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Abstrakt
Tato diplomová práce se věnuje tématu předškolního vzdělávání v České republice
s konkrétním zaměřením na vztahy mezi školou a rodinou. Jejím cílem je prozkoumat
a popsat vztahy mezi mateřskou školou (ředitelkami/učitelkami) a rodinou (rodiči dětí)
v soudobé žité realitě těchto škol. Tento text se rovněž zabývá tím, zda či do jaké míry
odpovídá současná realita českého předškolního vzdělávání konceptu partnerství nebo
akontability, které představují jeho teoretická východiska. K naplnění cílů je využito
studium veřejněpolitických dokumentů a zejména kvalitativní výzkumné šetření
sestávající
veřejných

z dvanácti polostrukturovaných
mateřských

škol.

Na

rozhovorů

základě kvalitativního

s ředitelkami/učitelkami
šetření

mezi

těmito

respondentkami práce dochází k závěru, že podoba vztahů daných aktérů odpovídá spíše
konceptu akontability než partnerství. Text práce dále totiž shledává, že akontabilita
a partnerství jsou svým pojetím koncepty spíše protichůdnými. Ředitelky/učitelky
mateřských škol se tak cítí akontabilní vůči rodičům a současně deklarují silnou vnitřní
odpovědnost vůči dětem samotným. Výzkumná zjištění rovněž podrobněji ukazují
diskrepanci mezi silně reflektovaným zájmem respondentek o partnerské vztahy a jejich
neexistencí, přičemž zvláštní pozornost je věnovaná důvodům stojícím za tímto
nesouladem. Na závěr práce jsou výsledky analýzy diskutovány z pohledu veřejné
politiky a jsou formulovány i návrhy opatření.

Abstract
This diploma thesis concerns the topic of pre-primary education in the Czech Republic
with a special focus on the school-family relations. The general aim of this study is to
examine and describe the relations between kindergarten (principals/teachers) and

family (parents of children) in the contemporary reality of these schools. Moreover, this
text deals with the relations between mentioned stakeholders from the perspective of
partnership and accountability which constitute its theoretical background. The
objectives are fulfilled via qualitative research, particularly twelve semi-structured
interviews with principals/teachers of public kindergartens, and analysis of relevant
public policy documents. Based on the qualitative research among these respondents, it
concludes that the relations between the actors involved correspond more to the concept
of accountability than partnership. The text also indicates that accountability and
partnership are rather contradictory concepts. The principals/teachers feel accountable
to the parents and they also declare very strong responsibility towards the children
themselves. The research findings also show in more detail the discrepancy between the
strongly reflected interest of respondents in a partnership and its absence, with
a particular attention paid to the reasons for this inconsistency. In conclusion, the
analysis results are discussed from the perspective of public policy and
recommendations of instruments are formulated.
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt):
A. vymezení výzkumného problému
Rodina a škola představují dvě významné sociální instituce, které hrají v životě
dítěte zásadní roli. Z tohoto hlediska je spolupráce v oblasti výchovy a vzdělání mezi
oběma institucemi velmi důležitá a žádoucí. Nicméně vztahy mezi rodinou a školou
nezůstávají konstantní a nejsou chápany ve stále stejné perspektivě. Dlouhou dobu bylo
na spolupráci školy a rodiny nazíráno spíše jako na jednosměrný přenos informací,
k němuž docházelo zejména v případě problémů s dítětem. Nicméně postupně se k této
spolupráci začalo přistupovat systematičtěji a intenzivněji. Zároveň v mnoha zemích
nastaly legislativní změny, které například rozšířily práva rodičů a ti se tak mohli začít
zapojovat do spolurozhodování o školním dění nad rámec běžných konzultacích
o výsledcích dítěte. Podobně nastala i změna v nahlížení na role všech účastníků.
V současné době jsou tedy vztahy mezi rodinou a školou nazírány zejména jako součást

rodičovských práv a vztahovány k principům občanské společnosti, a proto se klíčovým
pojmem stává právě termín partnerství. (Rabušicová, Pol 1996; Rabušicová a kol. 2004;
Šeďová 2009) „To je definováno jako sdílení moci a odpovědnosti mezi rodinou
a školou, sdílení společných cílů, zodpovědný dialog zahrnující vzájemné naslouchání
a vůli ke kompromisům a závazek ke společnému jednání.“ (Bastiani 1993 in Šeďová
2009: 29)
Předmětem mojí diplomové práce je vztah rodičů a vzdělávací instituce, a to
konkrétně mateřské školy. Mateřská škola představuje pro rodiče zpravidla první
vzdělávací instituci, s níž se během života jejich dítěte setkávají. Zároveň pro děti
většinou představuje tato instituce, přímo po rodině, další socializační zařízení, do
kterého přicházejí. Předškolní vzdělávání má svoji nezastupitelnou roli a v posledních
letech získává větší pozornosti i z hlediska výzkumných šetření, respektive pozornost se
více přesouvá ze školního také k předškolnímu vzdělávání a péči, avšak ve většině
odborných prací najdeme především využití pedagogického či sociologického přístupu
k tématu.
Základní otázkou mojí diplomové práce je, zda či do jaké míry odpovídá současná
realita českého předškolního vzdělávání konceptu partnerství, přičemž se na danou
problematiku dívám z veřejněpolitické perspektivy. Předškolní vzdělávání představuje
součást českého vzdělávacího systému, přičemž v současné době dochází k mnohým
diskuzím o jeho formě či obsahu a zároveň i k určitým legislativním změnám v jeho
nastavení (např. povinný poslední rok mateřské školy, právo dětí na předškolní
vzdělávání). Moje práce nebude cíleně zkoumat a hodnotit obsah, formu či dopady
předškolního vzdělávání, které bývají častým námětem právě v pedagogickém
a sociologickém výzkumu. Moje práce se zaměří na roli a vztah stěžejních aktérů
(rodičů a ředitelek/učitelek) na této úrovni vzdělávání a zejména pak na akontabilitu
ředitelek/učitelek mateřských škol, tedy detailnější pohled na jejich postavení v celém
systému a jejich vztah k dalším aktérům (zejména rodičům a dětem). Komplex vztahů
školy a rodiny představuje totiž jeden z velmi důležitých činitelů pro fungování školní
edukace.
B. Cíle diplomové práce
Obecným cílem diplomové práce je popsat vztahy mezi mateřskou školou
a rodinou. Na základě dat z kvalitativního výzkumného šetření tudíž prozkoumávám
a následně popisuji interakci mezi mateřskou školkou a rodinou a jejich vzájemnou

reflexi. Na základě veřejněpolitických dokumentů či případně odborné literatury
popisuji formální definici tohoto vztahu.
Na

vztah

mezi

mateřskou

školou

(ředitelkami/učitelkami)

a

rodinou

(rodiči/matkami) se v práci ovšem dívám z různých perspektiv. Mým záměrem je
jednak popsat, jak je tento vztah zachycen ve veřejněpolitických dokumentech, případně
jak je popsán v odborné literatuře, ale i to, jak jej vykonávají samotní aktéři. Současně
se snažím pochopit, jak je tento vztah vnímán samotnými rodiči/matkami a jak je
vnímán ředitelkami/učitelkami mateřských škol. Tato kombinace různých úhlů pohledu
přináší plastičtější popis situace, který zahrnuje jak hodnotovou perspektivu (jak by
takový vztah vypadat měl), tak i popis a vysvětlení toho, jak ve skutečnosti vypadá
v konání a prožívání daných aktérů.
Pro zpracování diplomové práce si tudíž konkrétně vytyčuji celkem čtyři
výzkumné cíle a k nim korespondující sadu výzkumných otázek, které reflektují dílčí
roviny daných cílů. Tyto cíle by měly vést k právě uvedenému obecnému záměru práce.
Prvním cílem je popsání formálního nastavení vztahu dvou klíčových aktérů v systému
předškolního vzdělávání v České republice. Druhým cílem je popsání reálných interakcí
mezi mateřskou školou a rodiči. Třetím cílem je pochopení vzájemné reflexe mezi
mateřskou školou a rodinou, respektive porozumění tomu, jak obě strany své vztahy
vnímají. Čtvrtým cílem je zachycení různých forem a podob akontability ve vztazích
mezi rodiči a ředitelkami/učitelkami.
C. Výzkumné otázky
1. Formální vztah mezi mateřskou školou a rodinou
Cíl: Popsat legislativní zachycení vztahu mezi mateřskou školou a rodinou
Otázky: Jak je zachycen vztah mateřské školy a rodiny ve veřejněpolitických
dokumentech?
Jaká role je připisována rodině z hlediska VPD?
Jaká role je připsána mateřské škole z hlediska VPD?
2. Interakce mezi mateřskou školou a rodiči dětí
Cíl: Popsat interakci mezi mateřskou školou a rodiči dětí
Otázky: Jakými způsoby probíhá interakce mezi mateřskou školou a rodiči?
Jak probíhá komunikace mezi mateřskou školou a rodiči (forma, frekvence,
podoba, směr)?

Jaké informační kanály využívá mateřská školka pro informování rodičů dětí
(frekvence, podoba)?
V jakých oblastech mateřská školka kooperuje s rodiči dětí (řešení problémů,
společné aktivity, akce,…)?
Jak probíhá spolupráce mezi mateřskou školou a rodiči?
3. Vzájemná reflexe aktérů
Cíl: Pochopit vzájemnou reflexi mezi mateřskou školou (ředitelkami/učitelkami)
a rodinou (rodiči/matkami)
Otázky: Jak je vnímán tento vztah samotnými rodiči/matkami?
Jak vnímají tento vztah ředitelky/učitelky mateřských škol?
Cítí se ředitelky/učitelky akontabilní vůči rodičům?
Jak vnímají rodiče svoji pozici vůči ředitelkám/učitelkám?
Pociťují rodiče akontabilitu?
Jak jsou oběma stranami vnímány různé formy komunikace?
Odpovídá vztah mezi mateřskou školou a rodinou modelu partnerství?
Lze na případě MŠ pozorovat také existenci tichého partnerství mezi školou
a rodinou (jak jej popsala Šeďová 2009)?
4. Akontabilita ředitelek/učitelek mateřských škol a rodičů dětí
Cíl: Zachycení akontability ve vztazích ředitelek/učitelek mateřských školek a rodičů
dětí
Otázky: S jakými subjekty (lidé i instituce) přichází ředitelky/učitelky do styku?
Komu se ředitelky/učitelky formálně zodpovídají za výkon a výsledky své
práce?
Jakým případným sankcím mohou být ředitelky/učitelky vystaveny?
Ke komu ředitelky/učitelky nejvíce zodpovědnosti za výkon a výsledky své
práce samy pociťují?
Existují rozdíly mezi formální a pociťovanou zodpovědností učitelek?
D. Teoretická východiska
V diplomové práci budu používat a vycházet z následujících teoretických
východisek. Zaprvé, koncept tichého partnerství, který byl popsán v empirické studii

Kláry Šeďové zaměřené na vztahy mezi učitelkami a rodiči žáků na prvním stupni
základní školy (Šeďová 2009).
Autorka na základě kvalitativního výzkumného šetření popsala podoby interakce
a komunikace mezi rodinou a školou. Zaměřovala se přitom na rodiče, kteří
socioekonomickým statusem odpovídají střední třídě a jsou vnímáni jako dobří
a spolupracující. Šeďová tedy uskutečnila rozhovory s oběma aktéry – učitelkami
i rodiči. Nejprve provedla hloubkové rozhovory s učitelkami, přičemž jádrem
dotazování byla otázka, jak si učitelky představují dobrého rodiče, a dále otázka, jak se
domnívají, že si naopak rodiče představují dobrou učitelku. Předmětem jejího
dotazování byly i formy komunikace s rodiči a požadavky, které učitelky na rodiče
kladou. Následně autorka uskutečnila rozhovory s rodiči, přičemž dotazování mělo
inverzní podobu k dotazování u učitelek. Na základě těchto dat došla Šeďová
k následujícím závěrům. Uvedení rodiče vykazovali tzv. komplementární přístup ke
škole, v němž rodiče doplňují a upevňují postavení učitele. Jinak řečeno angažovaní
středostavovští rodiče se domnívali, že školní úspěch svých dětí zaručí nejlépe tím, že
budou perfektně plnit požadavky školy. Rodiče v její studii tak pohotově reagovali na
signály, které k nim učitelky vysílaly, a snažili se zejména vyhnout jakýmkoli
potenciálním konfliktům. Usilovali o zachování pozitivního obrazu učitelky ve svých
očích a očích jejich dítěte. Tomu odpovídala i vzájemná komunikace skládající se z řady
interakčních epizod, z nichž se mnohé odehrávaly v rámci určitého opakujícího se
vzorce. Dle Šeďové tudíž data určitě neindikují existenci odpovědného dialogu, který by
odpovídal konceptu partnerství. Vyjednávání mezi rodinou a školou probíhá spíše
skrytě, respektive prostřednictvím toho, co se neděje a o čem se nemluví. Rodiče se
ovšem zároveň nezříkají svojí zodpovědnosti za výsledky svého dítěte ve škole, naopak
se jim daří je ovlivnit určitými nenápadnými procesy, které se na půdě školy odehrávají.
Tiché partnerství tedy spočívá ve strategii podřízení se očekáváním učitelek za účelem
dosažení vlastních cílů.
V diplomové práci budu z uvedené studie vycházet, respektive ji do jisté míry
replikovat na úrovni předškolního vzdělávání. Mým záměrem je prozkoumat, zda
koncept tichého partnerství funguje i v prostředí mateřské školy. Z tohoto důvodu jsem
do rozhovoru začlenila některé otázky z výzkumu Šeďové. Jedná se o otázky směřující
k zachycení podob interakce mezi rodinou a školou, vnímání vzájemného očekávání
a představ o žádoucím chování.

Zadruhé, teorie akontability, přičemž akontabilita představuje poměrně široký
pojem, který může být chápan v celé řadě rozměrů. Veselý (2012: 764-766) uvádí čtyři
hlavní dimenze pojmu. Zaprvé, akontabilita jako zastřešující a dále nijak
nespecifikovaný pojem, často v normativním pojetí. Zadruhé, akontabilita jako pojem
pro různé typy mechanismů (vnějších i vnitřních), prostřednictvím kterých má být
kontrolována a zajištěna kvalita veřejných institucí. Zatřetí, akontabilita jako typ
sociálního vztahu dvou aktérů, ve kterém se jeden aktér zodpovídá jinému aktérovi
(fóru) a začtvrté, akontabilita ve smyslu konkrétního způsobu, kterým se daný aktér
zodpovídá. Pro účely mojí práce bude stěžejní třetí typ pojetí pojmu akontabilita,
přičemž touto optikou budu zkoumat zejména vztah učitelek a rodičů v prostředí
mateřské školy. V tomto pojetí se tedy akontabilitou „rozumí druh sociálního vztahu
mezi dvěma aktéry, ve kterém se jeden aktér (jednotlivec či instituce) zodpovídá za své
jednání jinému aktérovi, který má právo toto jednání posuzovat, žádat jeho napravení
a případně sankcionovat“ (Veselý 2012: 760).
V mojí práci a zkoumaném vztahu (škola – rodina) představuje mateřská škola
(ředitelka/učitelka) aktéra a rodina (rodiče) zastává pozici fóra. Nicméně toto pojetí není
jediným možným, jelikož aktér nemusí mít pouze jedno fórum. V případě předškolního
vzdělávání je tudíž potřeba vzít v úvahu i další subjekty, kteří mohou zastávat vůči
mateřské škole pozici fóra. Dle Bovense totiž povinnosti aktéra (tzv. skládání účtů fóru)
mohou být formální i neformální povahy, přičemž samotné skládání účtů zpravidla
obsahuje tři prvky. Aktér musí fórum informovat o svém jednání, přičemž fórum může
klást otázky ohledně adekvátnosti poskytnutých informací a legitimnosti chování aktéra
a v neposlední řadě fórum může aktéra posuzovat. S posuzováním úzce souvisí
i možnost uvalení sankce, jinak řečeno aktér čelí důsledkům svého jednání. (Bovens
2006: 9-11)
Teorie akontability rovněž dává do souvislosti akontabilitu s odpovědností.
„Zatímco akontabilitou se rozumí systémy externího ovlivňování jednání, odpovědností
se rozumí interní regulace jednání prostřednictvím zvnitřnělých hodnot a přesvědčení.
Akontabilita a odpovědnost jsou tedy dva různé mechanismy regulace jednání.“ (Veselý
2012: 768) V diplomové práci se chci zaměřit na obě roviny, jednak na uvedené
skládání účtů ředitelek/učitelek mateřských školek vůči třetí osobě či instituci (primárně
vůči rodině), ale i na jejich odpovědnost jakožto vnitřní pocit, jelikož mezi oběma
formami může docházet k určitému napětí.

E. Výzkumný plán
Za účelem naplnění stanovených cílů práce a zodpovězení výzkumných otázek
volím ve svojí práci kvalitativní přístup, který se může týkat „života lidí, příběhů,
chování, ale také chodu organizací, společenských hnutí nebo vzájemných vztahů“
(Strauss, Corbin 1999: 10). Kvalitativní výzkum „se snaží pochopit fenomény, jako jsou
chování nebo instituce, na základě toho, jak tyto fenomény vnímají a prožívají jednotliví
lidé, popř. skupiny (jejich hodnoty, rituály, symboly, víry a emoce) ve svém přirozeném
prostředí a v různých situacích“ (Nekola, Veselý, Ochrana 2007: 150).
Pro samotný výzkum uplatňuji design případové studie. Případová studie je
„výzkumný přístup, který má za cíl podrobné prozkoumání jednoho či několika málo
případů, čehož dosahuje různými způsoby (metodami) a ve výsledku vede k hlubokému
porozumění“ (Jelínková 2011: 197). Design případové studie využívám vzhledem
k jeho vhodnosti k výzkumu témat, která jsou méně probádaná či obtížněji srozumitelná
pro badatele z vnějšku. (Veselý 2011: 55)
V diplomové práci budou využita data primárního i sekundárního charakteru.
K získání primárních dat je vzhledem k povaze tématu z kvalitativních technik zvolena
metoda polostrukturovaných rozhovorů, jež budou realizovány s ředitelkami/učitelkami
mateřských školek. Polostrukturovaný rozhovor „se vyznačuje definovaným účelem,
určitou osnovou a velkou pružností celého procesu získávání informací“ (Hendl 2005:
164). Těchto vlastností polostrukturovaného rozhovoru využiju, při dotazování tak
dojde k plynulému toku otázek a zároveň jisté pružnosti a volnosti ve vyprávění pro
dotazované, kterou tato metoda nabízí. Všechny rozhovory si budu nahrávat na diktafon
či mobilní telefon a následně přepisovat (pomocí doslovné transkripce).
Zároveň mám pro svoji diplomovou práci k dispozici data reprezentující pohled
rodičů.1 Jedná se o celkem dvacet osm polostrukturovaných rozhovorů (v podobě
doslovných přepisů) provedených ve dvou vlnách a rovněž o data v podobě deníkových
zápisků. Čtrnáct rodičů, jejichž dítě nastoupilo do mateřské školky, bylo požádáno
o psaní deníku během prvních tří měsíců docházky. Následně byla s těmito rodiči
uskutečněna první vlna rozhovorů a zhruba po roce byla zrealizována druhá série
rozhovorů.
Při zpracování a analýze dat budu postupovat metodou tematické analýzy, kterou je
mimo jiné možné využít právě při zpracování rozhovorů v podobě textových přepisů
1

Tato data jsem získala od Evy M. Hejzlarové, která se v rámci svého projektu zaměřuje na předškolní
vzdělávání a rodiče jakožto významné aktéry.

a dalších materiálů. Jedná se o metodu pro „identifikaci, analýzu a shrnutí (tematických)
vzorců v datech“ (Braun, Clarke 2006: 79).
 Zdroje dat
o Sekundární kvalitativní: deníkové zápisy, polostrukturované rozhovory
s rodiči/matkami dětí z MŠ
o Primární

kvalitativní:

polostrukturované

rozhovory

s ředitelkami/učitelkami MŠ
 Dokumenty
o Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
o Zákon č. 561 ze dne 24. 9. 2004 o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
o Vyhláška č. 43 ze dne 20. 2. 2006 o předškolním vzdělávání
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Úvod
Proces vzdělávání člověka probíhá od jeho narození po celý život, nekončí tedy
absolvováním určitého stupně vzdělání, jež je potvrzováno příslušným osvědčením
(např. výučním listem, maturitním vysvědčením nebo vysokoškolským diplomem).
Ačkoli v minulosti probíhalo vzdělávání jedince po relativně předvídatelné linii, tedy
typicky od základní školy přes další stupně vzdělávacího systému, dnes je situace
odlišná. S proměnami společnosti totiž přichází i jiné požadavky na vzdělanost každého
z nás a potažmo společnosti jako celku. Současná společnost je totiž společností
poměrně rychlých a velkých změn (technologických, ekonomických, společenských
a environmentálních).

V kontextu

dynamického

vývoje

společnosti

se

rozvoj

či kultivace vědění stává klíčovým aspektem, který je deklarován například
v Lisabonské strategii a mnoha následných mezinárodních i národních politických
dokumentech jako nástroj růstu konkurenceschopnosti, ekonomického růstu, udržení
sociální koheze či podpory environmentální, ekologické a jiné osvěty. [MŠMT 2007]
I současná vzdělávací politika v České republice tedy vychází ze stejného
„přesvědčení, že člověk se musí vzdělávat po celý život a že by měl mít zájem na svém
vzdělávání, učení i vědění, které mu umožňuje dokonalejší a bohatší interakci se světem.
Za důležitý prvopočátek tohoto procesu je považováno předškolní vzdělávání a jako
takové dnes nachází významnou podporu státu.“ [MŠMT 2017: 6] Předškolní
vzdělávání tedy představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání v České republice,
přičemž jeho koncepce je založena na stejných zásadách a principech jako ostatní
úrovně vzdělávání. Předškolní vzdělávání se v tuzemsku organizuje pro děti ve věku
nejdříve od dvou, ale zpravidla od tří do šesti let.
První roky života dítěte značně předurčují rozvoj psychických a fyzických
předpokladů a také jeho sociálních postojů, a proto má předškolní vzdělávání na
formování osobnosti jedince značný vliv. „Stává se tak místem, kde děti získávají
především sociální zkušenosti, základní poznatky o životě kolem sebe a první podněty
pro pokračující vzdělávání a celoživotní učení.“ [MŠMT 2001: 45] Navíc výsledky
empirických výzkumů dokazují, že včasné intervence například právě v podobě
kvalifikované výchovy a vzdělávání dětí od velmi raného věku mají značný potenciál
redukovat některá znevýhodnění, která si děti přinášejí z rodiny, čímž v důsledku
dochází ke zvyšování jejich vzdělanostních šancí v pozdějším životě. [Hašková,
Saxonberg, Mudrák 2012]
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Vstup do školního prostředí znamená pro člověka první blízké setkání
s veřejnými institucemi a potažmo státem obecně, přičemž právě mateřské školy
zpravidla představují první vzdělávací instituci, s níž přicházíme během života do styku.
Pro děti je obvykle mateřská škola, přímo po rodině, druhé (avšak první formalizované)
socializační prostředí, do kterého přicházejí. Pro rodiče je mateřská škola zase většinou
první vzdělávací institucí, s níž během života svých dětí vstupují do vztahu. Ačkoli za
výchovu a vzdělávání dětí odpovídají zejména rodiče, kteří jsou zároveň jejich prvními
učiteli, tak institucionální předškolní vzdělávání jejich působení doplňuje, podporuje či
obohacuje. Spolupráce rodičů dětí, respektive rodiny a mateřské školy je v tomto
kontextu velmi významná. Komplex vztahů školy a rodiny tak představuje jeden
z velmi důležitých činitelů pro fungování školní edukace.
Moje práce se zaměřuje na roli a vztah stěžejních aktérů (rodičů dětí
a ředitelek/učitelek) na úrovni předškolního vzdělávání. Tématu vztahů a spolupráce
mezi rodiči dětí (rodinami) a školami (zejména mateřskými) se však v českém prostředí
tolik pozornosti nevěnuje. [Rabušicová a kol. 2004] Navíc většina prací tohoto zaměření
využívá sociologický nebo pedagogický přístup k tématu, zatímco v této práci je spíše
využita veřejněpolitická perspektiva. Zkoumané téma je navíc velmi aktuální, jelikož
v poslední době dochází k četným diskuzím o formě či organizaci předškolního
vzdělávání a zároveň i k určitým legislativním změnám v jeho nastavení.
Výběr tématu práce byl motivován mým trvalým zájmem o vzdělávací politiku
provázejícím mě po téměř celou dobu studia. Na počátku tohoto zájmu stál
doc. Jaroslav Kalous, skvělý pedagog a milý přítel, který (nejenom) mě motivoval
k tomu se vzdělávací politikou zabývat a jemuž patří moje velké díky. Ke konkrétnímu
zaměření práce mě inspiroval můj zahraniční studijní pobyt ve Finsku, během něhož
jsem měla možnost docházet do mateřských škol a účastnit se jejich programu. Tento
zážitek byl natolik silný, že jsem začala uvažovat o dráze učitelky (ve finské mateřské
škole).
Tato diplomová práce respektuje tradiční strukturu akademického textu. První
dvě kapitoly podrobněji popisují výzkumný problém a vytyčují výzkumné cíle a otázky.
Třetí kapitola stručně představuje věcná východiska, tedy detailnější popis současného
systému

předškolního

vzdělávání

a

jeho

nastavení

pomocí

relevantních

veřejněpolitických dokumentů či statistik, a vývoj tématu. Čtvrtá kapitola se zaměřuje
na teoretická východiska, mezi něž patří teorie akontability a koncept tichého
partnerství. Metodologie práce a zdroje dat jsou představeny v páté kapitole.
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S primárním využitím dat z rozhovorů s ředitelkami/učitelkami mateřských škol
(ředitelské šetření) a sekundárním využitím dat z rozhovorů s rodiči/matkami dětí
(rodičovské šetření) postupuji ke stěžejní části textu, kterou představuje samotná
analýza. Výzkumná zjištění jsou tudíž předmětem šesté kapitoly, přičemž její
podkapitoly částečně odráží vymezené výzkumné cíle. První podkapitola je záměrně
předsazena, jelikož se zakládá na studiu veřejněpolitických dokumentů a nevychází tedy
z vlastních primárních dat. Závěrečná, sedmá, kapitola práce se věnuje diskuzi
výzkumných zjištění a zahrnuje i navrhovaná opatření.
„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“
– Robert Fulghum
– Jaroslav Kalous
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„VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec
být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané
vysoká škola, ale na pískovišti v nedělní škole. Tohle jsem se tam naučil:
O všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli
a tancuj a hraj si a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními
pohromadě.
Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastovém kelímku – kořínky míří dolů
a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví.
Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku – všichni umřou. My
také.
A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil – největší
slovo ze všech – DÍVEJ SE.“
– Robert Fulghum
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1. Vymezení výzkumného problému
Rodina a škola představují dvě významné sociální instituce, které hrají v životě
dítěte zásadní roli. Z tohoto hlediska je spolupráce v oblasti výchovy a vzdělání mezi
oběma institucemi velmi důležitá a žádoucí. Nicméně vztahy mezi rodinou a školou
nezůstávají konstantní a nejsou chápany ve stále stejné perspektivě. Dlouhou dobu bylo
na spolupráci školy a rodiny nazíráno spíše jako na jednosměrný přenos informací,
k němuž docházelo zejména v případě problémů s dítětem. Avšak postupně se k této
spolupráci začalo přistupovat systematičtěji a intenzivněji. Zároveň v mnoha zemích
nastaly legislativní změny, které například rozšířily práva rodičů a ti se tak mohli začít
zapojovat do spolurozhodování o školním dění nad rámec běžných konzultací
o výsledcích dítěte. Podobně nastala i změna v nahlížení na role všech účastníků.
V současné době jsou tedy vztahy mezi rodinou a školou nazírány zejména jako součást
rodičovských práv a vztahovány k principům občanské společnosti, a proto se klíčovým
pojmem namísto samotného rodičovského zapojování stává právě termín partnerství.
[Rabušicová, Pol 1996; Rabušicová a kol. 2004; Šeďová 2009] „To je definováno jako
sdílení moci a odpovědnosti mezi rodinou a školou, sdílení společných cílů, zodpovědný
dialog zahrnující vzájemné naslouchání a vůli ke kompromisům a závazek ke
společnému jednání.“ [Bastiani 1993 in Šeďová 2009: 29]
Předmětem mojí diplomové práce je vztah rodičů a vzdělávací instituce, a to
konkrétně mateřské školy. Mateřská škola představuje pro rodiče zpravidla první
vzdělávací instituci, s níž se během života svého dítěte setkávají. Zároveň pro děti
většinou představuje tato instituce, přímo po rodině, další (avšak první formalizované)
socializační prostředí, do kterého přicházejí. Předškolní vzdělávání má svoji
nezastupitelnou roli a v posledních letech získává větší pozornosti i z hlediska
výzkumných šetření, respektive pozornost se přesouvá vedle školního také
k předškolnímu vzdělávání (viz např. chystané monotematické číslo časopisu Orbis
Scholae). Ve většině odborných prací ovšem nalezneme využití především
pedagogického či sociologického přístupu k tématu [např. Rabušicová a kol. 2004;
Šeďová 2009; Štech a Viktorová 2010], veřejněpolitický pohled však téměř chybí.
Hlavním cílem mé diplomové práce je prozkoumat a popsat vztahy mezi
mateřskou školou a rodinou v současné žité realitě těchto škol. Na vztah mezi
mateřskou školou (ředitelkami/učitelkami) a rodinou (rodiči dětí) se v práci ovšem
dívám z různých perspektiv. Mým záměrem je jednak popsat, jak je tento vztah
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zachycen ve veřejněpolitických dokumentech, případně jak je popsán v odborné
literatuře, ale i to, jak jej vykonávají samotní aktéři. Současně se snažím pochopit, jak je
tento vztah vnímán ředitelkami/učitelkami mateřských škol a do jisté míry i samotnými
rodiči dětí. Tato kombinace různých úhlů pohledu přináší plastičtější popis situace,
který zahrnuje jak hodnotovou perspektivu (jak by takový vztah vypadat měl), tak
i popis a vysvětlení toho, jak ve skutečnosti vypadá v konání a prožívání daných aktérů.
Dílčím záměrem této práce je odpovědět na otázku, zda či do jaké míry odpovídá
současná realita českého předškolního vzdělávání konceptu partnerství nebo
akontability. Tou se „rozumí druh sociálního vztahu mezi dvěma aktéry, ve kterém se
jeden aktér (jednotlivec či instituce) zodpovídá za své jednání jinému aktérovi, který má
právo toto jednání posuzovat, žádat jeho napravení a případně sankcionovat“ [Veselý
2012: 760].
Zkoumané téma je velmi aktuální, v současné době dochází k četným diskuzím
o formě či obsahu předškolního vzdělávání a zároveň i k určitým legislativním změnám
v jeho nastavení (např. povinný poslední rok mateřské školy, právo dětí na předškolní
vzdělávání). Moje práce cíleně nezkoumá a nehodnotí obsah, formu či dopady
předškolního vzdělávání, které bývají častým námětem právě v pedagogickém
a sociologickém výzkumu, ale v tomto textu je naopak spíše využita veřejněpolitická
perspektiva. Moje práce se obecně zaměřuje na roli a vztah stěžejních aktérů (rodičů
a ředitelek/učitelek) na této úrovni vzdělávání. Kromě konceptu partnerství se dále
věnuji akontabilitě ředitelek/učitelek mateřských škol, tedy detailnějšímu pohledu na
jejich postavení v celém systému a jejich vztahu k dalším aktérům (zejména rodičům
a dětem). Komplex vztahů školy a rodiny představuje totiž jeden z velmi důležitých
činitelů pro fungování školní edukace.
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2. Cíle práce a výzkumné otázky
Obecným cílem diplomové práce je popsat vztahy mezi mateřskou školou
a rodinou. Na základě dat z kvalitativního výzkumného šetření prozkoumávám
a následně popisuji interakci mezi mateřskou školou a rodinou a jejich vzájemnou
reflexi. Na základě veřejněpolitických dokumentů či případně odborné literatury
popisuji formální definici tohoto vztahu.
Vztah mezi mateřskou školou (ředitelkami/učitelkami) a rodinou (rodiči dětí)
v práci zkoumám z různých perspektiv. Zaprvé, mým záměrem je popsat, jak je tento
vztah definován ve veřejněpolitických dokumentech, případně jak je popsán v odborné
literatuře. Zadruhé, mým úmyslem je také vykreslit, jak jej vykonávají samotní aktéři,
tedy ředitelky/učitelky mateřských škol a rodiče dětí. Dále se snažím pochopit, jak je
jimi tento vztah vnímán. Jak jsem již uvedla, tato kombinace různých úhlů pohledu
přináší plastičtější popis situace, který obsahuje jak hodnotovou rovinu (jak by takový
vztah vypadat měl), tak i žitou rovinu (jak takový vztah ve skutečnosti vypadá).
Pro zpracování diplomové práce si vytyčuji celkem čtyři výzkumné cíle a k nim
korespondující sadu výzkumných otázek, které reflektují dílčí roviny daných cílů. Tyto
cíle by měly vést k právě uvedenému obecnému záměru práce. Prvním cílem je popsání
formálního nastavení vztahu dvou klíčových aktérů v systému předškolního vzdělávání
v České republice. Druhým cílem je popsání reálných interakcí mezi mateřskou školou
a rodiči dětí. Třetím cílem je pochopení vzájemné reflexe mezi mateřskou školou
a rodinou,

respektive

porozumění

tomu,

jak

obě

strany

(zejména

však

ředitelky/učitelky) tyto vztahy vnímají. Čtvrtým cílem je zachycení akontability ve
vztazích mezi ředitelkami/učitelkami mateřských škol a rodiči dětí.
A) Formální vztah mezi mateřskou školou a rodinou
1. Popsat legislativní zachycení vztahu mezi mateřskou školou a rodinou
1.1 Jak je zachycen vztah mateřské školy a rodiny ve veřejněpolitických
dokumentech (školský zákon, vyhláška o předškolním vzdělávání, rámcový
vzdělávací program pro předškolní vzdělávání)?
1.2 Jaká role (práva a povinnosti) je připisována rodině vzhledem k mateřské
škole z hlediska těchto VPD?
1.3 Jaká role (práva a povinnosti) je připisována mateřské škole vůči rodině
z hlediska těchto VPD?
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B) Interakce mezi mateřskou školou a rodinou
2. Popsat interakce mezi mateřskou školou (ředitelkami/učitelkami) a rodinou (rodiči
dětí)
2.1 Jakými způsoby/prostředky probíhá interakce mezi mateřskou školou
a rodiči dětí?
2.2 Jak probíhá komunikace mezi mateřskou školou a rodiči dětí (forma,
frekvence, podoba, směr)?
2.3 Jaké informační kanály využívá mateřská škola pro informování rodičů dětí
(forma, frekvence, podoba)?
2.4 V jakých oblastech mateřská škola spolupracuje s rodiči dětí?
C) Vzájemná reflexe očima aktérů (ředitelek/učitelek)
3. Pochopit vzájemnou reflexi mezi mateřskou školou (ředitelkami/učitelkami)
a rodinou (rodiči dětí)
3.1 Jak je vnímán vztah mezi mateřskou školou a rodinou samotnými
ředitelkami/učitelkami?
3.2 Jak vnímají ředitelky/učitelky nastavení tohoto vztahu?
3.3 Cítí se ředitelky/učitelky mateřských škol akontabilní vůči rodičům dětí?
3.4 Jak jsou ředitelkami/učitelkami vnímány různé formy interakcí?
3.5 Odpovídá vztah mezi mateřskou školou a rodiči dětí modelu partnerství?
3.6 Lze na případě mateřských škol pozorovat také existenci tichého partnerství
mezi školou a rodinou (jak jej popsala Šeďová 2009 v prostředí základní školy)?
D) Akontabilita ředitelek/učitelek
4. Zachytit akontabilitu ve vztazích ředitelek/učitelek mateřských škol a rodičů dětí
4.1 Komu se ředitelky/učitelky mateřských škol formálně zodpovídají za výkon
a výsledky své práce?
4.2 Ke komu ředitelky/učitelky mateřských škol nejvíce odpovědnosti za výkon
a výsledky své práce samy pociťují?
4.3 Existují rozdíly mezi formální a pociťovanou odpovědností ředitelek/učitelek
mateřských škol?
4.4 Za co jsou ředitelky/učitelky mateřských škol hodnoceny rodiči dětí (vstupy,
výstupy, procesy, efekty)?
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3. Věcná východiska a desk research
V této kapitole jednak stručně vymezuji věcná východiska, tedy popisuji
současný systém předškolního vzdělávání v České republice zejména pomocí
relevantních veřejněpolitických dokumentů, databází či statistik, ale i dále uvádím
čtenáře do problematiky a seznamuji ho s vývojem tématu.

3.1 Současný systém předškolního vzdělávání v ČR

3.1.1 Veřejněpolitické dokumenty
Mezi nejvýznamnější veřejněpolitické (legislativní a strategické) dokumenty
související s předškolním vzděláváním a vztahující se ke zkoumané problematice patří:
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 Zákon č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
v platném znění;
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších
předpisů (a příslušné prováděcí předpisy);
 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů;
 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných; v platném znění;
 Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů;
 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů;
 Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních
a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů;
 Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé
výchovné, přímé speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti
pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů;
 Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve
znění pozdějších předpisů;
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 Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších
předpisů;
 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha;
 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (včetně
Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České
republiky na období 2015–2020);
 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Školský zákon představuje výchozí legislativní dokument, který (mimo jiné)
upravuje předškolní vzdělávání uskutečňované ve školách nebo školských zařízeních,
stanovuje jeho podmínky či vymezuje práva a povinnosti příslušných aktérů. Podle § 33
tohoto zákona: „Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního
věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení
základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.
Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.
Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem
do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními
vzdělávacími potřebami.“
Z hlediska postavení předškolního vzdělávání v systému vzdělávání a jeho
organizaci je nezbytné uvést následující. Školským zákonem se předškolní vzdělávání
stává legitimní součástí tuzemského systému vzdělávání, představuje totiž počáteční
stupeň veřejného vzdělávání, jenž je organizované a řízené požadavky a pokyny
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). [MŠMT 2017: 6] „Předškolní
vzdělávání je institucionálně zajišťováno mateřskými školami (včetně mateřských škol
zřízených podle § 16 odst. 9), lesními mateřskými školami2. Pro děti s odkladem školní
docházky může být realizováno v přípravných třídách základních škol. Mateřská škola
je legislativně zakotvena v rámci vzdělávací soustavy jako druh školy. V procesu
vzdělávání i v jeho organizaci se proto řídí obdobnými pravidly jako školy ostatní.“
[MŠMT 2017: 6] Školský zákon (v § 2 odst. 3) rovněž vymezuje, že poskytování
2

Postavení lesních mateřských škol ve školském systému (v kontextu s dále popsanými změnami) prošlo
rovněž úpravou, s účinností od 1. září 2016 jsou lesní mateřské školy mateřskými školami podle
školského zákona (viz § 34 odst. 9).
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vzdělávání dle tohoto zákona je veřejnou službou, což tudíž platí i pro předškolní
vzdělávání. Poskytování předškolního vzdělávání jakožto veřejné služby dále udává
a potvrzuje i Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV).
Na tomto místě bych ráda upozornila na zásadní změny, které v oblasti
předškolního vzdělávání v současné době probíhají. Nesnažím se ovšem o uvedení
jejich taxativního výčtu a velmi podrobný popis, ale spíše o zachycení zásadních změn,
které mají v menší či větší míře dopad na moji zkoumanou problematiku či s ní nějakým
způsobem souvisí. Jedná se zejména o změny související s novelou školského zákona
(zákon č. 178/2016 Sb.) a vyhlášky o předškolním vzdělávání (vyhláška č. 280/2016
Sb.), jež zavádí několik změn, a vzhledem k postupné účinnosti zákona jsou tyto změny
časově diverzifikovány.3 Pokusím se stručně shrnout ty nejvýznamnější z nich a zároveň
tak poukázat na aktuálnost tématu. Souhrnně řečeno se jedná o změny týkající se
nárokovosti mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole (MŠ) a s tím
související určení spádovosti školy, a dále o zavedení povinného předškolního
vzdělávání. Zaprvé, podle školského zákona se s účinností od 1. září 2016 předškolní
vzdělávání organizuje „pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro
děti od dvou let“ (§ 34 odst. 1). Tato věta se ovšem s účinností od 1. září 2020 mění na
následující znění: „předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od dvou do
zpravidla šesti let“. Zadruhé, s účinností od 1. ledna 2017 se stanovuje dětem, které
dosáhnout pátého roku věku do měsíce září, nastoupit od počátku následující školního
roku do povinného předškolního vzdělávání a to s trváním do zahájení povinné školní
docházky. Povinné předškolní vzdělávání je kromě vzdělávání v MŠ také možné plnit
těmito dalšími způsoby: individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě základní
školy nebo v zahraniční škole (§ 34a). V kontextu tohoto opatření se také zavádí, že
konání zápisu do předškolního vzdělávání (§ 34 odst. 2) se odehrává ve vymezeném
časovém období (první dva týdny v květnu). Zatřetí, školský zákon dále stanovuje
přednostní přijímání dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně
čtvrtého roku věku (účinnost od 1. září 2017), nejméně třetího roku věku (účinnost od
1. září 2018), nejméně druhého roku věku (účinnost od 1. září 2020). Toto se týká dětí
ze spádového obvodu jednotlivé MŠ (obecní MŠ aneb zřizovatelem je obec či svazek
obcí), přičemž místně příslušný obecní úřad má povinnost poskytnout MŠ před
termínem zápisu seznam dětí, které mají být přednostně přijaté ke vzdělávání v dané
3

MŠMT připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou
školského zákona (viz https://goo.gl/HSIVe4).
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MŠ. Děti, které půjdou do takové MŠ ve školním roce 2017/2018, tak již budou
dopředu vědět, jaká MŠ je pro ně spádová, přičemž je k tomu účelu tedy oficiálně
stanovena komunikace mezi spádovou MŠ a obcí. [ČOSIV 2016: online]
Termín mateřská škola v tomto textu používám pro instituce předškolního
vzdělávání provozované na základě ustanovení školského zákona a registrované
v Rejstříku škol a školských zařízení (školský rejstřík). 4 Mateřské školy lze dále
kategorizovat podle zřizovatele na veřejné, soukromé a církevní. Veřejné MŠ jsou
takové, jejichž zřizovatelem je MŠMT (zřizovány jménem státu), kraj, obec nebo
svazek obcí. Uvedené MŠ mají právní formu příspěvkové organizace nebo školské
právnické osoby. U soukromých MŠ je zřizovatelem právnická nebo fyzická osoba a dle
právní formy se jedná o školské právnické osoby nebo jiné typy právnické osoby.
Obdobně to platí u církevních MŠ, ale za jejich zřizovatele se považuje církev nebo
náboženská společnost. Přehled a konkrétní počty MŠ podle kritéria zřizovatele
v posledních pěti školních letech uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 1: Mateřské školy ve školním roce 2012/2013 až 2016/2017 – podle
zřizovatele
2012/2013

2013/2014

2014/2015

5011

5085

5158

5209

5209

4778

4794

4812

4828

4820

MŠMT

8

7

7

7

7

Obec

4693

4707

4723

4737

4730

Kraj

77

80

82

84

83

Celkem

v tom

v tom

Veřejný sektor

2015/2016 2016/2017

Jiný
resort
Privátní sektor

0

0

0

0

0

194

249

300

333

340

Církev

39

42

46

48

49

Zdroj: Vlastní zpracování dle statistik MŠMT [2016]

Provoz MŠ se řídí ustanoveními školského zákona, vyhlášky o předškolním
vzdělávání a dalšími souvisejícími právními předpisy, jejichž opatření se ve většině
aspektů nerozdílně či obdobně vztahují na veřejné, soukromé i církevní MŠ. „To se týká
4

De facto v mém pojetí termín „mateřská škola“ splývá s termínem veřejné MŠ, jelikož se jedná o MŠ
zřizovanou státem, obcí, krajem či svazkem obcí, přičemž se na ni vztahuje školský zákon a s ním
související předpisy a jejím základním rysem je zápis do školského rejstříku, s nímž se pojí nárok na
finanční prostředky. Můj vzorek tedy zahrnuje pouze tyto MŠ (viz kapitola 5).
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povinnosti poskytovat vzdělávání na základě školního vzdělávacího programu (ŠVP)
vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP
PV), podmínek hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví včetně požadavků na prostory,
v nichž je vzdělávání poskytováno, zajištění stravy, pravidel kontroly kvality externími
kontrolními orgány, kvalifikačních požadavků na učitele a ředitele, minimálního
a maximálního počtu dětí ve třídě, minimálního počtu pedagogického personálu na
třídu, pravidel pro přerušení a omezení provozní doby a dále denní délky provozní doby
a věkového rozpětí přijímaných dětí.“ [Paloncyová 2014: 16–17] Zákonná opatření se
naopak především liší v otázce financování. Navíc vzdělávání poskytované v MŠ je
podle školského zákona možné poskytovat za úplatu. Pouze u výše uvedeného
povinného předškolního vzdělávání poskytovaného ve veřejné MŠ platí, že je toto
poskytování bezúplatné (§ 123). Podrobnější nastavení podmínek úplaty za předškolní
vzdělávání ve veřejných MŠ, ale i detailnější vymezení podmínek provozu MŠ či jejich
organizaci udává vyhláška o předškolním vzdělávání. Samotný systém financování
regionálního školství také prodělává značné změny, jelikož přijatou novelou školského
zákona (zákon č. 101/2017 Sb.) dochází s účinností od 1. září 2018 a dále ke změnám
financování, které se v kontextu mého tématu dotýkají zejména veřejných MŠ.
Jednoduše řečeno, původní systém financování podle počtu dětí (normativní způsob)
nahradí systém, který bude garantovat financování skutečného rozsahu vzdělávání.
Kromě výše uvedených změn se předškolního vzdělávání dotknou ještě
například následující novinky. Vyhláška o předškolním zdělávání předepisuje, že třída
MŠ (MŠ se totiž organizačně člení na třídy) se naplňuje do počtu 24 dětí (§ 2 odst. 2).
Školský zákon tak v § 23odst. 3 sice udává, že nejvyšší (a nejnižší) počet dětí stanovuje
prováděcí právní předpis, tedy uvedená vyhláška, ale zároveň v následujících dvou
odstavcích deklaruje možnost povolení výjimky ze strany zřizovatele. U zvýšení počtu
dětí ve třídě se tudíž jedná o výjimku zahrnující početně až čtyři děti, čímž maximální
počet dětí ve třídě může být 28 dětí. Od 1. září 2016 se nejvyšší povolený počet dětí ve
třídě může snížit o jedno až pět dětí, a to v závislosti na přítomnosti dětí s přiznanými
podpůrnými opatřeními (viz § 16–20 školského zákona, případně vyhláška č. 27/2016
Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 5). Tato

5

Uvedená legislativa se týká tzv. inkluzivního vzdělávání (inkluze). Jedná se o koncept, jehož cílem je
zajištění rovného a spravedlivého přístupu ke vzdělávání pro všechny děti bez výjimky. [Hájková,
Strnadová 2010]
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problematika snižování nejvyššího počtu dětí ve třídě je upravena v § 2 vyhlášky
o předškolním vzdělávání.
Tabulka č. 2 uvádí počty dětí v jednotlivých MŠ dle zřizovatele za posledních
pět školních let a tabulka č. 3 ukazuje vývoj poměrových ukazatelů v těchto letech.
Tabulka č. 2: Počty dětí v mateřských školách ve školním roce 2012/2013 až
2016/2017 – podle zřizovatele
2012/2013

2013/2014

2014/2015

354340

363568

367603

367361

362653

345746

353255

355758

354263

349411

MŠMT

144

133

148

141

149

Obec

343016

350482

352979

351465

346605

Kraj

2586

2640

2631

2657

2657

Celkem

v tom

v tom

Veřejný sektor

2015/2016 2016/2017

Jiný
resort
Privátní sektor

0

0

0

0

0

6967

8580

10001

11197

11256

Církev

1627

1733

1844

1901

1986

Zdroj: Vlastní zpracování dle statistik MŠMT [2016]

Tabulka č. 3: Poměrové ukazatele ve školním roce 2012/2013 až 2016/2017
Průměrný počet dětí
na školu
Průměrný počet dětí
na třídu
Průměrný počet tříd
na školu

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

70,7

71,6

71,4

70,5

69,6

23,7

23,6

23,4

23,2

22,9

3,0

3,0

3,1

3,0

3,0

12,8

12,7

12,6

12,4

-

1,9

1,9

1,9

1,9

-

Průměrný počet dětí
na učitele (přepočtený
počet)
Průměrný přepočtený
počet učitelů na třídu

Zdroj: Vlastní zpracování dle statistik MŠMT [2016] a Vývojové ročenky školství 2005/06–2015/16
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Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Zákon o pedagogických pracovnících stanovuje předpoklady pro výkon profese
pedagogických pracovníků, ale zaměřuje se třeba i na jejich další vzdělávání. Mezi
pedagogické

pracovníky

nespadají

podle

uvedeného

zákona

pouze

učitelé

(pedagogové), ale například i asistenti učitele, (školní) psychologové, vychovatelé či
speciální pedagogové. Dle § 2 odst. 1 příslušného zákona je pedagogickým
pracovníkem „ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou
speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým
působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě
zvláštního právního předpisu; je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává
činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě
vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu.“
Obecné předpoklady pro výkon pedagogického pracovníka jsou definovány
v § 3 daného zákona následovně: způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace
pro pedagogickou činnost, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost a znalost českého
jazyka. Pro výkon činnosti ředitele školy, respektive ředitele MŠ ovšem platí
i § 5 tohoto zákona, podle nějž „ředitelem školy může být fyzická osoba, která splňuje
předpoklady podle § 3 a získala praxi spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti
nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření,
nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce tři roky pro ředitele
MŠ.“ Kvalifikaci učitele MŠ upravuje následující paragraf tohoto zákona (§ 6).
Pedagogičtí pracovníci vykonávají přímou pedagogickou činnost a práci související
s přímou pedagogickou činností (§ 22–23), přičemž konkrétní rozsah přímé
pedagogické činnosti je stanoven v Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu
přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogickopsychologické činnosti pedagogických pracovníků. Z hlediska MŠ je tedy potřeba uvést
následující informace. Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti pro učitele MŠ
je stanoven na 31 hodin, pro ředitele MŠ se liší na základě počtu tříd.6 Konkrétně je tedy
týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti podle uvedené proměnné vymezen

6

Z tohoto hlediska v práci obecně využívám označení „ředitel/učitel“ nebo spíše „ředitelka/učitelka“.
Navíc vzhledem k mému vzorku, který sestává z ředitelek MŠ, tak kvůli jejich přímé pedagogické
činnosti a ve všech případech i poměrně bohaté předcházející učitelské dráze rovněž využívám tento
termín. Vzhledem k vymezení termínů bych na tomto místě ještě dodala, že kvůli zjednodušení v textu
používám termín „rodina“ pro „zákonné zástupce dětí“ (případné i včetně dětí samotných).
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následovně: 20 hodin (1 až 2 třídy), 15 hodin (3 až 4 třídy), 12 hodin (5 až 6 tříd),
9 hodin (7 až 10 tříd) nebo 6 hodin (11 a více tříd).
Národní program rozvoje vzdělávání v ČR: Bílá kniha
Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, jinak též nazývaný Bílá kniha,
představuje dokument, který vypracovalo MŠMT v roce 2001. Bílá kniha ovšem začala
vznikat už v roce 1999, přičemž dle slov jejich autorů se jedná o „systémový projekt
formulující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají
být směrodatné pro rozvoj vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu. Má se stát
závazným základem, z něhož budou vycházet konkrétní realizační plány rezortu,
s přesahem do širší sféry vzdělávání, jak je předpokládají zákony o školství a vládní
strategické plánování sociálně ekonomického rozvoje.“ [MŠMT 2001: 7] Autoři
současně dodávají, že „zároveň je však česká Bílá kniha otevřeným dokumentem, který
by měl být v pravidelných intervalech kriticky zkoumán a v souladu se změnami
společenské situace revidován a obnovován“ [MŠMT 2001: 7].
Bílá kniha tak na téměř sto stranách zpracovává východiska, předpoklady
rozvoje a změny či cíle české vzdělávací soustavy, přičemž zahrnuje předškolní,
základní, střední, terciární úroveň i vzdělávání dospělých. V kontextu předškolního
vzdělávání se Bílá kniha vyjadřuje a dává doporučení jednak k jeho cílům
a obsahu, jeho kvalitě, vnitřní proměně MŠ a pedagogickým pracovníkům. Jedním
z hlavních bodů, kterému se Bílá kniha v části určené předškolnímu vzdělávání věnuje,
je záměr na zajištění zákonného nároku na tuto službu. Další významnou změnou je
zvýšení povinné kvalifikace pedagogů na minimálně bakalářskou úroveň. V neposlední
řadě bych také uvedla požadavek pro obce na zavedení povinnosti zajistit dětem
v posledním ročníku MŠ volné místo.
Nicméně vzhledem k tomu, že cíle vytyčené v Bílé knize nebyly systematicky
naplňovány a vzhledem k dynamickému vývoji společnosti v rychle se měnícím světě,
bylo nezbytné připravit nový dokument srovnatelného významu, rozsahu a záběru.
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jako Strategie
2020) je nejvýznamnějším dokumentem současné české vzdělávací politiky. Jak již bylo
uvedeno, tento dokument vznikl na základě potřeby revize Bílé knihy, jejíž cíle nebyly
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systematicky plněny, ale zároveň tato strategie vznikla z potřeby reagovat na rychle se
měnící svět, v němž děti, žáci a studenti vyrůstají.
Autoři Strategie 2020 deklarují poměrně vysokou úroveň obecnosti tohoto
dokumentu, přičemž popsané hlavní záměry mají být detailněji rozpracovány
v prováděcích dokumentech. Strategie je tudíž „koncipována jako obecný základ pro
tvorbu vzdělávací politiky v ČR v následujících letech, který má být sdílen jejími
klíčovými aktéry“ [MŠMT 2014: 5]. Jakožto hlavní průřezové priority jsou stanoveny:
snižování nerovností ve vzdělávání, podporování kvalitní výuky a učitele jako jejího
klíčového předpokladu, odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému. [MŠMT
2014: 12] I přes uvedenou obecnost dokumentu, lze zdůraznit prvky dotýkající se
předškolního vzdělávání. Konkrétně se jedná o následující výčet opatření pro předškolní
vzdělávání:
 „zavést poslední rok předškolního vzdělávání jako povinný,


včasnou diagnostikou potíží dítěte v průběhu předškolního období eliminovat
odklady školní docházky (na bázi spolupráce mezi rodiči, předškolními
pedagogy a poradenskými institucemi, zdravotníky a orgány sociálněprávní
ochrany dětí, případně poskytovateli služeb sociální prevence),



systematickým posilováním sítě mateřských škol a jejich kapacit vytvářet
podmínky pro to, aby každé dítě, jehož zákonní zástupci o to požádají, mohlo
být přijato do předškolního vzdělávání,



posilovat výchovnou a vzdělávací funkci předškolní nerodičovské péče
o děti; alternativní formy péče o děti ve věku do zahájení povinné školní
docházky, které nemají silné výchovné a vzdělávací poslání (např. dětská
skupina), podporovat jen jako dočasnou alternativu do doby dostatečného
navýšení kapacit mateřských škol, popř. jiných vzdělávacích institucí,



posilovat spolupráci mezi rodinou a školním prostředím,



cíleně zvyšovat účast na předškolním vzdělávání dětí ze skupin a lokalit
ohrožených sociálním vyloučením,



zahájit diskuzi o obsahu vzdělávání učitelů mateřských škol a možném
požadavku na jejich vyšší kvalifikaci,



ve spolupráci s ostatními věcně příslušnými resorty navrhnout systémové
řešení v oblasti vzdělávání a péče o děti do 3 let.“ [MŠMT 2014: 15]
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Strategie 2020 (na základě Bílé knihy) také hovoří o povinném posledním roku
předškolního vzdělávání, s čímž souvisí i systematické navyšování kapacit MŠ.
Závěrem bych ráda připomněla, že jedním z uvedených cílů je právě posilování
spolupráce mezi rodinou a školním prostředím. Významnost rodičovského zapojování
do školního prostředí je ve Strategii 2020 podrobněji rozpracována i v sekci o zlepšení
komunikace mezi aktéry ve vzdělávání, která vyzdvihuje důležitost spolupráce mezi
jednotlivými účastníky, tedy i mezi rodinou a školou. [MŠMT 2014: 37–38]
Strategie 2020 rovněž hovoří o nástrojích vzdělávací politiky (regulativní,
ekonomické a informační), které lze použít pro dosažení stanovených cílů. Zároveň
podrobněji rozpracovává samotnou implementaci tohoto strategického dokumentu,
přičemž jako stěžejní se v tomto ohledu ukazuje Dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020 (dále jako
Dlouhodobý záměr ČR). Dlouhodobý záměr ČR je „významný nástroj formování
vzdělávací soustavy a je základem komunikace mezi centrem a kraji. Zakotvuje záměry,
cíle a kritéria vzdělávací politiky vycházející ze Strategie 2020, určuje rámec
dlouhodobých záměrů krajů a sjednocuje přístup státu a jednotlivých krajů zejména
v oblasti nastavení parametrů vzdělávací soustavy. Trendy a cíle stanovené na úrovni
ČR krajské úřady rozpracovávají pro specifické podmínky a potřeby svého kraje,
navrhují a zdůvodňují svá konkrétní řešení.“ [MŠMT 2015: 3] Například výše uvedené
opatření „posilovat spolupráci mezi školou a rodinou“ ze Strategie 2020 je jako opatření
Dlouhodobého záměru ČR popsáno následovně: „v rámci výzev Operačního programu
výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) rozvíjet formy spoluúčasti rodičů na činnosti
školy, zapojování do společných aktivit, možnost podílet se na plánování programu
mateřské školy“, a to s termínem od roku 2016, zdrojem financování majícím oporu ve
státním rozpočtu a OP VVV, v gesci MŠMT, zřizovatelů a MŠ. [MŠMT 2015: 13–14]
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) definuje
předškolní vzdělávání jako „vzdělávací proces realizovaný v mateřské škole a řízený
učitelem mateřské školy, během něhož si dítě osvojí základy klíčových kompetencí
a vzdělávací obsah stanovený pro etapu předškolního vzdělávání, v rozsahu, který
odpovídá jeho individuálním možnostem“ [MŠMT 2017: 49]. Vzdělávání přitom chápe
jako proces, jenž zahrnuje vzdělávací a výchovnou složku. [MŠMT 2017: 50]
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RVP PV představuje kurikulární dokument platný pro (veškeré) předškolní
vzdělávání, přičemž vymezuje zejména cíle předškolního vzdělávání, klíčové
kompetence (jmenovitě se jedná o kompetence k učení, kompetence k řešení problémů,
kompetence komunikativní, kompetence sociální a interpersonální, kompetence
činnostní a občanské), vzdělávací obsah a podmínky vzdělávání a v neposlední řadě
zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů. V souladu s ním totiž MŠ
vypracovávají a realizují své školní vzdělávací programy (ŠVP).

3.2 Vztahy rodiny a školy (vývoj tématu)
Tématům vztahů a spolupráce mezi rodiči dětí či žáků (rodinami) a školami se
v minulosti příliš pozornosti v českém prostředí nevěnovalo. [Rabušicová a kol. 2004]7
Nicméně považuji za důležité si zde alespoň stručně vymezit základní úhly pohledu na
to, co se o vztazích mezi oběma stranami ví a jak se tato znalost a s ní související pojetí
a témata vyvíjely, ať už na základě české či zahraniční literatury.
Jak již bylo uvedeno v úvodních částech práce, tak vztahy mezi školou a rodinou
byly tradičně vnímány spíše jako „jednosměrný přenos informací a poskytování rad
učitelů rodičům“ [Rabušicová a kol. 2004: 9]. K větším kontaktům mezi stranami
docházelo pouze v případě nějakých problémů s dítětem či žákem. Postupně (70. a 80.
léta) však rodiče začali být více vítáni a zapojováni do interakcí se školním prostředím,
přičemž později (90. léta) se díky legislativnímu vymezení práv rodičů umožnilo jejich
větší zapojování a spolurozhodování o školním dění. [Payne 1997; Rabušicová, Zounek
2001; Rabušicová 2004] Mezi důvody pro rozvoj spolupráce školy a rodiny patří
zejména následující: „důraz na demokratické uspořádání vztahů, na zodpovědnost
zúčastněných, na možnost výběru školy (…), na spolupráci jako zdroj pro zlepšování
vzdělávacích standardů“, ale i snaha o vytvoření jakési veřejné kontroly nad tím, co se
ve školním prostředí vlastně odehrává (skládání účtů se tedy neodehrává jenom v rovině
škola – stát, ale i škola – rodina, která využívá tyto služby). [Rabušicová a kol. 2004:
10] Pro rodiče představují hlavní důvody („výhody“) zapojování se například zvyšování
úspěšnosti dětí, povědomí o dění ve škole, vliv na danou školu či její podpora.
[Majerčíková 2015: 32–33]
7

Nicméně právě M. Rabušicová (a její „kolegové“ – M. Pol, K. Trnková, K. Šeďová, V. Čiháček) se
tématu spolupráce a vztahu školy a rodiny věnuje poměrně systematicky a intenzivně. (viz
https://www.muni.cz/lide/848-milada-rabusicova/publikace) V tomto kontextu bych v českém prostředí
ještě zmínila některé členy Pražské skupiny školní etnografie (S. Štech, I. Viktorová).
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V odborné literatuře se můžeme často setkat s typologií modelů vztahů mezi
rodinami (rodiči) a školami (učiteli), kterou nabízí B. Ravn [2003]. Jedná se
o následující čtyři modely: kompenzační, konsensuální, participační a model sdílené
odpovědnosti. Autorka uvedené modely diferencuje podle hlediska času a regionálních
rozdílů. Kompenzační model (60. a 70. léta) vychází z ideologie rovných příležitostí ve
vzdělávání. V tomto pojetí by škola měla vyrovnávat disproporce mezi jednotlivými
rodinami a zajistit tak dětem dostatečnou podporu v jejich rozvoji (kompenzovat
rodičovskou „nedostačivost“). „Rodiče byli v tomto kompenzačním modelu chápáni jako
spolupracovníci ve výchově a vzdělávání dětí, přičemž školy určovaly postupy,
prostřednictvím kterých mohou být vzdělávací výsledky dětí ve škole zlepšovány.“
[Rabušicová a kol. 2004: 12] Konsenzuální model (70. a 80. léta) se vyznačuje důrazem
na konsenzus s oficiálním vzdělávacím systémem, respektive na konsenzus rodiny se
školou a jejími záměry, čehož by mělo být dosaženo zejména dokonalým informováním
rodin o fungování školy. Stěžejním prvkem se tak stává komunikace či spíše
„komunikace“ jednosměrná – informování. Participační model (80. a 90. léta) chápe
rodiče jako „aktivní, autonomní a individuální lidské bytosti, které hrají ústřední roli
v procesu rozhodování a v jeho implementaci“ [Ravn 2003: 11]. V tomto pojetí se tedy
rodina má podílet na vzdělávacích záležitostech svých dětí, jelikož na rodiče je
nahlíženo jako na aktivní občany. V současné době je dle autorky diskutovaným
modelem, který je jakýmsi rozvinutím předchozího participačního přístupu, model
sdílené odpovědnosti. V rámci tohoto modelu se tedy ještě posouvá role rodičů, jejich
podíl na rozhodování v záležitostech školy. Důležitou roli hraje společná a sdílená
odpovědnost za rozhodnutí mezi rodiči a učiteli a jejich výsledky. Postupně se vyvíjející
náhledy na oblast vztahů školy a rodiny se také promítají do terminologie. Většina
autorů tak již dnes nehovoří o vztazích školy a rodiny, o rodičovském zapojování, ale
o partnerství mezi oběma stranami. [Rabušicová, Pol 1996]
Odborná literatura dále pojednává zejména o rolích rodičů, které směrem ke
škole zastávají. I v tomto ohledu lze v literatuře identifikovat tři, případně čtyři základní
varianty rolí, jmenovitě roli klientskou, partnerskou, občanskou (a roli rodiče jako
problému). [Rabušicová a kol. 2002; Rabušicová, Emmerová 2003; Rabušicová a kol.
2003a] Pro klientský model rodičovských rolí platí dvě možné perspektivy v pohledu na
rodiče. Zaprvé, učitelé jsou odborníky na poskytování žádaných služeb a nejlépe vědí,
jak získat a udržet svoje zákazníky (rodiče). Zadruhé, rodiče jsou odborníky na výchovu
dětí, a proto vědí, jaké služby požadovat. [Rabušicová, Emmerová 2003: 144–145]
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Rodiče jako občané, „tento vztah je obecně vymezován jako typický vztah mezi občany
a státní institucí, přičemž rodiče jako občané uplatňují svá práva a své odpovědnosti
vůči školám.“ [Rabušicová, Emmerová 2003: 147] Rodiče jako problém, tento přístup
odpovídá prvním fázím vývoje vztahu, jak byly výše popsány. Objevuje se zde přitom
kategorizace problémového rodiče jako „nezávislého“ (neudržuje kontakt se školou),
„špatného“ (nezajímá se o výsledky dítěte a školní prostředí jako takové) nebo
„snaživého“ (přehnaně se zajímajícího a snažícího). [Rabušicová a kol. 2003b: 111]
Poslední variantou jsou role partnerské, které jsou charakteristické rovnoprávným
vztahem obou stran a přiznáním významu obou partnerů pro rozvoj dítěte. Nicméně
panuje značná shoda na tom, že partnerský vztah mezi oběma stranami není pouze
teoretickým konceptem, ale i určitým ideálem či hodnotovým východiskem.
[Rabušicová a kol. 2004: 35]
Výše uvedené (teoretické) koncepty uvádějí a vysvětlují vývoj zkoumaného
tématu tak, jak je zachycen na základě různých empirických šetření. Výzkumná šetření
však v tomto ohledu docházejí opakovaně k závěrům, že spolupráce (potažmo vztahy)
mezi školou a rodinou je v českém prostředí nedostatečně silná či uspokojivá.
[Rabušicová, Pol 1996; Rabušicová a kol. 2004; Šeďová 2009] Tyto práce tedy
primárně zahrnují sociologický nebo pedagogický náhled, jak vyplynulo z výše
popsaného.8 V této práci se zaměřím na zkoumání vztahu rodiny a mateřské školy, která
například oproti škole základní bývá méně častým předmětem zájmu a zkoumání.
[Kolláriková, Pupala 2010] Zároveň se pokusím na danou problematiku dívat
i z odlišné, veřejněpolitické, perspektivy a zkoumat předškolní vzdělávání jakožto
veřejnou službu a vztahy jeho dvou klíčových aktérů optikou teorie akontability.
V neposlední řadě se pokusím přinést konkrétnější vysvětlení stojící za popsáním
a zhodnocením stavu vztahů v současném předškolním vzdělávání, na jejichž základě
tak bude možné doporučit nějaká opatření.

8

Tento stav dokládají i různé bakalářské a diplomové práce, které se podobnému tématu věnují, avšak
jsou zpravidla psány na pedagogické fakultě [např. Kráčmárová 2012; Kraserová 2012; Švestková 2012].
Z hlediska odlišného přístupu tak mohou být inspirativní například jiné práce zaměřené na předškolní
vzdělávání psané na naší katedře [např. Kaplanová 2016; Man 2015]
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4. Teoretická východiska
V diplomové práci používám a vycházím z následujících teoretických
východisek. Zaprvé, teorie akontability, přičemž akontabilita9 je poměrně široký pojem,
jenž může být chápan v celé řadě rozměrů. V tomto textu ovšem pracuji s teorií
akontability ve významu sociálního vztahu. Zadruhé, koncept tichého partnerství, který
byl popsán v empirické studii Kláry Šeďové zaměřené na vztahy mezi učitelkami
a rodiči žáků na prvním stupni základní školy [Šeďová 2009].

4.1 Teorie akontability
Teorie akontability se uplatňuje při zkoumání veřejných služeb, tedy služeb
poskytovaných,

organizovaných

nebo

regulovaných

orgánem

veřejné

správy

a sloužících k uspokojování potřeb občanů. Typicky se jedná právě o školství, dále
například zdravotnictví, kulturu, dopravu, bezpečnost, soudnictví a jiné služby. [Veselý
2012: 758] Poskytování předškolního vzdělávání je, jak již bylo uvedeno v předchozí
kapitole, veřejnou službou a je v tomto textu zkoumáno optikou teorie akontability,
kterou blíže popisuji v následujících odstavcích.
Akontabilita představuje velmi široký pojem, přičemž dle Veselého [2012] se
v literatuře můžeme nejčastěji setkat s jejími čtyřmi možnými významy. Zaprvé,
akontabilita jakožto „zastřešující a dále nikterak nespecifikovaný pojem, často
v normativním pojetí“ [Veselý 2012: 765–766]. Toto pojetí je nejširší možné a svoje
uplatnění nachází například ve strategických dokumentech vlád či jako synonymum pro
žádoucí politické cíle. [Bovens 2010: 946] Zadruhé, „pojem je někdy užíván v širokém
slova smyslu pro různé typy mechanismů (vnějších i vnitřních), prostřednictvím kterých
má být kontrolována a zajištěna kvalita veřejných institucí“ [Veselý 2012: 766]. Třetí
vymezení pojmu akontabilita je užíváno v užším významu než první dvě uvedená pojetí,
která trpí značnou mnohoznačností a obecností. Jedná se o „druh sociálního vztahu
dvou aktérů, ve kterém se jeden aktér (subjekt) zodpovídá jinému aktérovi“ [Veselý
2012: 766]. Začtvrté, akontabilitou se v tom nejužším smyslu rozumí „konkrétní způsob,
kterým se daný aktér zodpovídá“ [Veselý 2012: 766]. Pro účely této práce je

9

Vzhledem k obtížné přeložitelnosti anglického termínu „accountability“ jsem se rozhodla v práci
využívat pojmu „akontabilita“. [viz Veselý 2012: 764–766]
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nejvýznamnější třetí uvedený význam (akontabilita ve významu sociálního vztahu),
který následně podrobněji rozpracovávám.
Teorii akontability ve smyslu sociálního vztahu ve svých pracích nejvíce
rozvinul M. Bovens [2006, 2007, 2010]. Akontabilitu v tomto významu definuje jako
„vztah mezi aktérem a fórem, ve kterém aktér má povinnost vysvětlovat a zdůvodňovat
své jednání, přičemž fórum může klást otázky a posuzovat aktéra, který může čelit
důsledkům“ [Bovens 2006: 9, přeloženo autorkou10]. Následující schéma zachycuje
jednotlivé prvky obsažené v rámci systému vztahů akontability.
Schéma č. 1: Akontabilita

Zdroj: Bovens [2007: 454], přeloženo autorkou

Aktérem může být jednotlivec (úředník nebo jakýkoli státní zaměstnanec)
i organizace (instituce státní správy nebo samosprávy) a fórem téměř kdokoli (nadřízený
úředník, parlament, soud, novinář či třeba veřejnost). Zmíněná povinnost aktéra (jinak
označovaná jako tzv. skládání účtů) vůči fóru může být formální (např. zpracování
závěrečné hodnotící zprávy, zveřejnění výkazů) i neformální povahy (např. informační
setkání, tisková konference), přičemž samotné skládání účtů zpravidla obsahuje alespoň
tři prvky. [Bovens 2007: 450–451] „Za prvé, aktér musí informovat fórum o svém
jednání, zejména poskytnutím různých dat či vysvětlením, proč k nějaké události došlo
(např. v případě dopravního neštěstí). Za druhé, fórum může klást otázky ohledně
adekvátnosti poskytnutých informací a legitimnosti jednání aktéra. Za třetí, fórum může
10

V originálním znění: „a relationship between an actor and a forum, in which the actor has an
obligation to explain and to justify his or her conduct, the forum can pose questions and pass judgement,
and the actor may face consequences.“

26
aktéra posuzovat – např. (ne)schválením jeho zprávy, kritikou zvolené politiky anebo
veřejným odsouzením daného jednání.“ [Veselý 2012: 767] Posledním definičním
znakem akontability, který se pojí s uvedeným posuzováním, je možnost fóra uvalit na
aktéra sankce. Bovens v tomto kontextu namísto termínu „sankce“, jenž může být
zavádějící, raději používá vyjádření, že „aktér čelí důsledkům“. Důsledky (podobně
jako povinnosti) mohou být vysoce formalizované povahy (např. pokuty, disciplinární
řízení, ztráta pozice), ale mohou nabývat i neformální nebo až implicitní charakter
(např. odstoupení z funkce jakožto vyvození politické odpovědnosti, neformální
povinnost poskytnut informace, ztráta důvěry). V neposlední řadě platí, že k uvalení
sankcí na aktéra nedochází výlučně ze strany samotného fóra.11 [Bovens 2007: 452]
Haque [2000: 606] dále podobně rozlišuje čtyři způsoby uplatňované k zajištění
akontability ve vyspělých demokraciích. Mezi první dva způsoby patří externí-formální
(legislativní, exekutivní a soudní nástroje) a externí-neformální mechanismy (veřejná
slyšení, průzkumy veřejného mínění, mediální dohled). Další dva mechanismy
pojmenovává jako interní-formální (oficiální pravidla, kodexy chování, oficiální
hierarchie) a interní-neformální mechanismy (profesní etika, kultura jednání, tlak
vrstevníků).
Vzhledem k právě uvedené definici akontability je třeba explicitně uvést i její
konkrétní aplikaci či propojení s mojí zkoumanou problematikou. V této práci
a zkoumaném vztahu (škola – rodina) představuje mateřská škola (ředitelka/učitelka)
aktéra a rodina (rodiče) zastává pozici fóra. Nicméně toto pojetí není jediným možným,
jelikož aktér nemusí mít pouze jedno fórum. V případě předškolního vzdělávání je tudíž
potřeba vzít v úvahu i další subjekty, kteří mohou zastávat vůči mateřské škole pozici
fóra. Na tuto problematiku se podrobněji zaměřuji v kapitole 6.3.
Dalším důležitým prvkem této teorie, který je nezbytné blíže rozvést, jelikož se
týká právě i ředitelek/učitelek MŠ, je rozdíl mezi akontabilitou (accountability)
a odpovědností (responsibility). Tyto termíny jsou často vnímány jako synonyma, avšak
v teorii akontability mají vzájemnou souvislost a představují dva různé mechanismy
regulace jednání. [Bovens 2006: 8–9] Veselý [2012: 768] shrnuje, že „akontabilitou se
rozumí systémy externího ovlivňování jednání, odpovědností se rozumí interní regulace
jednání prostřednictvím zvnitřnělých hodnot a přesvědčení.“ Mezi oběma mechanismy
11

Veselý [2012: 767] v tomto kontextu uvádí následující: „Platí přitom, že fórum a ti, kdo mohou
udělovat sankce, jsou dvě různé instituce.“ S tímto tvrzením si dovoluji zcela nesouhlasit a dle Bovense,
z něhož Veselý rovněž čerpá, chápu tuto záležitost odlišně.
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tudíž existuje jakási forma napětí, jelikož čím větší důraz je kladen na akontabilitu
(systém vnější regulace), tím více klesá důležitost odpovědnosti (systém vnitřní
regulace). Přehnaný důraz na akontabilitu tak může vést k tzv. „institucionalizaci
konformity“, tedy ke stavu, kdy aktér ztrácí vnitřní odpovědnost za své jednání a snaží
se pouze přesně splňovat to, co se po něm (formálně) požaduje. Tento jev může vést
k paradoxní situaci, kdy aktérův výkon pod tíhou značné akontability může být horší,
než kdyby se mu ponechala volnost a jeho jednání bylo řízeno pouze jeho hodnotami,
přesvědčeními či zvnitřnělými etickými normami. [Veselý 2012: 768] V případě
ředitelek/učitelek MŠ pak může docházet například k tomu, že místo toho, aby se co
nejvíce věnovaly dětem a usilovaly o maximální kvalitu vzdělávání, se budou jenom
snažit naplnit externí požadavky vztahující se k jejich pozici, jež jsou na ně kladeny.
Veselý [2012: 768–769] v tomto kontextu ještě dodává, že mnoho aktivit požadovaných
od pracovníků veřejného sektoru má kreativní či nerutinní povahu a jejich výsledky lze
často pozorovat až s odstupem. Z tohoto hlediska je nezbytné usilovat o jakýsi optimální
stav, kdy kreativita a vlastní nasazení pracovníka nebudou brzděny přílišnou
akontabilitou, ale zároveň bude zajištěna kontrola činnosti daných pracovníků. V této
práci se zaměřuji na obě zmíněné roviny, jednak na uvedené skládání účtů
ředitelek/učitelek MŠ vůči třetí osobě či instituci (primárně vůči rodině), ale i na jejich
odpovědnost jakožto vnitřní pocit, jelikož mezi oběma formami může docházet
k určitému napětí. Tuto problematiku rovněž promítám do výzkumných otázek a snažím
se na ni najít odpověď v rámci kapitoly zahrnující výzkumná zjištění. Tomuto tématu se
tedy více věnuji v kapitole 6.3.
Akontabilita může být také klasifikována na základě více aspektů. Veselý [2012:
770] ve své stati uvádí typologii zahrnující následující dimenze: aktér (kdo je aktérem,
který se má zodpovídat), fórum (kdo se komu odpovídá), vztah mezi aktérem a fórem
(vertikální, horizontální nebo diagonální) a obsah akontability (za co se aktér
zodpovídá). Z této typologie bych zdůraznila poslední položku, samotný obsah
akontability, tedy za co je aktér posuzován a případně sankciován. Veselý [2012: 771]
pojmenovává vstupy, výstupy, procesy a efekty, přičemž každé fórum zpravidla
posuzuje jiný prvek. Ředitelka/učitelka MŠ může být tudíž posuzována podle toho, zda
například zajistila dostatek hraček či jiných učebních pomůcek („vstupy“), jak kvalitní
je předškolní vzdělávání poskytované v dané MŠ („procesy“), jaké jsou výsledky dětí
(„výstupy“) a jak si tyto děti vedou v dalším životě („efekty“). V rámci výzkumného
šetření se na uvedené aspekty zaměřuji, a proto jsem je reflektovala ve výzkumných
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otázkách týkajících se akontability. Snažím se tudíž najít odpověď na otázku, na základě
čeho jsou ředitelky/učitelky MŠ (v pozici aktéra) posuzovány, respektive na základě
čeho se cítí být posuzovány. V pozici fóra beru v úvahu právě rodiče, i když nelze
pominout, že existují i další fóra (např. MŠMT, zřizovatel, ČŠI), pro něž třeba mohou
být předmětem zájmu jiné dimenze obsahu akontability. V neposlední řadě bych ráda
uvedla problematické oblasti spojené s hodnocením výstupů, které bývají často příliš
zdůrazňovány, zatímco vstupy a procesy jsou obecně opomíjeny. K hodnocení výstupů
je potřeba jasně definovat cíle, jichž má být dosaženo. V oblasti předškolního
vzdělávání nemusí tato záležitost představovat velký problém (viz např. RVP PV),
nicméně například měření kvality vzdělávání či jiné dílčí složky mohou být již poměrně
obtížnější záležitostí. Veselý [2012: 776] navíc uvádí, že „většinou nelze prokázat
kauzální vztah mezi nějakou veřejnou službou (např. poradenstvím na úřadu práce)
a výsledkem této aktivity (snížení nezaměstnanosti)“. Pokud ředitelka/učitelka MŠ
pracuje dobře, může pozitivním výsledkem její práce být třeba i to, že u daného dítěte
nedošlo v nějaké oblasti ke zhoršení. Prokázání takové věci je ovšem prakticky
nemožné. Dalším problémem spojeným s oblastí hodnocení výstupů a vstupů je tzv.
„přetížení akontabilitou“. Praktiky skládání účtů mohou být totiž časově velmi náročné
a ve svých důsledcích spíše kontraproduktivní. [Veselý 2012: 774] Mateřské školy se
tak mohou zodpovídat různým fórům, jež mají navíc různá očekávání, což v důsledku
může významně redukovat čas na jejich primární poslání či úkoly.

4.2 Tiché partnerství
Koncept tichého partnerství byl popsán v empirické studii zaměřené na vztahy
mezi učitelkami a rodiči žáků na prvním stupni základní školy [Šeďová 2009]. Autorka
na základě dat z kvalitativního šetření zachycuje podoby interakce a komunikace mezi
rodinou a školou. Šeďová se zaměřovala na rodiče „se socioekonomickým statusem
odpovídajícím střední třídě, kteří jsou učitelkami vnímáni jako dobří a spolupracující
rodiče“ [Šeďová 2009: 27]. Tento výběr autorka odůvodňuje zejména tím, že se snaží
zkoumat vztahy v té „nejlepší možné“ podobě, přičemž středostavovská příslušnost
rodin se vynořila až sekundárně a autorka se posléze rozhodla ji přijmout do svého
výzkumného plánu. Její výběr respondentů zahrnoval čtyři třídní učitelky a k nim vždy
korespondující dva páry rodičů (přesněji řečeno se tedy celkem jednalo o osm žen
a sedm mužů z řad rodičů v daných třídách). Autorka nejprve provedla hloubkové
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rozhovory s učitelkami, přičemž jádrem dotazování byla otázka, jak si učitelky
představují „dobrého rodiče“, a dále otázka, jak se domnívají, že si naopak rodiče
představují „dobrou učitelku“. Předmětem jejího dotazování byly i formy komunikace
s rodiči a požadavky, které učitelky na rodiče kladou. Následně autorka uskutečnila
rozhovory s rodiči, dotazování mělo inverzní podobu k dotazování u učitelek.12
Autorka si tedy vytyčila jasný primární cíl studie – prozkoumat vztahy mezi
školou a rodiči, kteří jsou vnímáni jako dobří a spolupracující. Na základě desk research
rovněž dodává, že dalším podpůrným argumentem pro tuto volbu je fakt, že „vztahy
mezi rodinou a školou jsou opakovaně shledávány jako nedostatečně silné a uspokojivé
[srov. Rabušicová, Pol 1996; Rabušicová a kol. 2004], a proto může být užitečné
nahlédnout je v jejich ‚nejlepší možné‘ podobě“ [Šeďová 2009: 30]. Kromě uvedeného
stěžejního cíle studie se Šeďová rovněž snažila najít odpověď na otázku, do jaké míry
odpovídá současná žitá realita české školy konceptu partnerství (partnership), potažmo
konceptu zapojování (involvement), což bylo dílčím záměrem její práce. [Šeďová 2009:
30] K samotnému konceptu partnerství totiž autorka dodává, že tento koncept postupně
nahradil (v západní Evropě a USA) původní koncept rodičovského zapojování.
Partnerství „je definováno jako sdílení moci a odpovědnosti mezi rodinou a školou,
sdílení společných cílů, zodpovědný dialog zahrnující vzájemné naslouchání a vůli ke
kompromisům a závazek ke společnému jednání“ [Bastiani 1993 in Šeďová 2009: 29].
Definice partnerství je dle Šeďové mlhavější oproti víceméně operacionální definici
zapojování (autorka odkazuje na typologii rodičovského zapojování od Epsteinové
zahrnující šest položek13 a sloužící ke zkoumání spolupráce mezi školou a rodinou)
a zároveň je tato definice spíše normativní (ve smyslu stanovení ideálu) než popisná.
Hledání odpovědi na otázku „do jaké míry je ve školském terénu rozšířeno takto
konceptualizované partnerství mezi rodinou a školou, proto není jednoduché“ [Šeďová
2009: 29]. Nicméně se ve své práci, podobně jako Šeďová, pokusím na tuto otázku
odpovědět. Zároveň ve svém výzkumném šetření při zkoumání interakcí mezi MŠ
a rodinou se také věnuji uvedeným formám rodičovského zapojování, respektive

12

Ačkoli tato deskriptivní část patří spíše do metodologické části práce, rozhodla jsem se po dlouhé
úvaze, že ji (společně s dalšími charakteristikami uvedenými v následujícím odstavci) nechám v této
kapitole pro lepší přehlednost a komplexnější porozumění celému konceptu.
13
„1. Posilování rodičovských dovedností (např. rodičovské vzdělávání a jiné aktivity na podporu
rodiny), 2. komunikace mezi rodiči a školou, 3. dobrovolná práce rodičů ve škole, 4. domácí učení rodičů
s dětmi, 5. rodičovská účast na rozhodování ve škole, 6. spolupráce se širší komunitou.“ [Epstein, Sanders
2000 in Šeďová 2009: 29]
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reflektuji uvedenou typologii do nástroje sběru dat pro účely zkoumání spolupráce mezi
MŠ a rodinou, potažmo partnerství jako takového.
Na základě dat z výzkumného šetření došla Šeďová k následujícím závěrům
o podobě vztahu (partnerství), které jsou významné pro moji práci. Uvedení rodiče
vykazovali tzv. komplementární přístup ke škole, v němž rodiče doplňují a upevňují
postavení učitele. Jinak řečeno angažovaní středostavovští rodiče se domnívali, že
školní úspěch svých dětí zaručí nejlépe tím, že budou perfektně plnit požadavky školy.
Rodiče v této studii tak pohotově reagovali na signály, které k nim učitelky vysílaly,
a snažili se zejména vyhnout jakýmkoli potenciálním konfliktům. Usilovali o zachování
pozitivního obrazu učitelky ve svých očích a očích jejich dítěte. Tomu odpovídala
i vzájemná komunikace skládající se z řady interakčních epizod, z nichž se mnohé
odehrávaly v rámci určitého opakujícího se vzorce. Dle Šeďové tudíž data určitě
neindikují existenci odpovědného dialogu, který by odpovídal konceptu partnerství, jak
požaduje Bastiani [1993]. Vyjednávání mezi rodinou a školou probíhá spíše skrytě,
respektive prostřednictvím toho, co se neděje a o čem se nemluví. Rodiče se ovšem
zároveň nezříkají svojí zodpovědnosti za výsledky svého dítěte ve škole, naopak se jim
daří je ovlivnit určitými nenápadnými procesy, které se na půdě školy odehrávají. Tiché
partnerství tedy spočívá ve strategii podřízení se očekáváním učitelek za účelem
dosažení vlastních cílů. Z hlediska rodičovského zapojování shledává autorka rovněž
značný nesoulad teoretického modelu s žitou praxí, kdy rodiče z jejího vzorku (ač
angažovaní a aktivní) naplňují pouze dva možné typy rodičovského zapojení ze šesti.
Dle Šeďové je tudíž velmi obtížné vynést jednoznačný verdikt a odpovědět na otázku,
do jaké míry odpovídají její data konceptu zapojovaní či partnerství.
Pro účely mojí práce jsou dále významné autorčiny závěry vztahující se
k „dobrému rodiči“ a „dobré učitelce“. V tomto kontextu autorka vychází z pojetí
E. Goffmana [1967], jelikož hovoří o vzájemných očekáváních a jejich percepcích
v termínech expektace a obligace. „Učitelé stejně jako rodiče vztahují ke svým
protějškům jistá očekávání (expektace) ohledně jejich chování a naopak nesou určité
závazky (obligace) plynoucí z expektací druhé strany.“ [Šeďová 2009: 33] Šeďová na
základě jejího výzkumného šetření konstatuje následující. Dobrý rodič je dle učitelek
ten, který materiálně pečuje o dítě, jelikož tato péče je pro učitelky indikátorem
rodičova zájmu o dítě. Dle autorky nejsou tedy nároky učitelek na dobrého rodiče nijak
vysoké a zejména se příliš netýkají hlavní činnosti školy – vzdělávání a učení. Učitelky
v jejím vzorku často spontánně používají pojem spolupráce, avšak autorka upozorňuje
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na to, že toto použití se liší od použití v odborné literatuře. Učitelky totiž v tomto
kontextu spíše odkazují na splňování jejich požadavků, respektive na soulad
s požadavky učitelky (potvrzení a plnění požadavků školy i na domácí půdě). Šeďová
[2009: 34] shrnuje, že „nejsou důležité vlastnosti rodičů (inteligence, kognitivní
kapacita, kultivovanost či zájmy), ale jejich ochota následovat učitelku.“ Dalším
charakteristickým motivem pro dobrého rodiče je v očích učitelek „nelpění na
známkách“, ale zajímání se o „skutečný výkon dítěte“, čímž si učitelky udržují svoji
profesní autonomii. [Šeďová 2009: 34] V obrácené perspektivě (představa rodičů
o dobré učitelce) dochází autorka k těmto závěrům. Dobrá učitelka by měla být
„profesionál, který naučí“, avšak podrobněji se rodiče k „didaktickým kompetencím
učitelek“ nevyjadřují. [Šeďová 2009: 35] Schopnost naučit se pro ně spíše pojí
s dostatečnou mírou přísnosti, avšak kompenzovanou laskavostí. Kromě ambivalence
přísnosti a laskavosti se u rodičů objevuje i požadavek na spravedlivý (vztaženo ke
všem dětem), avšak individualizovaný přístup (vztaženo k vlastnímu dítěti). Při
dotazování rodičů (jak si myslí, že si druhá strana představuje dobrého rodiče) se jejich
představa kryje s vymezením samotných učitelek. Naopak pro učitelky je obtížné na
danou otázku odpovědět, ačkoli se nakonec s rodiči shodují v náhledu na laskavost
a lásku k dětem. Učitelky se tak na rozdíl od rodičů empaticky nestaví k jejich přáním.
Tomu nasvědčuje i jejich příklon k tvrzení, že dobrý učitel či učitelka nemusí být mezi
rodiči oblíbený. Šeďová toto téma uzavírá tím, že „expektace a obligace nejsou mezi
oběma stranami rozloženy symetricky“, jelikož rodiče se pohotově orientují v očekávání
druhé strany, zatímco učitelky ne. [Šeďová 2009: 37]
V této práci z uvedené studie vycházím, respektive ji do jisté míry replikuji na
úrovni předškolního vzdělávání. Mým záměrem je prozkoumat, zda koncept tichého
partnerství funguje i v prostředí mateřské školy. Z tohoto důvodu jsem do rozhovoru
začlenila některé otázky z výzkumu Šeďové, což zde zmiňuji a dále to blíže rozvádím
v následující kapitole. Za tímto účelem jsem rovněž i přiblížila vývoj tématu a popsala
podrobněji některé koncepty v minulé kapitole. Nicméně je nutné vést v patrnosti fakt,
že uvedená empirická studie a moje výzkumné šetření se odlišují v několika bodech,
čehož si jsem plně vědoma a tyto odlišnosti se snažím v této a následující kapitole
transparentně popisovat.
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5. Metodologie a zdroje dat
Cílem této kapitoly je představit zvolený metodologický přístup, který tvoří
základ analytické části mojí diplomové práce, a rovněž udává druh výstupů a možnost
jejich zobecnění. Za účelem naplnění stanovených cílů práce a zodpovězení
výzkumných otázek jsem se rozhodla pro kvalitativní metodologii, která mi umožňuje
získat podrobný popis a vhled při zkoumání jedince, skupiny, události, fenoménu
a dovoluje mi i určitou „pružnost“, tedy otázky v průběhu výzkumu modifikovat či
doplňovat. [Hendl 2005: 50–52; Strauss, Corbin 1999: 11] Kvalitativní výzkum volím
i vzhledem k tomu, že „se snaží pochopit fenomény, jako jsou chování nebo instituce, na
základě toho, jak tyto fenomény vnímají a prožívají jednotliví lidé, popř. skupiny (jejich
hodnoty, rituály, symboly, víry a emoce) ve svém přirozeném prostředí a v různých
situacích“ [Nekola, Veselý, Ochrana 2007: 150].
V této kapitole zároveň podrobněji popisuji konkrétní postupy, metody sběru
a analýzy dat. V práci vycházím jednak z veřejněpolitických dokumentů, avšak stěžejní
část tvoří především polostrukturované rozhovory primárního i sekundárního charakteru
dat. Jedná se o rozhovory s ředitelkami/učitelkami MŠ (ředitelské šetření), které jsem
sama uskutečnila, a dále o rozhovory s rodiči (rodičovské šetření), jejichž doslovné
přepisy mám k dispozici.

5.1 Respondenti
Volba případů (ředitelek/učitelek MŠ) v mém kvalitativním výzkumu probíhala
pomocí účelového vzorkování, konkrétně pomocí kriteriálního vzorkování. [Hendl
2005: 154] Významným kritériem pro výběr případů bylo kritérium zřizovatele, do
vzorku byli voleni pouze respondenti z veřejných MŠ. Soukromé a církevní MŠ tudíž
nebyly záměrně zahrnuty, jelikož se domnívám, že zkoumaná problematika by nabývala
značně odlišných rozměrů pod vlivem této proměnné a nekorespondovalo by to
s teoretickým nastavením práce. Tato volba byla rovněž v souladu s dalšími daty, která
jsem v té době již měla k dispozici (rozhovory s rodiči), jelikož se jednalo o rodiče,
jejichž dítě docházelo do veřejné MŠ. Respondenti byli dále vybráni tak, aby byly
zahrnuty různé typy vzdělávacího zařízení a u standardních MŠ byla mírně zohledněna
i velikost zařízení. Pojem standardní a alternativní MŠ zde používám následujícím
způsobem. Pojem alternativní škola charakterizuje „všechny druhy škol bez ohledu na
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zřizovatele (církevní, soukromé i veřejné), které se odlišují něčím od hlavního proudu
standardních, běžných, převažujících škol daného vzdělávacího systému. Odlišnost
v organizaci výuky a školního života, kurikulu (obsah, cíle), prostředí (architektura, jiná
komunikace), hodnocení (slovní), vztahu mezi školou a rodiči a obcí aj.“ [Průcha 2001:
20] Rozdělení škol dle kritéria alternativnosti a standardnosti je shrnuto v následujícím
schématu, přičemž můj vzorek obsahuje pouze školy veřejné (standardní i alternativní).
Schéma č. 2: Rozdělení škol dle kritéria alternativnosti a standardnosti

Zdroj: Vlastní zpracování dle Průcha [2001: 20–21]

Oslovení potenciálních respondentů probíhalo pomocí e-mailu, kdy všem byla
zasílána zpráva stejného znění, jelikož jsem se snažila ke všem již od počátku
přistupovat stejně a nepůsobit na jejich případné budoucí výpovědi. Pouze v případě
doporučení respondenta jsem do e-mailu přidala informaci o osobě, která mi poskytla
kontakt. V průběhu sbírání dat jsem se po konzultaci s vedoucí práce rozhodla ještě více
zaměřit na MŠ, které ve svém programu nějakým způsobem vysloveně definují vztah či
deklarují spolupráci s rodinou. Typicky se jedná o Waldorfské MŠ a MŠ s programem
Začít spolu, po opakování původního e-mailu (s dovětkem o významnosti dané MŠ pro
můj vzorek) se mi podařilo domluvit a uskutečnit dva rozhovory s respondenty
z Waldorfských MŠ. Celková e-mailová návratnost se pohybovala kolem 10 %, přičemž
někteří respondenti pouze vyjádřili zájem se účastnit, ale z hlediska časových možností
to pro ně nebylo reálné. Dále mohu poznamenat, že pracovní vytížení dané skupiny bylo
opravdu velké a často velmi limitující, ale nakonec se mi podařilo domluvit a uskutečnit
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12 rozhovorů. Sběr dat jsem ukončila ve chvíli, kdy shromažďování dalších informací
již nepřinášelo nové poznatky, došlo tedy k dosažení teoretické saturace. [Hendl 2005:
151]
Jsem si vědoma toho, že oslovování respondentů přes e-mail s sebou nese jistá
omezení. E-mailovou adresu jsem získávala z webových stránek MŠ a nemohla jsem
tak pokrýt MŠ, které například webové stránky nemají. Vzhledem k poměrně nízké
návratnosti si rovněž dovoluji tvrdit, že jedinci, kteří projevili zájem se účastnit mého
výzkumného šetření, jsou spíše aktivnější, komunikativnější a vstřícnější v obecné
rovině. To současně platí a dále se promítá i do jejich vztahu s rodiči dětí, který
zkoumám, a v němž jsou pravděpodobně rovněž jedni z těch aktivnějších,
komunikativnějších a vstřícnějších partnerů. V tomto smyslu může být můj vzorek do
jisté míry vychýlen a zachycovat vztahy v té lepší, možná nejlepší možné podobě.
Přehled všech respondentů z řad ředitelek MŠ ilustruje následující tabulka.
Anonymita je zajištěna přidělením kódu R0 až R11 a u některých je z tohoto důvodu
vynechán i údaj o velikosti vzdělávacího zařízení.
Tabulka č. 4: Přehled respondentů (ředitelky/učitelky MŠ)
Typ
vzdělávacího
zařízení

Velikost vzdělávacího

Datum

Délka

zařízení

rozhovoru

rozhovoru

R0

standardní MŠ

pětitřídní MŠ

26. 8. 2016

1 h 50 min

R1

standardní MŠ

čtyřtřídní MŠ

7. 11. 2016

1h

R2

Montessori MŠ

-

11. 11. 2016

1 h 10 min

R3

standardní MŠ

dvoutřídní MŠ

14. 11. 2016

40 min

R4

standardní MŠ

čtyřtřídní MŠ

19. 11. 2016

2h

R5

standardní MŠ

pětitřídní MŠ

19. 11. 2016

1 h 40 min

R6

Montessori MŠ

-

23. 11. 2016

1 h 20 min

R7

standardní MŠ

pětitřídní MŠ

25. 11. 2016

20 min

R8

standardní MŠ

šestitřídní MŠ

28. 11. 2016

50 min

R9

Waldorfská MŠ

-

5. 12. 2016

2 h 20 min

R10

Waldorfská MŠ

-

8. 12. 2016

1 h 20 min

R11

standardní MŠ

pětitřídní MŠ

14. 12. 2016

1 h 40 min

Zdroj: Vlastní zpracování
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Pro svoji diplomovou práci mám také k dispozici data reprezentující pohled
rodičů.14 Jedná se o celkem dvacet osm polostrukturovaných rozhovorů (v podobě
doslovných přepisů) provedených ve dvou vlnách a rovněž o data v podobě deníkových
zápisků. Čtrnáct rodičů, jejichž dítě nastoupilo do veřejné mateřské školy, bylo
požádáno o psaní deníku během prvních tří měsíců docházky. Následně byla s těmito
rodiči uskutečněna první vlna rozhovorů a zhruba po roce byla zrealizována druhá série
rozhovorů. Přehled všech respondentů z řad rodičů ilustruje následující tabulka.
Tabulka č. 5: Přehled respondentů (rodiče)
Typ vzdělávacího zařízení

Velikost vzdělávacího
zařízení

RA

lesní MŠ, standardní MŠ

osmitřídní MŠ

RB

standardní MŠ

osmitřídní MŠ

RC

standardní MŠ

dvoutřídní MŠ

RD

standardní MŠ

sedmitřídní MŠ

RE

standardní MŠ

čtyřtřídní MŠ

RF

standardní MŠ

dvoutřídní MŠ

RG

standardní MŠ

pětitřídní MŠ

RH

Waldorfská MŠ

-

RI

Waldorfská MŠ

-

RJ

standardní MŠ

dvoutřídní MŠ

RK

standardní MŠ

čtyřtřídní MŠ

RL

standardní MŠ, firemní MŠ (soukromá)

pětitřídní MŠ, pětitřídní MŠ

RM

standardní MŠ, standardní MŠ

čtyřtřídní MŠ, čtyřtřídní MŠ

RN

standardní MŠ

čtyřtřídní MŠ

Zdroj: Vlastní zpracování po konzultaci s E. Hejzlarovou

14

Tato data jsem získala od E. Hejzlarové, která se v rámci svého projektu zaměřuje na předškolní
vzdělávání a rodiče jakožto významné aktéry.
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5.2 Metody sběru dat

5.2.1 Primární data
Jako

metodu

sběru

dat

jsem

zvolila

polostrukturovaný

rozhovor

s předpřipraveným scénářem rozhovoru jako nástrojem sběru dat (viz Příloha č. 1:
Scénář polostrukturovaného rozhovoru). Polostrukturovaný rozhovor „se vyznačuje
definovaným účelem, určitou osnovou a velkou pružností celého procesu získávání
informací“ [Hendl 2005: 164]. Těchto vlastností polostrukturovaného rozhovoru jsem
využila a při dotazování tak došlo k plynulému toku otázek, zároveň jisté pružnosti
a volnosti ve vyprávění pro dotazované, kterou tato metoda nabízí.
Scénář je rozdělen do pěti tematických okruhů, přičemž pořadí a návaznost
jednotlivých bloků otázek jsem zvolila úmyslně. Rozhovor je uveden velmi stručným
představením tématu práce, včetně nezbytných informací týkajících se informovaného
souhlasu, který bylo nutné před zahájením samotného rozhovoru podepsat. V prvním
okruhu jsem vybrala otázky obecnějšího charakteru, týkající se zejména představení
MŠ, kde daný respondent pracuje, či popisu přijímání dětí do MŠ. Tyto otázky mají vést
především k rozmluvení a přivyknutí respondentů na nutnost produkce souvislého
mluveného projevu. Druhý okruh sestává z otázek vztahujících se k akontabilitě. Oproti
prvotním verzím scénáře rozhovoru jsem tento okruh nakonec zařadila na tuto pozici,
jelikož jsem chtěla, aby výpovědi nebyly ovlivněny zbývajícími otázkami, které se ve
většině případů týkají rodičů. Zároveň musím podotknout, že zkoumání akontability je
poměrně složitou záležitostí, což jsem pociťovala i v mém šetření. Veselý [2012: 779]
v této souvislosti poukazuje na to, že výzkum akontability se teprve rozvíjí a potýká se
s mnohými velmi složitými metodologickými otázkami. Třetí okruh je složen z otázek
zabývajících se komunikací a informováním rodičů ze strany MŠ. Čtvrtý tematický blok
obsahuje otázky zkoumající vzájemnou reflexi těchto aktérů. Do tohoto úseku jsem dále
zařadila několik otázek z empirické studie Šeďové [2009], o které je podrobněji
pojednáno v předchozí kapitole. Jedná se zejména o otázky směřující k zachycení podob
interakce mezi rodinou a školou (rodičovské zapojování), vnímání vzájemného
očekávání a představ o žádoucím chování („dobrý učitel“, „dobrá učitelka“). Poslední
okruh se věnuje problémům, které spolu strany řeší a obecněji i problematickým
oblastem v předškolním vzdělávání. V závěrečné pasáži samozřejmě nechybí prostor
pro další náměty ze strany respondentů.
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Jak již bylo naznačeno výše, scénář rozhovoru prodělal v průběhu zkoumání
několik úprav. Nejvýznamnější modifikace samozřejmě proběhly na začátku šetření,
respektive během přípravy na pilotáž a po ní. Nicméně pár drobných změn nastalo
i v průběhu a například u Montessori či Waldorfských MŠ bylo nezbytné některé otázky
poupravit či doplnit, aby odpovídaly danému typu vzdělávacího zařízení.
Jedním z původních záměrů bylo tato primární data dále doplnit a rovněž do jisté
triangulovat výpovědi respondentů pomocí zkoumání různých artefaktů MŠ (webové
stránky, nástěnky, další materiály v prostorách tříd apod.). Tento záměr se ovšem
postupně ukázal jako nemožný, jelikož zhruba polovina rozhovorů se vzhledem k velké
vytíženosti respondentů v pracovní době neuskutečnila na půdě MŠ. Případně nebyl ani
čas nebo možnost něco podrobněji zkoumat v prostorách MŠ. Webové stránky jsem
ovšem využívala v rámci přípravy na rozhovor a pro svoji lepší orientaci.
Všechny rozhovory byly nahrávány na záznamové zařízení (telefon nebo
diktafon), přičemž respondenti byli s tímto faktem seznámeni ústně i písemně v podobě
informovaného souhlasu, jehož podepsání předcházelo samotnému rozhovoru (viz
Příloha č. 2: Informovaný souhlas). U některých respondentů se projevila počáteční
nervozita, která ovšem po několika prvních otázkách opadla. I z tohoto důvodu jsem
zvolila úvodní otázky obecnějšího rázu, sloužící spíše k otevření tématu, navození
atmosféry a přivyknutí na strukturované vyprávění. Zároveň jsem u několika
dotazovaných měla pocit, že se vzhledem ke svojí pozici ředitelky snaží danou MŠ
prezentovat v dobrém světle. Nicméně četnými a podrobnými otázkami se tento
problém postupně minimalizoval. Rozhovory trvaly v průměru jednu hodinu a dvacet
minut, takže mnou původně zamýšlená hodinová časová dotace se ukázala spíše jako
nedostatečná. Někteří respondenti mi nakonec věnovali mnohem více času a párkrát se
naskytla možnost si MŠ i prohlédnout. Otázka času však byla problematická během
celého šetření, jak jsem již zmiňovala výše. Na druhou stranu musím ještě poznamenat,
že i přes časovou vytíženost respondentů a problematické hledání vhodného termínu pro
uskutečnění rozhovoru, bylo zajímavé sledovat „reakce“ respondentů, kteří byli vesměs
velmi potěšeni mým výzkumným zájmem, jelikož dle jejich slov se „mateřinkám nikdo
příliš nevěnuje“. (R11) V průběhu rozhovorů jsem si dělala terénní poznámky, ale
všechny rozhovory jsem postupně přepsala v podobě doslovné transkripce pro účely
další analýzy. Zároveň jsem tyto přepisy rozhovorů elektronicky sdílela s vedoucí práce
a E. Hejzlarovou.
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Sebekriticky musím poznamenat, že moje schopnost vést rozhovor se postupně
rozvinula. Při rozhovorech jsem sice nepociťovala nervozitu, ale v počátcích jsem se
více držela scénáře rozhovoru, jelikož jsem chtěla pečlivě obsáhnout všechny kategorie.
Postupně jsem se snažila více využívat pružnosti a volnosti, kterou tento nástroj sběru
dat nabízí, čemuž pomohlo i postupné přepisování již uskutečněných rozhovorů a jejich
zpětné hodnocení. Zároveň musím ovšem podotknout, že vytíženost respondentů byla
do jisté míry objektivní překážkou v procesu sběru dat, jelikož mnohdy nebylo možné
se z časových důvodů věnovat všem detailům a rozhovory byly často narušovány
telefonáty, příchodem dalších osob apod.

5.2.2 Sekundární data
Jeden z významných zdrojů sekundárních dat představují již výše popsaná data
zachycující perspektivu rodičů (deníkové zápisy a polostrukturované rozhovory
uskutečněné ve dvou vlnách s ročním odstupem). Nicméně je nutné zdůraznit fakt, že
moje a tato data nebyla sebrána zcela v přímé souvislosti, respektive nápad rozšířit
rodičovskou perspektivu dalšími daty a jeho konkrétní realizace nastala, až po skončení
sběru obou vln rozhovorů. Každé ze šetření (rodičovské, ředitelské) bylo tedy
uskutečněno jinou osobou, s trochu jinými cíli a záměry. Rodičovské výzkumné šetření
se zabývá zejména spokojeností rodičů s MŠ, zaměřuje se na jejich chování
a (ne)konání vůči MŠ, přičemž je kladen důraz na jejich emoce. (viz Příloha č. 3: Návod
rozhovoru) Z tohoto důvodu je využití těchto dat v analytické části práce do značné
míry omezené, respektive v určitých otázkách či aspektech až nemožné. Nicméně tato
data jinak hojně posloužila při přípravě výzkumného nástroje a de facto celého
výzkumného šetření.
Pro zachycení formální nastavení vztahu mezi MŠ a rodinou představují domácí
zákony, vyhlášky a další veřejněpolitické dokumenty důležité informační zdroje.
Školský zákon, vyhláška o předškolním vzdělávání, rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání a další relevantní dokumenty mi tudíž umožní popsat současné
postavení obou aktérů. V neposlední řadě mezi využívané sekundární zdroje patří
odborné studie, články, monografie či další literatura, které mi jednak pomohly
proniknout do tématu, hlouběji porozumět dané problematice nebo připravit výzkumný
nástroj, ale současně tyto expertní zdroje mohou sloužit jako opora pro zjištění získaná
z výzkumného šetření. [Nekola, Veselý 2007: 159–160]
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5.3 Metoda analýzy dat
Po celou dobu realizace mého výzkumu vycházím z publikace King a Horrocks
[2010], jenž poskytuje odborné vedení zejména pro studenty sociálních věd provádějící
kvalitativní výzkumná šetření pomocí rozhovorů. Při zpracování a analýze dat
sesbíraných pomocí polostrukturovaných rozhovorů tudíž postupuji metodou tematické
analýzy, kterou shledávám na základě jejích charakteristik a doporučení uvedených
autorů jako vhodnou a blíže ji popisuji v následujících odstavcích.
Tematická analýza představuje kvalitativní metodu analýzy dat, kterou je mimo
jiné možné využít právě při zpracování rozhovorů v podobě textových přepisů či dalších
materiálů. Jedná se o metodu pro „identifikaci, analýzu a shrnutí (tematických) vzorců
v datech“ [Braun, Clarke 2006: 79]. Tato metoda výzkumníkovi tedy umožňuje posun
od obecného čtení materiálů, v mém případě přepisů rozhovorů či deníkových záznamů,
k objevování kategorií a jejich celkové strukturaci. Dále považuji tuto metodu za
vhodnou vzhledem k její pružnosti a aplikovatelnosti na různá teoretická východiska.
[Braun, Clarke 2006: 78] Pro svoji práci přejímám následující vymezení tématu:
„témata jsou opakující se a od ostatních se lišící rysy výpovědí účastníků,
charakterizující jednotlivá vnímání a/nebo zkušenosti, které výzkumník považuje za
relevantní pro výzkumné otázky“ [King, Horrocks 2010: 150]. Zároveň musím
poznamenat, že v této práci pracuji s induktivním přístupem tematické analýzy, který je
typický silným propojením identifikovaných témat se samotnými daty. [Braun, Clarke
2006: 83–84]
Proces analýzy realizuji v následujících šesti krocích [Braun, Clarke 2006: 86–
93], respektive třech základních etapách, které jsou typické pro tematickou analýzu
a následně obsahují další kroky, čímž v závěru splývají s uvedeným šestikrokovým
postupem. [King, Horrocks 2010: 149–166] Na tomto místě je však nezbytné uvést, že
proces analýzy není lineárním, ale rekurzivním procesem. [Braun, Clarke 2006: 86]
První krok analýzy spočívá v seznámení se s datovým materiálem. Přesněji řečeno
zahrnuje přepis dat, (opakované) čtení a počáteční zaznamenávání nápadů. V případě
primárních dat probíhalo moje seznámení s daty zejména na dvojí úrovni. Jednak již při
sběru samotných dat, ale i během transferu audio záznamů do písemné podoby.
U sekundárních dat bylo seznámení se s daty omezeno především na opakované čtení
materiálů, avšak u druhé vlny rozhovorů jsem pomáhala s vytvořením doslovené
transkripce většiny těchto rozhovorů. Druhá fáze je označovaná jako generování
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počátečních kódů, kdy dochází ke kódování zajímavých prvků dat systematickým
způsobem napříč těmito daty a rovněž nastává třídění souvisejících dat. Třetí krok, jak
již jeho označení – hledání témat – napovídá, zahrnuje kompletování kódů do
případných témat a sbírání všech relevantních dat pro každé téma. Začtvrté, tzv.
vyhodnocení témat by mělo vést k vygenerování tematické mapy analýzy. Tato fáze se
totiž zabývá kontrolou toho, zda jsou témata kompatibilní s předchozími dvěma kroky.
Předposlední etapa, definování a pojmenování témat, obsahuje analýzu k upřesnění
specifik každého tématu a celkového příběhu, který analýza vypráví. Současně dochází
k vytváření jasných definic a jmen pro každé téma. Šestý, závěrečný, krok představuje
samotné vypracování výstupu (výzkumné zprávy či reportu). Pro účely analýzy
textových

dat

nevyužívám

původně

zamýšlený

program

Atlas.ti,

který

je

nejuniverzálnějším nástrojem pro analýzu kvalitativních dat, ale pouze MS Word
a papírovou formu. [Nekola, Veselý 2007: 188] Zároveň i pro zcela prvotní
zaznamenávání nápadů (první krok analýzy) a pro přípravu na peer audit s vedoucí
práce a E. Hejzlarovou jsem využívala poznámky a komentáře v programu MS Word
a zároveň pouze v papírové formě. Samotné výstupy tematické analýzy prezentuji
v následujících kapitolách 6 a 7.

5.4 Omezení zvolené metody
Kvalitativní výzkum se vyznačuje nízkou mírou standardizace a omezeným
počtem zkoumaných jedinců, čímž se mezi jeho nevýhody řadí zejména nemožnost
generalizace výzkumných zjištění. [Hendl 2005: 52] Avšak cílem této práce není
testování hypotéz či vytváření zobecnitelných závěrů, ale naopak porozumění lidem
v sociálních situacích, konkrétně tedy zachycení a pochopení vztahů mezi mateřskou
školou a rodinou. Využívám zde tudíž induktivní logiku, která je typická pro
kvalitativní výzkum. [Disman 2008: 285–287]
Kromě nevýhod či limitů kvalitativního výzkumu jako takového je rovněž
nezbytné stručně zmínit slabé stránky i pro samotné metody sběru a analýzy dat.
Metoda sběru dat formou osobního rozhovoru je sice vhodná vzhledem k velké
flexibilitě a kontrole průběhu a prostředí, ale zároveň její negativa shledávám zejména
ve velké časové náročnosti a omezení aplikace na geograficky rozptýlenou populaci,
s čímž se případně mohou pojit vyšší finanční náklady. V neposlední řadě je nevýhodou
face-to-face rozhovoru vysoká role tazatele. [Nekola, Veselý 2007: 177–178] Z tohoto
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hlediska bylo především nutné eliminovat promítání mých vlastních postojů či
přesvědčení do zkoumané problematiky při vedení rozhovoru, čehož jsem se snažila
dosáhnout jednak připraveným a jednotným scénářem rozhovoru, tak i neutrálními
doplňujícími otázkami během rozhovoru. Zvolená metoda analýzy dat se také vyznačuje
jistými limity, mezi něž patří hlavně subjektivita výzkumníka. Ačkoli se tematická
analýza snaží o rigorózní postup, tak identifikace témat stejně významně závisí právě na
úsudku výzkumníka, čímž může docházet k tomu, že některé informace nemusí být
zohledněny a naopak.
Kromě transparentnosti jsem se rovněž snažila o dodržení kritérií kvality
kvalitativního výzkumu (některá z nich jsou částečně zmíněna již v předchozí části
textu), mezi něž patří důvěryhodnost, přenositelnost, autenticita, spolehlivost a etické
zásady výzkumu. [Švaříček 2007] K zajištění důvěryhodnosti jsem využila zejména
peer audit, techniku výběru účastníků výzkumu či doplnění výzkumných interpretací
o přímé citace, které vzhledem k bohatosti dat hojně využívám. Kritéria přenositelnosti
jsem

se snažila dosáhnout

především

podrobným

zdokumentováním

celého

výzkumného procesu. Autenticitu výzkumu podporuji reflexí mojí vlastní osoby
v pozici výzkumníka. Kritérium spolehlivosti naplňuji hlavně jednotným scénářem
rozhovorů a doslovnou transkripcí uskutečněných rozhovorů. Z hlediska etických
dimenzí výzkumu důsledně dodržuji zachování důvěrnosti aneb anonymitu respondentů,
podepsání informovaného souhlasu před zahájením rozhovoru (včetně následného
uchování) nebo předání výsledků výzkumného šetření těm respondentům, kteří o to
projevili zájem. V neposlední řadě jsem se při psaní této práce snažila využít doporučení
autorů týkající se psaní dobré kvalitativně orientované empirické studie. [Šeďová,
Švaříček 2013]
Na závěr bych se ještě ráda vyjádřila k odlišnostem mého výzkumného šetření
a empirické studie Šeďové [2009], tyto rozdíly se nyní pokusím stručně shrnout.
Zaprvé, autorčin výzkumný vzorek (učitelky a rodiče) byl vybrán souvztažně, což
v mém případě nebylo možné. Zadruhé, výběr probíhal dle odlišných kritérií. Nicméně
i všichni rodiče z výzkumného šetření, jež v této práci využívám, spadají do střední
třídy, i když to nebylo klíčem k výběru. Zároveň i moje (ředitelské) výzkumné šetření
zachycuje vztahy v lepší, možná nejlepší možné podobě, jak podrobněji komentuji
v této kapitole. Zatřetí, využití či aplikace autorčina přístupu byla omezena vzhledem
k nepřenositelnosti některých výzkumných otázek do prostředí MŠ a nedostupnosti
celého nástroje sběru dat.
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6. Výzkumná zjištění
V této kapitole prezentuji výzkumná zjištění získaná jednak z veřejněpolitických
dokumentů (podkapitola 6.1.1) a dále především z mého výzkumného šetření. Pro účely
samotné analýzy vycházím primárně z ředitelského šetření, přičemž rodičovské šetření
má spíše sekundární (doplňující) charakter, jelikož bylo přímo použito pouze pro
dokreslení pohledu ředitelek (podkapitola 6.1.2) a dále bylo v této práci využito
zejména k účelům, jež jsou uvedeny v předchozí kapitole.15

6.1 Vztah mezi MŠ a rodinou

6.1.1 Formální nastavení vztahu (dle veřejněpolitických dokumentů)
Z hlediska veřejněpolitických dokumentů vztahujících se k předškolnímu
vzdělávání je v první řadě potřeba uvést zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Přijetím tohoto zákona se mateřské školy staly součástí vzdělávací
soustavy České republiky, jelikož dle předcházející právní úpravy, jmenovitě zákona
č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, byly mateřské školy součástí školských zařízení.
Nebyla tak zcela legitimizována či uznána jejich vzdělávací funkce, ačkoli mateřské
školy pracovaly podle výchovně vzdělávacích plánů či osnov. [Kráčmarová 2012: 18–
19] Dále je nezbytné zmínit vyhlášku č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů. Přijetím školského zákona se pro mateřské školy zároveň
staly závazné další dokumenty, jakožto např. Rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání (RVP PV), který představuje další významný veřejněpolitický
dokument týkající se této úrovně vzdělávání. RVP PV představuje kurikulární
dokument státní úrovně (společně s Národním programem vzdělávání), přičemž dále
existují kurikulární dokumenty školské úrovně nazývané školní vzdělávací programy
(ŠVP). Případně lze zmínit i tzv. třídní vzdělávací programy (TVP), pokud jednotliví
pedagogičtí pracovníci realizují a přizpůsobují ŠVP jednotlivým třídám. Uskutečňování
vzdělávání v jednotlivých mateřských školách se tak děje na základě školního
15

Navíc podrobná analýza a popis perspektiv obou stran budou zahrnuty zejména ve společném článku,
který se společně s vedoucí práce a E. Hejzlarovou chystáme publikovat tento rok.
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vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV), který si každá MŠ
zpracovává podle zásad stanovených v RVP PV. [MŠMT 2017: 4] V neposlední řadě
vydává ředitel (mateřské) školy školní řád, jak stanovuje § 30 školského zákona.
Postavení MŠ ve vztahu k rodině je v uvedených veřejněpolitických
dokumentech vymezeno následovně. Školský zákon v § 33 nejprve obecně udává
o předškolním vzdělávání, respektive o jeho cílech: „Předškolní vzdělávání podporuje
rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém,
rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních
životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní
předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá
vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání
a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.“
Zatímco vyhláška o předškolním vzdělávání v § 1 odst. 1 již konkrétně hovoří
o spolupráci rodiny16 a MŠ: „Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí
a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat
činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení
mateřské školy, rodiny a společnosti.“ RVP PV dále podrobněji specifikuje spolupráci
mezi MŠ a rodinou v kapitole Podmínky předškolního vzdělání, jež je členěna na
10 podkapitol a zahrnuje právě jednu podkapitolu o spoluúčasti rodičů. „Spoluúčast
rodičů na předškolním vzdělávání je plně vyhovující, jestliže:


Ve vztazích mezi zaměstnanci školy a rodiči panuje oboustranná důvěra
a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat.
Spolupráce funguje na základě partnerství.



Učitelé sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim
porozumět a vyhovět.



Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých
programů, podle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou
pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje.
Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské
školy, při řešení vzniklých problémů apod.

16

Z důvodu zjednodušení v textu spíše používám pouze označení „rodina“ nebo „rodiče“, i když
v uvedených dokumentech je uvedeno oficiální spojení „zákonní zástupci dětí“.
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Učitelé pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho
individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči
o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání.



Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích
svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně,
s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života
a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných
rad.



Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči
o dítě; nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity
v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.“ [MŠMT 2017: 34–35]

Z výše uvedeného vyplývá, že RVP PV již konkrétněji a podrobněji popisuje
spolupráci MŠ a rodiny. Pojednává o výchově i vzdělávání, rodičovském zapojováním
a poměru jeho účasti. Rodina je na prvním místě, přičemž úkolem institucionálního
předškolního vzdělávání je ji výchovně doplňovat či podporovat a v úzké vazbě na ni
poskytovat dítěti dostatečně podnětné prostředí k jeho aktivnímu rozvoji a učení.
[MŠMT 2017: 6] Klíčovým pojmem se zde stává partnerství, jelikož spolupráce mezi
oběma stranami by dle tohoto nastavení měla fungovat na jeho bázi.
Jednotlivé okruhy z kapitoly Podmínky předškolního vzdělávání by měla každá
MŠ zpracovat ve svém ŠVP a vyjádřit tak například zcela konkrétní podobu rodičovské
spoluúčasti. Nicméně z důvodů uvedených v předchozí kapitole nebyla detailní analýza
těchto dokumentů v mnou zkoumaných MŠ možná. Pouze u jedné z nich lze nalézt
doslovné znění ŠVP na webových stránkách, ten je jinak dostupný pouze přímo
v prostorách jednotlivých MŠ (např. visí na nástěnce, ve třídě či v šatně). Dalším
dokumentem, který lze nalézt v prostorách MŠ a který nějakým způsobem upravuje
vztah MŠ a rodiny, je školní řád. Dle školského zákona upravuje podrobnosti k výkonu
práv a povinností zákonných zástupců dětí. V případě mého vzorku je možné dohledat
tento dokument na webových stránkách sedmi z nich, jeho obsah se ovšem značně
odlišuje. V třech případech se jedná o téměř nezměněný popis práv a povinností
uvedených ve školském zákoně, v dalších dvou o lehce rozepsanou část textu a pouze
ve zbývajících případech o hlouběji rozpracovanou oblast dokumentu. Nicméně práva
a povinnosti zákonných zástupců dětí jsou ve školském zákoně upravena následujícím
způsobem. Dle § 21 odst. 2 tohoto zákona mají právo (upraveno pro kontext
předškolního vzdělávání):
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„na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte;



vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se podstatných záležitostí
vzdělávání jejich dětí, jejich vyjádření musí být věnována pozornost;



na informace a poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského
poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle
školského zákona.“

Naopak dle § 22 odst. 3 tohoto zákona mají následující povinnosti (rovněž
upraveno pro prostředí předškolního vzdělávání):


„zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy (zejména u dítěte, které
plní povinné předškolní vzdělávání);



na vyzvání ředitele školy se osobně účastnit projednání závažných otázek,
týkajících se vzdělávání jejich dítěte;



informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv
na průběh vzdělávání;



oznamovat mateřské škole údaje do školní matriky a případné změny v těchto
údajích.“

Školský zákon také upravuje práva, avšak zejména povinnosti ředitelů, jejich
výčet je ovšem velmi zdlouhavý a netýkající se v mnoha případech přímo rodičů
(respektive tato strana je již do jisté reflektována v právech rodičů a dále v závěrečné
fázi této části textu). Uvedu zde tedy odkazy na příslušné paragrafy a výčet těch
základních práv a povinností. Dle § 164 odst. 1 školského zákona platí pro ředitele
školy následující (značně upraveno pro prostředí MŠ):


rozhoduje ve všech záležitostech vztahujících se k poskytování předškolního
vzdělávání, nestanoví-li školský zákon jinak,



odpovídá za to, že MŠ poskytuje předškolní vzdělávání v souladu se
školským zákonem a kurikulárními dokumenty různých úrovní,



odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň předškolního vzdělávání,



vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti ČŠI a přijímá případná
následná opatření,



vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro
práci školské rady, pokud se podle školského zákona zřizuje (dle § 167
ovšem právě MŠ nemají povinnost školské rady zřizovat),

46


zajišťuje, aby rodiče dětí byli včas informováni o průběhu a výsledcích
vzdělávání dítěte,



odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi v MŠ.

Dále podle § 164 odst. 2 ředitel zřizuje pedagogickou radu, již tvoří všichni
pedagogičtí pracovníci. Následující paragraf odst. 1 uvádí, že ředitel veřejné MŠ
stanovuje organizaci a podmínky provozu MŠ a odpovídá za použití finančních
prostředků ze státního rozpočtu. Posléze se práv a povinností ředitele ještě týkají
§ 165 odst. 2 a § 166 školského zákona. Ještě jednou bych zde upozornila na školskou
radu, která je vymezena v § 167 a představuje „orgán školy umožňující zákonným
zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.“ Již z této citace je patrné,
že MŠ nemají zákonnou povinnost zřizovat školskou radu, v níž by se právě zákonní
zástupci dětí mohli angažovat.
RVP PV již v tomto kontextu hovoří konkrétněji a shrnuje povinnosti učitele
MŠ ve vztahu k rodičům. „Ve vztahu k rodičům učitel mateřské školy:


usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči;



umožňuje rodičům přístup za svým dítětem do třídy a účastnit se jeho
činností;



umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho
hodnocení;



umožňuje rodičům aktivně se podílet na adaptačním procesu;



vede s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení
(pravidelná individuální konzultační činnost, práce s portfoliem dítěte, aj.).“
[MŠMT 2017: 46]

Z hlediska formálního nastavení vztahu mezi MŠ a rodinou je patrné, že
relevantní VPD hovoří o spolupráci obou stran, přičemž klíčovým pojmem stále zůstává
pojem partnerství, partnerské vztahy apod. RVP PV nejpodrobněji definuje uvedenou
spolupráci, jak jsem již výše uvedla v příslušných šesti bodech. Konkrétní formy
spolupráce (obecněji interakce) zjištěné v rámci výzkumného šetření podrobněji
rozebírám v kapitole 6.2.
Z formálního hlediska je pro ředitelky/učitelky MŠ rovněž významné vymezení
práv a povinností týkající se dalších subjektů. Na tomto místě ovšem uvedu pouze ty
nejvýznamnější a zároveň relevantní pro zkoumaný vztah rodičů a MŠ. Tato část textu
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tedy rovněž slouží jako východisko pro kapitolu 6.3, kde podrobněji zkoumám, jak
ředitelky/učitelky vnímají akontabilitu zejména ve vztazích s rodiči dětí a případně
dalšími subjekty, které jsou v pozici fóra. Z formálního hlediska je fórem pro
ředitelky/učitelky zřizovatel příslušné MŠ, jehož přístup k datům o konkrétních dětech
je sice limitovaný, ale může ředitelkám/učitelkám pokládat otázky, požadovat
vysvětlení a rovněž uložit sankce, to vše v souladu s platnou legislativou. Zřizovatel
v tomto kontextu (dle školského zákona, upraveno pro oblast předškolního vzdělávání)
může především: provádět hodnocení MŠ, a to dle kritérií, která předem zveřejní (§ 12
odst. 5); rozhodovat o zrušení MŠ (§129 odst. 1); jmenovat a odvolávat ředitele MŠ,
stanovovat jeho plat, popřípadě mzdu (§129 odst. 1). V tomto kontextu je rovněž
nezbytné zmínit ČŠI, jejímž prostřednictvím „je zajišťováno hodnocení vzdělávací
soustavy v České republice v oblasti vzdělávání a školských služeb. ČŠI získává
a analyzuje informace o vzdělávání v mateřských, základních, středních a vyšších
odborných školách, ale také ve školských zařízeních (např. školní jídelny, domovy
mládeže) zapsaných do školského rejstříku.“ [ČŠI 2017: online] Z právě uvedeného je
patrné, že inspekční činnost se přímo dotýká i MŠ. ČŠI vykonává inspekční činnost
v tzv. inspekčních cyklech (šestiletých), ale i na základě podnětů, petic a stížností, čímž
je její inspekční činnost rovněž realizovaná ad hoc. „V případě inspekční činnosti
konané na základě stížnosti prošetřuje ČŠI jednotlivá tvrzení uvedená ve stížnosti, která
jsou v její kompetenci, a výsledek šetření předává zřizovateli k dalšímu řízení.“ [ČŠI
2017: online] ČŠI rovněž úzce spolupracuje s MŠMT, které například schvaluje kritéria
hodnocení nebo plán hlavních úkolů na příslušný školní rok. [ČŠI 2017: online]
Výstupy inspekční činnosti představují pro ředitelku/učitelku MŠ významnou zpětnou
vazbu, přičemž zřizovatel může využít tyto výstupy k přijetí opatření vůči dané MŠ.
„Opatření na základě výsledků inspekční činnosti na úrovni školy přijímá zejména
ředitel, případně zřizovatel. V případě nepřijetí nebo nesplnění přijatých opatření ve
stanovené lhůtě může ČŠI uložit fyzické osobě odpovědné za přijetí nebo splnění
opatření k odstranění nedostatků pokutu.“ [ČŠI 2017: online] ČŠI může rovněž na
základě svých zjištění také jednak podat návrh na odvolání ředitele MŠ (zřizované
státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí) a jednak v případě zjištění závažných
nedostatků v činnosti MŠ může být ústředním školním inspektorem předložen návrh na
výmaz MŠ a to orgánu, který vede školský rejstřík. [ČŠI 2017: online]
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6.1.2 Nastavení vztahu a jeho podoba očima aktérů
V předchozí části textu jsem uvedla, jak by vztah mezi MŠ a rodinou měl
vypadat, respektive jak je definován v příslušných VPD. Z výše uvedeného je ovšem
patrné, že formální definiční rámec je v mnoha aspektech rámcem obecným, případně
vymezením velmi normativního charakteru (ve smyslu vytyčení ideálu). Přičemž jeho
konkrétní podoby na úrovni MŠ (implementace či přenesení v podobě ŠVP PV,
případně TVP, školního řádu, případně dalších dokumentů a posléze realizace
v každodenní realitě MŠ) mohou být i značně odlišné. Nyní se zaměřím na samotnou
reflexi očima aktérů, tedy především na perspektivu ředitelek/učitelek MŠ, doplněnou
pohledem rodičů dětí. Toto vnímání se dále snažím propojovat s již dříve uvedeným
a hodnotit systém předškolního vzdělávání, respektive i přímo vyvozovat nějaké návrhy
na zlepšení systému předškolního vzdělávání, které prezentuji v kapitole 7.17

Nenastavenost a nejasnost vztahu (rolí)
Ačkoli je vztah (respektive role)18 mezi MŠ a rodinou relativně pevně vymezen
v rámci VPD jako vztah partnerský (založený na spolupráci), tak zůstává otázkou, zda
tomuto formálnímu vymezení odpovídá i reálná podoba vztahu utvářená v každodenním
životě mateřských škol.19 Jak jsem již uvedla, tak formální definiční rámec je
v některých aspektech rámcem poměrně obecným, případně vymezením spíše
normativního charakteru a to ve smyslu vytyčení ideálu (například RVP PV formuluje,
že „spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání je plně vyhovující, když...“). Šeďová
[2009] ve své empirické studii podobně shledává, že koncept partnerství je mnohem
více normativním než popisným, což v praxi způsobuje jeho obtížné zkoumání
a případné vyvozování závěrů o jeho ne/existenci.

17

Ačkoli se k tomuto tématu podrobněji vyjadřuji v kapitole 7, považuji za důležité i zde uvést, že
navrhované změny představují spíše jakési konečné rozšíření tématu (mým cílem totiž nebylo navrhnout
nějakou sadu opatření).
18
Nejedná se jen o role ve smyslu očekávaného způsobu chování, jenž se váže na určitý sociální status
(připsaná práva a povinnosti), ale zejména o role ve smyslu osobně prožívaných aktivit a sociálních
interakcí. V tomto kontextu tedy odkazuji na konkrétní způsoby uspořádání vztahů a jejich interakce.
[Rabušicová a kol. 2004: 33]
19
V rámci celé analýzy je nezbytné vést v patrnosti fakt, že moje zjištění vychází z výpovědí
respondentů, jedná se tedy o jejich vnímání či interpretace jevů (v tomto případě jejich prezentování žité
reality v prostředí MŠ). Této problematice se ještě podrobněji věnuji v kapitole 7, kde výzkumná zjištění
rozebírám a diskutuji.
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Již několikrát jsem zmínila implementaci či akceptaci daného vymezení na
úrovni MŠ (v podobě ŠVP PV, potažmo TVP či školního řádu), avšak přesně tato
rovina se ve výpovědích respondentek projevuje minimálně (až na výjimku dalších
dokumentů jako např. příručky, průvodce pro rodiče). Zatímco konkrétní realizace rolí
v prostředí MŠ na bázi každodenních procesů a činností je dle jejich výpovědí stěžejní.
První uvedená záležitost je v rozhovorech zmiňována pouze v odkazu na to, že daná MŠ
samozřejmě pracuje dle ŠVP PV (jinými slovy splňuje formální požadavky a pracuje
v souladu s předepsanými postupy a normami), ale zcela minimálně ve vztahu
k rodičům. Ředitelky/učitelky pouze udávají, že rodičům jsou tyto dokumenty volně
dostupné (opět jakési splnění formálního požadavku, jelikož dle školského zákona
a RVP PV je ŠVP veřejným dokumentem) [MŠMT 2017: 40], ale tato dimenze je skoro
nezajímá nebo o ni alespoň v očích ředitelek/učitelek skoro vůbec neprojevují zájem.
„I když je pravda, že málokdo by se zajímal…nebo přišel a chtěl doplnit něco do
školního vzdělávacího programu. Tady ho mají volně přístupnej, (…), ale za celou dobu
(16 let, pozn. autorky) přišla asi jedna maminka.“ (R11)
Z hlediska zkoumání vztahů a jejich nastavení je tedy potřeba se zaměřit na
každodenní realitu v prostředí mateřských škol – na role obou stran (kdo co dělá, jak to
přesně dělá, kdy to dělá, jak často to dělá, jaký je směr iniciativy atd?). Ty totiž
respondentky ve svých výpovědích reflektují jako nastavení a podobu vztahu, i když
spolu obě uvedené roviny (vymezení rolí ve VPD a jejich žitá realita) poměrně úzce
souvisí. Dle výpovědí respondentek a rodičů se ukazuje, že role mezi MŠ a rodinou
nejsou od začátku docházky dítěte do MŠ jasně nastaveny. V praxi pak dochází
k situacím, kdy obě strany do jisté míry (ve svých rolích a obecněji vztazích) tápou.
Rodiče neví, jak by se přesně měli vůči MŠ chovat, jelikož je to pro ně zcela nová
zkušenost (v případě prvního dítěte). Mateřská škola pro ně představuje nové prostředí,
v mnoha případech opravdu první instituci, kam s dítětem vstupují. Zároveň po
mateřské, rodičovské dovolené pro ně může nástup do MŠ znamenat poměrně velkou
změnu v životě.
„…tam jsou rodiče, který tam ty děti dávaj první rok a ty rodiče jsou přesně
takhle jako vyjukaný…“ (RH)
Hledisko první zkušenosti s nějakou vzdělávací institucí zejména dobře vyniká
v kontrastu se zkušeností z prostředí ZŠ, kde samy respondentky poukazují na to, že
rodiče jsou v tomto ohledu již mnohem zkušenější nebo obecně řečeno jistější si svojí
rolí.
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„A tady, zaprvé, to je první kontakt s nějakou institucí, takže oni ještě nejsou
zvyklí a neví, jak s tím pracovat. To je taky část problému. Sem prostě přijdou a mají
první dítě, prostě poprvé jsou v nějaký organizaci a nevědí, jak to teda funguje. (…)
Takže než se to jako tak nějak vychytá…zatímco v tý škole už jakoby vědí, už prošli tou
školkou a už asi tak jako vědí, jak to funguje. Takže tam je to zase o něčem jiným.“ (R8)
U rodičů uvedený aspekt první zkušenosti vyniká spíše v porovnání situace
u prvního a dalšího dítěte, kdy rodiče pociťují, že si touto vzdělávací institucí už prošli
s prvním dítětem a s každým dalším dítětem je to pro ně v tomto smyslu vlastně
„snazší“.
„…protože prostě když má ženská to první dítě, tak neví, to až prostě zpětně.
Třeba u toho druhýho už si to může jakoby, to zná jakoby víc…“ (RJ)
V tomto kontextu hraje vliv i čas (roky), které dítě v dané MŠ tráví, jelikož samy
respondentky připouštějí, že dochází k ustálení rolí v průběhu doby, kdy dítě do MŠ
dochází. Rodiče tak dle jejich slov, podobně jako v posledním uvedeném srovnání se
školním vzděláváním, postupně nabývají zkušenosti a stávají se v tomto ohledu
jistějšími.
„…rodiče, kteří tam chodí od těch tří do těch šesti, tak ti už jsou ostřílení. A ti
prostě vědí, vědí, že kdykoli a jakkoli můžou, vědí, co a jak. Ale právě je potřeba těmhle
těm, co začínají, se chovat vstřícně, nabízet jim pomoct a cokoli kdykoli.“ (R0)
Stejně popisují takové ustálení rolí či získávání zkušeností (a potažmo jistoty)
i sami rodiče, jak konkrétně dokládá následující citace.
„A ze začátku jsem nevěděla, jak na to, nevěděla jsem, jestli… Teďka už vím, že
prostě jsou určitý věci, který ovlivním, a některý věci prostě trvají dýl než se, než se
třeba ňákým způsobem upraví.“ (RC)
S ustálením rolí v průběhu času respondentky spojují i to, že se tím vztah do jisté
míry automaticky stává lepším.
„Určitě se vyvíjí (vztah, pozn. autorky), ale to asi u každýho je individuální. To
se těžko všeobecně hodnotí, ale většinou získávají ten kladný vztah k tý školce, když už
tam setrvají.“ (R4)
Ředitelky/učitelky vnímají toto (zejména počáteční nastolení) nastavení rolí
dvojím způsobem. Některé respondentky tvrdí, že nastavení rolí a příslušné iniciativy
by měly vycházet z ředitelek/učitelek, přičemž současně velmi oceňují i iniciativy ze
strany rodičů. Zatímco jiné (zejména R0, R1, R3, R4, R5, R7) spíše (pouze) očekávají
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a kvitují iniciativu ze strany rodičů. Proces vyjasňování rolí během první třídní schůzky
popisuje následující citace.
„Takže se snažím, hned když sem přijdou prvně, udělat třídní schůzku, na který si
vždycky vyjasňujeme jakoby pravidla. Co bych jako já tak ráda nebo co bychom my
rádi, co oni od toho očekávaj. Mně by se líbilo, když bych ne jenom já na ně vychrlila
tady prostě tisíc našich pravidel a školní řád, co musej a nemůžou. Ale aby i oni mi
řekli, heleďte se my bychom si představovali, aby se tady dělo tohle a tohle. Naopak já
bych za to byla hrozně ráda.“ (R8)
Systematicky se v tomto tudíž vyjadřují zejména respondentky R2, R6, R8, R9,
R10, R11 (příhodně především MŠ s nějakým programem), zastávající jasné stanovisko,
že nastavení rolí a iniciativy by měly (musí) vycházet z ředitelek a učitelek, jelikož až
na tomto základě mohou rodiče tzv. dobře naskočit a začít s MŠ spolupracovat,
vstupovat do partmerského vztahu. V případě absence tohoto počátečního nastolení, dle
nich tak hrozí, že rodiče mohou upadnout do pasti pasivity, potažmo s danou MŠ příliš
nebudou spolupracovat. Uvedené respondentky jinými slovy také zdůrazňují, že rodiče
potřebují cítit zájem a možnost, což konkrétně vykresluje druhá uvedená citace.
„Takhle to podle mě nejde dělat, naopak člověk musí mít přesně vymezenej
prostor, pravidla, role a ten vztah je potom jasnej.“ (R9)
„Když budu stát mezi dveřma a koukat, řeknu akorát ,dobrý den‘
a ,nashledanou‘, tak ti rodiče v podstatě nic. Si řeknou dobře, tak je to takhle, tak takhle
budeme to…párkrát to třeba zkusej nebo ani nezkusej, a když prostě hold ta odezva
nebude, tak tu školku prostě řešit nebudou. Já bych to asi taky udělala tak, kdyby… Co
se budu furt nabízet a podbízet, když ta učitelka bude koukat jako…tak si řeknu no co
jako. Takže já si myslím, že to je o tom. O těch učitelkách všechno, z 90 %.“ (R8)
I v rámci rodičovského šetření, se ukazuje, že rodiče opravdu potřebují cítit
zájem či „nabídku“ ze strany MŠ.20
„…abych jako neustále obtěžovala, že si chci domluvit schůzku, tak to mi přišlo
jako nesmyslný, spíš kdyby tam byl jako nějak kanál no…“ (RK)

20

Rodičovské šetření velmi podrobně ukazuje, že s výkonem rodičovských rolí (práv a povinností)
v prostředí MŠ se v praxi pojí mnoho emocí (zejména strach, ostych), které tak výkon těchto rolí de facto
oslabují. Nicméně se zde jedná spíše o moji prvotní interpretaci, podrobná analýza těchto (v rodičovském
šetření intenzivně zkoumaných) aspektů bude zahrnuta ve zmiňovaném článku.
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Současně však shodně všechny respondentky spatřují významnost tohoto
nastavení rolí vzhledem k tomu, že pro obě strany je stěžejní dítě, které je spojuje
a jehož dobro jim musí ležet na srdci.
„Prostě tady ty 3 roky se musíme snažit spolupracovat, protože nám jde o ty děti
všem. Nějakým způsobem, to už je jedno jak, ale jsme tady všichni kvůli tomu jednomu.“
(R8)
Z hlediska

nastavení

vztahů se ve

výpovědích také

objevuje

prvek

ne/formálnosti vztahu. V tomto tématu ovšem nelze najít zcela jednotnou linii mezi
ředitelkami/učitelkami MŠ. Ukazuje se spíše, že preference ne/formálního nastavení
vztahu je spíše (povahovou) věcí každého jedince, což uvádí následující citace.
„…nějakým způsobem distanc od rodičů nebo to, že si ty rodiče nepustěj k tělu,
ani nechtěj, tak to mají asi 2. Ty to nemají v naturelu, že by s rodičema chtěly nějak víc
navazovat kontakty. Jenže zase mám učitelky, který jsou úplně opačný. S rodičema si
tykaj a pomalu spolu choděj na kafe. Takže to je zase o lidech.“ (R11)
Pro moji práci je však zajímavé, jak se toto ne/formální nastavení hlouběji
promítá do reálného vykonávání a pociťování vztahů. Jak dokládá následující citace, tak
přejdou-li obě strany do neformálního nastavení vztahu, hůře se jim potom,
zjednodušeně řečeno, udržuje „oficiální linka“ vztahu (role stran ve smyslu vykonávání
práv a povinností).
„…ono taky někdy za tu cenu toho kamarádčovství a tykání je těžký si udržet si ty
hranice, že jakože se to někdy potom hůř nastavuje ten vztah. Ono když s nima člověk
někde támhle ,lalala legrace‘, tak potom se už hůř řekne: ,Hele, nezlobte se, ale jdete
zase pozdě‘. Jakože tam ta cesta je potom trochu těžší, ale dá se to.“ (R9)
Velmi podobnou perspektivu v tomto ohledu sdílí i rodiče, když upozorňují, že
neformální nastavení vztahu, které hojně ztotožňují s tykáním si, může mít v důsledku
i negativní dopady. V rámci takového nastavení se mezi stranami mohou právě obtížněji
řešit různé záležitosti, zejména problémy, jak uvádí následující rodičovská citace.
„…člověk když tam potom potřebuje řešit nějaký potenciální problémy a když
vlastně si tam na začátku nastaví tu komunikaci nějak, třeba příliš žoviálně, tak to
potom jako není úplně ku prospěchu věci.“ (RK)
V kontextu podoby vztahu je rovněž důležité uvažovat o pozicích, které obě
strany ve vztahu zaujímají. Ty by totiž z pojetí partnerství měly být rovnocenné,
respektive MŠ a rodina by ve svých vztazích měly být a měly by se vnímat jako strany
na stejné úrovni (partneři). Nemělo by zde tudíž docházet k asymetričnosti vztahu.
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V praxi se lze ovšem setkat s tím, že obě strany nezaujímají stejnou úroveň
významnosti, jak uvádí respondentky. Jednak dochází k situacím, kdy ředitelky/učitelky
vnímají a prosazují svoji pozici ve vztahu jako tu významnější.
„Co si myslím a mají pravdu ti rodiče, tak někdy je problém, že ta učitelka se
staví, že ví víc než oni. A to je obecně u nás v Čechách problém, protože 40 let to tady
parchantělo. My prostě nejsme partneři, ty učitelky mají často tendenci poučovat.“ (R9)
Právě snaha vyvyšovat se nebo poučovat druhou stranu tak zakládá
asymetričnost v daném vztahu. Dle výpovědí respondentek je tato tendence typicky
vedená ze strany ředitelek/učitelek směrem k rodičům dětí. Podobná tendence se
projevuje i v obráceném směru, tedy od rodičů směrem k ředitelkám/učitelkám, ale týká
se trochu jiné dimenze. Ředitelky/učitelky pociťují, že někteří rodiče mají snahu jednat
s nimi jako s chůvami (ne jako s pedagogickými pracovníky) a tím snižovat jejich
postavení ve vztahu.
„…samozřejmě i tady jsou rodiče, kteří jsou ostřejší, ale tady už si s tím ty
učitelky poraděj, už narovnaly ten vztah. Takže už to není o tom, že já jsem tady ten
rodič a ty jsi tady ta služka, která mi o to dítě pečuje, tady už to tak není, ale na mnoha
školkách to tak je.“ (R2)
Všechny respondentky tak ve svých výpovědích kladou důraz na to, že MŠ
a rodina by ve svých vztazích měly vystupovat jako partneři, zároveň však otevřeně
hovoří o tom, že se to tak v praxi ze „zavinění“ jedné nebo druhé strany někdy neděje.
Ve výpovědích se rovněž objevilo i to, že rodiče dětí jinak vnímají a přistupují
k ředitelce (ačkoli je vzhledem ke své přímé pedagogické činnosti také učitelkou)
a jinak k učitelce. Tuto dimenzi v rozhovorech však explicitně rozlišovaly pouze
dvě respondentky (R9, R11). Uvedený rozdíl ve vnímání vykresluje následující citace.
„…přičemž je to trochu jiný, když jste v pozici ředitelky anebo učitelky, to je jako
bez debaty. Je tam vidět ta pozice a i ten přístup rodičů. Tu paní učitelku sice
respektujou, ale někdy je tam to ale. Toho ředitele, prostě to tu pořád je, že to je nějaká
autorita.“ (R11)
Do pomyslného vymezování prostoru (definování rolí) vstupuje několik
proměnných. Dle výpovědí respondentek nejvýrazněji ovlivňuje celý proces osobnost
ředitelky/učitelky, respektive její osobní kompetence. U předškolního vzdělávání se
totiž výrazně ukazuje, že pro ředitelky/učitelky MŠ nejsou cílovou skupinou v jejich
pracovním nasazení pouze děti samotné, ale vzhledem k nízkému věku dětí i ve velké
míře jejich zákonní zástupci. Významná část jejich práce se tudíž sice odehrává přímo
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s dětmi, ovšem další část s rodiči těchto dětí. Tato dvojkolejnost tak na
ředitelky/učitelky MŠ klade vyšší nároky vzhledem k tomu, že musí zároveň dobře plnit
svoji práci s dětmi, ale i s rodiči, přičemž na obě oblasti je nezbytné disponovat určitými
kompetencemi a časem. Velmi podrobně popisuje tuto situaci následující citace.
„Já tady mám třeba jednu a ta je úplně úžasná u dětí, to je úplně koncert ji vidět
s těma dětma. A ona pak když přijdou ti rodiče, tak to vlastně jako není její cílová
skupina. Rodiče si jdou pro děti, tak ona řekne: ,jo, tady ho máte, naschle‘. Už se na ně
ale neculí a prostě říká, že to není její práce, ona se zaměřuje na ty děti a dělá to ráda.
Jenže já si to nemyslím. Proto jsem ve školce, ve škole bych tohleto dělat nemusela, ale
ve školce to dělat musím, to tam patří. Patří to prostě do toho mýho balíku náplně
práce. (…) je to součást toho, to nejde od toho odpoutat.“ (R9)
Samy respondentky tedy poukazují na to, že jejich práce sice spočívá primárně
v práci s dětmi, avšak rovněž s rodiči těchto dětí, což dle svých slov reflektují
a promítají do každodenních činností. Nicméně samy rovněž vnímají, že pro některé
učitelky toto dvojí „publikum“ představuje značnou zátěž a druhému z nich (rodičům)
tak v praxi nemusí klást dostatečnou pozornost, jelikož ho za primární nepovažují.
Tento „rozkol“ ještě dále komentuji v kapitole 6.3 zabývající se akontabilitou, kde
rozebírám pozici rodičů a dětí na straně fóra vůči ředitelkám/učitelkám v pozici aktéra.
Respondentky tento stav v důsledku vnímají tak, že na jejich profesi jsou kladeny
poměrně vysoké požadavky, což často dávají do kontrastu s dalšími stupni vzdělávání
(zejména školním vzděláváním, ale i dalšími stupni), kde takto velké rozkročení
činností nepociťují.
„Takže tohle když má učitelka všechno zvládnout, protože učitelka má přímou
a nepřímou práci, tak to je fakt náročný.“ (R5)
Vzhledem

k výše

uvedenému

jsou

(z hlediska

profesního)

tedy

pro

ředitelky/učitelky MŠ velmi významné jejich kompetence, respektive jejich rozvoj
a obecně tedy otázka vzdělávání. Nemělo by jít ovšem pouze o rozvoj „tvrdých
dovedností“, ale v tomto kontextu především „měkkých dovedností“ (týmové
a komunikační dovednosti, řešení konfliktů a vyjednávání, prezentační dovednosti
apod.). U ředitelek/učitelek MŠ, které nedisponují dostatečnými kompetencemi v této
oblasti, totiž dle vnímání respondentek dochází k tomu, že je pro ně obtížné se rodičům
věnovat a dále v případě konfliktu nebo nutnosti vyjednávání se dostávají do situace,
kdy mají strach se do vyjednávání nebo potenciálního konfliktu s rodiči vůbec pouštět.
Důsledkem toho se v dané situaci ve vztahu k rodičům raději „stahují“ a „omlouvají“,
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a to i navzdory tomu, že například v dané situaci vědí či pociťují, že pravda je na jejich
straně. Vyhýbání se diskuzím a konfliktům ovšem nemusí být nutně způsobeno pouze
nedostatečnými kompetencemi na straně ředitelek/učitelek (v jejichž důsledku mohou
mít strach, že by z takového„boje“ vyšly jako poražené či by je stál příliš mnoho energie
a to i v souladu s tím, že rodiče nemusejí vnímat jako prioritní v jejich práci), ale
i vnímáním toho, že takovéto situace mohou znamenat další komplikace. Samotný
strach z pomyslného konfliktu ilustruje následující situace.
„Jinak tady žádný problémy s rodičema nejsou. Zaplať pánbůh, ono se pustit
s rodičema do křížku taky není žádná legrace v dnešní době.“ (R3)
Zatímco druhý výše naznačený scénář (strach z důsledků pomyslného konfliktu)
ilustruje tato citace.
„Když se to týkalo mě, tak mi nečilo problémy se omluvit, i když jsem věděla, že
až takovou pravdu ten rodič nemá, ale jako osvědčilo se mi to. Protože pokud s tím
půjde někam vejš a bude to rozmazávat, tak vyvoláte na sebe akorát jenom další
kontrolu a je to prostě zbytečný. Takže já jsem viděla, možná že to není úplně v pořádku,
ale když jsem ustoupila jakože ,jojo, budeme se snažit vám vyhovět, za tohle se
omlouvám‘.“ (R4)
Uvedená výpověď v sobě tedy nese i širší motiv strachu, a to strach z toho, že by
si rodič mohl jít někam dál stěžovat (např. ke zřizovateli). To by mohlo mít za následek,
dle termínů teorie akontability (dále viz kapitola 6.3), uvalení sankcí (např. v podobě
zmíněných kontrol, poškození dobrého jména MŠ). V tomto kontextu tedy
respondentky pociťují, že někteří rodiče jsou poměrně „ostří“ (R2) nebo si až „příliš
vědomi svých práv“ (R4), a proto se snaží takovýmto situacím a dopadům více či méně
vědomě vyhnout (přímo či nepřímo). Poslední citace naznačila jakousi úhybnou
(pasivní) strategii řešení konfliktu, zatímco následující citace obsahuje preventivní
(aktivní) strategii.
„Je to i způsob komunikace, ke kterýmu jsme se dlouhým vzděláváním
dopracovali. Na tom fakt pracujeme (…). Za tu dobu, co jsem tady, nemáme jedinou
stížnost ze strany rodičů, ani u nás, ani na ČSI, ani na zřizovatele.“ (R2)
Podle některých respondentek ovšem toto chování (vyhýbání se diskuzím či
pomyslným konfliktům) současně svědčí o tom, že ředitelky/učitelky jenom prostě
nejsou schopné obhájit si svoji profesní pozici před rodiči.
„Ta učitelka si musí tu roli toho profesionála vybojovat, ale tím zas musí mít ty
kompetence, ty soft skills, aby to vlastně dokázala. A tam je ten rozpor. (…) Takže když
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si ta učitelka dokáže zachovat tu pevnou, pevnou pozici, a dokáže s tím rodičem
komunikovat rovnocenně, tak tyhlety tendence jakoby mizej, protože ten rodič narazí na
tu bariéru, ale ne každá učitelka tohle zvládá.“ (R2)
Nicméně motiv strachu21 se neprojevuje pouze v situacích, kdy by se
ředitelky/učitelky MŠ bály, že je rodiče nějak ohrozí či poškodí ať už v reálném nebo
potenciálním konfliktu. Ve výpovědích se ukazuje i druhá strana mince, kdy se naopak
ředitelky/učitelky bojí, že svým (případným) jednáním mohou ublížit rodičům. Tyto
situace jsou úzce navázány na děti samotné, jelikož výchova a vzdělávání takto malých
dětí je „velice citlivou věcí“ (R0), neboť pro rodiče je „dítě v podstatě to nejsvatější, co
mají“ (R6) a rodiče vždycky „nějakým způsobem stojí na straně toho dítěte“. (R11)
Jedna rovina se týká velmi závažných sdělení ohledně dítěte a druhá sdělení běžného
typu. První uvedené zmiňují respondentky například v případě závažné diagnózy
u dítěte, kdy ví, že je nutné rychle a šetrně jednat, ale zároveň ví, jak je tato situace pro
rodiče bolestivá.
„A teď třeba potřebujem doporučit odborníka, neurologa, psychologa,
psychiatra, a tohleto těm rodičům říct, je strašně těžký. Protože oni to nechtěj slyšet, já
jim beru naději. Takže najít správný slova nebo někdy si říkám, jestli to vůbec sdělit,
protože to je pro ty rodiče takovej šok.“ (R2)
Druhá rovina se týká běžnějšího sdělování záležitostí týkajících se dítěte, kdy
všechny respondentky reflektují, že s rodiči se musí jednat velmi „citlivě“ (R2), „taktně“
(R6), jelikož problematika dětí je něčím opravdu citlivým a nelze v ní „škatulkovat,
psát, dělat, roztřiďovat“. (R0)
„Jenže to zase přímo těm rodičům člověk neřekne: ,vždyť on vlastně takovej je‘.
K tomu prostě nemůže dojít. To nejde říct něco proti rodičům nebo proti tý rodině nebo
proti dítěti.“ (R1)
„Tady rodiče čekaj spíš nějakou takovou…ale my se snažíme chválit ty děti, po
právu teda. Když vidíme ten posun, tak ho pochválíme. Jenže když někdy ne, tak to taky
potřebuju říct.“ (R5)

21

Jak jsem již uvedla v předchozí poznámce pod čarou, tak právě i motiv strachu se významně projevuje
v rodičovském šetření, které se na emociální stránku jako takovou zaměřovalo. Vzhledem k obsáhlosti dat
se zde do hlubší analýzy v tomto kontextu nepouštím. Nicméně lze alespoň ilustračně uvést, že rodiče
pociťují strach (a následkem toho ne/konají či se nějak ne/chovají) ve vztahu k MŠ z následujících
důvodů: strach z vyčnívání, ze zadělávání si problémů pro sebe a zejména pro dítě, z nepřijetí dalšího
dítěte do dané MŠ, případně i vyloučení stávajícího dítěte atd.
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Respondentky v tomto kontextu opět zdůrazňují významnost komunikace
a volby vhodných slov.
„Prostě umět volit slova směrem k rodičům je hrozně důležitý, protože rodiče se
v těch dětech viděj, a když se to jednou – nechci říct sprostý slovo – tak to se potom
těžko urovnává.“ (R4)
Některé ve svých výpovědích i uvádějí jakési „strategie“, kdy se například snaží
vždy začít něčím pozitivním a až posléze přejít k samotnému problému, který je s rodiči
potřeba diskutovat.
„Tak jakoby taktně musím, když se mluví s rodičema, tak se musí to dítě
vyzdvihnout nějak a potom se teda říct ta věc, tak se snažím taky jim něco takhle...“ (R6)
Poměrně specifickou pozici v otázce nastavení vztahu a rolí zastávají v mém
výzkumném šetření respondentky z alternativních MŠ (R2, R6, a především R9, R10).
Tyto alternativní MŠ mají svůj speciální výchovně vzdělávací program, k němuž se
hlásí a s nímž pracují. V tomto směru se ukazuje, že jejich pozice je ve vztahu
k rodičům „snadnější“(oproti standardním MŠ a jejich rodičům), a to právě na základě
jejich programu. Snadnější v tom smyslu, že mají a priori vymezený program, který již
zahrnuje role obou stran a hovoří mnohem podrobněji a v jasných obrysech o vzájemné
spolupráci. Tato spolupráce je ovšem zároveň i reálně vykonávána. Nicméně nelze
pominout fakt, že většina rodičů, jejichž dítě do alternativních MŠ dochází, vybírá tuto
vzdělávací instituci záměrně, respektive ne nahodile (např. ve smyslu nejbližší MŠ), což
samy respondentky potvrzují. Ruku v ruce s tím jde tudíž i to, že rodiče, kteří si takovou
(alternativní) MŠ vyberou, mají o dění v této instituci zvýšený zájem, respektive mají
obecně zvýšený zájem o vzdělávání svých dětí. Kontrast mezi oběma přístupy dobře
shrnuje následující citace.
„Co teda vím, když k nám chodily na prázdninový provoz tady nějaké děti (ze
standardních MŠ, pozn. autorky), tak tam jsem z toho měla pocit, že prostě rodiče chodí
do práce, tak tam šupnou dítě a jdou. Tam jde fakt o to, že jsou určitě rádi, když to dítě
prospívá, ale zase do toho školkového života nezasahují, protože to pro ně není až tak
významný, aby se někam vklíňovali. Vlastně něco, co by je obtěžovalo a má to na
starosti někdo jiný, ale u nás ze školky já mám pocit, že rodiče sem šli proto, že sem
chtějí jít a že mají i zájem o to, jak to ve školce funguje.“ (R6)
Uvedená citace kromě zachycení vnímání rozdílů mezi rodiči ze standardních
a alternativních MŠ rovněž naznačuje, jak rodiče ze standardních MŠ k těmto věcem
přistupují. V očích těchto respondentek (a dle slov uvedené citace) tak rodiče ze
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standardních MŠ jednak mohou cítit nezájem či nízký zájem a možnosti o spolupráci ze
strany MŠ (vklíňování se), ale jednak o to sami zájem mít nemusí (něco nevýznamného
či něco, co by je obtěžovalo). Toto vše ještě může být dále zastřešeno tím, na čí straně
leží nebo je vnímána odpovědnost, opět se tedy může jednat o otázku rolí a jejich
nastavení (má to na starosti někdo jiný).
Navíc tyto typy MŠ již při samotném zápisu posuzují rodiny více ve smyslu
celku (např. ředitelky Waldorfských mateřských škol /WMŠ/ při přijímání dětí stanovují
jedno kritérium týkající se Waldorfské pedagogiky) a v rámci možností posuzují, jak
rodina zná či je v souladu s jejich pojetím. Tohle se tedy typicky (v mém výzkumném
vzorku) týká WMŠ, ale do jisté míry i Montessori MŠ.
„…rozhodujeme všichni (celé kolegium) o těch dětech, které budou nebo
nebudou přijaty. Jde tam opravdu o to, aby ti rodiče věděli, o čem ta Waldorfská
pedagogika je. Samozřejmě to nemůžou znát dopodrobna, ale vždycky to člověk pozná.“
(R10)
Navzdory výše uvedenému se i v těchto alternativních MŠ, které mají jasně
deklarovaný program ve vztahu k rodičům dětí, objevují komplikace s nastavením rolí.
Ty jsou ovšem spojeny zejména s rodiči dětí, kteří do daných MŠ přicházejí bez
počáteční znalosti příslušného programu, ačkoli jich dle slov respondentek je spíše
poměrná menšina. Tito rodiče poté způsobují na půdě MŠ „komplikace“, a pro
ředitelky/učitelky znamenají další a další vysvětlování nastavení rolí (první uvedená
citace, která popisuje sepsání dokumentu vymezujícího role stran) a v tomto směru
i vysvětlování nemožnosti změny programu a jeho náležitostí (druhá uvedená citace).
„…tam jsme psali něco jako manuál pro rodiče, psali jsme tam třeba
o povinnostech učitelky a to, co je nadstandardní pro Waldorfskou učitelku a pak jsme
udělali i kapitolku, že jak má vlastně vypadat zodpovědnej rodič ve WMŠ.“ (R9)
„…přišel tatínek, který si se mnou takhle dal schůzku ještě před zápisama v tom
březnu, a že maminka sem to dítě chce dát a že teda co to tady jako je. A spoustu věcí se
mu tu nelíbilo. Začal mi říkat, ať to děláme jinak. Já jsem říkala, že to prostě né, že
pokud se mu to nelíbí, tak prostě musí jinam.“ (R10)
Uvedené čtyři respondentky tedy ve svých výpovědích silně akcentují to, že
vztah či role mezi MŠ a rodinou musí být již od počátku jasně vymezeny
a vykomunikovány. V opačném případě dochází k nesouladu vzájemných očekávání
a jejich percepcí. [Goffman 1967] V tomto ohledu si uvedené alternativní MŠ počínají
lépe, jelikož se opírají o jejich program, který tyto náležitosti vymezuje nebo třeba ani
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nepřipouští či nedovoluje jiné rozvržení. Zároveň k reálnému vykonávání takového
programu opravdu důsledně dochází. Nicméně rodiče se tedy s danými „pravidly“ dle
výpovědí ředitelek/učitelek příliš aktivně neseznamují (ať už v alternativních /v nižší
míře/ nebo standardních MŠ /ve vyšší míře/). Jednotlivé MŠ se potom k dané záležitosti
staví dvojím způsobem. Podle některých respondentek (především R2, R6, R8, R9, R10,
R11) se totiž jedná o problém na straně MŠ, ta by totiž měla rodiče dobře informovat
(v tomto i obecnějším kontextu) a ne vždy se jí to daří, respektive ne vždy to dělá dobře.
U některých ředitelek/učitelek MŠ (zejména R0, R3, R4, R5) spíše převládá názor, že
problém je na straně rodičů, kteří se jednak neúčastní příslušných akcí MŠ (třídní
schůzky), kde jsou jim ze strany MŠ tyto věci předávány, ale dále se ani nějak sami
neinformují. V obou perspektivách lze ovšem shodně vyzdvihnout významnost
komunikace a informovanosti mezi MŠ a rodinou. Jeden i druhý pohled na tuto
záležitost dokládají následující citace.
„A když by oni dostali právě ty informace…já právě v tom červnu nebo květnu
jim říkám, že takhle to funguje, takovýhle jsou možnosti, taková je provozní doba, takhle
se spojujou, takhle to děláme, takhle učitelky. A vlastně jakoby si předšlapu tu cestu, než
by došlo k nějaký tý stížnosti, když to tak řeknu. A tohle si myslím, že ty školky jakoby
úplně neuměj. Protože když třeba se bavíme s kolegyněma, co říkaj na těch schůzkách,
tak ony řeknou rodičům od kolika do kolika je školka otevřená, kolik budou platit, že má
mít bačkory a tepláky. Jenže to je málo. To nestačí. Takže potom když se rodič nad
něčím pozastavuje, tak je to proto, že o tom vůbec nedostal tu informaci.“ (R2)
„Nevím, proč nechodí (na schůzky, pozn. autorky). Oni nechodí pak ani na
základku, tak asi všechno vědí. Přijdou si, že není pro ně nic podstatného tady, co by jim
mělo být řečeno. (…) Pak se všemu diví taky, že jo, zas jako na druhou stranu, když….“
(R3)

Vzájemná kritika
Jak ukázaly mnou provedené rozhovory, mezi ředitelkami/učitelkami MŠ
panuje značná shoda na celkovém postavení MŠ a rodiny. Všechny respondentky (ať už
explicitně nebo implicitně) pohlížejí na rodinu jako na nejdůležitějšího aktéra a svoji
úlohu spatřují jako pomocnou. V tomto smyslu tedy potvrzují výše uvedená vymezení
z RVP PV.
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„Rodina, rodina! Školka je pomocná, školka může rozvíjet, (…) navodit těm
dětem nějaké sociální a hygienické návyky, když to nevidí, navodí jim tam třeba i rozvoj
těch řečí, zpěvu, matematické představy, barvy a podobně, ale nejdůležitější je rodina.
(…) Tohle je vlastně pomoc té rodině, aby maminka mohla do práce, táta mohl do
práce, ale až se vrátí, když mají čas, tak by ten čas neměli věnovat něčemu jinému než
těm dětem.“ (R0)
Tato výpověď s sebou ovšem nepřímo nese několik kritických rovin, které se
objevují ve většině výpovědí. Jednak kritik vztahujících se k rodině samotné,
ale i k státu a jeho politice. Z hlediska politiky státu se všechny respondentky
opakovaně kriticky vyjadřují k různým aspektům současné vzdělávací politiky (toto
téma je částečně zohledněno v kapitole 7), které mají přímé i nepřímé dopady na
nastavení a podobu jejich vztahu, a dále i například k rodinné politice. V tomto kontextu
je tedy nezbytné vést v patrnosti fakt, že samotné nastavení a podoba vztahu mezi MŠ
a rodinou se odvíjí od systémového nastavení, přičemž zde kromě vzdělávací politiky
hraje významnou roli i politika rodinná (např. ve smyslu institucionální podpory
rodiny), ačkoli tento rozměr se přímo objevuje pouze v několika rozhovorech (R0, R5,
R11).
„Rodina, já si myslím, že na prvním místě je rodina. Bohužel však i ten dnešní
stát a všechno…rodina není. Rodina se málo propaguje, rodina se málo vynáší nahoru.“
(R0)
Z hlediska zaměření této práce je ovšem významnější a zajímavější kritika
ředitelek/učitelek MŠ směřující směrem k rodičům dětí. Ta v sobě opět nese několik
aspektů, které se pokusím následně shrnout. Z hlediska výše uvedeného vnímání
celkového postavení MŠ a rodiny se všechny ředitelky/učitelky kriticky vyjadřují
k chování rodičů směrem k dětem, potažmo k MŠ jako takové. Ředitelky/učitelky tak ve
svých výpovědích akcentují, že rodiče nedostatečně plní svoji roli a v několika
případech se objevují i tvrzení, kdy ředitelky/učitelky mají pocit, že na ně rodiče svoji
roli dokonce přehrávají.
„Někdo by potřeboval, aby se věnovala dítěti, a jakoby na ně přehrávali svoji
roli na ty učitelky kolikrát. Jo že maj…třeba je jim zatěžko jít s dítětem na logopedii
a něco s ním doma procvičovat. To by měla dělat podle nich učitelka. (…) No
potřebujou asi, někdo né teda, ale většina jo, takový to výchovný zastoupení, aby dělala
škola za ně.“ (R3)
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„Jako musím říct, že mnohdy suplujeme fakt rodiče. (…) Jsou fakt děti, které tam
jsou od rána, od začátku, až do konce. A prostě prvotní by v tomhle měla být rodina, my
bychom měli tu výchovu jenom doplňovat a mnohdy je to obráceně. Protože to vidíme,
jak děti prahnou po objetí, po pomazlení. My jsme pro ně mnohdy jak maminka.“ (R5)
Jak je patrné z uvedené citace, tak respondentky často (ovšem ne vždy, jak
uvádím níže) dávají do přímé úměry zmíněné přehrávání rolí a čas, který dítě v MŠ
tráví. Navíc čas, který dítě stráví v prostorách MŠ, se v očích respondentek dále kriticky
kloubí s časem, který dítě tráví mimo rodinu či domov (zejména v institucích
poskytujících zájmové volnočasové aktivity, tzv. kroužky, odehrávající se na půdě MŠ
i mimo ni).
„Ono jako by nestačilo, že ty děti tady trávěj 8 hodin denně, ale ještě dál musej
do nějakejch dalších institucí, aby ještě víc toho měly. A to potom fakt ty děti jsou tady
dýl než třeba lidi v práci. Přijdou sem v půl 7, v 7, odchází v 5. A to je 9, 10 hodin, to je
prostě strašný.“ (R8)
„Jenže mně to zase přidá, že ,my ty děti někam odložíme, abychom je nemuseli
vychovávat sami‘. Tak je vezmeme a někam je dáme, ať se nám o ně postaraj.“ (R11)
V souladu s výše uvedeným se v rodičovském šetření ukazuje, že někteří rodiče
by naopak i uvítali delší otevírací dobu MŠ, větší nabídku služeb, více kroužků apod.
Následující citace tak dokládá kritiku rodičů na účet MŠ v této problematice.
„…vím, že to některejm rodičům vadí, že jako sakra školka je snad od toho, že je
tam můžu nechat do pěti a jako dotýká se jich, když třeba posílaj maily – prosíme, ať
malý děti zůstávaj v pátek doma, pokuď můžete…“ (RI)
Nicméně v tomto ohledu nejsou rodiče zcela jednotní. Navíc u některých rodičů
se sice na jednu stranu objevuje preference či zájem třeba o delší otevírací dobu MŠ
(a s ním právě často spojená kritika toho, když se to neděje), ale objevuje se zde
i zohlednění toho, že to není ideální stav. Někteří rodiče se tedy v tomto aspektu
kriticky staví i sami k sobě, přičemž ovšem připomínají, že jsou k takovému chování
„nuceni“ okolnostmi (prací).
„Jó, je to dobrý. Ta otevírací doba, víš co, čtvrt na osm a do šesti, super (smích).
(…) Teď právě mně už se to právě nelíbí, že syn je vlastně každej den tam do půl šestý
ve školce, ale bohužel mám takovou práci, že si to tak vyžaduje.“ (RL)
To, že děti tráví tolik času mimo rodinu či domov, respektive tolik času v MŠ,
samy respondentky spojují primárně právě s tím, že rodiče musejí pracovat. Velmi
zajímavé přitom je, že respondentky tutéž věc (rodiče musejí pracovat) používají
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v oblasti kritiky (rodiče kritizují, že na něco nemají čas) a také v oblasti omlouvání
(rodiče omlouvají a chápou, že na něco nemají čas). Dochází zde tudíž k jakési
dvojsečnosti ve výpovědích ředitelek/učitelek, o níž budu ještě dále pojednávat (viz
oddíl Vzájemné omlouvání). Nutnost nebo potřeba pracovat je tak ve výpovědích
spojována se spojeními jako „ekonomické tlaky“ (R9), „zatížení hypotékami“ (R11) či
„uspěchaná a těžká doba“ (R0). Dle výpovědí respondentek se tato nutnost
(znamenající v mnoha případech v důsledku obecný nedostatek času rodičů, jejich
uspěchanost či nepozornost) následně konkrétně projevuje ve více aspektech. Jednak
v samotné docházce do MŠ (nedochvilnost, pozdní odchody, dlouhá doba strávená
v MŠ), tak i v samotných interakcích mezi MŠ a rodinou (nedostatečná komunikace,
neúčast na aktivitách, nečtení nástěnek apod.).
„Jak říkám, dneska má velký vliv na ty rodiče prostě ta doba. Uspěchaná, oni
jsou vlastně hnaní tou situací, splácí hypotéky a potřebují vydělat peníze.“ (R5)
„…jsou i rodiče lajdácký, protože jim dáváme všechny informace v šatně, dáme
jim něco na dveře a oni to nečtou, prostě to neviděj. Ono je jako všechno rychlejší, ten
život uspěchanej to tak nějak sám nese, ale snažíme se je trošku k tomu vychovávat.“
(R1)
Kromě roviny časové dotace, která se poměrně významně promítá do podoby
vztahu a je respondentkami často kritizována, se také objevují výroky o nezájmu rodičů.
Ty jsou ovšem velmi úzce navázány na časovou problematiku (tedy na čas, kterým
rodiče disponují), jelikož samy respondentky ve většině případů nejsou schopny rozlišit
či vysvětlit, zda rodiče nemají o něco zájem (pod vlivem více faktorů, které mohou
vstupovat do hry, přičemž povahové vlastnosti jsou respondentkami nejčastěji
zmiňovány), nebo na to pouze nemají čas anebo se jedná o kombinaci obojího.
Některé respondentky jdou v kritice ještě dále a hovoří i o pohodlnosti rodičů,
a to v situacích, kdy mají z chování rodičů pocit, že nechávají děti v MŠ, i když by
nemuseli anebo dokonce neměli. První zmiňovaná situace se typicky týká období
letních prázdnin nebo maminek na mateřské či rodičovské dovolené.
„…hodně mi taky vadí, že vlastně rodiče se snaží děti odkládat do MŠ, aby měli
pokoj.“ (R0)
„Myslím, že nemají čas na děti anebo ani si ho nevyhledávaj kolikrát. Jo že oni
by třeba mohli, ale ať se někdo stará. (…) vidíte, že přicházejí pro dítě do školky a dítě
nechce s nima domů. Jo že to taky o něčem vypovídá…“ (R3)
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„…matky, který mají druhý dítě a jsou s nim na mateřský, tak to první dítě je tu
stejně taky od rána do večera. A ještě když je nějakej sníženej provoz, tak tyhle děti tady
jsou stejně taky furt. Já to nechápu. Jak někdo může radši svěřit dítě někomu jinýmu,
než aby se mu raději věnoval sám?“ (R11)
Dalším kontextem, kdy se takováto kritika objevuje je situace, kdy respondentky
pociťují, že děti jsou v MŠ, ačkoli by tam být neměly. Jedná se zejména o případ
nemocných dětí.
„…dneska je trend, že ,pardon, já mám dneska schůzi‘, takže tady máte dítě
s nudlí a s horečkou.“ (R9)
Uvedené důvody se ovšem mohou různě propojovat a prolínat, jak uvádí
následující citace.
„My tu máme hlavně maminy, co jsou doma, co mají miminko nebo jsou doma,
že tady jsou třeba ty rodiny takový jako líp zabezpečený. A tam to bejvá ještě horší, že ty
maminky cítěj to ohrožení toho svýho soukromí, tak často říkaj, že to teda fakt tak není,
že to je asi tím prostředím, že sem to dítě vleze a začne to mít (nemoc, pozn. autorky).“
(R6)
Rodiče se v této otázce naopak spíše kriticky vymezují vůči MŠ, kdy se jim buď
nelíbí tlaky či očekávání ze strany MŠ na ně kladená anebo se kvůli takovýmto tlakům
vlastně v důsledku cítí špatně (provinile). Následující citace ilustruje právě situaci
matky na rodičovské dovolené a její pocity při „pozdním“ vyzvedávání druhého dítěte
z MŠ.
„Vím, že první rok jsem se třeba občas cejtila blbě, když jsem pro ni přišla ve
čtyři, s tím miminem, a teď sem si říkala, tak a teď oni si budou říkat, proč pro ni jdu ve
čtyři, když sem doma s miminem (…) Vím, že někdo to jako řeší a někomu to přijde
blbý.“ (RI)
Další úroveň kritiky ze strany ředitelek/učitelek vzhledem k rodičům se týká
samotné výchovy dětí. V této oblasti respondentky cítí nesoulad s pojetím výchovy
některých rodičů a jejich pohledem na danou záležitost, s čímž se pojí i obtížné
nastavení spolupráce mezi rodinou a MŠ, kdy by obě strany měly pracovat souvztažně
(doplňovat se a podporovat se).
„…oni by měli fungovat jako partneři, ne jako soupeři (…) Někdy to jde ovšem
těžko, některý rodiče maj o výchově opravdu zvláštní představy a to se pak blbě
spolupracuje.“ (R3)
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V tomto směru pak může dojít k vyjednávání, kdy se buď ředitelky/učitelky
napřímo (z vlastní iniciativy) snaží určitým způsobem ovlivňovat výchovu rodiny
(navzdory tomu, že se respondentky v mém vzorku obecně velmi snaží rodinnou
výchovu akceptovat), která tuto iniciativu buď akceptuje, nebo neakceptuje, anebo
naopak sami rodiče vyhledávají jejich pomoc. Zajímavé přirovnání na toto téma udává
jedna z ředitelek/učitelek v následující citaci.
„A ty rodiče opravdu nenásilnou formou, protože někteří rodiče nevědí
o výchově vůbec nic. Vůbec nevědí, jak k těm dětem přistupovat. Když chci řídit auto,
musím si udělat autoškolu, musím jít na školení, když chci vařit jako kuchař, tak musím
si udělat nějakej kurz, ale bohužel na rodičovství kurzy nejsou, takže ty rodiče dělaj asi
to, co vidí nebo to dělaj nahodile a takže měla by trošku i ta školka působit na ty rodiče.
Jak mají působit na ty děti, jak se jim věnovat, jak na ně jít. A oni se dost často i sami
ptali…třeba ,co byste řekla? Ona nám tohle…tak co mám udělat?‘ Tak jsem jim radila.“
(R0)
Tomuto problému se ještě věnuji dále v textu (viz oddíl Dobrý rodič a dobrá
učitelka), jelikož pojetí výchovy úzce souvisí s představami o dobrém učiteli a rodiči.

Vzájemné omlouvání
Jak bylo vykresleno v prvním oddíle (Nenastavenost a nejasnost vztahu /rolí/),
tak vztah mezi MŠ a rodinou se v praxi či spíše ve vnímání této praxe ze strany
respondentek (částečně i rodičů) ukazuje jako nedostatečně nastavený a poměrně
nejasný (málo vykomunikovaný). Nicméně obě strany si navzájem příliš nekladou
nějaké připomínky či podněty (směrem k větší spolupráci či partnerství), což v závěru
druhou stranu utvrzuje v tom, že všechno je vlastně naprosto v pořádku.
„No nevim, rodiče jsou spokojení, žádný podměty nemaj. Žádný podmět mě
nenapadá, že někdy měli a ani nikdo s náma o ničem nevyjednává. Prostě když sem
příjdou, tak musej fakt jako vidět, že to dítě je spokojený. Ono totiž to dítě je na začátku
smutný a pláče, ale potom když se usmívá a je v pohodě, tak ti rodiče jsou taky
v pohodě.“ (R7)
V uvedené citaci se skrývá leitmotiv spokojenosti, který často zmiňují obě
strany. Zjednodušeně řečeno, rodiče jsou s MŠ spokojení, je-li v ní jejich dítě
spokojené, jak glosují následující citace.
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„Ale stejně v tom předškolním si myslím, že v zásadě každej rodič je spokojenej,
když to dítě je spokojený. Protože podle mě není nic hroznějšího, než když to dítě doma
brečí, že do tý školky nechce.“ (R10)
„…jde o to, jestli je tam to dítě spokojený nebo ne. Je to blbý to říct, ale i kdyby
to byla super školka a dcera tam chodila nerada, tak stejně budeš uvažovat o změně.
A když to bude blbá školka a prostě to děcko tam bude chodit rádo, tak se na to prostě
vykašleš.“ (RD)
Ačkoli totiž rodiče ve svých výpovědích zmiňují určité výhrady k mateřským
školám, tak v zásadě se však orientují podle spokojenosti dítěte, jak uvedla
předcházející citace. Nicméně musím upozornit, že tato spokojenost dítěte není vždy
jedinou proměnou, kterou rodiče uvádějí. Následující citace například zahrnuje
opakující se prvek ve výpovědích, kdy rodiče pozitivně hodnotí, když se v jejich očích
dítě „posouvá“, přičemž mají zejména radost z dětských výtvorů, básniček, písniček.
„Školku jako beru, že tam nějak chodí, hlavně jestli se mu tam líbí. Ty učitelky
nějakým způsobem s ním nakládaj a myslím si, že dobře. Jakože se prostě rozvíjí, učí se
věci, kolikrát přijde a říká nám nějakou písničku, básničku…“ (RM)
Ředitelky/učitelky již mají o něco složitější pozici než jednotlivý rodič. Ony se
jednak také snaží o spokojenost jednotlivého dítěte, ale zároveň o spokojenost dětí jako
celku, přičemž jejich posláním je zejména splnění stanových cílů pro daný stupeň
vzdělávání (rozvoj příslušných kompetencí).
To, že ani jedna ze stran neklade příliš vysoké nároky na tu druhou, je kromě
právě uvedeného také způsobeno tím, že u obou stran můžeme pozorovat jejich
vzájemné omlouvání. Dle výpovědí je tudíž patrné, že ačkoli by obě strany chtěly od
druhé víc (zejména respondentky výrazně deklarují zájem o spolupráci a partnerství
mezi oběma stranami), tak toto vyšší očekávání je zastřeno vzájemným omlouváním.
V důsledku toho po sobě strany příliš mnoho nepožadují. Ze strany učitelek se jedná
o výše uvedený argument, že rodiče musejí pracovat. Na základě tohoto argumentu tak
ředitelky/učitelky chápou a do jisté míry omlouvají chování rodičů.
„A já i chápu, že oni proletí tou školkou o půl čtvrtý a nepřečte si nástěnku. Já
úplně chápu, jak to maj těžký, když maj přijít domů po 8, 9 hodinách v práci a teď maj 2
malý děti, ty děti furt mluvej, chtěj jejich pozornost. Teď musej uvařit, musej zajistit
nákupy v těch centrech, kde jsou davy lidí, auta, fronty. Já jim to nezávidím teda,
nezávidím jim to.“ (R2)
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Kromě tohoto klíčového „omlouvajícího“ argumentu se ve výpovědích
respondentek objevuje například i to, v jaké životní fázi se rodina nachází či kolik členů
(dětí) rodina vlastně má.
„Chápu, že jsou mámy, který mají čtyři děti a nevědí, čí jsou. (…) Takže když
ještě taková máma nám upeče dort na nějakou slavnost, tak klobouk dolů, že ještě má na
to sílu…“ (R9)
Zatímco rodiče zase ve svých výpovědích reflektují, že ředitelky/učitelky
vykonávají náročnou práci a to zejména vzhledem k počtu dětí ve třídě. Tento argument
se tak stává chápajícím a omluvným prvkem ze strany rodičů vůči ředitelkám/učitelkám,
čehož si jsou i samy respondentky v mém šetření vědomy.
„Tak rodiče jsou…to oni sami rodiče uznaj, říkaj, že to je hodně dětí a jak to
můžete vydržet, zvládnout.“ (R1)
„Před učitelkami hluboce smekám - představa, že mám ve třídě 28 dětí a jsem na
ně sama, mě hodně děsí.“ (RE)
Nicméně i rodiče ve svých výpovědích zmiňují další argumenty vedoucí
k omlouvání a chápání pozice ředitelek/učitelek. Kromě klíčového důvodu v podobě
počtu dětí ve třídě tak například uvádějí i jejich platové podmínky či systémové
nastavení předškolního vzdělávání. U následující citace je zajímavé i to, že rodiče také
vyjadřují, jak se ředitelkám/učitelkám snaží vyjít vstříc neboli jim obtížnou situaci ještě
více nekomplikovat. Podobné „vstřícné“ chování nacházím i u respondentek v mém
šetření.
„Já zase chápu, že oni maj úvazek a nejsou za to moc placení, těch dětí na
jednoho člověka tam maj hodně, ale…nebo to není, ten systém jim nedává moc, jim to
příliš neulehčuje. Takže jako já to někdy chápu, snažím se jím vyjít vstříc jako co…nebo
abych já jim to teda ulehčila, jako třeba ty suchý boty a takhle…“ (RD)

Dobrý rodič a dobrá učitelka
V tomto oddíle bych ráda shrnula další část výsledků z mého výzkumného
šetření a vztáhla je k výsledkům Šeďové [2009], o nichž pojednávám v teoretické části
práce. Budu zde vycházet pouze přímo z ředitelského šetření, jelikož v rodičovském
šetření takto explicitně formulovaná otázka chybí, ačkoli někde jsou odpovědi latentně
přítomny.
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V autorčině empirické studii je učitelkami ZŠ dobrý rodič vnímán jako ten, který
materiálně pečuje o dítě (ve smyslu připravení svačiny, aktovky, obalů), jelikož takto
pojatá materiální péče je pro učitelky indikátorem zájmu rodiče o dítě. I pro učitelky
MŠ je významnou proměnnou charakterizující dobrého rodiče zájem o dítě. Ve
výpovědích je uváděn například následovně: „rodič, který má na prvním místě dítě“
(R0), „zajímá se o své dítě“ (R1), „takovej, kterej se opravdu zajímá“ (R2)„věnuje se
dítěti“ (R3), „má na dítě čas“ (R4), „zabezpečuje ho, na dítěti mu záleží“ (R5), „má
zájem o svý dítě“ (R11). Zájem v tomto pojetí je tedy většinou vyjádřením toho, že rodič
má na dítě čas a patřičně se mu v tomto čase věnuje (viz oddíl Vzájemná kritika).
Zároveň se ve výpovědích jako charakteristika dobrého rodiče opakovaně ukazuje
zájem o spolupráci s MŠ (ačkoli v různých rovinách, viz oddíl Rodičovské zapojování
aneb spolupráce mezi MŠ a rodinou), jenž v přeneseném významu opět signifikuje
zájem rodiče o dítě. V tomto rozměru se tedy prostředí MŠ (na základě mých dat) a ZŠ
(dle analýzy Šeďové) liší, jelikož Šeďová upozorňuje, že její učitelky používají pojem
spolupráce nesprávně, přičemž odkazují spíše na to, že rodiče by měli učitelku
následovat/splňovat její požadavky. Zatímco ve výzkumu Šeďové nejsou nároky
učitelek na dobrého rodiče vysoké a netýkají se příliš jádrové činnosti školy (vzdělávání
a učení), tak v mém šetření se při srovnání ukazují jako vyšší a týkající se do jisté míry
i činnosti školy. Ve výzkumném šetření v prostředí ZŠ učitelky navíc ani
nepředpokládají, že by se rodiče doma s dětmi nějak intenzivně učili. Tento prvek se
naopak ukazuje jako žádoucí, kvitovaný ze strany učitelek MŠ. V rámci předškolního
vzdělávání se tak jedná například o domácí procvičování toho, co dítěti příliš nejde,
přičemž některé respondentky se poměrně kriticky vyjadřují k těm, kteří to nedělají (viz
oddíl Vzájemná kritika). V jejích očích se tak požadovaný zájem o dítě týká i této
oblasti. Moje respondentky v tomto kontextu tedy spíše vykazují správné pojetí pojmu
spolupráce (ačkoli vnímají spolupráci v různých rovinách), kdy se snaží, aby práce
s dítětem z hlediska MŠ a rodiny byla soustavná a souvztažná (doplňovat se
a podporovat se). Zajímavé je, že učitelky MŠ oproti učitelkám ZŠ nevyžadují, aby se
rodiče chovali přesně podle jejich představ (kromě splnění základních povinností či
dodržování běžných pravidel). V tomto kontextu moje respondentky rovněž akceptují
a rodičům vysloveně nezasahují například do výchovy jejich dětí (nebo se o to alespoň
snaží a takto to deklarují), ačkoli s ní třeba osobně nesouhlasí. V následujících citacích
popisují ředitelky/učitelky MŠ situaci, kdy výchovu rodičů neshledávají jako správnou,

68
ale zároveň ji akceptují, maximálně se jí snažit ovlivnit nenásilnými prostředky, a to
spíše v zájmu samotné ochrany rodičů.
„…no vidim, že třeba dělají něco špatně, ale nemůžu jim to říct, protož to je
jejich dítě a jejich způsob výchovy, ale je tam něco, kdy třeba mám právo anebo pocit,
že bych jim to ráda řekla, aby oni potom někde nebyli nebo neskončili špatně, protože
když třeba dítě maminku zmlátí v šatně nebo tak,…“ (R6)
„Tak my se snažíme jim třeba nejdřív nabídnout odbornou literaturu (týkající se
výchovy dětí, pozn. autorky). (…) Jako já nechci nebo nebudu posuzovat výchovu
rodičů, to je každýho věc, jak si svoje dítě vychovává, ale snažíme se takhle nenásilně na
ně působit, spíš jako preventivně. Aby si to uvědomili, že si nic nevymýšlíme a že už je to
někde napsaný, popsaný, konkrétně podložený.“ (R11)
Z hlediska výchovy tak ředitelky/učitelky spíše vyjadřují stanovisko, že
rodinnou výchovu či obecněji působení a prostor rodiny respektují (snaží se do toho
příliš nezasahovat). Nicméně rovněž očekávají, že rodina tudíž respektuje působení
a prostor MŠ (jednak z hlediska nezasahování, ale zde spíše v kontextu rovného
postavení obou stran).
„Tam by měl bejt ten vzájemnej respekt. Oni by měli vědět, že to, co to dítě
předvádí ve školce je něco jinýho, než to, co jim předvádí doma. Musí to být ale
vzájemně, že oni respektují nás, ale i ten učitel respektuje je.“ (R9)
Ředitelky/učitelky MŠ tedy vnímají dobrého rodiče jako toho, který má jednak
zájem o své dítě, ale jednak zájem o spolupráci s MŠ, přičemž je v tomto ohledu aktivní
(účastní se třídních schůzek MŠ či jiných akcí, vyptává se na dítě, komunikuje) a oplývá
důvěrou.
„Dávaj nám v podstatě to nejmilejší nebo nejcennější, co maj. Takže opravdu
nám musí důvěřovat, musí věřit, že to myslíme s těmi dětmi dobře a že to myslíme s nima
dobře a že těm dětem se věnujeme.“ (R7)
Otázka důvěry je poměrně zajímavou kategorií, která se v datech promítá ve více
aspektech. Z pozice ředitelek/učitelek je důvěra vnímání jako základní prvek vztahu,
bez něhož se těžko spolupracuje, ale zároveň je obtížné ji vybudovat. Tomuto tématu se
ještě věnuji v kapitole 6.3.
Pro učitelky MŠ nebylo příliš obtížné vyjmenovat charakteristiky dobré učitelky,
oproti učitelkám ZŠ v citované studii se odpovědi nějak nevyhýbaly. Typicky se jednalo
o následující rysy: „hodná, laskavá“ (R0), „spravedlivá, ochotná, spolupracující,
vstřícná“ (R1), „usměvavá, laskavá, vlídná“ (R2), „věnuje se dětem, má je ráda“ (R5),
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„jasná, čitelná, usměvavá, spolehlivá“ (R6), „usměvavá, komunikující“ (R9), „laskavá,
dává řád a pravidla“ (R10), „milá, přístupná“ (R11). Vidíme, že učitelky MŠ (vžijí-li
se do pozic rodičů) udávají poměrně shodně charakteristiky, které příliš nesouvisejí
s jejich profesí, respektive s jejich didaktickými schopnostmi. V jejích očích tudíž
rodiče uspokojí hlavně učitelka, která bude laskavá a usměvavá. Z tohoto náhledu je
patrné, že rodiče (ačkoli zde očima ředitelek/učitelek) příliš nezkoumají profesní kvality
učitelek či se téměř nevěnují vzdělávací složce předškolního vzdělávání. Toto zjištění
do jisté míry potvrzuje i Šeďová v prostředí ZŠ, kdy její rodiče sice shledávají, že dobrá
učitelka by měla být „profesionál, který naučí“, ale rovněž se k jejím didaktickým
schopnostem dále nevyjadřují. Rodiče z prostředí ZŠ kromě uvedených charakteristik
ještě hovoří o laskavosti, k níž přidávají požadavek přísnosti (tento rozměr částečně
uvádějí i moje respondentky, když hovoří o nutnosti vymezení jasných pravidel a hranic
pro děti). Požadavek na laskavost či lásku k dětem se v očích učitelek shodně objevuje
v obou šetřeních. Na závěr bych ještě upozornila na fakt, že v této obrácené perspektivě
chybí i zmínky či požadavky související se spoluprácí. Naopak některé respondentky
(R3, R4, R8) uvádí u rodičovské představy dobré učitelky i to, že by to sice měla být
učitelka, která se stará, točí kolem jejich dítěte, ale jinak s rodiči nic neřeší, nic jim
nevytýká, což nejde příliš dohromady s pojetím spolupráce.
„Někteří si ji představujou tak, že moc nemele, nic po nich nechce (smích).
Přebere dítě, tady ho ohlídá, vychová, všechno ho naučí a hezky ho vypustí domů.
Takhle hezky převázaný mašlí. No a některý možná chtějí i něco víc no…“ (R8)
Uvedený nezájem o didaktickou výbavu učitelek utvrzují další zjištění týkající se
vzdělávacího charakteru předškolního vzdělávání. Z rozhovorů totiž vyplynulo, že
respondentky pociťují, že výchovná a zaopatřovací složka předškolního vzdělávání stojí
pro mnoho rodičů (či obecně veřejnost) v popředí, zatímco ta vzdělávací je upozaděna.
Mnohými je tedy nevnímána, nehlídána či dokonce popírána. Systém předškolního
vzdělávání je dle jejich slov vnímán jako sociální služba, přičemž učitelky jsou
v souladu s tím vnímány spíše jako chůvy. Ty, které si s dětmi jenom hrají a obecně je
hlídají, když rodiče musí do práce. Předškolní vzdělávání jakožto první stupeň
vzdělávací soustavy často není takto vnímáno.
„Spousta lidí si myslí, že my si tam jenom hrajeme, ale potom když to vidí…třeba
můj přítel, když vidí, jak se připravuju do školky, tak se ptá: ,A co to děláš?‘ Tak mu
říkám, že se připravuju na práci s dětma. ,A co to máš? Ty se takhle připravuješ? Já si
myslel, že si tam fakt jenom hrajete, že jenom dohlížíte.‘ Říkám: ,Né, to musím mít podle
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Rámcovýho vzdělávacího programu, školní program a na ty podmínky taky přímo máme
třídní program.‘ Takže prostě to je hodně náročná práce. A jsme vnímaní jako služba,
jako sociální služba.“ (R5)
Učitelky se tím pádem dostávají do pozice, kdy si musí svoji (profesní) pozici
před rodiči vybojovávat a uhájit, v tomto ohledu je vztah rodič/učitelka narušený nebo
nerovnocenný. K tomuto vybojování a nastolení jejich pozice je ovšem nutné být
vybavena příslušnými měkkými dovednostmi, jak již zaznělo v předchozí části textu.
Zároveň respondentky zdůrazňují i dostatečnou informovanost rodičů, jelikož dle nich
rodiče o hodně věcech prostě jenom neví, což vede k jejich „nižšímu“ vnímání MŠ.
„Ta školka musí těm rodičům ukázat, že né, nejsme tady od hlídání. Fakt se
s těma dětma dělá nějaká smysluplná, soustavná činnost. A zase, proto mám ten
program, aby nás rodiče takhle jenom nevnímali. Jakože s prominutím, že tu odloží děti
jako do nějakýho koutku v obchodě, takže aby si fakt uvědomili, že to je o nějaký
soustavný práci. A promyšlený. Ta práce má nějakej cíl, výstupy a někde se
zaznamenává, my to musíme dělat povinně. A tohle oni třeba vůbec nevědí ti rodiče.“
(R11)
Toto vnímání se ovšem dle slov respondentek netýká pouze rodičů, ale pramení
spíše z celkového vnímání ve společnosti a prezentace předškolního vzdělávání
v médiích. (R1, R2, R5, R9, R11) Všechny respondentky naopak poukazují na to, že
toto (rodičovské) vnímání je dle nich zcela v kontrastu s realitou, jelikož předškolní
vzdělávání má nezastupitelnou roli v systému vzdělávání a práce ředitelek/učitelek MŠ
je velmi významná a současně náročná.
„Co si myslím, tak mateřská škola je vlastně první stupínek vzdělávací soustavy
a to se úplně opomíjí. Protože kdo má nejvíc práce? My musíme všechno ty děti naučit,
všechno jim ukázat, my tam musíme pevně dát ty kamínky, na kterejch potom staví ta
základka. A když nejsou pevně daný, tak potom jak se staví? Takže tohle když má
učitelka všechno zvládnout, (…) tak to je fakt náročný.“ (R5)
V neposlední řadě zde tedy dochází k jakémusi napětí, jak již naznačují uvedené
citace. Ředitelky/učitelky zdůrazňují vzdělávací složku předškolního vzdělávání, snaží
se děti co nejlépe vzdělávat (případně to i výrazně demonstrovat rodičům), ale zároveň
to pro ně není objektivně snadné vzhledem k nastavení českého předškolního
vzdělávání (zejména vzhledem k jejich úvazkům, velikosti třídy ve smyslu počtu dětí na
učitelku). V tomto ohledu tak ředitelky/učitelky vzdělávací aspekt do jisté míry rovněž
zpochybňují, což se v datech projevuje v jejich vyprávění o individuálním vzdělávání či
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individualizaci, která je z jejich strany v tomto nastavení velmi obtížná až nemožná. To
vše pro ně ještě svými postoji utvrzují i rodiče, kteří se o vzdělávací složku adekvátně
nezajímají či veřejnost, která ji dle jejich vidění de facto také nevnímá. Uvedený rozpor
vzdělávací složky v předškolním vzdělávání dobře vykreslují předchozí a následující
dvě citace, které jsem záměrně vybrala od stejných respondentek, aby vynikl kontrast
v tom, že ony sice vyzdvihují vzdělávací stránku předškolního prostředí, ale zároveň ji
do jisté míry i zpochybňují.
„My máme dělat inkluzi nebo individualizaci vzdělávání, ale při počtech 28 dětí?
(…) Základ je to ufinancovat, abyste tam mohla mít kvalitní lidi. Systém je špatně
nastaven ze shora, praxe se snaží fungovat dobře, ale má limity. (…) Ve 28 dětech
můžete být ráda, když to nějak vůbec ukočírujete, aby se tam ta smysluplná práce
vytvořila.“ (R11)
„Jenže tady když jich (dětí, pozn. autorky) máme tolik, tak se to vlastně dělá tak
nějak povšechně nebo jak to říct. Neříkám, máme něco, tu řeč si sledujeme a tak. Jenže
nepostihnete úplně všechno, protože na to ten prostor není.“ (R5)

6.2 Interakce mezi MŠ a rodinou
Interakce mezi MŠ a rodinou spočívá v následujících třech oblastech:
v komunikaci, ve sdělování informací a ve spolupráci. V následující části textu shrnuji
výsledky výzkumného šetření a zároveň odpovídám na výzkumné otázky týkající se
interakce mezi oběma stranami. Nejprve popisuji jednotlivé a nejtypičtější prostředky
interakce odehrávající se postupně v průběhu školních let a posléze uvádím jejich
typologii, kterou jsem na základě výzkumných zjištění vytvořila.

6.2.1 Interakce mezi MŠ a rodinou v průběhu školních let
Interakce mezi MŠ a rodinou začíná již před samotným nástupem dítěte do MŠ,
přičemž první významnou událost představuje zápis dítěte do MŠ. Avšak ještě před
touto událostí lze hovořit o několika prostředích interakce mezi oběma stranami.
Typicky se jedná o den otevřených dveří, který je určen právě pro budoucí rodiče
a jejich děti. Všechny respondentky uvádějí, že den otevřených dveří se (pro zájemce)
odehrává, a to s periodicitou jednoho roku. Jeho konkrétní provedení bych ovšem
rozdělila do dvou kategorií. První skupina mateřských škol pořádá den otevřených dveří
v klasickém pojetí, vypíše se tedy speciální termín nebo termíny a rodiče (případně
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i s dítětem) se mohou přijít do příslušné MŠ podívat. Druhá kategorie se vyznačuje tím,
že den otevřených dveří v uvedeném klasickém provedení nerealizují, ale naopak
nabízejí rodičům jiné formy prvotního „prozkoumání“ prostředí. Jednak se jedná
o individuální či skupinové provázení po MŠ (R10, R11), informativní schůzky (R9),
otevřená /ad hoc/ setkání (R8), hrací odpoledne (R6) či speciální týden otevřených dveří
(R2). Tyto jiné formy uvedené MŠ preferují vzhledem k tomu, že dle jejich vnímání je
den otevřených dveří v klasickém pojetí nevyhovující či nic neříkající, jak ilustrují
následující citace.
„Aby tu školku viděli jakoby bez příkras, protože den otevřených dveří je to
takový nakašírovaný a všichni předstíraj já nevím co všechno. Jenže když sem přijdou,
jednoho dne sem vlítnou, tak to viděj tak, jak to zrovna je, člověk si na nic nehraje.“
(R8)
„…nejsme tady cvičený opice a vlastně den otevřených dveří je úplná, ve školách
možná, ale ve školkách je to úplně jako scestný. Ty rodiče totiž chtějí něco vidět, a co
viděj, viděj, že tady je milion lidí narváno ve školce, takže my stejně vůbec neděláme to,
co děláme normálně.“ (R9)
Z hlediska zájmu rodičů o MŠ před nástupem dítěte, který respondentky ve
svých výpovědích značně ztotožňují s ne/účastí na dni otevřených dveří (ať už se jedná
o jeho klasickou nebo jinou formu), se v datech ukazují dvě opačné linie. Rodiče zájem
neprojevují, anebo je zájem velký, jak glosují následující dvě citace. Zde si ovšem
dovolím přidat komentář (jedná se ovšem pouze o můj osobní úsudek či spíše o jakousi
formu „tacit knowledge“), že tyto opačné tendence se odvíjí od velikosti města, kde se
daná MŠ nachází a velikosti populačního ročníku, jenž může mít značný dopad na
ne/přijetí dítěte.
„No děláme den otevřených dveří pravidelně. A vloni tady byla 1 maminka se
podívat. (…) S tím nemají problém ani rodiče, nemají problém s přijetím, takže…
Vlastně kdo se přihlásí, tak je přijatej, protože ta kapacita tady je větší, než je počet
dětí.“ (R3)
„My to máme vždycky 3 týdny po sobě jedno odpoledne a vždycky je tady prostě
plno, takže já už z toho poznám, kolik dětí k tomu zápisu asi tak přijde. Je o nás
posledních 10 let zájem takový, že nemůžeme uspokojit všechny žadatele. Většinou
vezmeme tak třetinu dětí, které se k nám hlásí.“ (R11)
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První velkou (formální) událostí je již uvedený zápis dětí, kde se setkávají obě
strany a dítě. Zde dochází k důležité výměně informací, a to nejenom ústní formou, ale
i písemnou. Například v podobě vstupního dotazníku, jak dokládá následující citace.
„…takový poznatky o tom dítěti, protože sem nám vlastně přijde nový ,živý
materiál‘ a my o něm nevíme nic. Takže se ptáme třeba na to, jak Ti říkají doma, jakou
zdrobnělinou, co má dítě rádo, jaké jídlo má dítě rádo, jakou má rádo hračku, jestli se
prostě nějak projevuje jinak v něčem, aby ta paní učitelka alespoň trošičku měla
možnost to dítě poznat.“ (R1)
Po přijetí dítěte do MŠ se rozbíhá kolotoč několika typických interakcí, mezi něž
patří především adaptace a schůzky. Adaptace spočívá jednak v docházení rodičů
s dětmi do MŠ ještě před oficiálním/zářijovým nástupem (zejména za účelem poznání
prostředí) a/nebo až v rámci nástupu (spíše za účelem přivyknutí na prostředí). Schůzky
lze rozdělit dle úrovní na celoškolkové, třídní či individuální. Respondentky ve svých
výpovědích nejvíce komentují právě třídní schůzky, jež jsou z hlediska četnosti
nejfrekventovanějším typem schůzek. V daném vzorku je typická jedna schůzka pro
„přijaté“ rodiče ještě před nástupem dětí a následně jedna až zhruba dvě schůzky za rok
(u vyššího počtu schůzek se typicky jedná o tematické schůzky, např. schůzka svolaná
kvůli školce v přírodě).
„…dělali jsme 2 třídní schůzky, ale protože na tu druhou schůzku už prakticky
nikdo nechodil… Takže děláme jednu takovou tu zahajovací, kde jsou rodiče vlastně
seznámeni s celým školním rokem, s průběhem, co je bude čekat. A po zápisu, tak
v červnu, je tady schůzka pro nové rodiče, aby věděli vůbec, co si maj připravit a co
a jak je tak bude čekat, až bude dítě navštěvovat MŠ.“ (R3)
Uvedená citace indikuje nezájem rodičů o třídní schůzky, přičemž jak jsem již
popsala v podkapitole 6.1.2, tak respondentky nedokážou zcela přesně vymezit, z čeho
daný nezájem pramení, ale stává se v jejích očích častým předmětem kritiky.
V kontextu právě uvedeného se tak z hlediska třídních schůzek v datech ukazuje
následující tendence.
„No třídní schůzky probíhají jako takovou formou vždycky spojenou s nějakou
besídkou.“ (R0)
Ředitelky/učitelky (zejména R0, R1, R5, částečně R3, R4, R7 a R8) tudíž
udávají, že vzhledem k velmi nízké participaci rodičů na třídních (informačních či
tematických) schůzkách raději volí strategii spojení vystoupení dětí či jiných akcí
s informováním rodičů, ačkoli to v praxi nepředstavuje zcela ideální formu.
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„My máme zkušenost, že když třeba svoláme setkání s rodiči k nějakému tématu,
tak ta účast bývá hodně nízká. A když se jedná o setkání, kde rodiče uvidí vystoupení
dětí, tak ta účast bývá téměř stoprocentní, né-li víc, protože tam přijde prostě celá
rodina a ostatní příbuzenstvo. Je zase pravda, že tam se třeba ty informace hůř sdělují,
není tam takový prostor.“ (R1)
Ostatní respondentky velmi nízkou participaci a uvedenou tendenci spojování
dvou záležitostí do jedné ve svých výpovědích neakcentují, kromě následující
alternativní MŠ (R6), která ovšem vysloveně třídní schůzky nepořádá (neplatí pro ni
tedy výše zmíněna kauzalita). Navíc u uvedených alternativních MŠ nejsou například
besídky vůbec typické, zatímco pro tyto instituce jsou naopak charakteristické jiné
formy (např. tvořivé dílny, slavnosti).
„Třídní nemáme jako takové, protože já vlastně ani nevim, proč bychom je měli
mít. (smích) Na třídních schůzkách se řeší to, co se děje ve třídě a to, co jako bude, a to
ti rodiče stejně všechno vědí z toho internetu, a když chtějí vědět něco o dítěti, tak to se
stejně neřeší na schůzkách. (…) Třídní setkání se týkají těch dílen spíš, kdy vlastně si
s těmi rodiči povídáme tak jako otevřeně a jsou to úplně jiné rozhovory, než když tam
sedí rodiče a hledí na Vás a stydí se před těmi ostatními.“ (R6)
Z této citace je jednak zajímavý rozměr toho, že dle respondentky třídní schůzky
nejsou významné a nevidí důvod, proč by se tak měly realizovat (zejména vzhledem
k existenci současných technologických prostředků). Zadruhé, tato citace obsahuje
i vnímání toho, že při schůzkách třídního typu mohou rodiče pociťovat ostych, a i proto
je dle respondentky přínosnější využívat jiné způsoby setkávání se a informování
rodičů.
S určitou mírou nezájmu rodičů jsou u všech respondentek spojeny různé
přednášky či semináře, které mateřské školy pořádají pro rodiče. Jedná se spíše o akce
vzdělávacího charakteru, jejichž tematika se obvykle týká vývoje a psychiky dětí.
Frekvence takových akcí je v mém vzorku zhruba jedna až tři za školní rok, přičemž
z dat vyplývá, že ředitelky/učitelky poměrně pružně reagují na poptávku ze strany
rodičů (co se týče uspořádání nebo zrušení takových akcí). Tento jev dokládá první
následující citace, zatímco nezájem rodičů vykresluje druhá z nich.. Ředitelky/učitelky
standardních MŠ obecně deklarují nižší účast na daných akcích než respondentky
z alternativních MŠ.
„Mívali jsme třeba ze začátku, ale to se moc neosvědčilo, měli jsme s nima
setkání, která se týkala práce s těmi Montessori pomůckami. Někteří rodiče vlastně
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chtěli vědět, jak se s čím a co... Tak to jsme vlastně udělali pár setkání, ale moc rodičů
na to nezareagovalo, takže to jsme potom, ve třídách to bylo, moc to nezafungovalo,
takže od toho jsme upustili.“ (R6)
„Říkám, když děláme třeba tu besedu s tou psycholožkou, tak kolik myslíte, že
přijde z takhle velký školky rodičů dětí? No když 10, jo, tak asi těch 10. A je nás tam
třeba 20 a z toho je 10 učitelek a to tomu děláme propagaci. Každýmu to říkáme,
každýmu osobně!“ (R5)
Kromě výše zmíněných a okomentovaných celoškolkových a třídních schůzek
probíhají na půdě MŠ také individuální schůzky. V této problematice se opět projevuje
rozdílnost standardních a alternativních MŠ. U standardních MŠ se dle slov
ředitelek/učitelek uskutečňují osobní schůzky tzv. dle potřeby, případně dle domluvy.
V případě neexistence nějakého závažnějšího problému, tak de facto k žádným
individuálním schůzkám v průběhu docházky nedochází. Toto potvrzují i výpovědi
o konzultačních či úředních hodinách, které až na výjimku (R4, R11) nemají
respondentky nějak pevně stanoveny. V případě alternativních MŠ probíhají osobní
schůzky (kromě případů domluvy či potřeby jako u standardních MŠ) ještě ve formě
individuálních konzultací, respektive rozhovorů o dětech/rozhovorů s rodiči (R9, R10,
R2, R6).
„My tady s rodičema máme kromě schůzek, což má asi každá školka, tak my tu
máme rozhovory s rodiči, tak se to jmenuje. Je to opravdu konkrétní věc, má to svoje
pravidla, to znamená, že my nabízíme rodičům, v každý třídě vlastně ty učitelky mají
konkrétní den, přičemž se toho účastní obě ty třídní učitelky plus oba ti rodiče. V zásadě
bez dítěte.“ (R9)
„Máme 20 minut, někdy i dýl, rozhovor o tom dítěti, jak prospívá, co se mu daří,
slabý, silný stránky, co rodina, co my.“ (R2)
Samy respondentky vnímají tyto rozhovory jako nadstandard, který je v jejich
očích, očích rodičů či dalších stran velmi kladně hodnocen.
„V tý sociální oblasti i ČŠI to oceňuje, že to máme, jelikož to nebývá na jiných
školkách a my tu zkušenost máme, že to hrozně moc pomůže. Když si 4 lidi, 2 učitelky
a 2 rodiče, sednou a hodinu mluví o dítěti a všichni 4 s láskou myslí na to, jak mu
pomoct, tak mnohdy, už se mi to stalo mnohokrát, to dítě potom druhý den přijde úplně
jiný.“ (R10)
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Z hlediska iniciace se rozhovory uskutečňují na popud jedné či druhé strany, od
čehož se odvíjí i jejich různorodá četnost. Pouze u jedné z těchto respondentek (R2) je
tato individuální konzultace povinná alespoň jednou za rok.
„Máme všude - v celý školce u všech dětí - individuální konzultace jednou za rok,
kdy to není tak, že řekneme: ,Jsme tady pro Vás, přijďte, kdo potřebujete.‘ Né, my přímo
rozepíšeme časy a všichni rodiče se povinně zapíšou na schůzku.“ (R2)
V průběhu docházky dítěte do MŠ se rovněž odehrává mnoho společných akcí
(např. akce na zahradě MŠ, tvořivé dílny), oslav (např. výročí založení MŠ, vánoční
nebo velikonoční oslavy), výletů (např. školka v přírodě), slavností (typické pro WMŠ)
či jiných speciálních událostí (např. ples MŠ). Tyto společné akce jsou hodnoceny
napříč jednotlivými MŠ v mém vzorku poměrně kladně, přičemž účast na těchto
událostech je vysoká, což respondentky vnímají jako zásluhu toho, že se dané akce
většinou přímo váží na dítě (na jeho účast jako takovou nebo na jeho vystoupení v rámci
dané události).
„Jo, tak se to dělalo nebo spojovalo se to s nějakou akcí, protože na to oni jdou,
jdou se podívat na děti.“ (R0)
Vzhledem k průběhu docházky dítěte do MŠ a vzájemné interakci reprezentují
první a poslední (předškolní) rok ty nejintenzivnější roky. Z hlediska časové
posloupnosti se tedy nyní zaměřím na druhý uvedený. Poslední rok předškolního
vzdělávání je totiž úzce navázán na školní vzdělávání, respektive na přestup na něj.
Z toho důvodu vyvíjí MŠ nebo rodina větší iniciativu na vzájemnou interakci, potažmo
spolupráci ohledně tohoto tématu (otázka školní zralosti či výběru ZŠ), jak současně
udávají respondentky.
„Oni často chodí před vstupem toho dítěte do ZŠ, to se chodí poradit a chtějí
vědět, co myslíme. Jakou školu zvolit a takhle.“ (R11)

Komunikace mezi MŠ a rodinou
V průběhu docházky dítěte do MŠ rovněž dochází k různým formám
komunikace, oběma stranami jsou tak využívány různorodé prostředky pro vzájemné
vyměňování informací v jejich vztahu. Na otázku, jaké jsou formy komunikace mezi
nimi a rodiči dětí, odpovídají ředitelky/učitelky zejména tak, že jde o komunikaci na
každodenní bázi.
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„Tady je totiž ideální, že se vidíme denně, což prostě na základce není. Tam se ti
rodiče potkaj s rodičema akorát na schůzkách a to je jakoby veškerá jejich komunikace.
A tady já se s nima vidim, když to dobře dopadne, dvakrát denně.“ (R8)
Ředitelky/učitelky přitom v tomto ohledu rozlišují ranní (rodič dítě přivádí)
a odpolední (rodič dítě odvádí) komunikaci. S oběma „druhy“ komunikace se přitom
pojí různé preference. Zatímco ranní komunikace by se dle respondentek měla týkat jen
nejnutnějších sdělení, tak při odpolední komunikaci jsou již otevřeny probírání více
témat či složitějších otázek. V odpoledních hodinách je totiž lepší a větší prostor pro
případnou komunikaci s rodičem.
„Tak to spíš za mě jenom zkráceně říct, jestli se v noci něco dělo, jestli bylo
dobře nebo kdo pro dítě přijde, ale jenom zkráceně, aby se moc nepropovídalo ráno
mezi dveřma, spíš aby se učitelka mohla při těch hrách dětem věnovat. Čili to jsem se
snažila vždycky odbourat, odpoledne to už je jako volnější, ale ráno když vám to nabíhá,
tak aby prostě to všechno bylo v klidu…“ (R4)
„No ráno ani ti rodiče o to moc nestojej, protože spěchaj do práce, tak ho sem
šoupnou a běžej. Ideální je, když mám tu odpoledku, což je zrovna teď tohle období a to
já řeším všechno možný.“ (R8)
Dle respondentek i rodiče rozlišují tuto ranní a odpolední perspektivu a mají v ní
stejné nebo podobné preference jako samy ředitelky/učitelky. V očích respondentek je
tak ranní komunikace problémová, jelikož na ní není prostor, a proto se i tendence o ni
snaží eliminovat, jak uvádí předchozí citace (R4).
Z hlediska formy všechny respondentky upřednostňují osobní komunikaci
s rodiči před neosobní, což vhodně glosuje následující citace.
„Tatínkové občas pošlou mail s nějakým dotazem, tak já jim potom odpovím
úmyslně v šatně, aby věděli, že to funguje i tak. Mně přijde, že ta osobní komunikace je
důležitá pořád.“ (R6)
Ostatní platformy sloužící osobní komunikaci jsem již popsala v předchozí části
textu, takže zde pouze připomenu, že se současně jedná o osobní rozhovory, schůzky
různé úrovně, potažmo i konzultační hodiny, a společné akce, při nichž vznikají
komunikační příležitosti.
„My třeba pořádáme různý akce, dělali jsme workshopy nebo dílničky pro děti
s rodičema, kdy tady sedíme, povídáme si a v rámci těch rozhovorů z toho taky vzejdou
různý informace.“ (R8)
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Kromě ústní formy komunikace je v mém vzorku rovněž využívána písemná
forma komunikace, i když ne s takovou četností jako první zmíněná, a to obvykle ve
formě e-mailových zpráv, případně textových zpráv. E-mailová komunikace
slouží k odpovídání dotazů či domluvě termínu schůzky. Ostatní způsoby využití emailu by se daly spíše klasifikovat jako sdělování informací. Telefonická komunikace
se dle slov respondentek většinou týká pouze omluv dětí či nečekaně nastalých událostí,
které je potřeba rychle sdělit. V tomto případě se tedy také často jedná o sdělování
informací než o komunikaci jako takovou. Zajímavým nápadem je využití mms zpráv,
jež uvádí jedna z respondentek (R11).
„Třeba jsme tu měli holčičku, její rodiče byli cizinci a ona moc neuměla česky.
Vždycky tu strašně řvala, ještě ten jižanskej temperament, ale za chvilku byla v pohodě.
Takže jsme mamce vždycky poslali mmsku, že Sofinka je v pohodě, hraje si, směje se.
Mamce se hned líp pracovalo.“ (R11)
Jak vyplynulo z této i předchozí části textu, tak pro všechny respondentky
znamená komunikace velmi významnou složku v jejich vztahu s rodiči, přičemž je
potřeba ji věnovat náležitou pozornost a péči.
„Prostě umět volit slova směrem k rodičům je hrozně důležitý, protože rodiče se
v těch dětech viděj, a když se to jednou – nechci říct sprostý slovo – tak to se potom
těžko urovnává. (…) Tou komunikací jsem se hodně zabývala, aby nejen já, ale i ostatní,
abychom v tom všichni byli jednotní.“ (R4)
„…obecně máme hodně četný ty kontakty s rodičema a navíc si myslím, že jak já
tak moje kolegyně jsou komunikačně i profesně zdatný. Takže dokážou s těma rodičema
mluvit dobře, dokážou jim sdělovat i ne úplně příjemný věci, takovým… (…) Je to
způsob komunikace, ke kterýmu jsme se dlouhým vzděláváním dopracovali.“ (R2)
Komunikace nebo spíše komunikační dovednosti jsou tak v očích respondentek
vnímány jako důležitý aspekt, který je potřeba stále vylepšovat, k čemuž slouží další
vzdělávání.

Sdělování informací
Oproti komunikaci představuje sdělování informací pouze jednostranný či
jednosměrný transfer informací, ačkoli se do jisté míry překrývá s předešlými
komunikačními kanály. Uvedu zde tudíž pouze prostředky sloužící čistě k předávání
informací, současně prostředky zatím nezmíněné. V mém vzorku se zejména jedná
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o webové stránky, další online portály, informační letáky či prospekty, pozvánky,
příručky nebo průvodce, školní časopisy či zpravodaje, dotazníky i formuláře,
zapisovací sešity, schránky pochval či stížností, nástěnky a další informační tabule.
Na otázku, jakými způsoby sdělují rodičům informace, odpovídají respondentky
především uvedením webových stránek a nástěnek. Webové stránky považují jako
důležitý zdroj informací pro zájemce o danou MŠ, ale i pro stávající rodiče, kterým je
dostupná třeba i rozšířená verze těchto stránek (např. soukromá sekce s fotkami).
Zajímavou položku tvoří nástěnky, které jsou velmi tradiční formou sdělování
informací, a v uvedeném vzorku je najdeme ve všech MŠ. Nabývají forem hlavních
(školkových) nástěnek nebo třídních nástěnek.
„Pokud dojde k nějaké změně, tak je na to upozorněno na té nástěnce nebo ve
třídě. Protože my máme vlastně hlavní nástěnku, kde je takový to globální třeba na ten
měsíc a potom je ještě třídní nástěnka u každé třídy.“ (R5)
Některé respondentky přímo upozorňují na to, že je stejně nikdo nečte (R4, R7)
či je jim ze strany rodičů věnována malá či postupně klesající pozornost (R2, R10,
R11).
„Komunikujeme s rodiči hlavně ústně nebo se alespoň snažíme, protože rodiče
zásadně nečtou nástěnky. Všechno jim musíme připomínat.“ (R7)
„Máme nástěnky, protože jsou, né teda moc, ale třeba 2 nebo 3 rodiče nemaj
internet a e-mail, prostě nepoužívaj, takže máme nástěnky.“ (R2)
Zatímco jiné je vnímají jako důležitý prostředek sdělování informací (R0, R3,
R5), a to vzhledem k jejich tradici, informační hodnotě či tomu, že prezentují
informace, které sice jsou či mohou být i na webových stránkách (případně v zasílaných
e-mailech), ale v důsledku tak zvyšují pravděpodobnost zaznamenání informace
rodičem (R8).
„Je to na tom webu, takže ještě mají šanci se na to podívat doma, jestli není
nějaká novinka. Pak je tu ta nástěnka, pak jsou ještě nástěnky ve třídě, pak se můžou
zeptat tý učitelky ,není náhodou něco novýho‘? (…) Takže když jdu kolem tý nástěnky
dvakrát denně, čtyřikrát denně, tak snad se můžou jednou chytit. To bych alespoň já
řekla, není toho tam tolik.“ (R8)
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Rodičovské zapojování aneb spolupráce mezi MŠ a rodinou
Při zkoumání spolupráce jsem vzhledem k teoretickým východiskům vycházela
ze Šeďové [2009], která ve své studii přejímá typologii rodičovského zapojování od
Epsteinové [Epstein, Sanders 2000], jenž slouží jako základ pro empirický výzkum míry
spolupráce mezi rodinou a školou a jejích efektů. Jednotlivé formy a jejich výskyt
v mém vzorku následně komentuji, ačkoli nejprve uvádím přímé zkoumání spolupráce
a její pochopení v očích repondentek v mém výzkumném šetření. Zároveň je nutné vést
v patrnosti fakt, že uvedená typologie se do značné míry propojuje či překrývá s mým
rozdělením a zkoumáním interakcí, jinými slovy některé položky z rodičovského
zapojování jsou v kapitole 6.2 již popsány, což v následující části textu ještě přehledně
shrnuji.
Na přímou otázku, jak probíhá spolupráce mezi MŠ a rodinou, odpovídají
respondentky zejména v kontextu (materiální) pomoci rodičů dětí směrem k MŠ, ale
i vzájemné součinnosti na výchově a vzdělávání dítěte.
„Je to o spolupráci. Učitelka se zeptá, jak rodiče něco řeší doma, jak zvládají
tuhle situaci anebo tak něco. Prostě aby se o tom domlouvali.“ (R5)
„A takovýhle věcí (nápadů a tipů od rodičů, pozn. autorky) je tady spousta, což
já jsem úplně šťastná, protože mi to přijde super, skvělý. Prostě ta spolupráce funguje.“
(R8)
Samotná spolupráce ve smyslu pomoci je vnímána ve více položkách, což se
v tomto kontextu ve vzorku nejvíce projevuje u WMŠ (R9, R10). Jedná se hlavně
o materiální či fyzickou pomoc v různých formách a finanční pomoc, jak podrobně
popisuje následující citace.
„Takže ta výchova a vzdělání je jedna věc, ale jinak ty rodiče nám nejčastěji
pomáhají kromě těch slavností, kde se aktivně účastní, hrají divadla, pečou dorty,
udělají občerstvení, něco zajistí, tak to je jedna věc. Pak máme brigády na zahradách,
tvořej ten prostor, tak v tom nám můžou pomáhat. Maminky nám ušijou závěsy, opravěj
hračky, ušijou hračky, spoustu věcí dělají fyzicky ony. Tady je milion dřevěných hraček,
takže každou chvíli se něco ulomí, tatínek vezme, slepí a vrátí zpátky. To je ta pomoc.
Nebo i finančně, když už teda přesně ten manažer nemá čas na nic, tak tady nám dá
peníze.“ (R9)
Z hlediska zkoumání spolupráce mezi MŠ a rodinou dle typologie rodičovského
zapojování se zaměřuji na následujících šest položek. Zaprvé, posilování rodičovských
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dovedností, které se v mém vzorku projevuje prostřednictvím pořádání akcí
vzdělávacího charakteru ze strany MŠ pro rodiče. Zvyšování rodičovských dovedností
se tak sice jeví jako cíl daných MŠ, avšak vzhledem k jeho nízké frekvenci a zejména
nízkému zájmu a účasti rodičů do hry příliš nevstupuje. Zadruhé, komunikace mezi MŠ
a rodiči již byla výše popsána, přičemž ta představuje zásadní prvek v rodičovském
zapojování, potažmo spolupráci mezi MŠ a rodinou. Zatřetí, dobrovolná práce rodičů je
v rozhovorech poměrně často citovaným typem rodičovského zapojování, ačkoli se dle
slov respondentek jedná spíše o individuální záležitost. Tedy někteří rodiče jsou v tomto
kontextu poměrně aktivní a to vždy, zatímco jiní (spíše většina) ne. Všechny
respondentky hodnotí velmi kladně jakékoli formy dobrovolné práce rodičů a jsou jim
velmi nakloněny, o čemž svědčí následující citace.
„A zase když rodiče něco ochotně seženou do školky nebo dobrovolně pomůžou
školce, tak je to vždycky na hlavní chodbě, že ,děkujeme panu tomu a tomu za pomoc
naší MŠ a děkují i děti‘. Nebo vždycky jako nějaký takový poděkování je tam, aby tam
byla taková ta spolupráce, aby to tam bylo vidět…“ (R0)
Začtvrté, domácí učení rodičů s dětmi není pro prostředí MŠ příliš relevantní,
jelikož tento prvek se týká učení včetně problematiky domácích úkolů. Avšak jeden
aspekt týkající se domácího procvičování (domácí přípravy) s dětmi se v datech objevil
a je o něm již dříve pojednáno. Zapáté, rodičovská účast na rozhodování ve škole se
v mém vzorku sice objevuje, ale opět se nejedná o velmi častou záležitost. Kromě WMŠ
(R9) se v rovině rodičovské účasti na rozhodování v MŠ explicitně objevuje související
zmínka jenom v jednom dalším případě (R7). Mateřské školy totiž nejsou dle školského
zákona povinny zakládat školskou radu (viz podkapitola 6.1.1), která může být v tomto
kontextu chápána jako prostředek spoluúčasti rodičů na rozhodování, jelikož je orgánem
školy umožňujícím například právě zástupcům nezletilých žáků a studentů podílení se
na správě školy.
„Před těmi třídními schůzkami máme ještě takovou neoficiální radu rodičů,
protože školka nemusí mít radu rodičů. Nicméně já si vytahuju z každé třídy rodiče,
vždycky jednoho zástupce, protože tam samozřejmě nemůžu vždycky oběhnout všechny
třídy v tu chviličku. Takže abych věděla, co z pohledu rodičů tu jakou třídu trápí.“ (R7)
Dále dle nového občanského zákoníku se občanská sdružení (např. dříve typická
sdružení rodičů a přátel školy) považují za spolky, přičemž jejich zakládání je také na
dobrovolném základě. Respondentky je ovšem v rozhovorech vůbec nezmiňují,
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případně je v jejich výpovědích pouze přítomen jejich finanční aspekt (R0, R4), ne
rozhodovací.
„Měli jsme vždycky v září, protože je Sdružení rodičů a přátel školy, teď
neoficiální, ale je, protože se vybírají peníze na jednotlivé akce, a to jsme nemohli
vybírat. (…) Takže jsem to tím odbourala, udělal se seznam a rodiče nám to na tyhle
schůzce právě odsouhlasili, že nám dají na začátku roku třeba dvě stovky a z toho se
budou ty akce odškrtávat.“ (R4)
Navíc uvedené respondentky (R7, R9) glosují nezájem či nízký zájem rodičů
o danou aktivitu, ačkoli obě hovoří o pozitivech fungující školské rady či spolku.
„No snažíme se někoho přesvědčit, aby se tomu samozřejmě věnoval (smích),
protože to je vždycky pro ty rodiče…nikdo to nechce dělat.“ (R7)
„Kromě tý finanční stránky, kterou má, tak má právě i tu rozhodovací. Třeba
chceme na zahradu tohle, anebo tohle, tak oni o tom hlasujou a prostě mají i tuhle
rozhodovací možnost. Ten spolek je na tohle hrozně fajn, že se dají probrat i takovýhle
nadstandardní věci. (…) Takový ten prostor tam na to je, tak to je dost dobrý.“ (R9)
Zašesté, spolupráce se širší komunitou se ve vzorku opět výrazně projevuje
pouze u WMŠ (R9, R10), jak dokládají následující dvě citace.
„Tím, že je tady to centrum, mezi těma rodičema taky často vzniká krásná
komunita. Oni si navzájem pomáhají, spoustu věcí dělají společně.“ (R10)
„My jsme třeba teď měli jednu akci a na tam to bylo hezky vidět, že jsme
komunita a přece jenom bych řekla, že ta laťka je vejš. Ti rodiče jsou komunikativnější,
je tady spousta zajímavých osobností, je tady spousta lidí, kteří jsou, že člověk vidí, že to
jsou chytrý lidi a člověk se s nima krásně pobaví a hlavně se s nima skvěle
spolupracuje. Teď třeba na tý akci ti rodiče měli, že vystupovali, že ti rodiče dělali
vystoupení pro sebe vzájemně, to si myslím, že v běžný školce tohle není a ty tajtrdliky
by tam nedělali.“ (R9)

6.2.2 Typy prostředků interakce mezi MŠ a rodinou
Typy prostředků interakce mezi MŠ a rodinou člením na následující tři typy:
informativní, zážitkové a hodnotící. Informativní prostředky interakce zahrnují způsoby,
kterými dochází k přenosu informací mezi stranami. Jedná se zejména o informace
týkající se dané MŠ nebo dítěte, ŠVP PV, výsledků vzdělávání dětí, akcí i mimořádných
událostí. Zážitkové prostředky interakce zachycují ty, které účastníky (MŠ, rodiče
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a dítě) ovlivňují společným prožitkem. Hodnotící prostředky interakce se vztahují
k mechanismům, které strany využívají za účelem evaluace. Následující tabulka
prezentuje jednotlivé formy a podoby interakce včetně jejich interakčního směru.
Tabulka č. 6: Typy prostředků interakce mezi MŠ a rodinou

MŠ  rodina
MŠ  rodina
MŠ  rodina
MŠ  rodina
MŠ  rodina
MŠ  rodina

Informativní

Zážitkové

Hodnotící

prostředky

prostředky

prostředky

webové stránky MŠ

portfolia

informační letáky
nebo prospekty
pozvánky
příručky nebo
průvodce
školní časopisy
nebo zpravodaje
nástěnky a další
informační tabule
(vzdělávací)

MŠ  rodina

přednášky pro
rodiče

MŠ  rodina
(MŠ  rodina)

schůzky s rodiči
(celoškolkové
a třídní)

MŠ  rodina

den otevřených

den otevřených

(MŠ  rodina)

dveří

dveří (i pro děti)

ostatní online

rozhovory o dětech
speciální

MŠ  rodina

portály MŠ (např.

spolupráce se širší

konzultace či

(MŠ  rodina)

Moodle nebo jiné

komunitou

poradenství

platformy)

rodinaMŠ

vstupní dotazník
(případně pohovor)

o dětech

dobrovolnictví

evaluační dotazníky

84

rodinaMŠ
rodinaMŠ

MŠ  rodina
rodina  MŠ

další dotazníky či
formuláře

(domácí příprava)

schránky pochval či
stížností

zapisovací sešity
(na omluvy)

společné rozhovory
zápis

adaptace

o dětech
(individuální)

MŠ  rodina

úřední hodiny,

společné oslavy

úřední hodiny,

rodina  MŠ

konzultační hodiny

a akce

konzultační hodiny

MŠ  rodina

e-mailová

rodina  MŠ

komunikace

MŠ  rodina

telefonní

slavnosti a další

telefonní

rodina  MŠ

komunikace

speciální události

komunikace

MŠ  rodina
rodina  MŠ

osobní sdělování
informací
a komunikace

společné výlety

rodičovská účast na
rozhodování v MŠ

e-mailová
komunikace

osobní sdělování
informací
a komunikace

Zdroj: Vlastní zpracování

6.3 Akontabilita ředitelek/učitelek MŠ
V této části se pokusím odpovědět na základě dat z ředitelského šetření na
vytyčené výzkumné otázky vztahující se k akontabilitě ředitelek/učitelek MŠ, které jsou
předmětem druhé kapitoly. V kapitole 4 jsem představila akontabilitu jako teoretický
koncept, přičemž při zpětném pohledu na uvedené definice (čtyři typy akontability) dle
Veselého [2012: 764–766], nalezneme u ředitelek/učitelek v menší či větší míře druhý
až čtvrtý typ akontability. Tedy akontabilitu jako typ mechanismů, s jejichž pomocí má
být kontrolována a zajištěna kvalita veřejných institucí, akontabilitu jako druh
sociálního vztahu a akontabilitu

jako konkrétní způsob, kterým se jednotlivec

zodpovídá. Nicméně nejvýznamnějším vymezením akontability a pojetím, se kterým
v této práci pracuji, je právě pojetí akontability ve smyslu sociálního vztahu. Jak již bylo
uvedeno v teoretické části práce, tak akontabilita je druh sociálního vztahu mezi dvěma
stranami, kde se jedna strana (aktér) zpovídá, neboli skládá účty straně druhé (fórum).
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Skládání účtů zahrnuje jednak aktérovo vysvětlování a zdůvodňování jednání, ale
i kladení otázek a posuzování ze strany fóra, přičemž aktér může čelit důsledkům
(sankcím formálního i neformálního charakteru). [Bovens 2007: 450] Při zkoumání
vztahu ředitelek/učitelek zastávajících (jakožto jedinci, případně MŠ jakožto instituce)
pozici aktéra a rodičů v pozici fóra mě zajímá, zda je tento vztah pociťován jako
akontabilní. Tedy zda se ředitelky/učitelky cítí být aktéry, kteří skládají účty rodičům
a jak konkrétně toto skládání účtů vypadá (za co, kdy, jakým způsobem?).
Ředitelky/učitelky v mém vzorku pociťují vztah s rodiči dětí jako akontabilní.
Skládání účtů dokládá následující citace.
„…tady vlastně asi třetinu času strávíte tím, že s těma rodičema diskutujete
o tom dítěti. Furt musíte komunikovat, vysvětlovat, furt jste jakoby pod dohledem těch
rodičů…“ (R9)
V rámci předškolního vzdělávání (zejména ve srovnání se školním vzděláváním)
se ukazuje velmi silná role rodičů dětí vyplývající ze samotného věku dětí. Vzhledem
k nízkému věku dětí je totiž skládání účtů a pomyslná kontrola probíhající
prostřednictvím dětí velmi obtížná.
„Já mám tu zkušenost, že když se rodiče zeptají dětí, co se dělo ve školce. Tak
oni řeknou ,nic‘. Co jste dělali? Nic. Jenom jim možná řeknou, jestli jim chutnalo, nebo
nechutnalo. Ty děti si jednak nepamatujou a hlavně když jsou takhle malinký…“ (R11)
Ačkoli se tedy jednání ředitelek/učitelek (konkrétní výkon jejich profese
v prostředí MŠ) týká přímo dětí samotných, tak jeho vysvětlování a zdůvodňování
probíhá na úrovni rodičovské. Akontabilita mezi MŠ a rodiči je způsobena tím, že děti
ještě nejsou schopné být (naplno) fórem a rodiče je de facto v tomto ohledu zastupují,
což samy ředitelky takto vnímají, jak dokládá následující kategorizace rodičů jednou
z respondentek.
„To bych řekla, že je z hlediska těch rodičů jako pozorovatelů, našich prostě
klientů, to je dobře hodnoceno.“ (R1)
Formální pohled na postavení rodičů v pozici fóra jsem již vymezila v kapitole
6.1.1, přičemž i tato rovina je očima respondentek v datech silně reflektována. Rodiče
jsou tak v očích ředitelek/učitelek vnímáni jako významné fórum a ředitelky/učitelky
akontabilitu v tomto vztahu pociťují, jak jsem výše uvedla (dochází mezi nimi tedy ke
skládání účtů).
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„…když ta péče tam je, tak aby byla kvalitní, abychom dětem poskytovali to, co
máme. A snažíme se nějak individuálně, co každé dítě potřebuje. Takže to je ze strany
rodičů.“ (R5)
Pozice dětí je však poměrně specifická, jelikož ačkoli nejsou vzhledem ke svému
věku schopné naplno zastávat pozici fóra (zejména klást otázky a diskutovat), tak na
druhou stranu pozici fóra do jisté míry plní (především „posuzováním“, otázka
spokojenosti dítěte). Současně jsou ředitelkami/učitelkami jakožto fórum vnímány, ale
zde opět v úzkém vztahu s rodiči. Role rodičů a dětí se v tomto kontextu do jisté míry
trochu míchají či prolínají.
„Víte co, to jsou malé děti a ty vycítí každou křivdu, to na ně musíte…snažíme
se, aby se jim tady líbilo. Aby tady byly spokojený, i ti rodiče aby tady byli spokojení.“
(R3)
Kromě rodičů dětí je z formálního hlediska fórem pro ředitelky/učitelky
zřizovatel příslušné MŠ a ČŠI, jak jsem již vymezila v kapitole 6.1.1. Uvedené formální
nastavení se odráží i ve výpovědích respondentek, a to nejčastěji v souvislosti s tím,
když hovoří o spolupráci s dalšími subjekty v rámci svojí pracovní agendy.
Ředitelky/učitelky se cítí akontabilní vůči zřizovateli, což odpovídá i uvedeným
formálním pravidlům. Spolupráci se zřizovatelem vnímají jako určitou samozřejmost
a nezbytnost.
„Směrem k tomu zřizovateli, prostě jsme příspěvkový, kdyby oni nám neplatili,
tak nebudeme. Ta spolupráce tam je nutná.“ (R4)
Nutnost spolupráce se zřizovatelem je kromě samotné existence MŠ ovšem
vázána na nastavování a udržování kvality předškolního vzdělávání jakožto veřejné
služby, jak ji definuje školský zákon.
„No tak z hlediska ředitelky, tak vlastně to je spolupráce s těmi mými
nadřízenými – zřizovatel, kraj, tyhlety instituce, aby prostě byla ta kvalita (služby, pozn.
autorky), jak jsem ji pojmenovala.“ (R5)
Formální nastavení vztahů se v datech podobně projevuje například při
odpovídání na otázku, jak by respondentky svoji MŠ zhodnotily. V tomto kontextu
ředitelky/učitelky pociťují akontabilitu zejména vůči ČŠI, která je jejich fórem, což opět
odpovídá legislativnímu uchopení vztahu.
„…i jako ČŠI nás hodnotí kladně, protože říkala paní inspektorka, že opravdu
tady je vidět, že tady vyzařuje taková ta, že děti se na nás obrací s důvěrou.“ (R3)
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„V tý sociální oblasti i ČŠI to oceňuje, že to máme, jelikož to (rozhovory o dítěti,
pozn. autorky) nebývá na jiných školkách a my tu zkušenost máme, že to hrozně moc
pomůže.“ (R10)
Možnost čelení důsledkům, tedy fakt, že na ředitelky/učitelky mohou být fórem
v podobě rodičů nebo jiných subjektů uděleny sankce se v datech projevuje poměrně
silně.
„Tady v (…) to funguje třeba tak, že když rodič má nějakej problém, tak to
napíše zřizovateli a inspekci, ale u nás jdou nejdřív tady! A většinou to je třeba ,aha, to
nás nenapadlo‘. Takže opravdu ta otevřená komunikace nám přináší ovoce.“ (R2)
Respondentky mají z případného uvalení sankcí strach či obavu, a proto se mu
snaží vyhnout, jak jsem částečně uvedla již v podkapitole 6.1.2. Fakt, že k uvalení
sankcí na aktéra nemusí docházet výlučně a přímo ze strany samotného fóra, se promítá
i v mých datech. Ředitelky/učitelky totiž jednak vnímají to, že na ně mohou být uvaleny
sankce přímo ze strany rodičů (např. v podobě ztráty důvěry, veřejného odsouzení), ale
i například ze strany zřizovatele nebo ČŠI, a to právě prostřednictvím rodičů, kteří si na
danou ředitelku/učitelku či obecně MŠ mohou u těchto subjektů stěžovat.
„Vždycky jsem měla obavy, aby s tím ten rodič nešel někam dál, protože to se
pouze zdramatizuje a špatný světlo na školku a na ten kolektiv. Takže jsem spíš vždycky
všechno klidnila u sebe a vždycky jsem vyslechla obě strany. (…) Protože pokud s tím
půjde někam vejš a bude to rozmazávat, tak vyvoláte na sebe akorát jenom další
kontrolu a je to prostě zbytečný.“ (R4)
V tomto kontextu se tak v očích respondentek sankce formálního a neformálního
charakteru prolínají. Pokud totiž dojde k uložení sankce formálního charakteru, většinou
ve formě kontroly ze strany zřizovatele nebo ČŠI, tak to s sebou v důsledku nese
i sankce neformálního charakteru. Takováto kontrola totiž může být důvodem
pochybností v očích rodičů či dokonce širší veřejnosti. Tím pádem může vést ke ztrátě
nebo spíše oslabení důvěry vůči dané ředitelce/učitelce, celému kolektivu MŠ nebo
k poklesu veřejné prestiže dané MŠ. Uvedená citace v sobě rovněž skrývá tendenci či
strategii se takovéto situaci vyhnout a zmíněnou důvěru a prestiž si udržet.
Kromě sankcí formálního charakteru (nejenom kontroly a inspekce, dále se
může jednat i o finanční postih či ztrátu pozice, jak je vymezeno v podkapitole 6.1.1)
lze hovořit i o neformálních sankcích, které jsem právě už také nastínila. V rámci
předškolního vzdělávání se významnou sankcí neformálního charakteru ukazuje být
právě ztráta důvěry (či její oslabení). V mém vzorku ji explicitně nebo implicitně uvádí
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všechny respondentky. Považují ji totiž za jeden ze základních prvků jejich vztahu
s rodiči dětí. Jinými slovy důvěra má v jejich vnímání totiž rozměr „základního
kamene“ vztahu, bez něhož se dá těžko pracovat.
„Jakmile ten rodič nám dá důvěru a věří nám, že to s tím dítětem myslíme
a děláme dobře, tak v ten moment můžeme cokoli, protože to pak v tom vztahu funguje
všechno, ale v první řadě je ta důvěra.“ (R9)
Absence důvěry v rámci předškolního vzdělávání mezi oběma stranami se
ukazuje jako velmi problematická, a proto je tudíž významné důvěru ve vztahu budovat
a dále posilovat. Dle slov respondentek se nejedná o „vlastnost“, se kterou do prostředí
MŠ všichni automaticky přicházejí, ale spíše naopak. Důvěru je tedy nezbytné svým
jednáním a komunikací budovat. K tomu je nutné být ve vztahu otevření
a nepodceňovat právě roli vzájemné komunikace.
„…my potřebujeme rodiče, který nám jako fakt důvěřuje. Když má nějaký
problém, tak to prostě řekne, abychom…vždycky je to prostě o komunikaci. Když my
jsme schopní anebo máme tu šanci a ten rodič nám tu šanci dá, jelikož my mu můžeme
hodně věcí vysvětlit, tak to pak už je v pořádku, vždycky a všechno.“ (R7)
Obtížnost budování důvěry ukazuje poslední citace, která obsahuje jisté
vyhýbání se či řešení obtížné situace únikem. Respondentka si v ní pochvaluje stav, kdy
nemusí na získání důvěry pracovat, jelikož by to dle jejich slov bylo velmi složité.
„To byla strašně nepříjemná situace, já jsem byla ráda, že ti rodiče potom
odešli do jiný školky, protože tam by se už strašně špatně navazovala ta důvěra.“ (R11)
Dalšími neformálními důsledky, kterým mohou ředitelky/učitelky čelit, jsou
nezájem o danou MŠ či ztráta zájmu o její služby. V tomto kontextu respondentky spíše
hovoří o potřebě udržování zájmu ze strany rodičů, jelikož s nezájmem příliš zkušeností
nemají, spíše naopak. I v této citaci se role rodičů a dětí v pozici fóra, které má (či
případně nemá) o danou MŠ zájem, úzce prolínají.
„To, že sem přicházejí rodiče na doporučení, tak si myslím, že je taková vizitka
školky, že říkají, že slyšeli něco od sousedů, a proto sem jdou. Tak to je taková vizitka,
že se tady rodičům a hlavně jejich dětem líbí.“ (R6)
Jiné neformální sankce ze strany rodičů jsem v datech neindikovala. Nicméně
neformální sankce mohou na ředitelky/učitelky být uvaleny i jinými, zatím
nezmíněnými, fóry. Na základě dat lze hovořit zejména o ostatních pedagogických
pracovnících, s nimiž přicházejí respondentky do každodenního styku. I v tomto případě
je jakožto hlavní sankce chápána ztráta důvěry (kolegů a kolegyň) či případné narušení
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klimatu na pracovišti. Nejvýrazněji se tento rozměr projevuje u WMŠ (R9, R10) či
Montessori MŠ (R2, R6), avšak je zmiňován i ve výpovědích standardních MŠ (R0, R5,
R11).
„Nicméně v té WMŠ je, že to kolegium rozhoduje o věcech společně, takže to jsou
určitě lidi, kteří jsou mně nejblíž a s kterýma potřebuju vlastně absolutní důvěru.“ (R10)
Posledním prvkem, který bych v této části ráda uvedla je zajímavý jev, který se
objevuje v rodičovském šetření, nicméně v mých datech se neukazuje, respektive
respondentky ho neuvádějí či nepojmenovávají. Jedná se o jev, kdy v úvodu vymezená
postavení aktéra (ředitelky/učitelky) a fóra (rodiče dětí) takto neodpovídají. Naopak
jsou vnímána a prožívána zcela obráceně, dochází tedy k jakési situaci, kdy jsou
ředitelky/učitelky v pozici fóra a rodiče dětí v pozici aktéra. Rodiče tak někdy mají
pocit, že jsou to naopak oni, kdo se musí zpovídat MŠ. Tato situace se objevuje zejména
v kontextu toho, kdy rodiče získávají pocit, že se dané MŠ musí zpovídat za správnou
výchovu dítěte. Dochází zde tudíž k situaci, kterou bych nazvala jako křížová
akontabilita, tedy stavu, kdy pozice či role v akontabilním vztahu jsou nastaveny
obráceně.

6.3.1 Akontabilita versus odpovědnost
V předchozí části textu jsem se zaměřila zejména na skládání účtů a sankce, jímž
mohou být respondentky vystaveny. Z hlediska teorie akontability ovšem kromě
formálního zpovídání se rozlišujeme i odpovědnost, která představuje souhrn vnitřních
hodnot, přesvědčení a etických norem jedinců. V teoretické kapitole této práce jsem
rovněž popsala dilema a úměru, které tyto dvě dimenze pojí. Čím větší důraz je kladen
na akontabilitu (systém vnější regulace), tím více klesá důležitost odpovědnosti (systém
vnitřní regulace).
Podívám-li se na danou problematiku optikou zkoumaných dat, tak docházím
zejména k následujícímu závěru. Respondentky pociťují vnitřní odpovědnost za vlastní
jednání nejvíce vůči dětem samotným.
„Když chodí někdo do práce, do školky jako do práce, tak je to špatný. Já jsem
se snažila, jsem teda taky normální člověk, ale snažila jsem se, i když jsem měla nějaké
problémy, třeba mi umírala maminka nebo něco se mi dělo, tak já jsem to před školkou
zahodila. Otevřela jsem branku a tady byly děti, šla jsem k dětem. A tam jsem šla na
100 % k dětem, já a děti. A to ostatní mě nezajímalo.“ (R0)
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„Chtěla bych, abych nebyla třídní učitelka. A to je teď můj obrovskej boj na
ministerstvu, (…), protože mě trápí, že děti v mojí třídě nedostávaj tolik pedagogický
péče jako děti ve vedlejší třídě. A nemůžu se s tím srovnat, protože já vím, jak by to mělo
a mohlo vypadat, ale nemohu to zajistit. A to mě fakt trápí, to je pro mě takovej stres, že
větší jsem teďka nezažila. To je moje bolest, můj problém, všechno ostatní se dá.“ (R2)
Uvedené citace vykreslují a dobře zachycují jednak vnímání dětí v očích
respondentek a práce s nimi, ale i vnímání jejich práce. Zaprvé, respondentky o svojí
profesi (učitelky) nemluví jako o práci či nějaké činnosti za pouhým účelem získání
peněžních prostředků, do níž je nutné každý den docházet. Naopak jejich činnost má pro
ně hluboký smysl a cítí v ní spíše poslání. Povolání učitelky v MŠ velmi oceňují a baví
je, nicméně vzhledem k jejich omezené přímé pedagogické činnosti (viz kapitola 3.1)
pociťují značné vnitřní pnutí. Mají pocit, že v omezeném časovém prostoru se dětem
nemohou věnovat tak, jak by chtěly (zejména ve smyslu systematické práce) a to je
velmi trápí. Z druhé uvedené citace je patrné, že tato respondentka se tuto situaci snaží
i velmi aktivně změnit. V mém vzorku je jedinou takto aktivní osobou, nicméně ostatní
tento problém rovněž výrazně pojmenovávají a popisují, ale přijímají ho spíše jako
nevhodné nastavení systému než něco, s čím by se dalo „bojovat“.
Analyzovaná data prezentují poměrně výraznou tenzi mezi indikovanou
odpovědností za vlastní jednání vůči dětem (vnitřní systém regulace) a akontabilitou
(systém vnější regulace).
„Je to jenom o práci v ředitelně, není to o práci u dětí. A co mi vadí, je, že já
potřebuju, aby ty učitelky byly spokojený a měly klid na tu vlastní práci a my pořád
vyplňujeme nějaký blbosti a nesmysly a prostě nás to od práce táhne, a to je hodně
špatně. Tý administrativy je hodně a odtahuje to od dětí nejenom mě, ale už i paní
učitelky. (…) Shrnu to takhle, mám strašně moc odpovědnosti a každý mi ji ještě
přidává, mám strašně moc práce a mám okleštěný kompetence, a to mi hodně vadí. Tak
pokud jednou těch ředitelů není tolik, takže by nám taky někdo měl důvěřovat. A to
chybí prostě, nevím proč.“ (R7)
Uvedená citace opět ukazuje silnou vnitřní odpovědnost vůči dětem, která ovšem
naráží na formální zpovídání se. Akontabilita do značné míry souvisí a ve výpovědích
respondentek se překrývá s administrativou, nicméně se nejedná o jedno a to samé.
Zajímavé je i to, jak respondentka popisuje vnímání svojí pozice z hlediska formálního
nastavení. Na jednu stranu uvádí, že ředitelka/učitelka MŠ má (příliš) mnoho
povinností, kterým ovšem na straně druhé neodpovídají její práva. Poslední aspekt této
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výpovědi se týká důvěry, která se v tomto kontextu vlastně ukazuje jako jakýsi
protichůdný prvek k akontabilitě. Pokud by se totiž systém předškolního vzdělávání
zakládal na důvěře, tak v kontrastu s tím by byla akontabilita jakožto systém formálního
zpovídání se, respektive takové mechanismy zpovídání se by neexistovaly. Důvěra je
tak spíše protipólem akontability a tato citace to dobře ilustruje.
U rodičů v pozici fóra dochází ze strany ředitelek/učitelek k napětí mezi
formální a pociťovanou odpovědností. Tento jev lze pozorovat u respondentek
z alternativních MŠ (R2, R6, R9 a R10), jejichž vztahy s rodiči jsou v praxi mnohem
užší či bližší než v případě standardních MŠ. Tyto respondentky totiž rozlišují formální
nastavení tohoto vztahu, kdy předškolní vzdělávání představuje veřejnou službu, s níž
jsou spojena určitá práva a povinnosti, a vnitřně pociťovanou odpovědnost plynoucí
z reálného konání vůči rodičům jdoucí za hranici vymezeného formálního nastavení.
„Tak obrácená strana mince je, že ano, my tu máme spolupráci, jezdíme spolu
atd., ale o to víc potom raní ti rodiče, kterým člověk dá důvěru, začne si s nima tykat
a pak z toho vyjde, že jsme pro ně služba. Jakože to je ta bolest, čím víc do nich
investujete, tak tím víc vás pak bolí, že ,vždyť já jsem sem chodil, protože jste mi tu
pohlídali dítě a nazdar’. Jedna ta kolegyně, co si s nima vyká, tak ta říká, že to nejsou
naši kamarádi a furt si jakoby drží ten odstup.“ (R9)
Uvedená citace vykresluje několik aspektů. Znovu se zde objevuje prvek důvěry,
nicméně v opačném směru, tedy od ředitelek/učitelek směrem k rodičům dětí, přičemž
důvěra se zde pojí se zranitelností. Zároveň je zde glosována ne/formálnost vztahu
s rodiči dětí a to jak, ředitelky/učitelky o hranici těchto dvou nastavení přemýšlí.
V datech je dále rovněž přítomen prvek přetížení akontabilitou.
„A navíc každou chvíli někdo přijde nebo něco chce. Máte kontroly, musíte se
připravovat na kontroly jako – sociálka, zdravotky, finančák, zřizovatel, kraje, inspekce,
a to je fakt náročný.“ (R5)
„Tady se totiž setkávaj dvě věci, najednou je z člověka úředník a člověk byl
vzdělávanej na práci s dětma. A teď těch změn je strašně moc – finančák, zdravotní,
platy, zařazování učitelek, platový postupy. Všechno se musí hlídat.“ (R4)
Ve výpovědích se objevuje jednak přetížení akontabilitou, tedy zpovídání se
různým fórům, která mají různá očekávání a hodnotí různé dimenze obsahu
akontability, jelikož každý aktér může mít různá fóra, což platí i pro ředitelky/učitelky
MŠ. Respondentky dále také poukazují na přetížení administrativou, které se objevuje
ve všech výpovědích a bývá spojováno především s termínem „papírování“ (R4) nebo
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„byrokracie“ (R9). Nicméně respondentky hovoří i o obecném přetížení prací jako
takovou.
„…ředitel, ten to má hodně náročný, přitom se po něm požaduje, ale jako řeknu,
že 8 hodin denně na to nestačí. Aspoň mně ne, snažím se, aby mi stačilo to ve školce,
včetně toho řízení, ale třeba přípravy a ostatní si dělám doma.“ (R5)
Z tohoto hlediska je nezbytné usilovat o jakýsi optimální stav, kdy kreativita
a vlastní nasazení ředitelek/učitelek nebudou brzděny přílišnou akontabilitou (zároveň
i administrativou, která s tím značně souvisí, ale neznamená to samé), ale současně bude
zajištěna kontrola činnosti těchto pracovnic. Respondentky se totiž cítí zatíženy
akontabilitou, což naráží na jejich velmi silnou vnitřní odpovědnost, kterou ve své práci
pociťují k dětem. U respondentek se tak dle jejich výpovědí neobjevuje zcela nepřímá
úměra mezi těmito dvěma formami, jelikož respondentky udávají, že se snaží o naplnění
obou složek, což v důsledku jde na úkor prodloužení jejich pracovní doby, jak dokládá
následující citace.
„…vždyť ty holky, ty rozhovory, to jsou hodiny a hodiny navíc. A to jim jako
nikdo nezaplatí…vždyť my máme tabulkový státní platy, takže…jako fajn máme, s tím
jsme do toho šli, ale ať teda ti rodiče vědí, že s tímhle státním platem ten člověk dělá
takovouhle práci.“ (R9)
Ředitelky/učitelky tak uvádějí, že mají velkou vnitřní motivaci, která je
k činnosti motivuje, ale dělají ji nad rámec toho, co mají zaplaceno, jak explicitně
ilustruje poslední citace.
Poslední zkoumaný aspekt akontability představuje její obsah aneb to, za co jsou
ředitelky/učitelky posuzovány rodiči dětí. Ředitelka/učitelka MŠ může být tudíž
posuzována podle vstupů, výstupů, procesů a efektů. Na tuto otázku nabízí částečně
odpověď již oddíl Dobrý rodič a dobrá učitelka, z něhož vyplývá, že ředitelky/učitelky
se cítí být posuzovány zejména na základě vstupů (jejich charakteristik jako laskavost či
usměvavost, lásky/kladnému vztahu k dětem), posléze do jisté míry dle procesů (přístup
k dětem, kvalita předškolního vzdělávání, kvalita péče a stravování).
„Jinak teda se vzděláváme průběžně, takže se neustále zdokonalujeme, abychom
poznávaly nové trendy výchovy a nezabředly do nějakých těch starých kolejí. To bych
řekla, že je z hlediska těch rodičů (…), to je dobře hodnoceno.“ (R1)
„…ty požadavky rodiče maj a maj zájem, aby teda ta péče byla, aby odpovídala.
(…) takže za tu službu, když si ji platěj, tak oni chtěj kvalitu.“ (R4)
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Ve vztahu ke kvalitě předškolního vzdělávání respondentky často uvádí právě
i rozměr placení za tuto službu, který dle jejich slov v tomto kontextu zvyšuje
požadavky a očekávání ze strany rodičů vůči MŠ.
V kategorii vstupů se ještě dle výpovědí také zpravidla objevují prvky jako
prostředí (lokalita, zahrada či hřiště) a vybavení MŠ (samotná budova, hračky
a pomůcky).
„Hodně rozhodující je asi i zahrada, která když je zelená, tak je prostě nádherná.
Tady v okolí jsme snad jediní, kdo má takovou velkou a krásnou zahradu. To je taky
tahák pro rodiče.“ (R11)
Výstupy a především efekty dle jejich slov v hodnocení rodičů nejsou příliš
zohledňovány, ačkoli samy ředitelky akcentují i jejich význam. Následující dvě citace
se týkají právě výstupů, přičemž výstupy v podobě dětských výtvorů jsou dle
respondentek nejvíce zmiňovány.
„Ty portfolia těch dětí se vedou a je jenom o tom, jestli to ten rodič bude chtít
a bude si chtít popovídat. (…) I když je pravda, že málokdo by chtěl…“ (R11)
„Tam mají rodiče vypsáno, co se s dětma dělá. (…) A vždycky tam napíšeme ten
úkol a dá se to na nástěnku, aby rodiče mohli porovnat a podívat se, jestli jejich Pepíček
to umí, jestli to splnil nebo nesplnil anebo jestli je ještě potřeba něco.“ (R0)
Poslední citace se týká právě obsahu akontability ve smyslu efektů, kdy je
respondentkou sice jednak vnímán posun dítěte v průběhu let („výstup“), ale je zde
vnímán i celkový dopad na jeho další směřování a úspěch v životě („efekt“).
„…vždyť k vám přijde tříletý dítě, který nemluví nebo má těžkou vadu řeči nebo
brečí 2 měsíce. A odchází vám školák, naprosto zralý, sebevědomý dítě, který jako je
a bude hvězdný.“ (R2)
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7. Diskuze výzkumných zjištění
Předchozí kapitola popsala moje výzkumná zjištění, přičemž její první část
(podkapitola 6.1.1) byla záměrně předsazena, jelikož se zakládá na studiu
veřejněpolitických dokumentů a nevychází tedy z vlastních primárních dat. Zatímco
ostatní části (6.1.2 a následující), samotná analýza, vychází primárně z dat
z ředitelského šetření, která jsou sekundárně doplněna daty z rodičovského šetření
(pouze podkapitola 6.1.2). V této části se pokusím shrnout výsledky výzkumných
zjištění a vrátit se k otázkám vytyčeným na začátku práce. Zároveň zde chci reflektovat
svoji pozici a kriticky diskutovat výzkumná zjištění. V neposlední řadě tato kapitola
obsahuje soubor navrhovaných opatření. V tomto kontextu ovšem musím upozornit, že
navrhovaná opatření se nezakládají na propracované metodologii, jelikož mezi cíle této
práce nepatřilo navržení změn, ale mým hlavním cílem bylo prozkoumání a popsání
vztahu mezi MŠ (ředitelkami/učitelkami) a rodinou (rodiči dětí). Z tohoto důvodu
představuje kapitola 7.2 obsahující navrhované změny spíše jakousi „nadstavbu“ či
rozšíření, které má pro mě vnitřně velký význam a doufám, že nejenom pro mě.
Nicméně považuji za důležité explicitně uvést, že uvedená část této kapitoly nevychází
ze zkoumání v rámci propracované metodologie práce, ale jedná se spíše o jakousi „tacit
knowledge“, která se zformovala jednak na základě seznámení se s daty z rodičovského
šetření, provedení mého ředitelského šetření (včetně závěrečné otázky na to, co by
respondentky rády změnily v rámci svojí MŠ nebo celkově v systému předškolního
vzdělávání) a mojí nezapomenutelné zkušenosti s finským systémem předškolního
vzdělávání.

7.1 Zhodnocení systému předškolního vzdělávání v ČR
V úvodní části textu jsem si jako hlavní cíl této diplomové práce stanovila
prozkoumat a popsat vztahy mezi mateřskou školou a rodinou v současné žité realitě
těchto škol. Na vztah mezi mateřskou školou (ředitelkami/učitelkami) a rodinou (rodiči
dětí) jsem se v práci dívala z různých perspektiv. Mým záměrem bylo jednak popsat
formální nastavení tohoto vztahu dle veřejněpolitických dokumentů, ale i to, jak jej
vykonávají samotní aktéři. Současně jsem se snažila pochopit, jak je tento vztah vnímán
zejména ředitelkami/učitelkami mateřských škol a dále do jisté míry i to, jak je vnímán
samotnými rodiči dětí. Touto kombinací různých úhlů pohledu jsem chtěla dosáhnout
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detailnějšího popisu situace, který by zahrnoval jak hodnotovou perspektivu (jak by
takový vztah vypadat měl), tak i popis a vysvětlení toho, jak ve skutečnosti vypadá
v konání a prožívání daných aktérů. Dílčím záměrem této práce bylo odpovědět na
otázku, zda či do jaké míry odpovídá současná realita českého předškolního vzdělávání
konceptu partnerství nebo akontability.
Ještě předtím než se pustím do odpovědí na vytyčené otázky a de facto
hodnocení situace, tak bych na tomto místě ráda reflektovala data, s nimiž jsem v práci
pracovala. Ačkoli jsem totiž při zpracování práce a přípravě výzkumného šetření
vycházela z rodičovského šetření, tak v analytické části byla data z rodičovského šetření
z různých důvodů (zejména nedostupnosti některých otázek, obtížnosti kompletní
analýzy uvedených dat či možnostem/limitům diplomové práce) použita poměrně
limitovaně (pouze pro účely podkapitoly 6.1.2). Z tohoto pohledu zde vztah mezi MŠ
a rodinou hodnotím především na základě dat z ředitelského šetření a dalo by se říci, že
moje perspektiva je ředitelská (ředitelky/učitelky ve výpovědích popisují svoji
perspektivu, ale zároveň velmi často hovoří i o pohledu rodičů). V tomto kontextu je
také důležité poznamenat, že data, se kterými pracuji, jsou výpověďmi respondentů
o daných situacích, jinak řečeno se jedná o jejich interpretace situací a jevů.
Ředitelky/učitelky tudíž na jednu stranu situace nějakým způsobem popisují, přičemž
tak vyjadřují spíše svoje vnímání daných situací, ale otázkou zůstává, jestli tyto situace
takto doopravdy probíhají. Uvedu-li jednoduchý příklad, tak je třeba poměrně evidentní,
že respondentky mluví o tom, že chtějí spolupracovat s rodiči dětí, ale na druhou stranu
je důležité vnímat i to, zda to ve skutečnosti doopravdy dělají (například co pro to
nabízejí?, jak přesně to nabízejí?). Současně mnoho takovýchto aspektů není zcela
dobře možné postihnout v rámci rozhovoru s aktérem (ačkoli jsem se třeba snažila
konkrétněji ptát na jednotlivé problémy a jejich řešení apod.), ale k hlubšímu popisu
těchto rozměrů by bylo potřeba pozorovat dané situace (ve smyslu každodenní reality)
v prostředí MŠ. Zmapování a zkoumání terénu, prostředí MŠ a její každodennost, by tak
mohlo či mělo být předmětem dalšího (etnografického) výzkumu. Takovýto výzkum by
dle mého názoru mohl vést k ještě lepšímu pochopení vztahů mezi MŠ a rodinou
odehrávající se právě především na půdě této instituce. Jako velmi významnou v tomto
ohledu spatřuji zejména metodu pozorování. Závěrem bych poznamenala, že rodičovské
a ředitelské šetření rovněž nabízí rozdílnou perspektivu v tom, že rodiče ve svých
výpovědích mluví o jednom dítěti (a případně jeho dvou učitelkách), zatímco
ředitelky/učitelky zpravidla odkazují na celou třídu, případně MŠ. V tomto směru lze
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poukázat opět na rozkol, kdy rodiče ve svých výpovědích popisují detailnější aspekty
a problémy jednotlivých dní, zatímco ředitelky/učitelky hovoří spíše na větší úrovni
obecnosti a zmiňují třeba ty největší problémy, které jim uvízly v hlavě, čímž může
docházet ke ztrátě důležitých záznamů. Ty by bylo ovšem možné získat přístupem do
prostředí a pozorováním situací přímo v prostředí MŠ, jak jsem výše uvedla.
Z hlediska formálního nastavení vztahu se ukázalo, že obě strany disponují
určitými právy a povinnostmi popsanými v podkapitole 6.1.1, přičemž veřejněpolitické
dokumenty zakotvují vztah rodiny a MŠ jako vztah partnerský, který je založen na
spolupráci. Tato spolupráce je nejpodrobněji vymezena v RVP PV. Tento formální
definiční rámec je ovšem v mnoha aspektech rámcem velmi obecným, případně
vymezením poměrně normativního charakteru (ve smyslu vytyčení ideálu). Jeho
konkrétní podoby na úrovni MŠ (implementace či přenesení v podobě ŠVP PV,
případně TVP, školního řádu, případně dalších dokumentů) se liší. Ačkoli jsou tedy
vztah mezi MŠ a rodinou a potažmo jejich role (vzájemná práva a povinnosti)
vymezeny ve VPD, přičemž jejich pojetí je deklarováno jako partnerské, zůstává
otázkou, zda či do jaké míry takové doopravdy je?
Výzkumná zjištění ukazují, že navzdory formálnímu vymezení vztahu je jeho
reálné vykonávání poměrně nejasné či nefungující. Jako zásadní se totiž ukazuje to, zda
se o spolupráci na půdě MŠ pouze hovoří nebo se o ní sice hovoří, ale zároveň tato
spolupráce i reálně probíhá. Všechny respondentky v mém vzorku totiž operují
s pojmem spolupráce (a partnerství), kterou považují za žádoucí a ideální stav. Při
bližším zkoumání interakcí mezi MŠ a rodinou se však ukazuje následující. Z typologie
rodičovského zapojování do hry významně vstupuje pouze jedna její položka –
komunikace mezi MŠ a rodinou. U dalších zkoumaných prvků rodičovského zapojování
se má situace následovně. U posilování rodičovských rolí respondentky sice deklarují
svoji snahu (pořádání akcí vzdělávacího charakteru), ale jejich snaha/nabídka se v tomto
ohledu odvíjí od reakce/poptávky rodičů, kteří dle jejich slov zájem neprojevují. Ani
dobrovolná spolupráce rodičů a MŠ se neukazuje jako významný prvek, ačkoli jsou ji
ředitelky/učitelky velmi nakloněny. Naproti tomu ve výzkumu Šeďové [2009] učitelky
nevykazují o takovýto typ spolupráce zájem a dle autorky se tak snaží zachovat si svoji
autonomii. Čtvrtá položka typologie není pro prostředí MŠ téměř relevantní (domácí
učení rodičů s dětmi), zatímco ve výzkumu Šeďové je kromě komunikace právě tento
prvek tím, který se v jejím vzorku významně objevuje. Rodičovská účast na
rozhodování v MŠ či spolupráce se širší komunitou je v mém vzorku opět zcela
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minoritní záležitostí. Ze šesti typů možného rodičovského zapojení do života MŠ tak
v mém vzorku výrazně nalézám pouze jeden, zatímco ve studii Šeďové v prostředí ZŠ
lze nalézt dva (jeden z nich je pro MŠ irelevantní, takže se jedná de facto o podobné
zjištění). Navíc v tomto kontextu se v mém vzorku ukazuje i značná odlišnost
standardních a alternativních MŠ. Data totiž indikují, že alternativní MŠ mají oproti
standardním MŠ určitou „výhodu“. Tato výhoda spočívá v jejich programu, který
poměrně přesně definuje jejich spolupráci s rodiči a tato spolupráce je také reálně
vykonávána. V rámci typologie rodičovského zapojování tyto MŠ (zejména WMŠ)
tudíž zapadají do více kategorií a i z hlediska komunikace mezi MŠ a rodinou
shledávám značné rozdíly. Nejvýraznějším prvkem v rámci komunikace, který bych zde
ráda vyzdvihla, je rozhovor o dítěti neboli rozhovor s rodičem. Ve vzorku je využíván
ve všech alternativních MŠ, zatímco ve standardních nikoli. Na tomto prostředku se dá
vhodně demonstrovat několik pozitivních prvků či dopadů. Zaprvé, rozhovor o dítěti má
kladný dopad, a to zejména na dítě.
„…si s nima dáme rozhovor a vždycky to jde k lepšímu, nikdy se nestalo, že by to
šlo k horšímu, vždycky to pomůže, alespoň trošičku.“ (R9)
Dle slov respondentek (R2, R6, R9, R10) totiž znamená významný nástroj pro
sladění vzájemného působení rodiny a školy na dítě.
„Ten cíl, aby se to posunulo v tý školce a aby se to sjednotilo s tou rodinou, aby
to šlo stejným směrem, ale zase nemůžeme nějak zasahovat…“ (R9)
Zadruhé, pro ředitelky/učitelky představuje tento rozhovor prostředek vedoucí
k lepšímu porozumění dítěti skrze poznání rodiny a jejího vnímání dítěte.
„Mnohdy se nám ukáže nebo najednou začneme rozumět tomu, že proč je to dítě
takový, jaký je. Že ono napodobuje ty rodiče, takže to najednou vidíte, vždyť ono je celej
táta. A člověk i potom líp pochopí, v čem to dítě žije a co má doma za ty vzory. Takže se
nám potom hned mnohem líp pracuje s tím dítětem, když poznáte oba ty rodiče.“ (R10)
Zatřetí, rozhovor o dítěti vytváří nebo upevňuje pozici ředitelky/učitelky jako
profesionála (pedagogického pracovníka) v očích rodičů.
„…s tímhle portfoliem jdou na tu schůzku, takže ona přesně o tom dítěti všechno
ví a takhle si s tím pracuje. (…) Přesně (rodiče mají pocit, že učitelka dítě zná, pozn.
autorky), a pak k ní taky přestanou přistupovat jako k tý službě a chůvě. Protože v tu
chvíli ona je ten pedagogickej odborník. Jako partner.“ (R2)
Během rozhovorů tedy dochází k vzájemnému předávání informací, jak ze
strany MŠ směrem k rodině, tak i obráceně.
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„Vzájemně si nějak předáme informace s těmi rodiči. (…) takže po těchto
vyšetřeních máme už nějakou zpětnou vazbu od těch odborníků, tak potom zveme rodiče,
abychom vlastně měli takové ucelené informace o tom dítěti.“ (R6)
Začtvrté, největším pozitivem rozhovoru o dítěti je kromě samotné „pomoci“
dítěti to, že zlepšuje (upevňuje a prohlubuje) vztah mezi oběma stranami.
„…a ono to hrozně prohlubuje ten vztah učitelka – rodič. Protože když ty 2 třídní
učitelky seděj s tím rodičem a většinou jdou třeba i oba, tak to je taková jakoby…když si
sednete někde u kafe, jo, že se dostanete i na věci typu…“ (R2)
Na tomto konkrétním příkladě jsem chtěla podrobněji demonstrovat rozdílnost
standardních a alternativních MŠ, která se v mém vzorku projevila a má konkrétní
dopady na vztah jako takový. Navíc tyto rozhovory či individuální schůzky spatřuji jako
jedno z nejvýznamnějších navrhovaných opatření, které uvádím v další části textu.
U alternativních MŠ se tak ukazuje, že vztah se s postupem času významně
kladně posouvá (jak uvádí respondentky, tak zejména roste důvěra, otevřenost
a propojenost obou stran). Dle slov respondentek je to zásluhou rozhovorů, ale i četné
komunikace nebo vhodně nastavené interakce. V prostředí standardních MŠ takový
výraz pozitivní posun není respondentkami uváděn. V jejich případě se jedná spíše
o jakési přirozené ustálení vztahu, které souvisí s tím, že se rodiče v MŠ postupně
socializují (role se ustálí – kdo, co, jak a kdy dělá), což vede k tomu, že jsou
spokojenější a vztah je vnímán jako lepší. Podobně ředitelky/učitelky vnímají, že ačkoli
je obtížné všechno správně vyladit (nastavení rolí), s postupem času (v průběhu cca 3 let
docházky dítěte do MŠ) se vztah stává lepším. Počáteční nastolení rolí je tedy klíčovým
prvkem pro následnou spolupráci a dle respondentek musí jednak vycházet z jejich
pozice, ale dle některých je spíše očekávána aktivita rodičů. V této otázce se ovšem
osobně ztotožňuji s respondentkami, dle nichž musí tyto věci udávat ředitelka/učitelka,
což se potvrzuje i v rámci alternativních MŠ.
„Je krásně vidět, že to tam funguje, ale jakoby je to víc na nás, že my je do toho
musíme dostat, že to není tak, že oni by přišli a řekli ,jo, tohle bysme hrozně chtěli’, ale
my musíme jakoby je tam dotlačit a pak je to krásný. Takže jako my jsme sedření
(smích), ale oni jsou pak spokojení.“ (R9)
Vztah mezi MŠ a rodinou se tak ukazuje jako poměrně nenastavený a nejasný.
Ředitelky/učitelky sice ve svých výpovědích propagují spolupráci a potažmo partnerství
mezi oběma stranami, které považují za zcela ideální a žádoucí stav, ale při bližším
zkoumání vidíme, že k žádné výrazné spolupráci mezi stranami nedochází, ačkoli
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ředitelky/učitelky deklarují výrazný zájem o ni. Data zároveň neindikují existenci velmi
zodpovědného dialogu mezi stranami, jak požaduje Bastiani [1993]. V neposlední řadě
nelze ani příliš hovořit o partnerství jako modelu sdílené zodpovědnosti (podílení se
rodičů na rozhodování o procesech předškolního vzdělávání). [Ravn 2003] Na základě
těchto zjištění považuji odpověď na to, zda vztah mezi MŠ a rodinou odpovídá
konceptu partnerství, jako poměrně negativní. Podobně jako Šeďová [2009] sice
shledávám, že vynést zcela jasný verdikt, není vzhledem k definici partnerství a její
normativnosti či obtížnosti při zkoumání jednoduché, ale i přesto si dovoluji podat
relativně přímou odpověď opřenou zejména o zkoumání interakcí a vnímání vztahu ze
strany ředitelek/učitelek MŠ ze standardních a alternativních MŠ. Další opěrný bod pro
toto zjištění „neexistence“ partnerství představuje i samotné zkoumání akontability
ředitelek/učitelek. Dílčím záměrem této práce bylo odpovědět na otázku, zda a případně
v jaké míře odpovídá současná žitá realita MŠ konceptu partnerství a akontability. Při
bližším zkoumání obou konceptů se ovšem ukazuje, že v praxi příliš nemohou existovat
oba najednou. Jinými slovy docházím k závěru, že vztah, který je partnerský, v zásadě
příliš není a nemůže velmi být akontabilní. Tyto koncepty se totiž vzájemně poměrně
vylučují. Akontabilní vztah je založen na (jednostranném) skládání účtů, jedná se tedy
o vztah nerovnocenný a odvíjející se od pozic jakési „nadřazenosti“ (fórum)
a „podřízenosti“ (aktér). Zatímco vztah partnerský je založen na rovném postavení obou
stran. Problematiku rovnocennosti stran ve vztahu komentovaly samy respondentky,
přičemž v jejich výpovědích se objevovaly zmínky o vnímání a projevech
asymetričnosti či nerovnosti postavení stran a to v obou směrech (ředitelky/učitelky ve
vyšší pozici /„poučování, povyšování se“/, rodiče ve vyšší pozici /„učitelka jako
chůva“/).
V mém vzorku se tedy ukazuje, že vztah mezi MŠ a rodinou nabývá spíše
charakteristiky akontabilního vztahu než partnerského. Toto vše se ovšem děje
i navzdory tomu, že ředitelky/učitelky partnerství mezi oběma stranami chtějí, či to tak
ve svých výpovědích zřetelně formulují. V tomto ohledu danou situaci hodnotím tak, že
ředitelky/učitelky partnerství mezi oběma stranami (opravdu) chtějí (vzhledem k vysoké
deklarované vnitřní odpovědnosti vůči dětem, důrazu na důvěru ve vztahu /ta je také
spíše protipólem akontability a je tedy v souladu s konceptem partnerství/, jejich
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snahám o různé typy interakcí)22, ale toto deklarované chtění v praxi velmi pokulhává
a to

z několika

důvodů.

Zaprvé,

ředitelky/učitelky jsou

limitovány různými

(objektivními) aspekty nastavení předškolního vzdělávání. Nejvýraznější objektivní
překážkou se ukazuje být vysoký počet dětí ve třídě. Zadruhé, ředitelky/učitelky toto
partnerství neumí nastavit, případně, zatřetí, neví, jak ho nastavit. Například u jimi
vnímaného nezájmu ze strany rodičů o určité typy interakcí často uvádějí, že vlastně
neví, z čeho rodičovský nezájem pramení. Nicméně se to ani zjistit nesnaží, aby s tím
posléze mohly reálně něco dělat, tedy to nějakým způsobem ovlivnit, změnit. Podobně
například uvádějí, že rodiče můžou „kdykoli, cokoli“, ale žádné kanály k tomu samy
příliš nenastavují (většina z nich například nemá ani stanovené nějaké oficiální
konzultační hodiny). Začtvrté, případné vyšší nároky kladené jedné stranou na druhou
(například nároky na intenzivnější komunikaci, diskuzi o dítěti, tedy de facto nároky
směřující k partnerství) jsou z obou stran zastírány vzájemným omlouváním, jak bylo
naznačeno v předešlé kapitole. I samotné nároky na dobrou učitelku (z pohledu
ředitelek/učitelek) nevykazují velkou náročnost ze strany rodičů. Zapáté, v datech lze
indikovat i to, že role a jejich vykonávání jsou oslabovány kvůli emocím, které se s nimi
pojí (např. strach, ostych). Ředitelky/učitelky navíc reflektují, že předškolní vzdělávání
a vztah s rodiči je vztahem velmi křehkým, jelikož tento vztah se točí kolem dítěte, což
z něj dělá velmi citlivou záležitost. V praxi se tak předškolní vzdělávání odehrává spíše
podle zaběhlých kolejí (čemuž nasvědčují i velmi podobná zjištění starších výzkumů)
a zdá se, že z uvedených důvodů se ani jedna strana o změnu příliš aktivně nesnaží.
Nicméně bych osobně řekla, že se primárně nejedná o „zlý či záměrný úmysl“, ale právě
spíše o souběh okolností.
V předchozí části textu jsem se snažila explicitně rozkrýt, zda vztah mezi MŠ
a rodinou odpovídá spíše partnerství, nebo spíše akontabilnímu nastavení. Došla jsem
k závěru, že se jedná spíše o vztah akontabilní, než partnerský, ačkoli ředitelky/učitelky
deklarují silný zájem o druhý uvedený. Poslední „nezodpovězenou“ otázkou tedy
zůstává, zda lze i v prostředí MŠ pozorovat tiché partnerství, tak jak ho popsala Šeďová
[2009] ve své studii. I zde si dovolím vynést spíše negativní verdikt vzhledem k výše
popsané určité „neexistenci“ partnerství. Navíc Šeďová popisuje tiché partnerství jako
rodičovské podrobení se požadavkům školy za účelem dosažení svých cílů, přičemž tyto
22

Toto vše si dovolím ještě „podpořit“ i svým osobním vnímáním respondentek během hovoru a jejich
výpovědí, kdy jsem právě nejen na základě výpovědí, ale i neverbálních gest či jejich chování získávala
pocit, že o partnerství opravdu stojí (nesnaží se tedy pouze o jakousi účelnou výpověď).
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cíle se týkají zejména výsledků dítěte ve škole. Na základě mých zjištění tak hodnotím,
že v prostředí MŠ se takovéto tiché partnerství neodehrává. Prostředí ZŠ se totiž od MŠ
v tomto aspektu značně odlišuje vzhledem k neexistenci známek či podobného typu
hodnocení. Tuto rozdílnost vhodně glosuje následující citace.
„A přece jenom v tom předškolním zařízení na to není takovej tlak jako v tý
škole, kde ti rodiče už mají nějaký ambice, už vědí, že tam je ta zpětná vazba těch
známek a tohohle, tak se jakoby víc snažej.“ (R8)

7.2 Navrhované změny
Jak jsem již uvedla v úvodní části této kapitoly, mezi cíle této práce nepatřilo
navržení změn, ale mým hlavním cílem bylo prozkoumání a popsání vztahu mezi MŠ
(ředitelkami/učitelkami) a rodinou (rodiči dětí). Tato navrhovaná opatření tudíž
představují spíše jakési rozšíření („by-product“), které se nezakládá na propracované
metodologii, avšak já spatřuji jako relevantní tuto část zde uvést, jelikož je pro mě
významné alespoň naznačit nějaké hmatatelnější implikace pro zkoumanou oblast. Tato
doporučení se u mě tedy zformovala jednak na základě seznámení se s daty
z rodičovského šetření, dále provedením mého ředitelského šetření (včetně závěrečné
otázky na to, co by respondentky rády změnily v rámci svojí MŠ nebo celkově
v systému předškolního vzdělávání) a v neposlední řadě mojí zkušeností s finským
systémem předškolního vzdělávání.
V závěrečné části rozhovoru jsem tedy dala respondentkám prostor, aby se
vyjádřily k tomu, co by na systému předškolního vzdělávání rády zlepšily. Všechna
jejich doporučení se velmi překrývala s již dříve řečeným a ve většině případů se týkala
následujících oblastí: financování a počtu dětí ve třídě. Nicméně i v dalších částech
rozhovoru zaznívala vyjádření vztahující se k problematickým oblastem, na jejichž
základě jsem také vyvodila možná zlepšení.
Navrhovaná opatření rozděluji na dvě úrovně a to dle jejich složitosti a možnosti
případné implementace (aktéra, který může opatření implementovat). První skupina
opatření se týká systémové úrovně („státní úroveň“) a druhá kategorie změn se vztahuje
k samotným MŠ („školková úroveň“). Následně uvádím jejich výčet, který doplňuji
krátkými komentáři.

102
Navrhovaná opatření prvního stupně („státní úroveň“)


Systém financování předškolního vzdělávání (změna normativního systému
financování)23



Počet dětí ve třídě (snížení limitu na počet dětí ve třídě)



Platové ohodnocení ředitelek/učitelek MŠ (zvýšení platů)



Systém vzdělávání (důraz by měl být více kladen i na „soft skills“, nejenom
„hard skills“)



Hodnoty ve společnosti (vzdělávání jako hodnota, vnímání předškolního
vzdělávání a učitelek/ředitelek MŠ, prestiž učitelské profese, a důvěra ve
vzdělávání a instituce)

U poslední položky si dovolím podrobněji zastavit, jelikož mi přijde velmi
důležitá, ale zároveň (oproti ostatním uvedeným) nejobtížněji ovlivnitelná veřejnou
politikou. Dle mého názoru je totiž zkoumaná problematika této práce poměrně kulturně
podmíněná. U všech uvedených položek totiž Česká republika dosahuje relativně
nízkých hodnot. Zaprvé, nízký význam vzdělání v hodnotovém žebříčku společnosti,
který vnímám jako stav, kdy lidé ve svém životě nepřikládají vzdělávání odpovídající
význam. [Sak, Saková 2006] Zadruhé, „negativní“ vnímání předškolního vzdělávání
a učitelek/ředitelek bylo silně reflektováno samotnými respondentkami v mém vzorku.
Zatřetí, prestiž učitelské profese je v tuzemsku obecně v porovnání s ostatními
evropskými státy jedna z nejnižších. [Global teacher status index 2013; MŠMT 2009]
Závěrem bych dodala, že i důvěra lidí vůči institucím veřejného života je v tuzemsku
poměrně nízká. [CVVM 2016]
Navrhovaná opatření druhého stupně („školková úroveň“)


Elektronizace komunikace a informování – emailová komunikace,
informování emailem o dění ve školce (zasílání měsíčního plánu a posléze
shrnutí toho, co se opravdu dělo), zasílání dalších informací pomocí emailu



Individuální schůzky – potřeba individualizovat informace poskytované ze
strany MŠ (přeměna „dalších“ třídních schůzek na individuální schůzky nebo
jejich prosté zavedení)



23

Manuál/průvodce MŠ pro rodiče (potřeba vymezení rolí mezi MŠ a rodinou)

K reformě financování regionálního školství již dochází.
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„Nudge“ – automatické zasílání emailu z webových stránek, zveřejnění ŠVP
a školního řádu na webových stránkách MŠ, sekce pro rodiče na webových
stránkách MŠ, vypsané konzultační hodiny pro ředitelky/učitelky MŠ, mms,
přehlednost nástěnek

U každého opatření je samozřejmě nutné brát v potaz i otázku zdrojů na realizaci
daných opatření, tedy zejména zdrojů personálních, finančních i časových. Avšak
veřejná politika nemusí pracovat pouze s opatřeními systémovými, velmi nákladnými
nebo s opatřeními direktivního charakteru. Z toho důvodu zde také ráda uvádím pojem
„nudge“, tedy pošťouchnutí, zachycující relativně malé (především relativně nenáročné)
kroky vedoucí ke stanoveným cílům. V případě této práce by se tedy mohlo jednat
o pošťouchnutí směřující k lepším vztahům, respektive směrem k partnerství. Návrhy na
„pošťouchnutí“ se mohou v závěru ukázat jako výrazně levnější a efektivnější řešení,
neboť odpovídají na problémy nějakým konkrétním a drobným krokem, který má téměř
okamžitý dopad na příjemce. [John, Smith, Stoker 2009] Jako konkrétní drobný krok
například navrhuji vytvoření samostatné sekce pro rodiče na webových stránkách každé
MŠ, přičemž tento oddíl by mimo jiné zahrnoval uveřejněný ŠVP a školní řád. Samotné
uveřejnění samozřejmě automaticky neznamená, že si rodiče budou tyto dokumenty
aktivně číst a posléze o ně projevovat větší zájem. Nicméně i fakt, že jsou jim lehce
dostupné a mohou si je tak snáze a kdykoli přečíst (než když pouze visí někde v šatně
MŠ), považuji za dobrý krok, který spadá právě do kategorie „nudge“.
Navrhovaná opatření tudíž zahrnují jednak změny velkého rozsahu, tedy návrhy
náročnější na schválení a následnou implementaci (např. otázka financování), změny
středního dosahu (např. otázka vzdělávání ředitelek/učitelek – osobnostní rozvoj) až po
menší změny (např. zavedení individuálních konzultací) či „nudge“ (např. automatické
zasílání e-mailu rodičům v případě vložení novinek na webové stránky). Zavedení
individuálních konzultací (rozhovorů o dítěti mezi MŠ a rodinou) považuji za stěžejní
doporučení této práce, ačkoli záměrem této práce nebylo, jak jsem již několikrát uvedla,
navrhování doporučení. Zároveň jsem si vědoma toho, že takovéto opatření s sebou nese
jisté náklady. Zde se jedná zejména o časové náklady a náklady související s vedením či
přípravou učitelek na takovýto „systém hodnocení“ a spolupráci s rodiči. Na druhou
stranu si myslím, že by se tyto náklady daly mírně eliminovat například tím, že četnější
třídní schůzky „by se proměnily“ na tyto schůzky osobní, jelikož respondentky uvádí, že
o třídní schůzky rodiče stejně příliš zájmu neprojevují (mimo počáteční či úvodní
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schůzky). Na podporu zavedení tohoto opatření bych dále ještě uvedla argument, že
v rámci rodičovského šetření jsem indikovala pociťovanou nízkou informovanost
o dítěti ze strany rodičů, která se nejvíce projevuje právě v úvodu docházky dítěte do
MŠ. Ostatní podpůrné argumenty jsem shrnula v předchozí části textu. Navíc sama
jedna z respondentek (R2) uvedla, že úplně na počátku zavedení rozhovorů o dítěti stálo
zjištění (získané z evaluačního dotazníku), že rodiče pociťují nedostatek informací
o dítěti. V důsledku toho vnímání a hodnocení vztahu s MŠ a celkové hodnocení MŠ
jako takové bylo v uvedeném dotazníku nižší, tedy horší.
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Závěr
V této diplomové práci jsem se zabývala předškolním vzděláváním z relativně
nového, veřejněpolitického, pohledu. V úvodu jsem si stanovila základní obecný cíl
práce, který jsem posléze rozvedla do čtyř výzkumných cílů, k nimž jsem stanovila
korespondující výzkumné otázky. Vytyčené výzkumné cíle zahrnují: popsání
legislativního zachycení vztahu mezi mateřskou školou a rodinou, popsání interakcí
mezi mateřskou školou (ředitelkami/učitelkami) a rodinou, pochopení vzájemné reflexe
mezi těmito stranami a zachycení akontability ve vztazích ředitelek/učitelek mateřských
škol a rodičů dětí.
Stěžejním záměrem této diplomové práce tedy bylo prozkoumat a popsat vztahy
mezi mateřskou školou a rodinou v současné žité realitě těchto škol. Jejím dílčím
záměrem bylo odpovědět na otázku, zda či do jaké míry odpovídá současná žitá realita
českého předškolního vzdělávání konceptu partnerství nebo akontability. K naplnění
výše uvedených cílů jsem využila zejména studium veřejněpolitických dokumentů
a kvalitativní výzkumné šetření sestávající z 12 polostrukturovaných rozhovorů
s ředitelkami/učitelkami veřejných mateřských škol. Pro účely práce jsem rovněž
dostala k dispozici data zahrnující rodičovskou perspektivu (deníkové zápisy
a 14 polostrukturovaných

rozhovorů

uskutečněných

ve

dvou

vlnách

s ročním

odstupem).
Z hlediska formálního nastavení vztahu se ukázalo, že obě strany disponují
určitými právy a povinnostmi popsanými v podkapitole 6.1.1, přičemž veřejněpolitické
dokumenty zakotvují vztah rodiny a mateřské školy jako vztah partnerský, který je
založen na spolupráci. Tato spolupráce je nejpodrobněji vymezena v RVP PV. Tento
formální definiční rámec je ovšem v mnoha aspektech rámcem velmi obecným,
případně vymezením poměrně normativního charakteru (ve smyslu vytyčení ideálu).
Ačkoli jsou tedy vztah mezi mateřskou školou a rodinou a potažmo jejich role
(vzájemná práva a povinnosti) vymezeny ve VPD, přičemž jejich pojetí je deklarováno
jako partnerské, zůstává otázkou, zda či do jaké míry takové doopravdy je?
Výzkumná zjištění ukázala, že ačkoli ředitelky/učitelky mateřských škol udávají
silný zájem o partnerské vztahy, které jsou v jejích očích vnímány jako žádoucí
a ideální stav, žitá realita v prostředí mateřských škol tomuto konceptu neodpovídá.
V rámci zkoumání interakcí mezi oběma stranami se totiž ukázalo, že z typologie
rodičovského zapojování se v mém vzorku výrazně projevuje pouze jeden prvek, a to
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komunikace mezi mateřskou školou a rodinou. Nicméně je nutné podotknout, že
definice partnerství je poměrně normativní konceptem a její praktické zkoumání
a vyvozování jednoznačných závěrů tak není lehké. [Šeďová 2009] Neexistence
partnerství navzdory silně deklarovanému zájmu o něj se ve zkoumaném prostředí
ukazuje jako důsledek několika faktorů. Zaprvé, nízké požadavky kladené stranami na
sebe navzájem způsobené vzájemným omlouváním. Ředitelky/učitelky omlouvají
rodiče vzhledem k jejich pracovním povinnostem, zatímco rodiče omlouvají
ředitelky/učitelky vzhledem k jejich objektivně obtížným podmínkám výkonu práce
odvíjejících se především od vysokého počtu dětí ve třídě. V rámci zkoumání představ
ředitelek/učitelek o dobrém rodiči a učitelce se rovněž ukázalo, že ani (vnímané) nároky
na dobrý výkon učitelské role nejsou příliš vysoké. Zadruhé, s výkonem rolí obou stran
(práv a povinností) jsou v praxi spojeny emoce (zejména strach, ostych), které oslabují
výkon těchto rolí. Zatřetí, ve výpovědích ředitelek/učitelek byla indikována nevědomost
a neznalost toho, jak partnerství v každodenní praxi vhodně nastavit. Na závěr bych také
ráda uvedla, že popsaná zjištění se týkají zejména standardních mateřských škol v mém
vzorku, respektive uvedené výsledky se v práci náležitě ukazují zejména při pohledu na
alternativní a standardní mateřské školy a jejich vzájemné porovnávání. Zkoumaná data
dále rovněž nepotvrzují ani existence tichého partnerství tak, jak jej popsala Šeďová
[2009] ve své studii z prostředí základních škol.
V rámci zkoumání interakcí mezi oběma stranami (komunikace, sdělování
informací a spolupráce) jsem vytvořila souhrnný přehled prostředků této interakce.
Kategorie této typologie jsem nazvala jako informativní, zážitkové a hodnotící.
Informativní prostředky interakce zahrnují způsoby, kterými dochází k přenosu
informací mezi stranami. Jedná se zejména o informace týkající se dané mateřské školy
nebo dítěte, ŠVP PV, výsledků vzdělávání dětí, akcí či mimořádných událostí.
Zážitkové prostředky interakce zachycují ty, které účastníky (MŠ, rodiče a dítě)
ovlivňují

společným

prožitkem.

Hodnotící

prostředky

interakce

se

vztahují

k mechanismům, které strany využívají za účelem evaluace. Významným prostředkem
interakce mezi oběma stranami se ukázaly být hovory o dítěti, které v mém vzorku
uskutečňují všechny alternativní mateřské školy. Zavedení takovýchto rozhovorů
v prostředí mateřských škol považuji za jedno z hlavních doporučení této práce, ačkoli
mezi cíle práce nepatřilo navrhování změn.
Dílčím záměrem této práce tedy bylo odpovědět na otázku, zda a případně v jaké
míře odpovídá současná žitá realita mateřských škol konceptu partnerství a akontability,
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přičemž na první část otázky jsem již výše odpověď naznačila. Při bližším zkoumání
obou konceptů se ovšem ukázalo, že v praxi příliš nemohou existovat vedle sebe.
Jinými slovy jsem došla k závěru, že vztah, který je partnerský, v zásadě příliš není
a nemůže být velmi akontabilní. Tyto koncepty se totiž vzájemně poměrně vylučují.
V mém vzorku se tedy ukazuje, že vztah mezi MŠ a rodinou nabývá spíše
charakteristiky akontabilního vztahu než partnerského. Ředitelky/učitelky se tak cítí
akontabilní vůči rodičům a současně deklarují silnou vnitřní odpovědnost vůči dětem
samotným. Toto vše se ovšem děje i navzdory tomu, že ředitelky/učitelky partnerství
mezi oběma stranami chtějí či to tak ve svých výpovědích zřetelně formulují.
Všechny v této práci uvedené závěry je ovšem nutné chápat v kontextu zejména
ředitelské perspektivy, na jejímž základě byly postaveny. Určitý limit této práce může
spočívat v tom, že zvolená metodologie neumožňuje zobecnění výsledků. Na druhé
straně kvalitativní přístup umožnil hlubší porozumění tématu a naznačil zajímavá místa
pro další zkoumání. Tato diplomová práce zároveň představuje spíše jakousi úvodní
sondu do zkoumání vztahů mezi mateřskou školou a rodinou z veřejněpolitické
perspektivy. Má převážně popisný a vysvětlující charakter, což ovšem bylo jejím
deklarovaným záměrem. V tomto kontextu tedy spatřuji jako hlavní směr, kterým by se
mohly ubírat další analýzy v této oblasti, již výše uvedený etnografický výzkum
odehrávající se v prostředí mateřských škol a samozřejmě hlubší analýzu perspektivy
rodičovské.
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Summary
This diploma thesis concerns the topic of pre-primary education in the Czech
Republic with a special focus on the school-family relations. The general aim of this
study is to examine and describe the relations between family (parents of children) and
kindergarten (principals/teachers). Moreover, this diploma thesis researches the
relations between mentioned stakeholders from the perspective of partnership and
accountability which constitute its theoretical background.
There are four main research objectives stated in the thesis. Firstly, the relations
between family and kindergarten are considered from the perspective of formal
regulation.

Secondly,

(communication,

the relations

giving

notifications

are described in
and

cooperation)

terms

of interactions

between

family

and

kindergarten. Thirdly, the stakeholders' feelings and reflections on their relations are
explained. Finally, the theory of accountability is analysed in this paper on the relations
between mentioned stakeholders. These research objectives are fulfilled via qualitative
research,

particularly

semi-structured

interviews

with

principals/teachers

of

kindergartens.
The research findings show that the kindergarten-family relations acquire rather
characteristics of accountability than partnership. The principals/teachers feel
accountable to the parents and they also declare very strong responsibility towards the
children themselves. The findings also show that all of this is happening despite the
principals’/teachers’ statements that they desire to have a partnership with the parents of
children. The study demonstrates the reasons behind this discrepancy. The examination
of mutual interactions also indicates that there is only one type of parents’ involvement
in the data (communication between kindergarten and family). Therefore, the present
living reality in the kindergartens does not correspond with the concept of partnership
but rather with the concept of accountability. In accordance with this conclusion, the
analysis points out and emphasises that these two concepts are quite contradictory.
Based on the qualitative research, the text is an empirical study endeavouring to
examine and disclosure the relations between family and kindergarten. The thesis
advances the studies of relations between school and family in the Czech Republic
using public policy perspective. Besides, the implications for legislators, principals,
teachers and parents of children are discussed.
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MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

OP VVV
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Přílohy
Příloha č. 1: Scénář polostrukturovaného rozhovoru
SCÉNÁŘ ROZHOVORU S ŘEDITELKAMI/UČITELKAMI MŠ
Dobrý den,
jmenuji se Kateřina Konrádová a jsem studentkou oboru Veřejná a sociální politika na
Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
Náš rozhovor se bude týkat vztahu a komunikace mezi mateřskou školou, kde pracujete,
a rodiči.
Rozhovor bude nahrán na diktafon a posléze přepsán, přičemž veškerá osobní data
budou anonymizována a informace poskytnuté během tohoto rozhovoru budou použité
pouze pro studijní účely. Podrobné informace máte zde v informovaném souhlasu, který
si prosím pečlivě přečtěte a podepište. Rozhovor má celkem pět tematických okruhů
a měl by trvat cca 60 minut.

I. okruh: úvodní blok otázek
1. Na úvod bych Vás ráda poprosila, jestli byste mi mohla popsat Vaši školku? (jak je
velká, jaké má třídy nebo jak je rozdělená, kdo v ní pracuje, jak to u Vás funguje apod.)
2. Mohla byste podrobněji popsat i přímo Vaši třídu? (jaká je velikost třídy, kdo s dětmi
kromě Vás pracuje, jaký u Vás ve školce funguje systém rozdělení dětí a učitelek - zda
se učitelky každý rok mění nebo s dětmi takzvaně „rostou“, jaké osoby o tomhle
rozhodují či to mohou nějak ovlivnit, zda a jak jsou o tom rodiče informováni /včetně
náhlých změn učitelek/ atd.)
3. Můžete mi přiblížit, jak u Vás probíhá přijímání, zápis, dětí do školky? (respektive jak
probíhá zápis, případně výběr, u Vás ve školce, jaké jsou kladeny požadavky, jaký bývá
poměr přijatých a nepřijatých dětí, jakým způsobem se rodiče angažují a jeví zájem
o „budoucí“ školku a naopak jakým způsobem Vaše školka se zajímá či usiluje
o „budoucí“ rodiče/děti – například den otevřených dveří)
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II. okruh: blok otázek vztahujících se k akontabilitě
4. S kým vším (lidé i instituce) přicházíte jako ředitelka/učitelka MŠ do styku?
(vyjmenujte uvedené osoby a instituce)
5. Pokuste se, prosím, popsat, jak vypadají vztahy s těmito subjekty (lidmi, institucemi)?
Co pro ně děláte nebo co dělají oni pro Vás?
Proč to děláte? (Co by se stalo, kdybyste to nedělali?)
Kolik času jim zhruba věnujete?
6. Jak důležité jsou podle Vás jednotlivé vztahy?
III. okruh: blok otázek týkající se komunikace
7. Jakým způsobem školka komunikuje s rodiči dětí? (jak často jste s rodiči v kontaktu,
jedná se spíše o osobní nebo neosobní komunikaci, případně formální nebo neformální
komunikaci, o čem komunikujete, kdo a jakým způsobem vyvíjí iniciativu na dialogy)
O jakých věcech nejvíce komunikujete s rodiči? (témata, obecné informace x
individuální sdělení /o dítěti/)
Dále by mě zajímalo, zda a případně jakým způsobem využíváte například
emailovou komunikaci s rodiči? Případně telefonickou? (e-mail, telefon)
Ráda bych se ještě zeptala, k jakým účelům využíváte osobní schůzky s rodiči?
Co během nich řešíte? Využíváte nějakým způsobem i vysloveně oficiální
„konzultační hodiny“? (osobní setkání, konzultační hodiny)
8. Jak Vaše školka informuje rodiče? Jakými způsoby sdělujete rodičům informace?
(mám tedy na mysli pouze jednostranné předávání informací a jaké prostředky k tomu
využíváte

–

například

nástěnka

nebo

jiné

prostředky;

překrývá

se

to

s předešlými komunikačními kanály…) (nástěnka a jiné)
Jaké informace nejčastěji sdělujete rodičům? (témata, obecné informace x
individuální sdělení /o dítěti/)
Ještě bych se ráda zeptala na webové stránky Vaší školky, pokud tuto platformu
využíváte? Co prostřednictvím nich sdělujete? (webové stránky)
Napadá Vás případně ještě nějaká další forma či prostředek, který využíváte ke
komunikaci nebo k sdělování informací rodičům? (dotazník a jiné)
9. Jak byste popsala, že ve Vaší školce probíhají třídní schůzky? Případně jiné schůzky?
(jak jsou o nich rodiče informováni, co a jak se na nich řeší, existuje prostor pro diskuzi,
jaký zájem projevují rodiče o tyto schůzky, jakým způsobem se člověk může dozvědět,
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co se na schůzce dělo, pokud se jí neúčastnil – například zápisy ze schůzek; SRPŠ případně spojení třídních a SRPŠ schůzek) (třídní a jiné schůzky)
10. Spatřujete odlišnosti v komunikaci se stejnými rodiči v závislosti na třídě, v níž se
jejich dítě nachází? (dítě většinou dochází do školky mezi třetím a šestým rokem, a tak
by mě zajímalo, zda se komunikace s daným rodičem postupem času nějak vyvíjí nebo
mění)
IV. okruh: blok otázek týkajících se vztahu a vzájemné reflexe (+ otázky z výzkumu
K. Šeďové)
11. Jaké byste zhodnotila, že jsou vztahy mezi Vámi, případně školkou jako takovou,
a rodiči dětí?
12. Dále by mě zajímalo, jaké je dle Vašeho názoru propojení rodičů se školkou?
(připravujete například vysloveně nějaké akce pro rodiče nebo vyvíjíte třeba společně
nějaké aktivity)
Jak probíhá Vaše spolupráce? (v jakých oblastech spolupracujete)
13. Jsou dle Vašeho názoru rodiče aktivní, co se týče školky a s ní spojených záležitostí?
(ať už se jedná o běžné záležitosti typu, že mají něco připravit/udělat/přinést do školky
/plnění pokynů a „úkolů“/ nebo jiných aktivit, dobrovolnictví)
14. Celou dobu si tu povídáme o rodičích a mě by zajímalo, jak podle Vás vypadá
„dobrý rodič“? Jak byste charakterizovala dobrého rodiče?
Jaké požadavky kladete na rodiče? Jak ve své profesi vlastně vnímáte rodiče?
Jak ve své profesi vnímáte děti?
15. Pokud se zamyslíte nad poslední otázkou v obrácené perspektivě…tak jak se
domníváte, že si rodiče představují „dobrou učitelku“?
Jak se domníváte, že Vás vidí druhá strana - rodiče? Co si myslíte, že od Vás
očekávají?
V. okruh: blok otázek vztahující se k problémům
16. Jak ve Vaší školce probíhá řešení nějakých problémů s rodiči? Ať už se jedná
o problém či iniciativu řešení daného problému z Vaší strany nebo naopak ze strany
rodičů.
17. Jaké problémy nejčastěji řešíte? (nejčastěji ne/řešené problémy dle rodičů - jídlo,
spaní po obědě, chození ven, oblečení, kroužky a další aktivity)
18. Závěrem by mě zajímalo, jak byste Vaši školku zhodnotila?
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19. Co byste případně změnila? Zlepšila? (ať už přímo ve Vaší školce nebo celkově
v rámci předškolního vzdělávání, za jakých podmínek, existuje někdo/něco, co by Vás
v tom nějak limitovalo nebo naopak podněcovalo atd.)
Úplně na závěr bych se ještě ráda zeptala, zda byste sama chtěla něco říci nebo
doplnit…?
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas
INFORMOVANÝ SOUHLAS O POSKYTNUTÍ ROZHOVORU
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Byl/a jsem požádán/a o rozhovor v rámci výzkumu pro diplomovou práci Kateřiny
Konrádové, studentky oboru Veřejná a sociální politika na FSV UK.
Pro tento účel smí být tento rozhovor zpracováván jen v anonymizované podobě bez
souvislosti s mým jménem a kontaktem na moji osobu.
V případě, že úryvky z tohoto rozhovoru budou součástí publikací nebo veřejných
prezentací výsledků výzkumu smí být uvedeny jen v anonymizované podobě bez mého
jména a souvislosti s mojí osobou.
Po ukončení výzkumu a dokončení diplomové práce, tento rozhovor smí být archivován
a tím zprostředkován pro účely jiných výzkumů a dalších badatelů, ale pouze
v anonymizované podobě, bez spojení s mým jménem a s mojí osobou.
Informovaný souhlas s rozhovorem
Moje účast na rozhovoru je zcela dobrovolná a kdykoli během rozhovoru můžu
odmítnout odpovědět na otázky, na které nechci odpovědět. Mám také právo rozhovor
kdykoli ukončit. Jsem si vědom/a toho, že rozhovor bude zaznamenáván na diktafon
a přepsán do písemné formy. Přepis rozhovoru bude důvěrný a v diplomové práci, ani
v případných dalších výstupech, nebudou uvedeny údaje, podle kterých by bylo možné
mě identifikovat.
Datum:
Jméno:
Podpis:
Podpis výzkumnice:
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Příloha č. 3: Návod rozhovoru
NÁVOD ROZHOVORU
Jak se vám psal deník? Hezky/Špatně, proč? Jak jste vybírala, co napíšete a co ne? Jaká
byla vaše představa, co chci slyšet…
Jak byste popsala svoji vstupní situaci? Vy, vaše rodina, zaměstnání…
Kdybyste měla shrnout, co se za ty tři měsíce odehrálo…?
Jak byste popsala vaši školku?
Školku/třídu? Rozlišení?
Jaký k ní máte vztah?
Jaká byla vaše očekávání před vstupem do MŠ? Jak vypadal váš kontakt se školkou
před nástupem? Věnovala jste nějaké úsilí výběru školky?
Splňuje MŠ vaše očekávání?
Je tam vaše dítě spokojené?
Co vám v MŠ chybí?
Co by bylo dobré zlepšit?
Co by se muselo stát, abyste něco řešila s učitelkami nebo vedením?
Byl nějaký moment, kdy jste si v souvislosti se školkou připadala šťastná? Nebo
alespoň, kdy jste měla velkou radost?
Byl nějaký moment, kdy jste si naopak připadala zoufalá? Vzteklá? Naštvaná? Jak jste
ho řešila? (Proč jste ho neřešila tak, jak by to podle Vás bylo dobré?)
Jak vypadá komunikace mezi vámi a školkou? Kolikrát jste s vaší paní učitelkou
mluvila o svém dítěti?
Jaké máte vztahy s rodiči ostatních dětí?
Doporučila byste vaši školku kamarádce?
Budete věnovat výběru školy větší úsilí? Případně proč?
Skoro na závěr bych se ráda zeptala na to, co jsou věci, které vám aktuálně leží v hlavě?
Co vlastně aktuálně řešíte?
Je něco, na co jsem se nezeptala a měla zeptat? Co byste ráda dodala…

