že se mění až ob generaci, že fakt jako ta naše generace to nemůže, 

že až ta další generace to může jakoby změnit.  

T: Aha. 

R: Myslím si to, tak jak pozoruju život kolem sebe.  

T: Jé, tak to je dobře, tos mě uklidnila.  

R: Jo? 

T: Protože právě jsem si říkala… 

R: Ž e třeba se ti to nepodaří u tvých dětí, ale ony už budou ke svým dětem přistupovat jinak, protože už jsou 

dál a tys jim pomohla, že třeba ten náš úkol je tady pomoct tý budoucnosti a těm našim dětem to dělat jinak.  

T: No, já právě jako, jako vidím, že ten přístup mám jinej, než měla moje máma k nám, ale přesně jak 

ty říkáš, pak je nějakej stres, nebo jsem nevyspalá, nebo hrozně rychle teď potřebujeme odejít, takže 

jako nemám čas diskutovat nad tím, jestli jako tyhle boty si chce vzít… 

R: To je mi jasný. 

T: … nebo tyhle. Prostě: „Tyhle si vem a jdeme.“, že jo, ale že aspoň potom umím jít a omluvit se.  

R: No.  

T: Že jsem to tak nemyslela prostě a že mě to mrzí a že jsem nevyspalá a tohle, tak prostě došlo tady 

k tomu a že ona za to prostě nemohla, že jo, že prostě to je nějakej můj problém, což už zase si říkám, že 

když vidí, že třeba jako se jí omluvím, že si to uvědomuju, že ta reakce byla nestandartní, že už třeba 

taky je to lepší, než nechat to prostě jen tak jako prostě vyšumět, tak prostě na to zapomene do zítra, že 

jo, mávnout nad tím rukou, tak jako jsi mě potěšila, doufám, že to tak bude, že jí to posune, nebo ty děti 

někam dál, no. 

R: Jo, já si myslím, že jo. Už vidím vlastně jako Barunka, ona už je vlastně jako dospělá žena, tak už vidím ty 

její jakoby projevy, že jsou, že už to není, jako že by opakovala mě, jo. 

T: Jo. 

R: Jo, že se vlastně posunula a že už to není moje máma, že se to fakt jako posunulo. 

T: Jo. 

R: I když vlastně to bylo, řekla bych, bylo to první dítě, že jsem byla nejmíň vědomá těch věcí, jo. Ale zase 

jsem byla víc v pohodě, když jsem byla na mateřský, protože nebyly mobily, nebyly počítače, takže fakt 

vnímám, že ta doba byla úplně jiná, jo, že ještě ty devadesátý léta po tý revoluci byly takový jako duchovní a 

takový uvolněný, jo, že už ta mateřská s tím Mikulášem o deset let, nebo o osm let pozdějš už byla jako jiná, 

jo, že už jsem u toho i pracovala, nebo řešila jsem nějakej svůj Montessori projekt, a že fakt s tou Barunkou 

jsem měla tu dobu do těch tří let takovou jako klidnou, daleko klidnější a spokojenější.  

T: Jo. No a vnímali jste u těch dětí někdy něco jako prohřešek? 

R: U nich jako jo? Co ony provedly, jo? 

T: No. 



R: No, to určitě. 

T: A jak třeba řešíte nějaký ty případný prohřešky? 

R: Jo, u Barunky jsem měla hroznou hysterickou scénu, jako opravdu jsem na ní byla hnusná a vzala jsem jí 

mobil a dala jsem jí domácí vězení a byla jsem na ní fakt hrozná a měla jsem i sama se sebou problémy to fakt 

jako vydýchat. 

T: Jo.  

R: Že to bylo fakt jako tak silný a neočekávaný, že to bylo těžký, no. U Mikuláše, nevím no, jestli má teď něco 

takovýho, tak mě to jakoby mrzí, spíš je mi to líto, snažím se mu to jakoby vysvětlit, ale už si dávám pozor na 

to, abych nedělala nějaký hysterický scény, no, takže určitě jsem se posunula. 

T: Jo. A jaký je názor tvůj nebo váš s manželem na odměny a tresty ve výchově? 

R: Myslím si, že ty odměny by opravdu měly být jakoby takový jakoby ocenění, ne takový ty odměny, prostě 

když to dítě se do něčeho zapojí v rodině a něco jako dělá, tak je to prostě jako součást tý rodinný atmosféry a 

odměnou by měla být ta rodinná pohoda, nebo to ocenění, že se zapojil, že pomohl, nebo že něco udělal. A 

trest by byly nejlepší takový, aby to dítě samo poznalo na tom, že to udělalo jakoby špatně, že si samo nese ty 

důsledky.  

T: Jo, takže spíš takovej ten přirozenej důsledek. 

R: Jo, přirozenej důsledek, no, určitě. 

T: Než nějakej zákaz počítače.  

R: No, vlastně je to k ničemu. Když prostě tomu dítěti člověk ten počítač koupí, tak vlastně je jeho 

zodpovědnost, že s tím naučí to dítě zacházet, takže když vlastně já mu teď budu zakazovat s něčím, co jsem 

mu sama zprostředkovala, zacházet, tak prostě trestám vlastně jakoby sebe, nebo já bych měla potrestat sebe. 

Jo, že vlastně vždycky vidím, že to dítě jakoby ty věci neudělá naschvál, ono je udělá co v tu chvilku prostě, 

co nejlíp vyhodnotí, že je potřeba v tuhle situaci, jo, a že za všechno prostě, co vlastně to dítě udělá špatně a já 

bych ho za to chtěla trestat, tak musím hledat, co jsem já udělala jakoby špatně, jo, čím jsem vlastně jakoby 

nepomohla tomu dítěti, nebo pomohla k tomu, že se něco takovýho stalo. 

T: Jo.  

R: Jo, že vždycky za tím vlastně musím hledat i to svoje jednání a chování a tu energii, kterou jsem do toho 

dala já, jo. Že fakt to dítě prostě hledá ty možnosti, učí se od toho světa a udělá v tu chvilku to, co vyhodnotí, 

že může udělat. A když udělá něco schválně špatně nebo naschvál, tak to prostě je dovedený do nějaký situace, 

že to tak jakoby vyhodnotí, že mu nic jinýho nezbývá, jo, že si s tím jako neví rady v tu chvilku, neví, co by 

udělalo jinak. Anebo ví, že když tohle udělá, že za to bude potrestaný, ale prostě potřebuje si na tom něco 

dokázat, nebo něco vyzkoušet, nebo na něco upozornit nás dospělý, jo. 

T: Hm. 

R: Že fakt jako vlastně ty odměny a tresty jsou, jako je to nepartnerský, že jo, já taky manžela neodměňuju a 

netrestám, nebo nějakou kamarádku, která by přišla na návštěvu, neodměňuju a netrestám. Jenom prostě 

projevuju ocenění, že něco dokázala, nebo že se jí něco povedlo, nebo že do něčeho dala tolik energie, nebo že 

tu situaci nějak tak dobře zvládla, že to jako ocením. 

T: Jo. 

R: A tak jako si myslím, že by bylo partnerský se chovat i k dítěti, že má zrovna tak tady na to právo. Jo, a že 

jsou situace, kdy ta naše zkušenost je jakoby na místě a dá jakoby hranice, ale to si myslím je něco jinýho, jo, 

že když prostě víme, co je nebezpečný, nebo se to fakt nemůže, protože by z toho byla nějaká katastrofa nebo 

něco, co by nešlo vrátit už zpátky, tak že prostě těma zkušenostma dáme ty hranice a řekneme, že tohle ne, 

nebo vysvětlíme, že fakt jako ne, protože… No, tak to určitě taky, ale to je něco jinýho, to jako beru, že ne 

jako, že bysme je měli úplně nechat, ať si dělaj, co chtěj, jo, že ty limity a hranice tam musí bejt. Ty jsou na 

základě těch našich zkušeností a na základě toho, že prostě nějaká hranice musí bejt, že ty děti nemají ty 

zkušenosti a neví, že některý věci jsou nevratný. 

T: Hm. A v těch otázkách výchovy se shodujete s manželem? Ten váš přístup k těm dětem je stejný?  

R: No, možná já jsem víc drsnější a důslednější a on je spíš jakoby víc jako na pohodu, jo, že některý věci já 

chci, aby se udělaly, a trvám na tom, kdežto on by to spíš jakoby nechal, ať si to vyberou nebo jako že to je 

jedno. 

T: Jo. 

R: Jo že možná v některých věcech já jsem taková důslednější, nebo taková náročnější možná. 

T: A než si ty děti měla, přemýšlela jsi někdy o tom, jak, až jednou budeš ty děti mít, jak je budeš 

vychovávat, nebo třeba právě takový to: „Tohle mi dělala máma, tak to já jednou těm dětem dělat 

nebudu, až je budu mít.“, nebo si nikdy… 

R: Možná, že jo, možná že jsem si to asi říkala, asi jo, asi určitě, ale myslím si, že jsem si to nedovedla 

představit, co to jako znamená ve skutečnosti. 

T: Hm. Jakože to až potom, když se ti ty děti narodily? 

R: Hm. 



T: A třeba jako s těma přibývajícíma dětma, tak měnily se třeba nějak ty tvoje přístupy k těm dětem, 

nebo nějaký ty výchovný postupy? 

R: No, určitě, určitě. Třeba u Barunky jsem si myslela, že je opravdu potřeba to dítě nějak pořád chválit a jako 

to bylo tenkrát vlastně takovej trend v tý výchově v těch devadesátých letech, jo, že vlastně to jsem ani já na 

sobě jako dítě nezažila, mě nikdo jako nechválil, já jsem byla, prostě v tý socialistický výchově tak, jak se 

tenkrát vychovávalo, a potom vlastně v těch devadesátých letech byl takovej jakoby trend, že ty děti se nemaj 

jakoby nutit a mají se jako hodně chválit a povzbuzovat, jo.  

T: Hm.  

R: Tak jsem jí hodně jako i chválila, povzbuzovala, ale myslím si, že jsem pak právě, jedna z těch věcí byla ta, 

že neuměla pak právě jakoby prohrávat, jo, že jsem jí neumožnila tou ochranou vlastně včas jakoby vyzkoušet 

to prohrávání, nevím. 

T: Jo, zažít si ten neúspěch. 

R: No, zažít si ten neúspěch nějak tak, aby se ho prostě nějak jako nebála, nebo jako nevím, měla jsem pocit, 

že jsem tadyhle tím chválením, že jsem udělala nějaký chyby, ze kterých jsme se pak obě jako dostávaly.  

T: Hm. A u těch dalších dětí už to bylo jiný, že sis to uvědomila… 

R: Hm, ale ono se to nedá říct, že je to jinak, protože každý to dítě fakt je jiný, už jsem si to vlastně, i když 

uděláš stejný věci nebo neuděláš už je, tak ten výsledek je stejně úplně jinej, no. Fakt to je tolik věcí dohromady, 

změna těch lidí, se kterýma se vlastně vidíš okolo, tý komunity, tý atmosféry jakoby kolem těch rodičů, v jakým 

se pohybujou prostředí a v jaký jsou energii, fakt si myslím, že to není nikdy stejný. Že i, no, že i ty dvojčata 

jsou každý jiný osobnostně, i když jsou ve stejný době, jako vyrůstaj těm rodičům. Myslím si, že prostě doba 

za tři roky a u nás prostě za osm let už zase byla úplně jiná jako pro nás doba, jo. 

T: A třeba ten váš přístup k těm dětem měnil se i třeba s věkem, jako že čím byly starší, tak že, nebo bys 

neřekla, máš pocit, že k nim přistupujete furt jako stejně? 

R: Možná že všeobecně asi jo, no, protože jsme pořád jakoby stejný, takže ten náš styl taky už jako moc 

neměníme, že jo.  

T: A třeba vidíš nějaký rozdíl v tý výchově, nebo v tom přístupu k tomu dítěti jako v tom pohlaví, jestli 

je to kluk nebo holka? Jako že třeba s tím klukem jednáš jinak, nebo jakoby ho povzbuzuješ v jiných 

věcech, než tu holčičku? 

R: Jo, možná že od toho kluka očekávám, že bude řešit takový ty technický věci a že bude dělat v domácnosti 

takový ty těžký, jakoby mužský práce, a nechci po něm zase jako třeba ty holčičí. Takže spíš asi jako vyžehlení 

prádla očekávám od dcery a neočekávala bych je od Mikyho, a když potřebuju něco opravit, nebo odnést něco 

těžkýho, tak zavolám Mikyho a nevolám Barunku. Ale když by jeden z nich nebyl doma, tak klidně můžu 

požádat vyžehlit Mikyho, když mám hodně práce, anebo zase Barunku na něco jinýho, jo. 

T: Hm. 

R: Ale myslím si, že to rozdělení, co od kterýho očekávám, tam jako je, no.  

T: Hm.  

R: Že Mikymu fakt jako bych ho žádala o takový mužský práce, protože vím, že mu to tak jako i udělá dobře, 

že by se mu asi tolik nelíbilo, kdybych po něm chtěla to, co považuju úplně za ženskou práci, ale taky jako ne, 

protože on to vidí u toho muže, protože ten muž taky dělá všechno, pere, vyžehlí, nakoupí… 

T: Vidí ten příklad v tom tátovi. 

R: No, no, no, 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. 

T: A ty jsi říkala i v tý výchově, že vlastně už když se ti narodil, že sis uvědomovala, že to jako bude 

trošku těžší ho nějak v uvozovkách dobře vychovat, než tu holčičku. 

R: Pamatuju si, že když se narodil, že jsme si s manželem řekli, že nebudeme to přehánět s těma autama a 

pistolemi vůbec ne, takže jsme fakt s těma autama byli taky takový jako opatrný, že nějaký velký náklaďáky a 

plnou zahradu aut, že prostě nechceme, ale že jsme pak viděli, že on už jako úplně malej, si pamatuju, ještě 

snad ani nechodil, že jsme přišli z nějakýho nákupu a když jsme vyndali z tý krabice ten nákup, tak on si vlezl 

do tý krabice a začal dělat: (zvuk napodobující řízení auta). 

T: Jo.  

R: Takže stejně to měl jako v sobě, jo, že si v určitým věku za svý ušetřený peníze tajně koupil nějakou tu 

pistolku s těma takovýma žlutýma kuličkama, jak se to jmenuje, takovou tu, no, jak střílí ty žlutý kuličky… 

T: Jo, já vím, co myslíš. 

R: Víš, takže si to stejně jakoby tajně koupil, věděl, že my bysme s tím nesouhlasili, tak si to koupil tajně a měl 

jich několik, prostě to potřeboval. Měl nějakou krabici, pak byl zamilovanej do letadýlek a do vrtulníků. Akorát 

co si myslím, že nikdy jako nemusel mít, nějakou takovou vojenskou techniku. Ale zase vidím, že to je kluk 

od kluka, že jsem měla ve třídě kluky, jejichž rodiče byli takový mírumilovní, nepodporovali to a ten kluk byl 

extrémně zatíženej na všechno, co bylo vojenskýho, jo, takže si myslím, že to prostě tak jako, taky se nemá 



říct, že je to tou podporou těch rodičů, že se to tam najednou objeví a že vlastně jakoby nevíš proč, s čím to 

souvisí, proč najednou to to dítě má. Něco to v něm evokuje, ale vlastně nevíš co jako.  

T: Hm. No a ty už jsi takhle trošku začala o těch hračkách, tak jaký bys řekla, že měli, nebo Monička 

ještě má, hračky? 

R: No, tak ona má takový to, co zbylo po těch starších sourozencích.  

T: Jo, že dědí po těch starších, jo?  

R: No, no, no, já vlastně žádný hračky nekupuju, ale asi bych je dneska už fakt jako, i vlastně jsem vždycky 

k tomu přistupovala hrozně opatrně jako k tomu, rozhodně jsem nezahlcovala děti hračkama, rozhodně to 

nebyly Vánoce, kdy by byly v balíčkách jenom samý hračky a vždycky mi to přišlo fakt, že jakoby ty věci jako 

nepotřebujou, jo, že můžeme něco tvořit, vyrábět, že je můžu zapojit prostě v tom domě s těma věcma, aby mi 

pomáhali a využít ten jejich čas jinak, než jako nakupovat nějaký hračky.  

T: Hm. 

R: Jo, že tohle si myslím, že je svět, který si vymysleli dospělí, aby měli od těch děti 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, kdyby to nebylo, jo, že ty 

děti na to vlastně naprogramujeme, naučíme my, že jim jako dáme najevo, že když si budou hezky hrát 

s těmahle hračkama, že budou spokojení, a ony pro tu naší spokojenost to potom předváděj, že to jako chtěj a 

že si s tím jako hrajou. 

T: Hm.  

R: Ale vlastně ty děti, ať mají kolikkoliv hraček, tak stejně si s tím hrajou nejvíc, když přijdou nějaký další děti 

a můžou to celý jako rozkrámovat a prohlížet si vlastně. 

T: Hm. 

R: Že je vlastně na tom baví to objevování, mít možnost prozkoumat to. A když to maj, tak si to vlastně 

pohladěj, osahaj, prozkoumaj a odloží to. A chtějí něco novýho, aby si to zase osahaly a prozkoumaly. A 

vlastně hrajou si s tím jenom, když přijdou ty ostatní děti, protože ty ostatní děti přijdou a chtěj prozkoumat 

všechno to nový, co je v tom pokoji toho dítěte, jo. Že fakt těch věcí, který jsou takový jako konstrukční a 

zábavný, tak není tolik, jo, tak třeba u kluků nějaká vláčkodráha, ale většinou když si s tím hraje ještě tatínek, 

jo, nebo když jsou dva ty kluci a hrajou si spolu. 

T: Že má jako toho parťáka. 

R: No, že má jako toho parťáka, jo. Nějaká plyšová hračka, medvídek, panenka, jo, to jo, ale nemusí jich bejt 

fakt jako dvacet, jo. My tady máme plnej kontejner všelijakých miminek a panenek, ale to je všechno, co zbylo 

po Barunce, nebo co Monika od někoho dostala a vlastně fakt má, asi by stačily dvě ty miminka úplně, protože 

ona si je někdy jako vyndá, a většinou má nějaký dvě jako nejoblíbenější, který jí úplně jakoby stačej k tomu, 

aby o ně nějak pečovala. Dávala je vyčůrat, nebo je krmila, nebo chtěla, abych jí je slíkla, oblíkla, slíkla, oblíkla, 

jo. 

T: Takže má panenky na hraní a ještě nějaké hračky má? 

R: No, má tam ještě nějaký obrázkový skládačky, takový ty trošku jakoby naučný věci, jo, že jsou to nějaký ty 

věci, zvířátka, ale s těma ona si moc jako nehraje, ty modely zvířátek. Ta Monika asi není dobrej příklad, 

protože ona fakt je specifická v tomhle.  

T: Tak třeba tu Barunku kdyby si popsala… 

R: Ale třeba když si vzpomenu na tu Barunku a na toho Mikyho, no, tak vlastně jak u Barunky, tak u Mikyho 

byla vždycky největší radost jakoby z těch hraček, když se vybalily a když byly nový a to vydrželo tak týden 

a potom to vlastně byly další ležáky v těch poličkách, jo. 

T: Hm, takových taky máme haldu doma. 

R: U Barunky jsem si taky tenkrát říkala, že ty panenky, že, vlastně měla panenky, který měla po mě, pak 

chtěla jednou hrozně koupit miminko, tak jsme koupili to velký, to miminko a kočárek, tak jsme to koupili, a 

pak vlastně tenkrát začaly frčet barbíny a to jsem si řekla, že to jí v žádným případě kupovat nebudu a ono nám 

to docela dobře vydrželo a ona je ani nechtěla až do tý doby, než šla do školky. A když šla do školky, tak tam 

holčičky ostatní měly barbíny a ona vlastně hrozně chtěla to, co mají ty ostatní, aby jakoby nevypadla z toho 

kolektivu, tak pak to začala chtít, no, takže pak teda byly barbíny, ale stejně to bylo jenom, jako že vždycky 

chtěla nějakou novou, která byla za výkladem a potom ty nový oblečky na ní, a potom to tam někde leželo a 

takhle to bylo úplně se všema hračkama. Jo, ona chtěla plyšáky, ale chtěla je jen proto, že chtěla živýho psa a 

my jsme toho psa jí nechtěli koupit, my jsme kupovali jiný všemožný malý zvířata, králíky, křečky, myši, já 

nevím co, a ona se obklopovala těma plyšákama, ale vlastně to byly jenom náhražky, takže ona vždycky chtěla 

nějakýho novýho plyšáka, kterýho viděla, ale pak skončil v tom, v tý hromadě těch dalších plyšáků, že jo. 

T: Hm. 

R: Takže fakt jsem u ní viděla, že jediný hračky, nebo věci, který mají smysl, tak jsou takový, ze kterých 

můžeme společně něco tvořit, že z toho něco vyrábíme, že na tom něco společně jako děláme, nebo že ona si 

s tím může dál něco dělat, takže vlastně postupně to byly samý jakoby kreativní věci, ze kterých mohla něco 

jakoby kreslit, vytvářet, lepit, vyrábět, jo. U Mikyho třeba úplně nejlepší hračka, která mu vydržela roky, tak 



bylo to, že jsme nejdřív začali sbírat nějaký rozbitý přístroje, jako budík, rádio, žehlička, a on to rozmontovával 

a my jsme mu s tím rozmontováváním pomáhali. A pak, když toho byla kupa už… 

T: Jakože opravdický věci? 

R: Opravdický věci, co byly rozbitý. A když už toho byl plný kontejner, tak jsem přinesla tavnou pistoli a 

ukázala jsem mu, že se z toho dají lepit robůtky a on si z toho lepil tou tavnou pistolí ty robůtky, tak prostě 

slepoval ty součástky k sobě a něco si u toho představoval, říkal, k čemu to je, a to mu vydrželo asi dva roky, 

jo. Nejdřív rozebíral, několik měsíců, skoro rok, a pak vlastně už toho bylo hodně, já jsem nevěděla, co s tím, 

tak mě napadlo to slepování… 

T: To je pěkný ale, to je zajímavej nápad. 

R: No, úžasnej, už jsem to poradilo spoustě rodičů a vždycky to hrozně jako ocenili. A naučil se vlastně, ve 

třech letech uměl moc šikovně pracovat s tou tavnou pistolí, že se fakt jako nespálil a věděl, jak s tím. Potom 

třeba na svým stolečku měl tác takovej korkovej a na tom měl věci k zapalování. Měl tam různý malý svíčičky, 

malý hrnečky, měl tam sirky a naučil se zapalovat sirkou, a když chtěl, tak šel a začal si pálit, takže si zapálil 

tu svíčku a rozehříval vosk a něco si do toho namáčel a do něčeho si ten vosk nalíval a zkoušel různý věci, jak 

hoří, nějaký papírky, špejličky, dřívka jo, a měl takovej celej opatlanej velikej tác. Já jsem jednou za čas ten 

tác nějak jako vylámala z toho ten vosk, nějak jsem to uklidila a zase jsem to jakoby tak trošku, on to zase 

časem nějak zase zapatlal, že z toho byla taková jako spečená jako, něco špinávýho a ty rozteklý vosky a tak, 

jo. To bylo zase, to mu vydrželo hrozně dlouho.  

T: Hm.  

R: Potom měl takovej tác, kde měl zase různý nádoby a zkumavky a měl to jakoby na přelívání, že si tak něco 

přelíval, namáčel si tam ty krepový papírky, něco tam jako do toho nechal rozpouštět a teď si s tím tak různě 

jako hrál jo, takže tohle to byly nejlepší hračky, jo. 

T: Hm. 

R: Takový, že to vlastně ani nebyly hračky, ale že jsem z domácnosti jako seskupila něco na nějakej tác, nebo 

do takový jako, jako třeba fotomiska nebo něco takovýho, aby to prostě nebyl kolem toho bordel a on si s tím 

mohl dělat, co chtěl, a bylo to takový konstrukční.  

T: Hm. To zrovna chci říct, že to je takový, že s tím ať si bude hrát, jak chce dlouho, tak nikdy to nebude 

stejný ten výsledek, že jo. 

R: No, nikdy to nebude stejný, přesně tak.  

T: Pokaždý to bude něco jinýho.  

R: No, no, no. 

T: Proto my třeba se s Martinem jako hrozně bráníme tomu, koupit dětem lego, protože dneska to lego, 

to je jako prostě za prvý je to drahý jako blázen ta krabice, že jo, ale postavíš z toho fakt jenom to jedno 

letadlo, který tam je v tý krabici, že jo. 

R: No. 

T: Což úplně si říkám: „Ty jo, vždyť to vlastně, za prvý to nepovzbuzuje vůbec žádnou fantazii toho 

dítěte a za druhý jako kolikrát to dítě si postaví jako to letadlo, jo?“ 

R: No. 

T: Možná jestli jednou.  

R: Ono vlastně vždycky, ono to pak skončí v tý hromadě těch ostatních kostek, a potom si s tím hrajou ty 

ostatní děti, když přijdou, tak k tomu jsou a teď si spolu něco jakoby stavěj, že jo. Nebo musí být ten táta 

kreativní, kterýho to baví, a s tím klukem staví ty letadýlka, a to třeba Leoš vůbec není, jo. Ani jeden z nás 

nejsme to, že bysme si lehli do toho lega a teď jsme tam něco stavěli, jo. Takže Barunka ho, Barunce jsem ho 

i koupila tenkrát, protože jsem si tenkrát, fakt jsem byla na tom jinak a myslela jsem si opravdu, že to to dítě 

potřebuje, tak jsem jí koupila takový to duplo, a pak takový nějaký to další lego, a pak už jsem věděla, že ne, 

ale ona to chtěla, jako viděla nějakou figurku, nějakou panenku a koníčka, jak tenkrát začaly ty figurky, tak to 

hrozně chtěla a přišla na to taky, že vlastně vždycky to chce a pak když si to konečně koupí, vyžbrundá si to, 

ušetří si na to, takže vlastně okamžik, ta radost skončí tím okamžikem, kdy to vybalí z tý krabičky, jo, a už 

vlastně je po tý radosti. Už to má a zjistí, že s tím vlastně nejde vůbec nic dělat, že to je k ničemu, jo, že si s tím 

tu svojí kreativitu fakt neuspokojí.  

T: Hm. 

R: Takže s Barunkou jsme vlastně nejvíc jako zábavný bylo to, že jsme spolu něco vyráběly, že jsme kreslily 

na hedvábí, něco jsme batikovaly, dělaly jsme ruční papír, lisovaly jsme kytky, jo prostě všechny takový ty 

rukodělný věci, něco jsme slepovaly, brousily, prostě dělaly takovýhle věci a u Mikyho, že jsem vymyslela 

takovýhle, co on si s tím mohl, třeba inteligentní plastelína potom bylo, tak jsme koupili několik balení a on je 

různě zase válel, stříhal, něco prostě jo a zas měl takovej jako ten plastelínovej box, no. 

T: Ale říkala jsi, že třeba nějaký ty autíčka nebo letadýlka měl taky.  

R: Měl taky, měl krabici autíček, to se mu postupně nashromáždilo, měl krabici s legem, to se taky postupně 

nashromáždilo a taky chtěl třeba takový ty sady, ale fakt to bylo takhle, jak jsi říkala. Jediný, který se nám 

jakoby líbily a se kterýma vím, že si vyhrál, tak bylo jeden čas, že to byly takový kulatý krabičky a byly z toho 



nějaký jako kosmický lodě a bylo jich několik, asi šest těch krabiček a vždycky tam byly trošku jiný ty kostky, 

vlastně se z toho postavila kosmická loď, byl tam nějakej vzor, ale daly se i kombinovat, takže když jsem mu 

koupila druhou, tak on už je jako i kombinoval a byla z toho jiná loď a pak třetí, že se to jako dalo kombinovat 

a on měl zrovna asi i to období, že tvořil ty kosmický lodě, tak to si jako dělal. 

T: Hm. A když třeba jste jim kupovali nějaké ty hračky, tak ty možná už jsi to i zmínila, že to bylo něco, 

že třeba i co oni si sami vybrali, nebo si přáli, tak jste jim to koupili. 

R: No, čas od času jako jo, no, ale bylo fakt jako i málo, no. 

T: Hm, a třeba z rodiny nebo někdo jiný kupoval jim hračky, třeba babičky? 

R: No, babička s dědečkem a občas někdo z těch rodinných známých, co si dáváme dárky, nebo někdo přišel, 

tak něco takovýho přines, no. A to bylo fakt vlastně takový jako uspokojení, já jsem fakt vlastně kupovala 

hračky jakoby minimálně. 

T: No a měly ty děti, třeba ten Miky, jak měl tu starší sestru, tak měl třeba nějakou hračku genderově 

nestereotypní pro něj, že třeba i měl období, kdy třeba vozil ten kočárek nebo si chtěl hrát s panenkou, 

když to viděl u tý ségry? 

R: Jo, měl. Měl určitě medvídka. Jo, určitě měl. Myslím si, že i chtěl jako panenku, že měl snad i panenku 

v postýlce a měl nějaký medvídky a jeden čas o ty medvídky i pečoval, že chtěl ušít, postýlku jsme mu udělali, 

peřinku chtěl a chtěl i nějakej obleček pro toho medvídka a fakt to měl, jako vedle svý postele měl tu postýlku 

a tam dával spát ty medvídky. Vím, že to jeden čas taky měl a já jsem to brala jako tak, že je to úplně normální, 

že to prostě je jako… 

T: Jo. 

R: A Barunka taky chtěla ty autíčka, chtěla ty roboty, to si pamatuju. 

T: Hm. Takže to jste jí jako normálně koupili? 

R: No, no, no, no. 

T: Takže předpokládám, že teda jste se na tom shodli i s manželem, že to koupíte, že teda vám to nijak 

nevadilo, že si chce hrát tady s tím.  

R: No, no, no, no, no, a vím, že Miky jeden čas si chtěl jako naučit se šít na stroji, já nevím, jestli v pátý třídě, 

nebo tak, tak jsme fakt jako šili na stroji, něco jsme vymysleli, co on ušije a ušije to dědečkovi a babičce 

k Vánocům, jo. 

T: Jo. A když bychom se ještě vrátily k té školce, tak vlastně v tý školce jakoby nejsou žádný hračky, že 

jo, což třeba pro tebe, jako takový ty klasický, že jo. 

R: No, no. 

T: Nebo možná jsi řekla, že to miminko tam je, nebo takový potom na odpoledne nějaký na ten písek. 

Ale to jsi nebrala jako něco jako, že školka nemá hračky, tak je to špatně?  

R: Ne. 

T: Že třeba se tak jako setkávám, když se mě lidi zeptají: „Jako v čem je to Montessori jiný?“, tak takový 

to nejbližší, že jo, že řeknu: „No, nemají tam prostě žádný takovýhle ty plastový bagříky a kočárky a 

tak.“, a jako kolikrát ty lidí říkají: „Ježiš, a to je škoda, vždyť ty děti si tak rády jako hrajou.“ 

R: Hm. Já si právě myslím, že ty děti ale by si přirozeně hrály tak, že by vlastně napodobovaly tu činnost těch 

dospělých, že to je to, co je přirozený, že ony vlastně jako tou svojí hrou to i dělaj, že napodobujou ten svět, 

který vidí kolem sebe, protože ani nic jinýho ani neznaj, že jo, jenom to, co vidí kolem sebe, a pak si do toho 

postupně dávají nějakou svoji fantazii a kreativitu, ale to už je jako až ve školním období. Takže kdyby měly, 

kdybychom je jakoby pustili do toho našeho světa, a umožnili jsme jim pracovat s námi, tak že by s námi se 

zapojovaly. 

T: Hm, že by si vůbec hrát nechtěly, že jo. 

R: No. 

T: To vím, že jsem četla právě i v nějaký knížce od tý paní Montessori, že děti si hrajou, když se nudí. 

R: No, no. 

T: Takže jako si hrajou s hračkama.  

R: No, když se jako nuděj a fakt si myslím, že to tak je, i ty knížky jsem četla o přirozený výchově, třeba 

Koncept kontinua, tak to tak je, je to fakt jakoby přirozený těm lidským mláďatům. Myslím si, že to je fakt 

jakoby patologický jev tý civilizace, že my jsme si vlastně všechno udělali na knoflík a že těch ručních prací 

vlastně, co děláme běžně v životě, je minimum, takže ty děti to ani nevidí, tudíž se nedokážou ani vlastně takhle 

už hrát, protože to fakt nevidí, jo, ale vlastně ještě to není tak dlouho, že jo, desetiletí, kdy děti prostě si hrály, 

že si něco vyřezávaly ze dřeva, což dneska děti nedaj, protože my jim to neumožníme.  

T: Hm, to jo, no.  

R: Jo. 

T: To neviděj nikde. 

R: Že si něco stloukali, řezali, holčičky si něco šily, vytvářely si něco, já nevím, z rostlin nebo z hadříků a tak, 

vlastně to, co jakoby viděly u těch svých maminek, tak vlastně jako napodobovaly s tím, co měly k dispozici, 

no. Takže kdybychom fakt jako měli tu, takovou tu domácnost, aby s námi ty děti mohly pracovat a pomáhat 



nám, tak že ony si budou pracovat a pomáhat nám a když zrovna nebudou dělat s námi, tak si najdou tu činnost 

samy, ale s těma věcma, který máme normálně k dispozici, jo. Akorát že my jim je vlastně jakoby neumožníme, 

no. 

T: Hm.  

R: Nebo třeba že nemají tu dětskou skupinu, se kterou by si mohly něco vymýšlet, honit se, házet míčem, jo, 

šplhat někam, houpat se, sbírat něco v lese, stavět si domečky na zahrádce z nějakých přírodních materiálů a 

tak jo. Ony vlastně nemají tu dětskou skupinu, jako to bylo dřív, jo, vrstevnickou, že ty děti šly ven a tam se 

shlukla ta parta a teď spolu něco vymýšlely, jo. 

T: No, jasně no. To ještě za mě to tak třeba bylo. 

R: Že třeba házely kameny a běhaly… No jasně, za mě taky ještě bylo. Ale to ony dneska už nemají a tudíž 

vlastně nemají tu společnou energii a zůstanou samy a teď potřebujou něco, čím teda bude, a když ten táta a 

máma nemá čas, aby je zabrali, tak vlastně potom jim dávají ty hračky, aby je jakoby zabavily, jenže to úplně 

„krch“, úplně jako proti přirozenosti, že to je úplně vymyšlený úplně pozpátku. 

T: Hm.  

R: Já třeba jak dělám ty pomůcky, já nevím, jestli jsem ti to neříkala, když tak mě stopni, jak vyrábím nějakým 

výukový materiály, tak jsem si kdysi nechala dělat živnostenský list a musela jsem vybrat z nějakých kategorií, 

a jediná kategorie, která tam byla a mohla jsem si vybrat a odpovídala tý mý práci, tak byla výroba her a 

dětských kočárků, takže jsem na to měla živnostenský list. 

T: Hm.  

R: A protože se samozřejmě nepracuje s ochranou údajů tak, jak by se mělo, tak to, že mám živnostenský list 

na výrobu hraček a dětských kočárků se dostalo do těch databází těch lidí, který pořádají nějaký festivaly 

hračkový, nebo výstavy, kongresy a tak. Takže dostávám pozvánky na různý tyhle ty kongresy, kde se 

vystavujou, nebo výstavy těch her a hraček. A třeba dostávám pravidelně na nějakou prestižní takovouhle 

prodejní výstavu, nebo kongres takovýhle her a hraček někde v Mnichově nebo v Německu a tam sleduju třeba 

vývoj Člověče, nezlob se. Takže třeba v roce, já nevím, 2000 tam měli Člověče, nezlob se, který tak jako hezky 

udělali ty barvičky a zaoblili ty rohy a tak jako líp udělali ty figurky, že byly takový jako hezký, jo. Další rok 

udělali ty barvičky v takových ještě jako pastelových barvách, který předtím nebyly. Předtím byly takový 

nějaký základní, že jo, červená, žlutá, modrá, já nevím, teď najednou byla, já nevím, fialová, růžová, tyrkysově 

modrá, takový další barvy. Další rok těm figurkám přibyly očička, nos a pusinka. Další rok přibyly nějaký 

vyzdobeniny na tý hrací desce, že už to nebyly jenom ty puntíky, ale byly tam nějaký ještě obrázky, a ty 

domečky byly nějak jako vyzdobený a já nevím co, jo. 

T: Jo, jo. 

R: Další rok přibyly těm figurkám jako nějaký, co? Ouška a stylizovali je jakoby do takových jakoby zvířátek. 

A další rok to ještě vylepšili ty zvířátka, že jedny figurky v domečku byly myšičky, druhý byly medvídkové, 

další byly něco. Ale pořád je to Člověče, nezlob se. Ta hra je stejná, to dítě se na tom učí počítat a vyhrávat 

nebo prohrávat a háže u toho kostkou a počítá, to je tam pořád stejný a to dítě vůbec nepotřebuje, aby ty figurky 

měly ty ouška nebo ty ocásky, ale nějakej designér šílenej to potřebuje, aby se to prodávalo, nebo aby ty rodiče 

v zájmu toho, že je to lepší, tak koupili každý rok nový Člověče, nezlob se, jako že pro to svý dítě a tím utratili 

peníze. A na tom celým je postavenej celej ten veletrh těch hraček, ten veletrh, když já fakt sleduju ten katalog 

a čtu o těch hračkách, jak doporučujou, jak na tom legu se ty děti naučí úplně všechno, barvy, tvary, kreativní 

budou a já nevím, co všechno, počítat se naučí na legu a všechno, cokoliv dalšího oni tam vždycky tak popíšou, 

že máš jako rodič pocit, že to musíš dát svýmu dítěti… 

T: Jo, že mu to musíš koupit. 

R: Jo, že jestli mu to nekoupíš, tak prostě bude zakrnělý, jako jo. 

T: Tak o něco přijde. 

R: Hm, fakt. Je to jenom reklama a byznys a je to kreativita, ale těch dospělých a vůbec ne dětí. A my jim to 

vlastně jakoby nastrkáváme. Když ty děti vůbec nebudou vědět, že jsou nějaký obchody s hračkama, tak je 

vůbec nenapadne to jakoby chtít. Ale chtějí mít něco, s čím můžou pracovat, prostě potřebujou něco tvořit, 

potřebujou něco objevovat, potřebujou s něčím manipulovat a úplně nejradši mají dolík s blátem v zemi. Jo, 

prostě když vidíš malý kluky, … 

T: Úplně to, co nic nestojí. 

R: Jo, tak ty jsou úplně nadšený, když mají hromadu hlíny, můžou si tam dělat dolík, můžou si do toho načůrat 

a dělat si v tom bahníčko jo, fakt, to si pamatuju na mýho Mikyho prostě, byl u kamarádů, kde měli takový to 

staveniště na zahradě a ty kluci si tam vždycky děsně vyhráli. Prostě celý den jsme o nich nevěděli. Ráno jsem 

tam přijela, my jsme si s Žanetou prostě zalezly, povídaly, vařily u toho, pozvaly jsme je na jídlo, oni zabahněný 

přišli, spokojeně zase šli ven a byli tam do večera. Pak vyschlo, bylo teplo, vyschlo, nebylo to bahno a oni 

začali furt jako chodit a furt jako něco, furt něco otravovali, jestli tohle, tohle, tohle, my jsme nevěděly proč, 

jo, ale oni vlastně najednou přišli o tu zábavu, co tam byla… 

T: O tu hračku v uvozovkách, že jo. 



R: … a pak jsme viděly, jak stojí kolem toho dolíku, kde dřív bylo to bahínko a všichni do toho čůraj a říkaj: 

„Už je tam dost?“ (smích) 

T: Aby tam bylo znova to bahno. 

R: Aby tam bylo znova to bahno, jo, takže, no, si myslím, že to je, že vlastně ty nejlepší hračky by byly úplně 

ty, který fakt by nás nic nestály, no. Když vlastně se dítěti udělá škopek s vodou jako tady a dají se tam různý 

ty piksličky, který se dají různě zavírat a otvírat a umožní se jim, že si to vezmou ještě na písek a budou si tam 

dělat ty bahníčka, tak budou úplně spokojený.  

T: Hm. 

R: A nemusí mít ty mističky, ty úžasný designový, kreativní tvary a být barevný a každý rok inovovaný, jo. 

T: Hm. 

R: Stačí prostě jakýkoli hrnečky, plecháčky, který ti odpadnou z kuchyně, no. Hm. 

T: Je pravda, že to Sárinka se nejvíc vyřádí u kamaráda, když přijdeme, a ty tam mají takový šikovný 

akorát pro to dítě naběračky, takový akorát malinký, tak tam si furt přendává ten písek tou naběračkou. 

Ještě když přijdeme po dešti, když v tý tatře je jako napršeno, že je tam voda, když může si do toho 

přilévat tu vodu, tak jako vaří kafe a vaří omáčky a takový jako, že si fakt vyhraje na tom písku s jednou 

naběračkou prostě a s jednou tatrou plnou vody.  

R: No, no. Anebo třeba takovou, já si pamatuju, že jako malá jsem měla hrozně ráda, když všichni odjeli u 

babičky, tak jsem šla na půdu a tam byla truhla a v ní byly takový ty starý kroje. 

T: Jo.  

R: A mě úplně stačilo si ty kroje rozkládat, oblíkat, dívat se do zrcadla, pak je zase uklidit, protože jsem to 

nějak jako nesměla, protože je zničím nebo co, to tam bylo jako na památku a vidím to vlastně i u Barunky, že 

jsem jí udělala takovouhle vlastně truhlu, že jo, těch věcí, šátků, sukniček a ona si s tím takhle, sama si s tím 

hrála, nebo když přišla kamarádka, tak si s tím hrály celou dobu, jo, si to na sebe zkoušely a tak, takže to ty 

holčičky potřebujou, jo.  

T: Hm. 

R: Monika třeba chce kontejner s čepicema, jak mám takovej kontejner, kde dávám čepice, tak ona vždycky 

chce čepičky a pak třeba týden sedí, tak před zrcadlem to má a chodí a vždycky zkouší ty čepičky a hraje si 

s tím. A pak jí to přestane bavit, tak to zase uklidíme, zase třeba chce rukavice, já nevím, jo, nebo třeba dlouho 

nic. Jako že takovýhle věci, že bys to úplně našla v domácnosti, jenom když by si ti nevadilo, že to dítě v tu 

chvilku udělá jakoby nepořádek. Takže jim by úplně stačilo vyndat, já si pamatuju, že Barunka si moc ráda 

hrála, tenkrát ještě byly plátěný kapesníky, takže si prostě vyndala všechny. Já vím, že u nás byla nějaká 

návštěva a teď ony byly vyžehlený, se skládaly, že jo, a oni říkali: „To jí dovolíš, jo? Vždyť to budeš muset 

skládat.“, a já jsem byla úplně spokojená, byla to nejlepší hračka, to vůbec nic nestálo, jo, jenom jsem to potom 

znova naskládala zpátky a měla jsem tuhle tu truhličku, i když se nepoužívaly ty plátěný kapesníky, tak jsem 

měla truhličku zavírací a do toho jsem je dala a Miky je měl jako na hraní, ještě Monička je má. Teďko už si 

s tím nehraje, ale roky si s tím hrála. To prostě jenom vyndává a takhle to rozkládá. Pak to zase složil a zase to 

naskládal zpátky Miky. Monička to neumí složit, takže tý jsem to vždycky musela složit jako já. Tak jsme si 

spolu pak sedly a já jsem říkala, jaký mají barvy, já jsem je skládala a zase jsme je dávaly zpátky. A ona je 

zase potom vyndala a jenom je dala na hromadu a pak je zase přebírala a tak jo, že vlastně to je, že by to dítě 

si našlo v tom bytě ty věci, ale my bysme mu museli jakoby umožnit takový ty trošku jakoby bordílky a umožnit 

potom nechat to dítě s tím pracovat. Že třeba ty rukavice by tam mohly bejt, nemusely by bejt někde uklizený, 

a to dítě by čas od času si s nima hrálo a zase by se to uklidilo, bylo by to úplně místo plyšáků, jo. Že ony 

potřebují vlastně ty smyslový podněty, ty různý věci vidět, ty dimenze, vidět ty tvary jako… 

T: Ty materiály různý. 

R: … ty materiály, jo, jo, jo, a to vlastně ty plyšáci vlastně jakoby nahraděj. Když ty plyšáci nejsou, tak tohle 

to by si našla taky a byly by spokojený. Jediný, co je problém, když to dítě pak přijde do toho dětskýho pokoje 

toho jinýho dítěte, který je zavalený hračkama, a to vždycky moje děti měly vlastně, tak jsou vlastně úplně 

jako v transu a mají pocit, že jako o něco přišly, že to doma nemají.  

T: Jo. 

R: Ale když by to doma měly, taksi s tím nehrajou zrovna tak, jako to dítě, ke kterýmu přišly na návštěvu. To 

tam vždycky je v těch poličkách a hrajou si s tím ty děti vždycky jenom, když tam přijdou. Takže myslím, co 

by bylo dobrý, tak mít takový hrací obchody jako, dílny, kam ty děti si chodí takhle jakoby si pohrát, jako se 

dneska dělají ty kavárny třeba s těma hračkama.  

T: Jo. 

R: Ale to je tak většinou jako hnusný a jako zničený a rozbitý, že… 

T: To takhle má Sárinka taky, no. Je fakt, že my jsme jí třeba první barbínu koupili, ty jo, no, čtyři jí 

byly určitě, možná ještě jako pozdějc, nevím teďko, jestli jí dostala ke čtvrtým narozeninám nebo někdy 

až potom, na podzim má svátek, pak jsou Vánoce, takže jako dlouho jsme ustáli to, je teda pravda, že 

ona ani žádnou nechtěla, měla prostě nějaký u našich, ale moc jí to jako nebralo, ani ze školky si to jako 

vyloženě nepřinesla, … 



R: Jo. 

T: … ale někdy přišla z tý školky, že někdo měl nějakýho jako úplně toho fialovýho poníka s tou 

desetibarevnou hřívou, jo, a teď ona hrozně jako že by to chtěla, protože to má ta Kristýnka. Já vždycky 

jsem jí říkala: „Ale co s tím budeš Sárinko dělat, nebo jak si s tím budeš hrát?“. No, do druhýho dne to 

zapoměla, že to chce. 

R: No. 

T: Teď třeba hrozně dlouho jí drží, jako že viděla v reklamě nějaký miminko, takový to, tu drahou, to 

drahý miminko, jak jako se počůrává, jako hejbe pusinkou, když mu dáš ten dudlík, tak jako o tom 

mluví už ale půl roku, že prostě to miminko si jako hrozně přeje. A čas od času si na to vzpomene a 

vždycky mi říká: „Mami, ale furt si přeju to miminko. Až něco budu mít, tak já bych ho chtěla koupit.“ 

Víš, tak to zase si říkám, jako víš, že už jí to jako drží, tak jako si říkám: „Je jí pět a půl a ona si přeje 

to miminko.“ 

R: No, ale jenže to je zase stejnej mechanismus. Ona jako holčička si přeje to miminko a chce o něj pečovat a 

myslí si, že tohle jí to jakoby nahradí, jo, ale ono jí to nenahradí, ono jí to přestane bavit, protože to je fakt jako 

na chvilku. Jí by nejvíc bavilo, kdyby fakt jako mohla jít k někomu na návštěvu, kdo má to miminko a mohla 

se zapojit do tý péče o to miminko, že jo. Když byl Samík malej, tak ona byla taky ještě menší a třeba jí to ještě 

tak jako nebralo, navíc člověk se bojí, že jo, takže jo, aby pochovala nebo tak, ale teď už je větší, tak víc by 

mohla těch věcí zvládnout a spíš by jí asi uspokojilo, kdyby měla to miminko a mohla se do toho zapojit, 

protože tam má ty mateřský věci. 

T: Hm. 

R: Ale to stejně kdyby si teď to miminko malý měla, tak stejně by to tak nešlo úplně, jo, a stejně by jí to tak 

jako neuspokojovalo, protože zase by to nebylo to úplně její miminko. 

T: Jo, že ho může mít furt a dělat si s ním, co chce. 

R: A pořád by cítila, že máš starost o to, že jo, že jo, že ona si to nemůže, nebo může dělat jen to, co může, ale 

nemůže mu udělat cokoliv, jo, je to živej tvor. Je tam to mateřství, ale tohle to jí stejně neuspokojí. To koupíš, 

ona bude mít ohromnou radost, ale vydrží jí to týden, čtrnáct dní. A nejlepší na tom bude, že se bude moct 

chlubit ještě kamarádkám, přijdou kamarádky a ona bude moc ukázat, nebo půjde se do školky, jakoby jde o 

prestiž, že jo: „Já mám tohle to miminko úžasný, co je v těch reklamách.“, protože to cítí tu energii, že ty holky 

to budou jako závidět, jako v dobrým to myslím, že ty ostatní holky to budou jako obdivovat, že stoupne jakoby 

ta její prestiž. Ale je to těžký odolat tomu dítěti, že jo. 

T: No. 

R: Jo, ty bys mu splnila každý přání, aby byla spokojená, šťatná. 

T: Jako víš. Když jí to fakt jako drží už takovou dobu. Ale je fakt, jak ty říkáš, miminek má, tak nemá 

zrovna tady to, který se počůrá, zahýbá pusinkou, ale prostě jinak jich má spoustu, že zase jako pro mě 

to bude další krám, kterej prostě se bude někde válet, o kterej budu doma zakopávat.  

R: No. Stejně by si s tím miminkem nejvíc vyhrála, kdybyste si ho jako spolu oblíkaly, svlíkaly, krmily, dávaly 

na nočník, a kdyby si ty u toho kooperovala.  

T: Takhle to má s těma barbínama. Ona nějaký prostě má, nějaký podědila od starší kamarádky, tak 

přesně, ta si toho nevšimne jako sama, ale když už jednou za čas to vytáhne, tak to je prostě: „Mami, 

pojď si se mnou hrát s barbínama.“, a to je, co jí na tom nejvíc baví prostě, že tam jsem jako s ní, že si 

hrajeme, že ony jedou někam na výlet, že prostě jako spolu vymýšlíme ten příběh, co prostě všechno ty 

barbíny jako dělaj, spolu je převlíkáme, ale sama si s nima nepůjde hrát jako.  

R: Hm, hm.  

T: No, a když bych se ještě vrátila tady k tomu, dokázala, nebo ne dokázala, ale mohla by si třeba popsat, 

co ty věci, ty pomůcky, který nabízí ta Montessori školka, co třeba rozvíjí nebo co se ty děti na tom učí?  

R: Tak jsou tam vlastně věci, který je učí to, být samostatný v tý sebeobsluze, jo, třeba takový ty věci z toho 

praktickýho života, ty aktivity, na kterých si vlastně trénujou přesýpání, přelívání, aby se dokázaly samy 

obsloužit, to je to, co se potřebujou naučit. Aby si dokázali nalejt, namazat chleba, ukrojit chleba, aby si vlastně 

zpřesňovaly tu jemnou motoriku. Pak jsou tam věci, který vlastně jim pomáhají proniknout do nějakejch, víc 

vlastně takový ty materiály v ruce, jo, takový ty smyslový věci, jo, že to jsou různý materiály a jsou různě 

hladký a mají různý tvary, že si to vlastně jakoby ošahaj, takže to je zase to, co jim vlastně nabízí ten rozvoj, 

kterej potřebujou, no. A potom jsou tam vlastně věci, který nabízejí to, že se naučí písmena a že se naučí čísla, 

že se naučí počítat. Ale vlastně když se na ten materiál podívám, jsou to vlastně jakoby hračky, jenom jinak 

vypadaj, protože zprostředkovávají dětem to, co ty děti chtěj. Jakoby různý velikosti, různý tvary, různý věci 

vzít do rukou a nějak s tím manipulovat, aby to nějak k sobě patřilo nebo nepatřilo, nebo do sebe zapadlo, jo, 

a to vlastně všechny tyhle ty věci umožňujou, ať je to smyslovej materiál, nebo praktickej život, nebo 

matematika, nebo jazyk, tak vlastně tím, že jsou to ty věci, který děti berou do ruky, nějaký malý předměty, 

nějaký, tak je to pořád na stejným principu, že pracujou rukama a mají u toho nějaký smyslový jakoby prožitky, 

smyslový vjemy, jo. 

T: Hm.  



R: A pak mají takový věci, na kterých se učí jako nový informace, nebo si opakujou to, co někde slyšely, a 

utříděj si to, jo, jako že slyší od nás dospělých, jak se bavíme, tak slyší spoustu informací a skrz ten materiál, 

který je v tý školce, tak si ho vlastně jako utříděj, jo, třeba co je mapa, nebo co jsou různý rostliny, nebo co 

jsou různý délky, nebo co je váha, co je barva, co jsou ty matematický operace, o kterých se třeba bavíme. Že 

vlastně ony slyší všechno kolem sebe, i když si myslíme, že se jich to netýká, tak vlastně ony to poslouchaj a 

všechno to v sobě vstřebávaj a pak potřebujou nějakej klíč k tomu, aby si to uspořádaly, a ten Montessori 

materiál jim přináší ty klíče k tomu uspořádání a to se jim na tom jakoby vnitřně líbí, to je na tom jakoby baví 

a navíc zaměstnají ty ruce, což ony potřebujou, jo, takže to, co tam je, to hraní s vodou, to přelévání, to 

mícháníčko, nebo to zkoušení, co k čemu patří, co se k čemu vejde, co jak pasuje, to tam vlastně všechno v těch 

materiálech je. Takže si myslím, že tohle to je jakoby baví, že je potom jakoby začne bavit i vlastně zjišťovat, 

že se naučily nový informace, jo, že když ty informace potom řeknou někde, tátovi, nebo mámě, nebo 

dospělým, tak ti dospělí to oceňujou a ony vlastně to berou jako uspokojení a přijde jim to potom fajn, že se 

zase naučí nový informace, je to jako nastartování takovýho toho jako adrenalinu, že když se něco novýho 

naučím, tak že to nikdo ocení, ony to jako vnímaj potom, a tím je to zase nastartuje se o ty věci zajímat víc.  

T: A dokážeš třeba říct, s čím ty tvoje děti si nejradši hrály v tý školce, nebo s čím nejradši pracovaly?  

R: Myslím si, že Barunka měla fakt nejradši ty věci, na kterejch mohla něco vyrobit, jo, že i ve školce říkali, 

že je úžasná, že dokáže s ubrousku vyrobit, já nevím, úžasný třeba květiny nebo něco, že prostě si vezme jenom 

ubrousek a dokáže z toho vyrobit úžasný věci. 

T: Hm.  

R: A Mikyho nejvíc bavily ty technický věci, takový to, jak jsem říkala, takový to přesýpání, modelování, 

pálení, rozebírání, slepování, jo, ty technický věci, třeba vůbec nekreslil a nemaloval. Barunka hrozně moc 

malovala, hrozně jí to bavilo, posílali jsme i obrázky do soutěže a hodně psala a četla, třeba psala si pro sebe 

příběhy a četla. To Mikyho třeba tyhle ty kreativní věci, jako kreslit obrázky nebo psát příběhy, to šlo mimo 

něj, ale zase má rád ty technický tvořivý věci, který se teda teď přelily v to, že má rád počítače, všechno, co 

s nima souvisí, jo, i prostě starat se o to, jak ten počítač spravit, jak nastavit ten systém, jak postavit novej 

počítač a zajímá se o takový ty technický novinky, který přijdou, jo. Pouští si s Leošem takový dokumenty a 

tak, a je to vlastně ty hračky, který se převedly do toho technickýho, co jsem u něj viděla od malinka, od 

malinka byl prostě technicky nastavenej.  

T: Hm. 

R: Jediný pohádky, který ho zajímaly, tak byly ty s tím krtečkem, kde ten krteček furt něco rozebírá, spravuje 

auto, staví raketu, jo, pěstuje ten len, tam je taky takový technický, že jo, ta technologie výroby, tak to byly 

jediný pohádky, kterým on rozuměl tyhle ty. Monička ta si nejradši hraje s něčím, co může tak jakoby šušňat, 

jako kousky látek, kousky nějakých mašliček, nějaký věci, který si tak jakoby může, jak jsem říkala, ty 

kapesníčky, čepice, prostě takovýhle jako měkký do ruky, který si tak jako může prohlížet a někam přendavat, 

nebo obrázky má ráda, hromádky různých obrázků, a knížky, v kterých může otáčet, listovat, prohlížet si 

obrázky. Takže u Mikyho konstrukční věci, u Barunky výtvarný věci a u Moničky takový a miminka, ona teda 

miluje miminka, jako extrémně, ale to souvisí s tou její vlastně jako nemocí, no. Takže ona má ráda panenky 

jako miminka, jo. Třeba Barunka nebyla takhle závislá, panenky byly takový jako, jako jaký chtěla, pak chtěla 

ty oblečky, aby si to mohla vyzkoušet, ale to dělala, když vlastně neměla nic jinýho na práci.  

T: No, tak jo, tak to je všechno. 

R: Jo. 

T: Hm, to je všechno, co jsem se chtěla zeptat. Tak moc děkuji za rozhovor.  

 

 


