
 

Přílohy 

Příloha č. 1: Informovaný souhlas (text) 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

k nakládání se získanými informacemi 

za účelem zpracování bakalářské práce 

na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy 

 

Já, níže podepsaný/á …………………….. dávám tímto souhlas k záznamu a 

zpracování rozhovoru, pořízeného se mnou za účelem bakalářské práce, jehož autorkou 

je rovněž pořizovatelka rozhovoru Barbora Buřičová. Prohlašuji tímto též, že jsem byl 

informován o způsobu, jakým bude s poskytnutými informacemi naloženo. 

 

Získané informace budou využity pouze pro potřeby zpracovávané bakalářské práce, v 

případě záměru dalšího využití bude nutný zvláštní souhlas se zpracováním získaných 

informací. Nahrávky a zápisy získaných informací mi budou v případě zájmu 

zpřístupněny, stejně tak jako celá bakalářská práce. 

 

(Zvolte, prosím, jednu z následujících možností)  

 
o Souhlasím, aby byl rozhovor pro účely výzkumného zpracování použit bez zvláštních 

úprav; jako celek a jako interní materiál ho netřeba anonymizovat. V případě, že jeho 

části budou citovány v publikovaných materiálech, lze uvádět mé jméno.  

o Souhlasím, aby byl rozhovor pro účely výzkumného zpracování použit bez zvláštních 

úprav; jako celek a jako interní materiál ho netřeba anonymizovat. Nepřeji si však, aby 

bylo v souvislosti s případnými citacemi tohoto rozhovoru v publikovaných materiálech 

uváděno moje jméno. 

 

 

V Praze dne ………………        

 

………………………….. 

podpis respondenta 

 

 

………………………….. 

podpis autorky 

bakalářské práce 



   

Příloha č. 2: Návod k rozhovoru - ředitelky (text) 

Tematické otázky pro ředitele: 

• Jaký je Váš vztah k Montessori programu? Máte v této oblasti nějaké vzdělání? 

• Z jakého důvodu byl na Vaší škole zaveden Montessori program? 

• Byl/a jste u tvorby ŠVP? 

• Vznikly při zavádění druhého programu nějaké problémy? Odkud? 

• Jak funguje spolupráce mezi pedagogy? 

• Přechází učitelé mezi programy? Jak funguje nábor učitelů na programy? Liší 

se? 

• Existují na škole společné projekty nebo je vše oddělené? 

• Dochází k ovlivňování programů? Jakým směrem? 

• Dochází děti do společné družiny? 

• Došlo v čase k proměně programů? Proč a jakým směrem? 

• Dokážete pojmenovat výhody, nevýhody či problémy, které koexistence přináší? 

Příloha č. 3: Návod k rozhovoru – učitelky (text) 

Tematické otázky pro učitele: 

• Jak dlouho na škole působíte? Byl/a jste při zavádění Montessori programu? 

• Jak jste se dostal/a k Montessori pedagogice? / Jaký je váš vztah k programu 

Montessori? 

• Dochází k pedagogické spolupráci mezi programy? 

• Ovlivňují/inspirují se programy vzájemně? 

• Došlo v čase k proměně programu? Proč a jakým směrem? 

• Dokážete pojmenovat výhody, nevýhody či problémy, které koexistence přináší? 

Příloha č. 4: Přepis rozhovoru – učitelka Montessori – Základní škola B (text) 

upraveno 

Jak dlouho na škole působíte? Byla jste u vzniku programu? 

U vzniku jsem nebyla, ten program tady existuje asi 12 nebo 13 let, tak to je docela dlouhá 

doba. Já tady teď pracuji šestým rokem. (…) 

A jak jste se teda vůbec dostala k Montessori pedagogice? 

Tak to byla taková zajímavá cesta. Jako slepý k houslím. Ještě za studia jsem pracovala 

jako osobní asistentka u dětí s handicapem. V několika rodinách. Takže už takhle jsem se 

dostala k dětem a k tomuto způsobu práce. Jinak mám teda vystudovanou předškolní 



   

pedagogiku, primární pedagogiku, mám národní Montessori kurz a mám vystudovanou 

filosofii. A právě prostřednictvím tamtěch dětí s handicapem jsem vlastně…mám takový 

případ i ve svojí rodině, kdy moje sestřenice má dceru právě, která když měla nastoupit 

do školy, tak jsme věděli, že bude nastupovat s asistentem a bude integrovaný dítě a 

hledali jsme pro ni nějakou dobrou možnost, ne takovou tu masovou příležitost. A tím, že 

oni jsou tady nedaleko místní, takže vlastně jsme takhle zjistili, že tady existuje tato škola 

a původně jsme ji teda vyhlídli pro tu naší holčičku. A ona tady nastoupila, byla tady 

s asistentkou, několik let tady dobře prosperovala, to docela šlo a pak jsme ji přeložili na 

druhý stupeň. To už mohla jít na běžný program do běžné školy bez asistence jen s mírnou 

úpravou. No a tak tím jsem se začala o tu pedagogiku zajímat, protože kvůli neteři, pak 

jsme sem dali i druhou neteř. Já jsem poté několikrát měnila místo, že jsem zkoušela na 

různých školách, kde se jak co dělá, taky jsem nějakou dobu pracovala ve speciální škole, 

nebo ve speciální třídě. A potom když jsem odtamtud odcházela, tak jsem nějakou dobu 

byla doma a pak mi přišla v průběhu toho roku, já jsem to tak měla i naplánovaný, že 

jsem končila v tý době jednu školu a dělala jsem v jednom roce tři ročníky najednou, 

abych to měla už za sebou a na to jsem si vzala rok pauzu s tím, že nebudu pracovat ve 

školství, dělala jsem něco pro nějakou cestovku, abych měla prostor a klid dostudovat, co 

nejrychleji.  A v pololetí mě oslovili tady ze školy, jestli bych nemohla spolupracovat při 

tvorbě pomůcek, protože jich zrovna bylo nějaké větší penzum a při opravě didaktického 

materiálu. Takže takhle jsem sem přišla a pak se mi tady tak líbilo, že jsem tady od září 

nastoupila jako pedagog. 

Dochází tady k pedagogické spolupráci mezi programy? Nebo jste oddělené 

jednotky? Máte společné projekty? 

Vyloženě, že bychom nějak spolupracovali na projektech nebo tématech, tak to ne. A řekla 

bych, co se týká té přímé pedagogické činnosti, konkrétní práce s třídou, tak tam se ty 

Montessori spojují mezi sebou a ta klasika také mezi sebou. Má to několik důvodů. My 

tady vlastně, jak jsme dvě větve, tak jsme i oddělené místem, protože tady ty horní patra 

jsou Montessori, kde nezvoní, nemáme přestávky, kdežto v těch dolních patrech tam zvoní, 

mají přestávky, takže ten běžný provoz vypadá hodně jinak, proto je pro nás dost 

komplikované se spojit. To je jeden důvod, ty technické a organizační věci. A druhý důvod 

je styl práce, protože naše děti jsou zvyklé pracovat úplně jiným způsobem práce a proto 

si myslím, že by bylo velmi komplikované udělat nějakou společnou aktivitu. Protože 

třeba, kdyby to byl projekt, který je postavený na skupinové práci, tak v tom jsou třeba 

naše děti mnohem zdatnější a vlastně děti z té klasické třídy by nevěděly, co mají dělat. 



   

Je tam velká disharmonie nebo disbalance mezi těmi praktickými schopnostmi a opravdu 

ty děti, každá ta větev, je zvyklá pracovat hodně jiným způsobem práce. Takže v tomhle 

bych řekla, že nespolupracujeme. Maximálně my se třeba vidíme a to tím, že když tady 

před Vánoci děláme nějaké programy pro rodiče, tak my si je taky navzájem předvádíme. 

A vždycky je to takové malé divadélko nebo pásmo, které ukazuje ta třída rodičům. V tom 

předvánočním týdnu se tady po škole navštěvujeme a to všichni, i s klasickou větví a my 

třeba jdeme k nim na to jejich pásmo, oni jdou k nám na to naše pásmo, ale není to 

spolupráce. Je to návštěva těch dětí, ale není to tak, že by na nějakém projektu pracovaly 

ke společnému cíli. Je to jen formou návštěvy. Případně někdy chodí děti společně na 

sportovní akce, pokud například reprezentují školu, tak jdou společně a tvoří tým. Je to 

jen takováto externí činnost, nemáme to tady nastavené tak, že bychom společně dělali 

nějaké projekty. To tak není. Ale třeba trochu větší spolupráce je v nepřímé pedagogické 

činnosti, například ve sdílení materiálů, podnětů, nápadů. To máme společně. Nebo také 

více spolupracujeme, když máme děti s SPU nebo s jinou specifikou. Protože pro tyto děti 

jsou dobré pomůcky Montessori (tam je výborná ta názornost) a my jich máme 

samozřejmě velké množství. Zatímco v těch třídách klasické větve, tak tam takové 

množství pomůcek není, takže oni si třeba od nás ty pomůcky půjčují pro tyto děti, pro 

nějakou specifickou práci s nimi. Není to o spolupráci dětí, ale přijde učitel, že má ve 

třídě dítě s touto specifikou a potřeboval by něco (pomůcku). My nabídneme. Já jsem tady 

pro školu tvořila takový manuál, pro práci s dětmi s SPÚ a tam to přímo vypisuji, jaké 

pomůcky k té vadě se dají, jak tu vadu lze kompenzovat. Vypisuji tam – „pomůcka 

Montessori“ a oni vědí, že to tady lze zapůjčit. Dá se domluvit. A v té klasické větvi, tam 

hodně ty pedagožky používají poznatky, které získávají v kurzech Tvořivé školy. Takže to 

docela dost sdílí nám. Já jsem těmi kurzy také prošla, asi deseti, takže si také občas půjčím 

nějakou myšlenku nebo inspiraci a postup. Takže spíš ve sdílení informací. 

Takže spolupráce na úrovni sdílení informací a pomůcek tady funguje? 

Ano, to tu určitě je. To funguje. A co tady na tom místě oceňuji, že je tady velmi dobrý 

pedagogický tým. Řekla bych, že někdy se dělí rodiče, že jedni mají pocit „my jsme ti 

Montessori“ a ti druzí „my jsme ti áčkový“, ale řekla bych, že mezi těmi pedagogy to 

takto není. Já bych třeba vlastní děti dala ke většině učitelek, které tam jsou. Vím, že jsou 

to kvalitní pedagožky. Myslím, že mezi námi tady neexistuje nějaká rivalita nebo, že 

bychom se nějak vyčleňovaly. Nás je víc, Montessori učitelek je tu o dost víc. Jich je jenom 

5, což je maličko a nás je 11 třídních, ale plus externisti a asistentky, učitelka na hudebku, 

řada angličtinářek, takže nás je obrovská tlupa a v tomhle směru je spolkneme. Ale 



   

nejsem určitě sama, kdo s nimi udržuje intenzivní kontakt, s někým víc, s někým míň, 

pochopitelně.  (…) Ale řekla bych, že tam není problém s nikým. I oni jsou taková dobrá 

skupinka. My třeba máme odděleně některé porady, protože řešíme trochu jiné věci. Jsou 

porady, které jsou společné, a pak my máme ještě řadu porad navíc. (…) 

A máte pocit, že toto je způsobeno třeba i tím, jakou máte paní ředitelku? 

Řekla bych, že to může být. Určitě, ona se snaží tvořit takový most mezi dvěma větvemi. 

A nijak je nerozděluje.. 

Ne, to já vůbec nepociťuji, že by k tomu docházelo. 

Máte pocit, že se programy proměnily vlivem toho druhého programu? 

Určitě to tak je, ale řekla bych, že to není jenom specifikum naší školy. To ovlivňování 

není primárně důsledkem toho, že tady společně koexistujeme. Protože, kdybyste se šla 

podívat do jakékoli „klasické“ školy v naší republice, tak takovou tu čistou klasiku přesně 

navazující na herbartismus pravděpodobně nenajdete. Stejně tak, v našich podmínkách, 

pokud byste chtěla hledat ultra alternativní program, tak ho pravděpodobně také 

nenajdete. To ovlivňování vzájemné, je zrovna v našich podmínkách významně patrné. 

Spousta klasických škol, které u sebe nemají žádný alternativní program, přejímá různé 

prvky z té alternativy a to čistě proto, že vidí, že to jsou nosné prvky a je dobré je zapojit 

do výuky. Je to dobré ze studijního hlediska, ze sociálního hlediska a tak dále. A stejně 

tak i ty alternativní směry, které tu máme, tak proto, že máme centralizovaný systém 

vzdělávání, všichni máme základ RVP, všichni musíme plnit ty společné výstupy. Nemůže 

se škola rozhodnout, že si to bude dělat úplně, jak chce. Takže tady jsme trochu vedeni 

k tomu, abychom udržovali tu obecnou normu. A tím pádem se nemůžeme dopustit 

nějakého úplně extrémního výstřelku. Pořád zůstáváme nějak v tom mainstreamu. Lišíme 

se, máme vlastní myšlenky, filosofii, o kterou se opíráme, ať už je to program 

„Respektovat a být respektován“ nebo opora o autodidaktické pomůcky, ale pořád 

z hlediska výstupů a cílů vzdělávání držíme tu hlavní linii, totožnou se všemi ostatními 

školami. To je úplně ta bazální rovina, že to ovlivnění je tu vždycky. (…) My to tady určitě 

taky máme, vlivem té bazální roviny, ale určitě také dílčím způsobem vlivem té 

koexistence. Zrovna včera jsem se byla podívat v klasické třídě a měla (učitelka) tam 

lavice poskládané do zcela netradičních tvarů. A ona my říkala, že zrovna něco dělají a 

že, když to máte i vy takto (Montessori). Takže ta inspirace, možná spíš než inspirace, tak 

je to povzbuzení k odvaze udělat něco jinak, tu je. A kolegyně z klasické větve se nemusí 

bát, že přijde ředitel a řekne, ženský co to tady vyvádíte. Ta koexistence vlastně umožnila 

pracovat odvážněji, ale ve svých mezích. Nikoho nepřekvapí, když tam vstoupí a oni sedí 



   

v kruhu na koberci. Není to problém. A nikdo si nemyslí, že dělají něco nestandardního 

nebo něco, co by tam nepatřilo. Stejně tak my tady máme věci, že třeba přijde nějaký rodič 

a dělá nám přednášku. Což není nic typického pro Montessori, ale je to možné. Tyhle 

vstupy zvenčí, to jsou vlastně chvíle, kdy ty děti mohou být pospolu. Sice nespolupracují 

na ničem, ale když nám přijede třeba divadélko, tak jdou děti ze všech tříd. (…) Není to 

společná spolupráce, ale ta koexistence. V družině jsou děti smíšené, tam se promíchají, 

a nijak to nevadí. Občas zaslechnu, že děti z klasické větve nám závidí, že máme pomůcky. 

Děti to vnímají, že tu máme hračky a že je to zábavnější. 

Umíte pojmenovat nějaké nevýhody/problémy té koexistence, toho, že jste dva 

programy na jedné škole? Jestli nějaké jsou. 

Já vnímám jen jeden jediný problém, což je asi silné slovo. Ale má to jedno úskalí. A to 

bych řekla, že je vnímání zvenčí. Protože ti lidé, kterých se to aktuálně týká a všichni 

pedagogové, i vychovatelé, ti vlastně rozumí, jak je to nastavené. A právě i z důvodu, že 

vedení k tomu nepřistupuje tak, že tady tu Montessori větev trpí, ale my jsme tady spíš ten 

majoritní prvek. Tak samozřejmě všichni pedagogové vědí, že Montessori větev je něco, 

co sem hodně táhne, máme tady obrovský převis uchazečů. Než tady Montessori větev 

paní ředitelka zavedla, tak škola tady trochu skomírala. Bylo málo dětí (vynecháno) a 

když se tato specializace ukončila, tak škola byla nevyhraněná a opravdu spíš skomírající. 

A ta alternativa to tady hodně pozvedla a oživila, přivedlo to sem spoustu dobrých 

pedagogů obecně, nejen do Montessori, ale i do klasiky. To je velká výhoda a všichni to 

chápeme a víme. Ale trošku bych řekla, že může být problém toho vnímání zvenčí, ať už 

ze strany rodičů, ale pokud ty rodiče tady už chvilku jsou, tak to pochopí taky, ale třeba 

nově přicházejících rodičů a toho širšího okolí, kdy jsou ty pohledy možné dva. Jeden 

pohled je, že Montessori větev je něco zvláštního, zvláštní škola. Ve smyslu, že je to pro 

ty hloupé, pomalé, nepřizpůsobivé apod. To je bohužel trošku pohled, který tady nepřímo 

podpořila pedagogicko-psychologická poradna, protože když tam přišlo dítě s jakoukoli 

poruchou – porucha chování, učení, nepřizpůsobivost, nevychovanost, prostě cokoli, tak 

jim řekli, ať jdou na (vynecháno) na program Montessori, že tu máme málo dětí, je tady 

individuální přístup, že to bude bezva. Ale my můžeme dětí přijmout 40 a oni nám jich 

poslali třeba 60. Takže tím nám udělali trochu medvědí službu. A druhá strana stejné 

mince je přístup, kdy někteří rodiče, což jsou většinou ti z Montessori, to vnímají jako 

nějakou elitářskou záležitost. Že Montessori je ta elita a ti ostatní jsou obyčejní, něco 

méně kvalitního. Ani jeden přístup není v pořádku a oba nám vlastně škodí. V očích 

veřejnosti to není vnímáno harmonicky. Přitom by to tak mělo být. A ve skutečnosti, aspoň 



   

tak jak to vnímám já, to tak funguje. Ale ta veřejnost to občas vnímá takhle v nějakém 

extrémním posunu. Tam bych řekla, že je veliký problém a velice nám to škodí. Že buď 

pak mají pocit, že sem patří jen děti s velkými problémy, což není v pořádku, protože pak 

si ten rodič může mylně představovat, že tady celé dny ležíme na koberci a nemusíme 

pracovat. Což je absolutně nepřijatelné. A ten druhý pohled, ten elitářský, zase směřuje 

k tomu, že rodiče mohou mylně získat dojem, že sem dítě dají, my tady mávneme 

kouzelným proutkem a ono za 5 let půjde div ne na univerzitu. Bez jejich zapojení, snahy. 

Že ta metoda je tak zázračná, že my tady proměníme děti v malé genie za všech okolností. 

Což ani jedno takhle není. 

 


