
UNIVERZITA KARLOVA 

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

Adaptace dětí na nové prostředí jako  

stresový faktor v práci učitelek  

v mateřské škole 

 

 

Terezie Vondrová  

 

 

Katedra: Katedra pedagogiky a psychologie 

Vedoucí práce: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková 

Studijní program: Sociální práce 

Studijní obor: Pastorační a sociální práce 

 

 

Praha 2017  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci s názvem Adaptace dětí na nové 

prostředí jako stresový faktor v práci učitelek v mateřské škole napsala 

samostatně a výhradně s použitím uvedených pramenů. 

 

V Praze dne 17. prosince 2017  ............................................... 

 Terezie Vondrová  

 

  



Bibliografická citace 

VONDROVÁ, Terezie. Adaptace dětí na nové prostředí jako stresový faktor 

v práci učitelek v mateřské škole. Praha, 2017. Bakalářská práce. Univerzita 

Karlova. Evangelická teologická fakulta. 

Anotace 

Tématem této bakalářské práce je adaptace dětí na nové prostředí jako 

potenciální stresový faktor v práci učitelek mateřských škol. Práce zkoumá 

pět oblastí, které mohou způsobovat stres učitelkám při práci s novými dětmi 

během adaptačního období, a popisuje copingové strategie, které učitelky 

používají, aby se s tímto stresem vyrovnaly. Očekávanými stresovými faktory 

jsou: problematické projevy dětí, zažívaný tlak vedení, kolegyň a rodičů 

na rychlejší či hladší průběh procesu adaptace a nedostatek času a prostoru 

na vhodnou péči o nové děti a na komunikaci s jejich rodiči. Šetření v praktické 

části práce využívá polostrukturovaného rozhovoru s učitelkami z mateřských 

škol. Analýza dat se snaží nalézt tematické vzorce objevující se ve výpovědích 

respondentek. 
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Summary 

The topic of the bachelor thesis is children´s adaptation to the nursery school 

education as a stress factor for the teachers. The thesis examines five areas which 

may cause stress to the teachers working with newly come children during 

the adaptation period and describes strategies teachers employ in order to cope 

with the stress. The expected stress factors are: children's problematic behavior, 

school management, colleague and parental pressure exacting fast and smooth 

adaptation process and lack of time for an appropriate care of the newly come 

children and for communication with their parents. The inquiry in the practical 

part of the thesis consists of semi-structured interviews with nursery school 

teachers. The data analysis tries to identify thematic patterns occurring 

in the respondents‘ statements. 
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ÚVOD 

Nástup do mateřské školy je pro dítě, a často i pro jeho rodinu, velkým 

životním krokem. Dítě poprvé opouští jistotu soustavné mateřské péče 

a vstupuje do prostředí, ve kterém se musí do značné míry spolehnout samo 

na sebe a naučit se sociální interakci s neznámými lidmi. Nejmladší děti, které 

do mateřské školy nastupují, jsou zpravidla ještě na svých rodičích, zejména na 

své matce, a na jejich péči do velké míry závislé. Při vstupu jsou přitom na dítě 

kladeny nové nároky a to pak musí čelit zcela novým očekáváním. Není divu, 

že mnoho dětí na vstup reaguje pláčem či vzdorem a zpočátku do mateřské školy 

chodit nechtějí.  

Z vlastní zkušenosti vím, že období adaptace dětí na mateřskou školu je pro 

učitelku náročným obdobím, a to zejména z důvodu, že nové děti vstupují 

do mateřské školy hromadně na začátku školního roku. Od učitelky se očekává, 

že dětem vstup usnadní, bude adekvátně reagovat na jejich potřeby a bude přitom 

informovat rodiče o tom, jak se dítěti v mateřské škole daří. Učitelka však 

v tomto období nemá na starosti pouze děti nové, musí se také věnovat 

dětem stávajícím, se kterými musí realizovat denní vzdělávací program. Stejně 

tak je potřeba, aby učitelka neustále zajišťovala bezpečnost dětí.  

V důsledku toho lze předpokládat, že učitelky v adaptačním období čelí 

zvýšené pracovní zátěži. Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda učitelky 

v mateřských školách zažívají stres v adaptačním období. Konkrétně se zabývá 

stresory, které mohou na učitelky při práci s novými dětmi působit. Druhým 

cílem práce pak je popsat způsoby, pomocí kterých se učitelky s případným 

stresem vyrovnávají.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Vazebné chování dítěte při odloučení od matky 

John Bowlby byl britský psycholog a psychiatr, který se zabýval přirozeným 

vývojem dětské psychiky, citovou vazbou mezi dítětem a matkou a reakcemi 

dítěte na odloučení od ní. Cílem této kapitoly je popsat typické reakce dítěte 

na odloučení od matky a jejich příčinu, a to zejména s ohledem na jeho vstup 

do mateřské školy. 

1.1. Citová vazba a vznik vazebného chování 

Bowlby uvádí, že si dítě během svého prvního roku díky kontaktu s matkou 

a blízkým okolím instinktivně uvědomí, že mu jeho matka poskytuje ochranu, 

útěchu a péči, a že její blízkost je pro něj velmi důležitá. Tyto psychické pochody 

následně u dítěte vyvolají tzv. „vazebné chování“, což jsou určité vzorce 

chování, kterými si dítě vydobývá pozornost a péči matky. Jedná se především 

o sání, přidržení, následování, pláč a úsměv, ale existuje i mnoho dalších 

projevů složitější povahy.1 Hlavní funkcí vazebného chování je ochrana dítěte 

před nebezpečím.2 

Dítě se tedy vazebným chováním snaží dosáhnout toho, aby zůstalo 

v blízkosti matky nebo jiné „mateřské postavy“ v případě, že o dítě pečuje někdo 

jiný, např. adoptivní rodič. Dítě může vykazovat vazebné chování také k jiným 

tzv. „vedlejším vazebným postavám“, které mohou dítěti zaručit pocit 

bezpečí v matčině nepřítomnosti. Nejčastěji se jedná o členy rodiny, ale může 

se též jednat o učitelku v mateřské škole.3  

Bowlby naznačuje, že u každého dítěte probíhá vývoj vazebného chování 

individuálně. První známky vazebného chování se mohou objevovat už asi 

od čtvrtého měsíce, kdy dítě začne plakat, když jej matka uloží do postýlky 

či odejde z jeho zorného pole. Asi v jednom roce dítě díky svému zlepšenému 

                                                 

1 BOWLBY, Vazba, 162-163 
2 BOWLBY, Vazba, 198-201 
3 BOWLBY, Vazba, 263-266 
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vnímání již dokáže odhadnout, že se jeho matka chystá k odchodu a začne 

protestovat ještě dříve, než skutečně odejde.4  

V dalším stádiu se u dítěte objevují snahy o následování matky při odchodu 

a o přiblížení se k ní po jejím návratu. Následně se děti matky začnou přidržovat, 

a to hlavně v situacích, kdy jsou něčím vystrašeny. U většiny dětí se vazebné 

chování v nějaké formě objeví nejpozději do dvanáctého měsíce.5  

1.2. Vliv podmínek na aktivaci vazebného chování 

Bowlby uvádí, že vazebné chování lze nejlépe vidět u dětí ve věku dvou 

a tří let. V tomto období je toto chování velmi proměnlivé z hlediska toho, 

co ho dokáže vyvolat. Konkrétní podoba a intenzita projevů vazebného chování 

je pak ovlivněna následujícími faktory6: 

1. fyzickým a psychickým stavem dítěte – dítěti, které je zdravé, 

odpočaté a nemá hlad, stačí, že mu je matka na blízku. Oproti tomu dítě, 

které z nějakého důvodu pociťuje nepohodu, se pláčem, přidržováním 

či následováním dožaduje kontaktu s matkou.  

2. aktuální pozice a chování matky – dítě odlišně reaguje na to, když 

matka setrvává v jeho blízkosti, pohybuje se či od dítěte úplně odchází. 

Nejintenzivněji dítě reaguje v situacích, kdy ho matka na určitou dobu 

opustí a následně se pak vrátí zpět.  

3. podmínky v blízkém okolí dítěte – vazebné chování se aktivuje, když 

se dítě cítí odmítnuto nebo když je vystrašeno nečekanými změnami 

v jeho okolí. 

  

                                                 

4 BOWLBY, Vazba, 178-182 
5 BOWLBY, Vazba, 178-182 
6 BOWLBY, Vazba, 221-228 
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1.3. Chování dítěte při odloučení od matky 

Popis reakcí dítěte na odloučení od matky Bowlby začíná následujícím 

tvrzením: „Je-li malé dítě, které mělo možnost navázat citovou vazbu k mateřské 

postavě, od ní nedobrovolně odloučeno, prožívá duševní tíseň; pokud je navíc 

umístěno do neznámého prostředí a opečováváno řadou neznámých lidí, bude 

tato tíseň pravděpodobně dost intenzivní.“7  

Konkrétní podoba a intenzita vazebného chování dítěte závisí zejména 

na jeho věku, způsobu matčina odchodu a na prostředí, ve kterém je dítě 

ponecháno. Čím je odchod hlasitější a více ve spěchu, tím spíše děti protestují 

a snaží se matku následovat. Dítě zpravidla reaguje hůře, když vycítí, 

že mu matka nebude po delší dobu k dispozici. Ve známém prostředí budou 

reakce dítěte na matčin odchod spíše klidné, v neznámém budou naopak spíše 

intenzivní.8  

Bowlby s Robertsonem zkoumali reakce dětí na dlouhodobé odloučení 

od rodičů vlivem jejich umístění do rezidenčních jeslí či nemocnice. Pozorování 

byla provedena na dětech ve věku 15 až 30 měsíců, které k jejich matce pojilo 

poměrně pevné citové pouto a nebyly od ní dosud odloučeny. Děti se tedy ocitly 

v neznámém prostředí, ve kterém o ně pečoval personál, což byly pro děti zcela 

neznámí lidé. Výsledky výzkumu ukazují, že se u těchto dětí objevily 

předvídatelné vzorce chování, které na sebe navazovaly v následujících třech 

fázích:9  

1. Fáze protestu – dítě je zarmoucené vlivem matčiny nepřítomnosti, 

hlasitě protestuje proti odloučení tím, že pláče, lomcuje postýlkou nebo 

sebou hází ze strany na stranu. Dítě se tímto chováním snaží přivolat 

matku zpět a přitom zpravidla odmítá péči poskytnutou náhradní 

postavou. Některé děti se na pečující osobu zoufale upnou. 

2. Fáze zoufalství – dítě zjišťuje, že svým pláčem matku nepřivolá, díky 

čemuž propadá velké beznaději. Pláč i tělesné pohyby dítěte se zmírňují 

a mohou ustat úplně. Dítě má tendenci se uzavřít do sebe, být pasivní 

                                                 

7 BOWLBY, Odloučení, 40 
8 BOWLBY, Vazba, 225 
9 BOWLBY, Vazba, 37 
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a nekomunikovat s lidmi ve svém okolí. Pozorovateli se může mylně 

zdát, že se dítě již se situací smířilo. 

3. Fáze citového odcizení – dítě opět začíná mít zájem o své prostředí, 

pozvolna začíná přijímat péči od ošetřujícího personálu. Může se zdát, 

že si dítě na prostředí zvyklo. Problémy však vyvstanou při návštěvě 

matky, při níž se u dítěte neobjeví očekávané vazebné chování typické 

pro jeho věk.  

Každá z těchto fází se pojí s určitou typickou reakcí dítěte. První fáze 

protestu má souvislost s prožívanou separační úzkostí dítěte. Ve druhé fázi 

zoufalství dítě projevuje svůj prožívaný žal a zármutek. Smyslem poslední fáze 

odcizení je obrana dítěte před prožívaným utrpením, které bylo způsobeno 

odloučením od matky.10 

1.4. Vazebné chování dítěte při vstupu do mateřské školy 

Nástup dítěte do mateřské školy znamená, že dítě bude po dobu několika 

hodin až jednoho dne pobývat bez matky v cizím prostředí, kde se o něj budou 

starat pro něj dosud neznámí lidé. Dítěti přitom není poskytnuta náhradní 

mateřská péče.11  

Zkušenost učitelek v mateřských školách podle Bowlbyho ukazuje, 

že většina dětí, které ještě nedosáhly třetích narozenin, bývají odchodem svých 

rodičů rozladěny. To se projevuje například pláčem, pasivitou a nečinností 

nebo zvýšeným dožadováním se pozornosti učitelky.12 Bowlby v této souvislosti 

cituje výzkum Van Leeuwenové a Tumové, který zjistil, že děti do věku tří let 

a dvou měsíců měly po patnácti dnech od nástupu do mateřské školy větší 

potřebu pobývat v matčině blízkosti. Dále se ukázalo, že se nedokázaly zcela 

věnovat hře a nedokázaly z ní mít radost.13  

Bowlby se tedy domnívá, že nástup do mateřské školy je pro takto malé děti 

velmi nepříjemný a stresující. Hovoří dokonce o „přehlížení přirozeného vývoje 

vazebného chování“ v důsledku snahy rodičů o příliš rychlé osamostatnění 

                                                 

10 BOWLBY, Odloučení, 40 
11 BOWLBY, Odloučení, 46 
12 BOWLBY, Vazba, 182 
13 VAN LEEUWENOVÁ, TUMOVÁ, převzato z BOWLBY, Odloučení,  65 
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se dítěte. Bowlby však zároveň dodává, že vzhledem ke krátkosti odloučení 

nehrozí nebezpečí permanentního psychického narušení.14 

Nástup do mateřské školy je tedy vhodnější až po dosažení třetího roku, 

kdy u dětí dochází k velké změně vazebného chování.15 Hlavním rozdílem oproti 

dřívějšímu období je to, že „po třetích narozeninách se většina dětí dokáže cítit 

stále více v bezpečí i na neznámém místě s vedlejšími vazebnými postavami, 

např. s příbuzným nebo s učitelkou ve školce.“16 Nemá-li však dítě strádat, 

je zcela nezbytné, aby byly splněny následující tři podmínky:17 

1. Dítě musí znát osobu, která o něj bude v době jeho odloučení od matky 

pečovat. Nejlépe by ji mělo poznat v přítomnosti matky. 

2. Dítě musí být zdravé a nevystrašené. 

3. Dítě musí vědět, kde se jeho matka nachází, a že se s ní brzy znovu 

setká. 

Bowlby poukazuje na to, že stále mnoho lidí pokládá emoční projevy dítěte 

při odloučení od matky za rozmazlenost či patologické chování. Tento názor 

označuje za mylný. Vazebné chování považuje při krátkém odloučení od matky 

a ponechání v cizím prostředí s cizími lidmi za zcela normální.18  

Vazebné chování je přítomno i u tříletých dětí, ale neprojevuje se již 

v takové intenzitě a četnosti jako dříve, přesto však je stále důležitou součástí 

jejich chování. Pokud je takové dítě vystrašené, nebo se mu něco nedaří, zvyšuje 

se u něho potřeba kontaktu s vazebnou postavou.19 

 

Souhrn poznatků vyplývajících z Bowlbyho teorie  

Bowlby se domnívá, že citová vazba dítěte k matce se projevuje jeho 

vazebným chováním, které má napomoci tomu, aby matka zůstávala dítěti 

nablízku. Konkrétní podoba a intenzita projevů vazebného chování závisí 

na mnoha faktorech, zejména na věku a vyspělosti dítěte. Vstup dvou či tříletého 

                                                 

14 BOWLBY, Odloučení, 46 
15 BOWLBY, Vazba, 182-183 
16 BOWLBY, Vazba, 183 
17 BOWLBY, Vazba, 182-183 
18 BOWLBY, Odloučení, 51 
19 BOWLBY, Vazba, 184 
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dítěte do mateřské školy je pro dítě zpravidla stresujícím zážitkem, a proto 

ho lze doporučit nejdříve po dosažení třetího roku, a to v souladu s přihlédnutím 

k individuální připravenosti dítěte.  

Bowlby konstatuje, že děti reagují na několikadenní odloučení od matky 

předvídatelnými projevy, které lze podle jejich charakteru rozčlenit do tří na sebe 

navazujících stádií protestu, zoufalství a odcizení. V souladu se závěry 

Bowlbyho výzkumu lze předpokládat, že děti budou reagovat podobně 

i na jednodenní odloučení od matky vlivem vstupu do mateřské školy, 

i když v menší míře. Bowlby sám reakce dětí vlivem krátkodobého odloučení 

v mateřské škole nezkoumal, ale odkazuje se na praktické zkušenosti 

učitelek v mateřských školách, které jako nejčastější projevy dvouletých dětí 

při odloučení od matky uvádějí krátký pláč, pasivitu, nečinnost a dožadování 

se pozornosti učitelky.  
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2. Adaptace dětí na prostředí mateřské školy  

Cílem této kapitoly je definovat proces adaptace a prozkoumat jeho 

zákonitosti. Zejména pak jde o popsání faktorů, které mají vliv na úspěšnou 

adaptaci dětí na prostředí mateřské školy.  

2.1. Průběh procesu adaptace 

Adaptace je v sociálním smyslu definována, jako „přizpůsobení se člověka 

novým sociálním podmínkám.“20 V případě adaptace dítěte na mateřskou školu 

se zejména jedná o to, aby si dítě navyklo na odloučení od matky a na novou 

pečující osobu, kterou je učitelka. Dítě si dále také musí zvyknout na dětský 

kolektiv, nová pravidla, denní režim a na zcela jiné prostředí.  

Koťátková uvádí, že délka a průběh procesu adaptace jsou u každého dítěte 

individuální. Většinou se každé dítě zpočátku potýká se smutkem z odloučení, 

který bývá doprovázen pláčem. Pláč a smutek z odloučení se postupně vytrácejí, 

pokud se dítěti podaří navázat vztahy s několika vrstevníky, kteří by mu pobyt 

zpříjemňovali.21  

Psycholožky Haefeleová a Wolf–Filsingerová rozlišují čtyři fáze adaptace 

dítěte na nové prostředí mateřské školy. Každá z těchto fází odpovídá jednomu 

následujícímu týdnu po nástupu do mateřské školy.22 

První fáze 

V první fázi jsou děti zdrženlivé vůči ostatním dětem i společným aktivitám. 

Dítě se najednou ocitá samo v úplně cizím prostředí mezi samými neznámými 

lidmi. Je celé zmatené a neví, co si může a nemůže dovolit. Základní návyky, 

se kterými doma nemá žádné problémy, jako například potřeba jít na záchod 

či se napít, mu zde mohou činit velké problémy.23  

Dítě se v prvním týdnu chová jako pozorovatel, který se snaží porozumět 

dennímu programu a pravidlům, které v mateřské škole jsou, což od něj vyžaduje 

vysokou dávku koncentrace. K začlenění dítěte dochází až tehdy, když si je jisté, 

                                                 

20 PRŮCHA a kol., Pedagogický slovník, 11 
21 KOŤÁTKOVÁ, Dítě a mateřská škola, 79 
22 HAEFELE, WOLF-FILSINGER, Každý začátek, 14 
23 HAEFELE, WOLF-FILSINGER, Každý začátek, 14 
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že pravidlům alespoň částečně rozumí a je schopno je dodržovat.24 Nieselová 

a Griebel dodávají, že dítě může být zpočátku adaptace velmi zmatené, protože 

v mateřské škole fungují jiná pravidla, než na které je zvyklé doma. Vzhledem 

k tomu, že dítě neustále přechází mezi těmito dvěma světy, může mu trvat delší 

čas, než si vždy uvědomí, kde právě je a co se od něj očekává.25  

Haefeleová a Wolf–Filsingerová konstatují, že vstup do mateřské školy 

je pro dítě náročný také z důvodu, že se zde najednou nemůže spolehnout 

na nejbližší osobu, kterou byl jeden z jeho rodičů. Dítě si musí vytvořit nový 

vztah k cizí osobě, na kterou se nyní má obracet se vším, s čím se doposud 

obracelo na rodiče.26 Děti zpočátku k učitelce nemají důvěru, proto mají problém 

ji požádat o pomoc. Důsledkem toho se často stává, že jsou děti pasivní 

a neuspokojují své základní potřeby.  

Druhá fáze 

V druhém týdnu si je již dítě jistější novým prostředím a pravidly. Probíhají 

zde tedy první pokusy o navozování nových kontaktů. Děti se začínají více 

projevovat a prosazovat mezi ostatními, což může mít za následek zvýšený počet 

vzájemných konfliktů. Některé děti, však mohou mít s prosazováním potíže 

a mohou být naopak ostatními dětmi utlačované.27  

Třetí fáze 

Ve třetí fázi se děti snaží napodobit chování ostatních dětí, aby se staly 

oblíbenými. Většinou si k tomuto účelu vyhledávají děti, které jsou ve skupině 

nejoblíbenější. S těmito dětmi tráví většinu času v domnění, že se tím také stanou 

vyhledávanými.28 

Čtvrtá fáze 

Poslední fáze, kterou Haefeleová s Wolf-Filsingerovou zmiňují, probíhá 

ve čtvrtém týdnu po nástupu dítěte do mateřské školy. Nyní jsou již děti 

víceméně adaptované na školní prostředí a vědí, jaký má mateřská škola denní 

                                                 

24 HAEFELE, WOLF-FILSINGER, Každý začátek, 14 
25 NIESEL, GRIEBEL, Poprvé, 38 
26 HAEFELE, WOLF-FILSINGER, Každý začátek, 14 
27 HAEFELE, WOLF-FILSINGER, Každý začátek, 16-17 
28 HAEFELE, WOLF-FILSINGER, Každý začátek, 18-19 
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režim a jaká pravidla je potřeba dodržovat. Dítě již také ví, na koho se může 

v případě potřeby obrátit.29 V této souvislosti Deissler dodává, že některé děti 

mají tendenci se zpočátku na učitelku upnout a je pro ně náročné, když 

se o ni musí dělit.30  

2.2. Faktory ovlivňující proces adaptace 

Tato kapitola rozebírá faktory, které ovlivňují adaptační proces dítěte. Jedná 

se především o přístup rodičů, počet dětí ve třídě, známost prostředí mateřské 

školy, navyklost dítěte na odloučení od rodičů, pravidenost docházky a osobnost 

učitelky.  

Rodiče 

Za proces adaptace dítěte na mateřskou školu není odpovědná jen učitelka, 

ale také rodiče, kteří mají na proces velký vliv, který si sami ani často 

neuvědomují.  

Pokud rodiče ráno spěchají do práce, dítě popohánějí, aby nepřišli pozdě. 

Nemají trpělivost na projevy dítěte, které odchod zdržují. Často se stává, 

že rodiče děti okřiknou a děti si tuto křivdu nesou celý den. Děti také mají 

tendenci přebírat tento stres od rodičů a po příchodu do mateřské školy jsou již 

špatně naladěny.31 

Proto by bylo dobré, aby se učitelka domluvila s rodiči, aby dítě vodili 

do mateřské školy v dřívějších hodinách, kdy tam ještě není tolik dětí. Deissler 

se domnívá, že pokud dítě při příchodu zažije klid, pomůže mu to se po ranním 

shonu naladit na prostředí mateřské školy a je pro něj pak snazší zapojit 

se do denního programu. Učitelka přitom má v této době zpravidla více času 

a může se tak dítěti individuálně věnovat a navázat s ním bližší vztah.32  

Koťátková také zmiňuje, že dítě se cítí jistější, když rodiče dodržují slíbenou 

dobu vyzvednutí. Někteří rodiče dítěti například slíbí, že si pro něj přijdou 

po obědě, ve skutečnosti si pro dítě přijdou až po odpoledním spaní, a tím 

                                                 

29 HAEFELE, WOLF-FILSINGER, Každý začátek, 21 
30 DEISSLER, Každodenní problémy, 13 
31 DEISSLER, Každodenní problémy, 23-24 
32 DEISSLER, Každodenní problémy, 24 
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se ohrožuje jeho důvěra k rodiči.33 Deissler v této souvislosti dodává, že by se 

rodiče také měli svému dítěti po návratu ze mateřské školy aktivně věnovat. 

Pokud rodič s dítětem mluví o tom, jak se mu v mateřské škole vede, a věnuje 

mu čas na hru, dítě zpravidla zvládá celý proces adaptace lépe.34  

Rodiče by si tedy měli uvědomit, že jejich přístup k dítěti a zájem o jeho 

adaptaci má velký vliv na to, jak se bude dítěti v mateřské škole dařit. Bohužel 

se v praxi nejednou stává, že rodiče s učitelkou nespolupracují, svoji úlohu vidí 

pouze v tom, že ráno dítě odevzdají do péče a odpoledne si ho vyzvednou. 

Počet dětí ve třídě 

Při vstupu do mateřské školy bývá pro děti náročné začlenit se do kolektivu. 

Deissler říká, že čím větší skupina, tím větší bude mít dítě problém navázat 

kontakt s ostatními dětmi. Dle něj se dítě doposud setkávalo pouze s malou 

skupinou, kterou tvořila jeho rodina, a náhlý kontakt s tak velkou skupinou pro 

něj není zcela přirozený a vytváření vztahů pak je časově náročnější.35 

 Ve velké skupině též hrozí možnost vzniku agrasivity. Děti se nemohou 

vzájemně v tak početné skupině dobře poznat, což vede ke vzniku různých libostí 

a nelibostí vůči sobě navzájem. Dítě v ní pak může zažívat pocity nejistoty 

a strachu, a to i vlivem různých reakcí dětí, na které není zvyklé.36  

Pro učitelku tedy může být práce s velkou skupinou dětí, které se navzájem 

neznají, dosti náročná. Navíc nové děti nerozumí pravidlům mateřské školy 

a stýská se jim po rodičích. 

Známost prostředí mateřské školy  

Pro děti je adaptace snadnější, pokud mají možnost s rodiči mateřskou školu 

několikrát dopředu navštívit a zúčastnit se probíhajících aktivit. Haefeleová 

a Wolf-Filsingerová píší, že během těchto návštěv má dítě možnost získat 

potřebné informace o chodu mateřské školy a následný nástup pro něj není tak 

vyčerpávající. Při pobytu s rodičem má dítě kdykoliv možnost ze mateřské školy 

                                                 

33 KOŤÁTKOVÁ, Dítě a mateřská škola, 79 
34 HAEFELE, WOLF-FILSINGER, Každý začátek, 38 
35 DEISSLER, Každodenní problémy, 12 
36 DEISSLER, Každodenní problémy, 12 
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odejít, což mu dává pocit jistoty.37 Většina mateřských škol bohužel není tomuto 

řešení nakloněna, jelikož realizace je zvláště náročná při větším počtu dětí. 

Dětem také pomáhá, když přivykání probíhá postupně. Pokud to situace 

umožňuje, je pro děti vhodné, aby zpočátku docházely jen na část dne, 

a abyse délka pobytu postupně prodlužovala.38 Postupné navykání je také 

důležité z toho důvodu, že odpolední spánek pro děti zpravidla bývá velmi 

stresující.  

Navyklost dítěte na odloučení od rodičů  

Haefeleová a Wolf-Filsingerová se domnívají, že rodiče mohou dítěti 

usnadnit vstup do mateřské školy tím, že jej postupně navykají na odloučení ještě 

před samotným nástupem do mateřské školy. To se může dít například tím, 

že se o dítě přes den starají prarodiče. Pokud dítě zažije pocit, že nepřítomnost 

rodičů pro něj není ohrožující, dokáže se s nástupem do předškolního zařízení 

lépe vyrovnat.39  

Proces odloučení dítěte od matky je přitom náročný nejen pro dítě, 

ale i pro jeho matku. Pokud je z celé situace matka nervózní, dítě má tendenci 

být vystresované ještě více. Proto je důležitý přístup rodičů k celé situaci, loučení 

s dítětem by mělo být krátké, ale jisté. Některé matky když vidí, že je dítě nejisté, 

tak loučení zbytečně protahují, čímž se celá situace ještě zhoršuje.40  

Pravidelnost docházky 

Pravidelná docházka je dalším nezbytným předpokladem pro úspěšnou 

adaptaci dítěte. Koťátková se dokonce domnívá, že proces adaptace 

je narušen i pouhým víkendem, kdy děti tráví celé dva volné dny s rodiči a jsou 

pak pondělním návratem do mateřské školy rozrušeny.41 V této souvislosti  

Wolf-Filsingerová Haefeleová dodávají, že nové děti bývají více náchylné 

k nemocem a je pro ně potom obtížné se začlenit do dětského kolektivu.42 

                                                 

37 HAEFELE, WOLF-FILSINGER, Každý začátek, 35-36 
38 HAEFELE, WOLF-FILSINGER, Každý začátek, 35 
39 HAEFELE, WOLF-FILSINGER, Každý začátek, 45 
40 HAEFELE, WOLF-FILSINGER, Každý začátek, 45 
41 KOŤÁTKOVÁ, Dítě a mateřská škola, 79 
42 HAEFELE, WOLF-FILSINGER, Každý začátek, 38 
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Přístup učitelek a vedení  

Na to, jak bude probíhat adaptace dětí do předškolního zařízení má také vliv 

samotná učitelka. Každá učitelka je jiná, každá má své zavedené postupy 

na základě svých zkušeností a na základě informací získaných během studia. 

Vlivu osobnosti učitelky na adaptaci dítěte se blíže věnuje kapitola Učitelka 

v mateřské škole. 

Vedení adaptaci dětí přímo neovlivňuje, ale může tomuto procesu 

napomoci, či ho naopak ztížit svým přístupem k rodičům a učitelkám. Jedná 

se zde zejména o správné nastavení pravidel tak, aby byla dodržena nezbytná 

legislativa, ale aby mateřská škola byla zároveň vstřícná k potřebám rodičů 

a dětí. Vedení by se také mělo zajímat o práci učitelek, zejména pak o to, zda 

svoji práci zvládají, co by jim jejich práci ulehčilo a jestli jsou při ní spokojené. 

Koťátková zdůrazňuje, že učitelky potřebují cítit oporu vedení, ale také svých 

kolegyň.43 Ta je důležitá proto, aby se učitelka mohla ve své práci cítit jistě, 

což se následně projevuje i na jejím přístupu k dětem. Ty totiž dokážou vycítit, 

zda v mateřské škole panuje příjemná a uvolněná atmosféra či nikoliv. 

   

                                                 

43 KOŤÁTKOVÁ, Dítě a mateřská škola, 102 
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3. Učitelka v mateřské škole 

Tato kapitola se věnuje povolání učitelky v mateřské škole, jeho specifikům 

a roli, kterou učitelka hraje při adaptaci dětí na prostředí mateřské školy. 

Učitel je podle Pedagogického slovníku „profesionálně kvalifikovaný 

pedagogický pracovník, spoluzodpovědný za přípravu, řízení, organizaci 

a výsledky tohoto [vzdělávacího] procesu.“44 Vzhledem k tomu, že se tato práce 

zabývá problematikou předškolního vzdělávání, kde zpravidla pracují ženy, 

bude v dalším textu řeč o učitelkách v mateřských školách a nikoliv o učitelích.  

Předškolní vzdělávání v mateřských školách je podle současného znění 

Školského zákona č. 561/2004 Sb. určeno „pro děti ve věku zpravidla 

od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let“, přičemž docházka je pro děti 

od pátého roku povinná.45 Předškolní vzdělávání je organizováno podle 

tzv. rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který vydává 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.46 Syslová uvádí, že rodiče mohou 

své dítě umístit do mateřské školy veřejné, církevní anebo soukromé.47 

3.1. Specifika práce učitelky v mateřské škole  

Průcha a Koťátková říkají, že základním posláním učitelky v mateřské 

škole je působení na děti a jejich vzdělávání takovým způsobem, aby se u nich 

co nejvíce rozvinuly jejich schopnosti, znalosti a dovednosti.48  

Jednou z hlavních činností učitelky v mateřské škole je vytváření vlídného 

prostředí, které je přijímající, bezpečné a stimulující. Mateřská škola je pro dítě 

novým prostředím, ve kterém se setkává s novými lidmi a novými pravidly. 

Je proto nesmírně důležité, aby dítě při vstupu do mateřské školy spíše prožívalo 

radost z objevování nového prostředí, než aby zažívalo trauma z nuceného 

vstupu někam, kde se necítí příliš dobře a kde je mu vše cizí. Z tohoto důvodu 

                                                 

44 PRŮCHA a kol., Pedagogický slovník, 261 
45 Zákon č. 561/2004 Sb. §34 
46 Rámcový vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání, 37-38 
47 SYSLOVÁ, Učitel v předškolním, 74 
48 PRŮCHA, KOŤÁTKOVÁ, Předškolní pedagogika, 60 
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by měla učitelka být vůči dětem vstřícná, citlivá, vnímavá, empatická 

a komunikativní.49  

Syslová upozorňuje na to, že je velmi důležité, aby se mezi učitelkou 

a dítětem vytvořila citová vazba, protože nejmladší děti předškolního věku 

si utvářejí úsudek o sobě samých skrze interakci s blízkým dospělým 

člověkem.50 Průcha s Koťátkovou dodávají, že učitelčino chování pro děti 

představuje vzor, který děti napodobují při zvnitřňování a rozvíjení sociálních 

dovedností. Děti jsou tedy učitelkami velmi ovlivňovány.51  

Z výše uvedených důvodů je nezbytné, aby učitelka byla silnou osobností 

s pozitivním přístupem, která dokáže skloubit nároky profese i soukromého 

života. Děti jsou velmi citlivé a dokážou vycítit učitelčinu špatnou náladu, 

nervozitu, obavy či strach, což může negativně působit na jejich psychickou 

pohodu. 

Učitelka by dále měla děti průběžně monitorovat. Jedná se nejen 

o požadavek dohlížení na jejich činnost a zdraví, ale také o průběžnou 

diagnostickou práci, při které si všímá odlišností mezi dětmi a dokáže tak zavčas 

rozpoznat případnou odchylku od běžného vývoje dítěte.52  

Syslová dodává, že učitelka při plánování své výchovně-vzdělávací práce 

musí brát v úvahu nejen specifika práce s malými dětmi, ale také i podmínky 

konkrétní dané třídy a mateřské školy jako celku. Zde se například jedná 

přizpůsobení aktivit počtu dětí ve třídě či dodržení požadavků vyplývajících 

z kurikulárních dokumentů platných pro předškolní vzdělávání.53  

  

                                                 

49 PRŮCHA, KOŤÁTKOVÁ, Předškolní pedagogika, 60-61 
50 SYSLOVÁ, Učitel v předškolním, 77-79 
51 PRŮCHA, KOŤÁTKOVÁ, Předškolní pedagogika, 52-53 
52 PRŮCHA, KOŤÁTKOVÁ, Předškolní pedagogika, 61 
53 SYSLOVÁ, Učitel v předškolním, 19 
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3.2. Učitelka v procesu adaptace 

Koťátková uvádí, že adaptace na nové podmínky se netýká jen dětí a jejich 

rodičů, ale i samotných učitelek. Ty si musí zvyknout na nové rodiče, jejich 

přístup a požadavky, ale hlavně také na nové děti, se kterými budou trávit 

veškerý čas během jejich pobytu v předškolním zařízení. Od učitelky se očekává, 

že bude proces adaptace dětem, ale i jejich rodičům usnadňovat. Každý rodič 

a dítě jsou však jiní a proto je potřeba ke každému zaujmout individuální přístup. 

Období hledání těchto přístupů není zcela jednoduché.54   

Učitelka by tedy měla čerpat ze své praxe a zároveň by na toto období měla 

být připravena studiem pedagogiky ať už na střední či na vysoké škole. Bohužel 

škola ne vždy studenty na vše připraví, hlavně co se týká praktických zkušeností. 

I když během studia studenti absolvují povinné praxe, nemohou se během nich 

setkat se všemi problémy, se kterými se jednou budou potýkat. 

Učitelka svým přístupem ovlivňuje, jak se dítěti podaří do mateřské školy 

začlenit. Úkolem učitelky v adaptačním procesu je pro děti vytvořit přátelské, 

podpůrné a bezpečné prostředí. Je potřeba děti povzbuzovat a motivovat 

k novým činnostem. Učitelka by měla děti za každou snahu patřičně ocenit.55 

Naopak, pokud se dítě v mateřské škole projevuje nevhodně, je potřeba, 

aby učitelka našla příčinu tohoto nevhodného chování. To může mimo jiné 

být zapříčiněno i frustrací z odloučení od rodičů. Dítě běžně trápí pocity jako 

nejistota, vztek, strach či osamělost. S těmito pocity je potřeba pracovat. 

Koťátková doporučuje navázání rozhovoru s dítětem a snahu o pochopení jeho 

pocitů. Dítěti se uleví, pokud někdo pochopí, jak a proč se cítí. Učitelka 

pak může na základě reakcí dítěte zjistit, zda zvolila správný postup či nikoliv.56  

Pro učitelky jsou v prvních týdnech náročné skupinové aktivity, protože 

nové děti jsou většinou stydlivé a nechtějí se jich zúčastňovat. To je pravda 

hlavně, pokud se jedná o věkově smíšenou třídu, kde starší děti potřebují 

dodržovat denní režim, aby se příliš nenudili. 

  

                                                 

54 KOŤÁTKOVÁ, Dítě a mateřská škola, 102 
55 KOŤÁTKOVÁ, Dítě a mateřská škola, 102-103 
56 KOŤÁTKOVÁ, Dítě a mateřská škola, 102-103 
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4. Stres a copingové strategie  

Pokud literatura hovoří o stresu ve spojitosti s obdobím adaptace dětí 

na mateřskou školu, děje se tak z pohledu dětí nebo rodičů. Literatura se však 

již nevěnuje učitelkám, které jsou také jedním z důležitých činitelů při adaptaci 

dítěte. Je tedy důležité si uvědomit, že období adaptace nemusí být stresové 

jen pro dítě či jeho rodiče, ale i pro samotné učitelky.  

Tato kapitola se v souladu s cílem práce zabývá pracovním stresem 

a následně zkoumá jednotlivé oblasti potenciálních stresorů v práci učitelky 

v mateřské škole. Závěr kapitoly se zabývá strategiemi vyrovnávání 

se se stresovými situacemi.  

4.1. Stres a stresové situace 

Stres je obraná reakce organismu na situace, které jsou pro člověka 

z nějakého důvodu náročné. Organismus se díky stresu připravuje na hrozící 

zvýšenou zátěž.  

Henning a Keller říkají, že: „stres je druhem psychofyzické reakce na vnější 

a vnitřní zátěž“.57 Křivohlavý dodává, že stres je způsoben tlaky určitých 

nepříznivých životních situací či vlivů na člověka, které nazývá stresory. 

Stresovou situaci pak definuje jako „podstatný poměr mezi mírou (intenzitou, 

velikostí, tlakem apod.) stresogenní situace (stresu či stresorů) a ‚silou‘ 

(schopnostmi, možnostmi apod.) danou situaci zvládnout.“58  

Henning a Keller vysvětlují, že tělo reaguje na stresovou situaci tím, 

že začne produkovat stresové hormony adrenalin a nonadrenalin, které tělo 

aktivují. Všechny orgány pracují intenzivněji, vzrůstá krevní tlak, zrychluje 

se činnost srdce a játra vypouštějí zvýšené množství cukru do krve. Pracuje také 

psychika člověka a objevují se pocity zvýšeného strachu či agresivity. Pokud 

není stres včas odstraněn, dochází k vyčerpání organismu.59  

  

                                                 

57 HENNING, KELLER, Antistresový program, 15 
58 KŘIVOHLAVÝ, Psychologie zdraví, 170 
59 HENNING, KELLER, Antistresový program, 15 
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Míček a Zeman uvádějí tří stádia adaptace těla na stres. První stádium 

poplachové reakce je odpovědí organismu na setkání se s daným stresorem. Tělo 

na stres reaguje projevy, jako jsou například únava, bolesti hlavy či vysoké 

teploty. Pokud je osoba stresu vystavena po nějaký čas, přichází stádium 

rezistence, ve kterém tělo produkuje hormony, které pomáhají tělu se adaptovat 

na danou stresovou situaci. Poslední stádium nastává v případě, že je člověk 

stresu vystaven dlouhou dobu. Tělo je vyčerpané vlastní snahou stresu odolávat, 

můžou se zde objevit stejné symptomy jako v prvním stádiu. Pokud však stres 

přetrvává i nadále, objevují se nemoci a může nastat i úmrtí.60  

Stres je tedy jedním z faktorů, který má negativní dopad na zdraví člověka. 

Současná doba klade zvýšené nároky na výkonnost, v důsledku čehož 

se ve stresu ocitá mnoho lidí. V souladu s cílem práce se následující text zabývá 

stresem pracovním.  

4.2. Stres v práci učitelek v mateřské škole  

Matoušek uvádí, že „za pracovní stres se považuje určitá odezva organismu, 

jejíž vznik je dán působením specifických okolností, podmínek a faktorů pracovní 

činnosti v rámci pracovního systému.“61 Dále také uvádí, že stresory 

vyvolávající pracovní stres vznikají buď v důsledku charakteristických rysů 

vykonávaných činností, působením specifických pracovních podmínek 

či v důsledku práce s jinými lidmi.62  

Stresory související s charakteristickými rysy vykonávaných činností 

Jedná se o opakované, monotónní činnosti jako jsou například montážní 

práce či administrativa. Může také jít o stresory způsobené prací na směny 

či v určeném časovém limitu. Do této kategorie ovšem spadají i stresory 

neuropsychické povahy, jako jsou tlak na výkon, zodpovědnost za ostatní osoby, 

hmotná odpovědnost nebo přetížení vlivem přílišného množství informací.63  

V práci učitelky v mateřské škole se tento typ stresorů projevuje především 

v jejich zodpovědnosti za velký počet dětí, což se projevuje zejména v části 

                                                 

60 MÍČEK, ZEMAN, Učitel a stres, 13 
61 MATOUŠEK, Pracovní stres, 4 
62 MATOUŠEK, Pracovní stres, 4 
63 MATOUŠEK, Pracovní stres, 4 
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pracovní doby, kdy je učitelka s dětmi sama. Zajistit bezpečnost všem dětem, 

realizovat denní program a navíc věnovat zvýšenou péči adaptujícím se dětem 

může být velmi náročné. 

Stresory vznikající působením pracovních podmínek  

Jde o práci v náročných podmínkách, jako jsou například práce ve výškách, 

práce kde hrozí nákaza infekcí, práce s chemikáliemi, práce s rizikovými stroji, 

práce v hlučných a prašných podmínkách či práce s PC.64 

Jako stresor vznikající působením pracovních podmínek lze uvést vliv 

problematických projevů adaptujících se dětí na psychickou pohodu učitelky. 

Ta může být v souladu se závěry první kapitoly narušena různými projevy 

vzdoru, jako jsou pláč a vztek, ale také v důsledku neustálého dožadování 

se pozornosti učitelky. Určitý vliv může mít i pasivita dítěte, která se u něj 

může projevovat nečinností a odmítáním se zapojit do denního programu či hry 

s jinými dětmi.  

Stresory sociální povahy 

Jedná se zde především o práci, která je spojena s intenzivním kontaktem 

s jinými lidmi. Patří sem však i stresory způsobené špatnou komunikací mezi 

pracovníky, nedostatkem podpory ať už ze strany vedení či od kolegů, nejasností 

pracovní náplně, nedostatečně vyjasněnými kompetencemi na pracovišti 

či obavou o ztrátu zaměstnání. Dále se jedná o špatné vztahy na pracovišti, 

které mohou být vyvolané například komplikovanými osobnostními rysy 

spolupracovníků. V neposlední řadě zde může jít o práci s osobami vyžadujícími 

zvýšenou péči.65  

Za stresory sociální povahy lze v práci učitelky v mateřské škole považovat 

vysoká očekávání ze strany vedení a rodičů na odborné vedení programu, 

individuální přístup k dětem a jejich bezproblémový pobyt v mateřské škole. 

Velký vliv zde také má kvalita spolupráce s kolegyní. Vzhledem k tomu, 

že každá učitelka je jedinečnou osobností s charakteristickými povahovými rysy, 

mohou se lišit jejich názory na výchovu. V případě, že se učitelky nedokážou 

                                                 

64 MATOUŠEK, Pracovní stres, 4 
65 MATOUŠEK, Pracovní stres, 4, 8 
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domluvit na jednotném přístupu k dětem, může být jejich spolupráce velmi 

komplikovaná.  

Řehulka dále uvádí, že učitelská profese je vzhledem k míře kladených 

požadavků velmi specifická: „Z tohoto pohledu se obvykle na učiteli vyžaduje, 

aby byl vyrovnanou, harmonickou osobností, s dobře rozvinutými obecnými 

i speciálními schopnostmi, s vyspělými adaptačními a autoregulačními 

mechanismy a měl hluboké zájmy o sociální kontakty.“66 Vlivem tohoto velkého 

množství požadavků může u učitele dojít ke konfliktu rolí.67 Učitelé mohou 

vnímat tato očekávání jako stresující, protože jen málokomu se podaří dostát 

všem požadavkům na učitelskou profesi. 

Lze tedy usoudit, že učitelky v mateřské škole mohou být ve stresu, pokud 

mají na starosti velký počet dětí, a to zejména v případě, že některým musí 

věnovat zvýšenou péči, jako tomu je v případě adaptujících se dětí. Na učitelku 

mohou také mít vliv stresory spojené s problematickými projevy adaptujících 

se dětí. Působit zde mohou i stresory sociální povahy vyvolané například 

vysokým očekáváním vedení a rodičů či odlišným pohledem kolegyň na přístup 

k dětem.  

4.3. Stresory působící při práci učitelek mateřských škol 

Předešlá kapitola se věnovala obecnému členění pracovního stresu a jeho 

přítomnosti v práci učitelek v mateřských školách. Tato kapitola se dále věnuje 

popisu konkrétních vybraných stresorů.  

Počet dětí ve třídě 

Maximální počet dětí v jedné třídě mateřské školy je podle vyhlášky 

o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb. stanoven na 24.68 Burkovičová 

konstatuje, že dvě učitelky bývají společně se třídou dětí jen na opravdu 

nezbytnou dobu, kdy je třeba dbát na zvýšenou bezpečnost dětí, jako tomu 

je například při vycházce.69 Při té je maximální počet dětí připadajících 

                                                 

66 ŘEHULKA, Zdraví, 55 
67 ŘEHULKA, Zdraví, 78 
68 Vyhláška o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb. §2 
69 BURKOVIČOVÁ, Profesní činnosti, 29 
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na jednoho učitele vyhláškou stanoven na 20 u dětí z běžných tříd. Pokud jsou 

však ve třídě i děti mladší tří let, snižuje se tento počet pro pobyt mimo 

mateřskou školu na 12 dětí na jednu učitelku.70  

Přitomto počtu dětí ve třídě má učitelka na starosti nejen péči o nové děti, 

ale i program s dětmi stávajícími. Učitelka přitom musí neustále dbát 

na bezpečnost všech dětí a zajišťovat jejich základní potřeby, což může být 

dosti náročné, zvláště pokud do mateřské školy současně nastoupí mnoho 

nových dětí. Pokud má ve třídě plný počet dětí, může pro ni být obtížné si udržet 

přehled o tom, co všechny právě v danou chvíli dělají, a to zvláště v situacích, 

kdy nějaké dítě potřebuje pomoci na toaletě či když sama učitelka potřebuje 

navštívit WC. Nové děti navíc nemají osvojeny pravidla mateřské školy a jejich 

chování je z tohoto důvodu dosti nevyzpytatelné. Zároveň je též potřeba, 

aby v ranních a odpoledních hodinách komunikovala s rodiči o jejich dítěti. 

Vzhledem k tomu, že učitelky nemohou vždy vše stihnout, mohou zažívat 

morální dilema, čemu se mají v danou chvíli věnovat.  

Přítomnost dvouletých dětí v mateřské škole 

Novým potenciálním stresorem v práci učitelky může být pobyt dvouletých 

dětí v mateřské škole, který ještě nedávno nebyl možný. Učitelky se nově 

musí umět postarat i o takto malé děti, což klade zvýšené nároky na jejich 

čas a pozornost. 

Nový rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání z roku 2017, 

který mimo jiné stanovuje podmínky realizace vzdělávání dětí od dvou do tří let, 

upozorňuje na to, že děti v tomto věku mají daleko větší potřebu vazby 

na dospělou osobu. Učitelky mají vyhovět individuálním potřebám dítěte, 

poskytovat jim pocit bezpečí, citovou oporu a zajistit bezpečné prostředí. 

K těmto dětem je třeba zaujmout obvzláště citlivý a trpělivý přístup, jelikož jsou 

ve všem pomalejší, mají nestálou pozornost a nejsou tolik chápavé jako starší 

děti. Vzdělávací aktivity se mají realizovat v menších skupinách či individuálně 

podle potřeb dítěte.71  

                                                 

70 Vyhláška o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb. §5 
71 Rámcový vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání, 37-38 
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Z rámcového vzdělávacího plánu vyplývá, že dvouleté děti vyžadují 

individuální péči. Dvouleté děti neumí udržet pozornost po delší čas, a proto 

se nedokážou plně zapojit do programu starších dětí. Učitelka pak musí nejen 

věnovat svoji pozornost programu, ale zároveň dohlížet na tyto mladší děti, 

protože ty si ještě neuvědomují, co pro ně je bezpečné a co nikoliv.  

Spolupráce s vedením a kolegyněmi 

Henning a Keller se domnívají, že učitelky mohou také zažívat stres kvůli 

přístupu vedení a nefungující spolupráci mezi učitelkami. Důvěra a podpora 

je jednou ze základních podmínek kvalitní práce učitelky. Situace může 

být obzvláště stresující, pokud mezi vedením a učitelkami nepanuje vzájemná 

důvěra a není vytvořené bezpečné prostředí založené na vzájemné pomoci 

a podpoře. Někdy vedení omezuje svoji roli pouze na kontrolní činnosti. Velmi 

nepříjemné také je, když se učitelky mezi sebou vzájemně nedokážou domluvit 

na jednotném přístupu k dětem.72  

Učitelky mohou zažívat stres zejména, pokud ve třídě spolupracují 

s kolegyní, se kterou si osobnostně „nesednou“. Mezi učitelkami také může 

panovat rivalita, a to například v situaci, kdy učitelka s dlouholetou praxí začne 

spolupracovat s čerstvou absolventkou pedagogické školy.  

Nároky rodičů  

Řehulka uvádí, že je na učitele kladena čím dál větší zodpovědnost. Nejedná 

se přitom o subjektivní pocit, ale o reálný tlak. Rodiče mají tendenci na učitele 

přenášet zodpovědnost za své děti v důsledku nedostatku vlastního času. Učitel 

tak často supluje roli rodičů, kteří by měli dítě vychovávat.73 To potvrzuje 

i Henning a Keller, když říkají, že přibývá stále více rodičů, kteří budují kariéru 

a nemají čas na výchovu svých dětí. Rodiče dětem neumí nastavovat jasné 

hranice. Úkolem učitelky potom je převychovat dítě v „sociální osobnost“.74  

  

                                                 

72 HENNING, KELLER, Antistresový program, 35 
73 ŘEHULKA, Zdraví, 132 
74 HENNING, KELLER, Antistresový program, 37 
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Opravilová dále zmiňuje, že se rodiče chovají jako klienti dané služby 

a očekávají různé výhody a individuální přístup. Neuvědomují si, že učitelka 

odpovídá za všechny děti, a ne pouze za jejich dítě, a že všechny jejich 

požadavky nemusí být pro dítě právě nejlepší. Někteří dále neberou zřetel 

na to, že učitelka postupuje dle určitých předpisů, které musí dodržovat.75 

Většina rodičů má od učitelky očekávání, že jejich dítě bude v mateřské 

škole spokojené a nebude plakat. Také si zpravidla přejí, aby učitelka pomohla 

jejich dítěti se adaptovat na prostředí mateřské školy a zařadit se do kolektivu 

dětí. Někteří rodiče těžce nesou, když se jejich dítě hůře adaptuje, a mohou z toho 

dokonce obviňovat učitelku a její výchovné postupy. 

Shrnutí potenciálních stresorů působících na učitelky v mateřské škole  

Z výše uvedeného textu je tedy patrné, že učitelka v mateřské škole může 

být vystavena velkému tlaku díky počtu dětí ve třídě, jejich věku, očekávání 

a přístupu vedení, kolegyň a rodičů. 

Poslední tři faktory potvrzují i Henning a Keller, kteří uvádějí, že učitelé 

čelí očekáváním a požadavkům z  různých stran. Rodiče požadují pokrok svých 

dětí, zajištění bezpečnosti, empatický přístup a kooperaci. Vedení požaduje 

dodržení výukových a výchovných cílů, vzorné vedení třídy, vysokou osobní 

angažovanost a také schopnost pracovat s dětmi s různými problémy. Kolegyně 

očekávají podporu v náročných situacích, neustálé pozitivní naladění a možnost 

svěřit se se svými starostmi. Očekávání různých stran jsou přitom často 

neslučitelná. Konflikt se může ukázat i mezi očekáváním druhých a hodnotami 

samotného učitele. Pokud se učitel snaží dostát všem těmto očekáváním, není 

divu, že se z toho dostane do stresu.76 

Také Hans Herbert Deissler uvádí, že učitelky v mateřské škole musí čelit 

rozdílným požadavkům vedení a rodičů. Navíc však také dodává, že učitelka 

by přitom měla jednat v souladu se svými vlastními vědomostmi a svědomím, 

což ještě může umocňovat celou konfliktní situaci.77 

                                                 

75 OPRAVILOVÁ, Předškolní pedagogika, 143 
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4.4. Stres a jeho důsledky 

Míček se Zemanem uvádědí, že dopady stresu se u člověka projevují 

ve fyziologické, emoční a behaviorální oblasti:78  

1. Akutní projevy stresu ve fyziologické oblasti jsou například zvýšené 

pocení, bušení u srdce, různé střevní potíže, zvýšené napětí v oblasti 

šíje nebo pocit sucha v ústech. Dlouhodobý stres se na těle může 

projevit vysokým krevním tlakem, častými bolestmi zad či hlavy, 

nevolnostmi od žaludku nebo celkovou únavou a vyčerpáním.  

2. Chronický stres se v emoční oblasti projevuje depresí, frustrací, 

bezmocností, podrážděností, těkavou pozorností, špatnou koncentrací, 

pocity méněcennosti a špatnou flexibilitou.  

3. Příznaky behaviorálního stresu jsou netrpělivost, zvýšená potřeba 

kouření nebo přejídání se, hněv, zapomínání, zvýšená plačtivost, 

obviňování lidí okolo sebe, zvyšování hlasu a také sužování druhých.  

Matoušek však dodává, že pokud stres není trvalý nebo intenzivní, může 

mít pozitivní dopad na člověka, protože ho vede ke zvýšení motivace a vlastní 

výkonnosti.79  

Dopad stresu na člověka je velmi individuální, každý člověk má vůči němu 

jinou odolnost. Matoušek uvádí, že u lidí, kteří se se stresem vyrovnávají lépe, 

byly zjištěny podobné osobnostní dispozice.80 „Je to jednoznačné určení jejich 

hodnotové soustavy, vědomí vlastních schopností a dovedností, vysoká míra 

kontroly vlastního chování, hodnocení nepříznivých životních událostí jako 

výzvy k měření vlastních sil a další.“81 

  

                                                 

78 MÍČEK, ZEMAN, Učitel a stres, 14-17 
79 MATOUŠEK, Pracovní stres, 11 
80 MATOUŠEK, Pracovní stres, 10 
81 MATOUŠEK, Pracovní stres, 10-11 
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4.5. Coping neboli zvládání stresu 

Křivohlavý upozorňuje, že pro správné pochopení toho, jak člověk reaguje 

na stres, je potřeba rozlišovat pojmy „adaptace“ a „coping“. Adaptace na stres 

znamená vyrovnání se se stresovou situací, která je pro danou osobu relativně 

zvládnutelná. Coping je naproti tomu reakcí na nepřiměřeně zátěžovou situaci, 

která je pro člověka neúměrně stresující ať již svojí intenzitou či délkou 

působení.82  

Křivohlavý uvádí, že česká literatura používá slovo coping ve významu 

„zvládat nadlimitní zátěž“. V původním anglickém významu slovo coping 

znamená: „umět si poradit a vypořádat se s mimořádně obtížnou, téměř 

nezvládnutelnou situací, stačit na neobvykle těžký úkol“.83  

Při copingu tedy jde o řešení situací, které jsou velmi obtížné a nejsou nám 

známé potřebné informace, jak danou situaci řešit. Charakteristickým rysem 

copingu je jeho bojovnost. Nejde tedy jen o jednoduché vyrovnání se se stresem, 

ale i o aktivní boj s danými problémy.84  

Lazarus v souvislosti s copingem upozorňuje na následující skutečnosti:85 

1. Vyrovnání se se stresovou situací je déletrvající proměnlivý proces. 

2. Vyrovnávání se se stresovou situací neprobíhá automaticky. 

3. V důsledku toho, je potřeba vyvinout pro zvládnutí aktivitu. 

4. Řešení stresových situací je pokusem o převzetí kontroly nad situací. 

Lazarus uvádí, že první reakcí člověka na setkání s daným stresorem 

je zpravidla šok, posléze přichází myšlenkové zpracování zátěžové situace. 

To probíhá ve dvou fázích, ve kterých se osoba snaží zjistit původ a rozsah 

ohrožení:86  

  

                                                 

82 KŘIVOHLAVÝ, Jak zvládat, 42 
83 KŘIVOHLAVÝ, Jak zvládat, 41-42 
84 KŘIVOHLAVÝ, Jak zvládat 42 
85 LAZARUS převzato z KŘIVOHLAVÝ, Psychologie zdraví, 172 
86 LAZARUS převzato z KŘIVOHLAVÝ, Jak zvládat stres, 45-46 
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 Primární hodnocení situace – dochází zde k zorientování se v dané 

situaci a k zjištění míry ohrožení. 

 Sekundární hodnocení situace – osoba se snaží uvažovat o tom, 

co by se s danou situací dalo dělat a zvažuje různá řešení a jejich 

efektivnost. 

Tato hodnocení nejsou jednorázová, dochází zde k opakovanému 

přehodnocování situace a navrhnutých řešení vlivem měnících se okolností 

a podmínek dané situace. Člověk zvažuje svoje vlastní síly a zdroje sociální 

pomoci, ať již blízké či vzdálené.87  

Výběr vhodné strategie zvládání stresu je ovlivněn nejen osobnostními rysy 

člověka, ale i jeho subjektivním chápáním světa a přesvědčením o efektivnosti 

zvažovaných postupů.88  

Lazarus dělí coping na dva základní typy podle toho, zda se člověk snaží 

stresovou situaci spíše změnit či zda se spíše snaží ovlivnit své subjektivní 

prožívání této situace. V každé stresové situaci lidé zvažují obě strategie 

zvládání, přestože nakonec zpravidla použijí jen tu, kterou v dané situaci 

považují jako účinnější:89  

1. Coping zaměřený na problém - tento přístup se využívá v případě, 

že lze něco s danou problémovou situací udělat. Jedinec vyhledává 

informace, které by mu mohly pomoci při změně svého chování, 

při pokusu o změnu prostředí či při snaze o nalezení pomoci od jiných 

osob. Jde zde tedy o zmírnění stresu změnou vlastního chování 

či daných okolností.90  

2. Coping zaměřený na emoce - v případě, že je situace vlastním úsilím 

neřešitelná, osoba reaguje na situaci tím, že se snaží ovládnout 

své emoce, které tuto stresovou situaci doprovázejí a mohou 

být pro člověka ohrožující. Osoba se snaží uniknout negativním 

myšlenkám, pozměňuje své přesvědčení o stresové situaci anebo 

se snaží o novou interpretaci souvislostí s ní spojených. Ovládnutí 

                                                 

87 LAZARUS převzato z KŘIVOHLAVÝ, Jak zvládat stres, 46-47 
88 KŘIVOHLAVÝ, Jak zvládat stres, 52 
89 LAZARUS převzato z PAULÍK, Psychologie, 119 
90 LAZARUS převzato z PAULÍK, Psychologie, 119 
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emocí následně vede ke zklidnění a umožňuje daný problém vidět 

s odstupem.91   

Slaměník a Výrost uvádějí, že zmíněná členění copigových strategií lze ještě 

rozšířit o třetí strategii, a to coping zaměřený na únik:92  

3.  Coping zaměřený na únik – při použití této strategie člověk reaguje 

na stres tím, že se snaží problémovou situaci vytěsnit ze svého vědomí. 

Může se přitom jednat o prostou snahu si problém nepřipouštět 

či ho ignorovat. Na druhé straně se zde může projevit i snaha 

na problém zapomenout, ať už pomocí denního snění, útěkem 

do spánku či užíváním omamných látek.   

Pokud tedy učitelka v mateřské škole zažívá stres spojený s náročnými 

projevy nově se adaptujících dětí, bude na danou situaci reagovat jednou 

ze tří základních strategií. Může tedy použít strategii zaměřenou na problém, 

například tím, že si k danému tématu nastuduje příslušnou literaturu, která 

jí pomůže situaci lépe pochopit, anebo se obrátí s prosbou o pomoc na kolegyni 

či ředitelku. V opačném případě zvolí strategii zaměřenou na emoce, 

a to například ujišťováním sebe sama, že je situace dočasná a je tedy jen otázkou 

času, kdy si děti na mateřskou školu zvyknou a bude zase s nimi práce 

jednodušší. Učitelka se také může se stresovou situací snažit vyrovnat pomocí 

copingové strategie zaměřené na únik, například tím, že bude daný problém 

popírat.  

  

                                                 

91 LAZARUS převzato z PAULÍK, Psychologie, 119 
92 SLAMĚNÍK, VÝROST, Aplikovaná sociální, 195-96  
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PRAKTICKÁ ČÁST  

5. Praktické šetření  

5.1. Cíle a otázky šetření 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, zda učitelky pociťují stres 

při své práci s nově adaptujícími se dětmi. Druhotným cílem šetření je popsat, 

jak se učitelky s působením případných stresorů vyrovnávají. Z těchto cílů 

následně vyplývají základní otázky tohoto šetření:  

1. Pociťují učitelky mateřských škol při adaptaci nových dětí stres?  

2. Pokud ano, jak se s tímto stresem vyrovnávají?  

Na základě poznatků vycházejících z teoretické části a mých osobních 

zkušeností bylo stanoveno pět oblastí, které mohou být pro učitelky v mateřské 

škole v adaptačním období stresující. Možnými stresory tedy jsou:  

1. problémové emoční projevy dětí způsobené odloučením od rodičů,  

2. pocit tlaku ze strany vedení na rychlejší či hladší průběh adaptace,  

3. pocit tlaku ze strany kolegyň na rychlejší či hladší průběh adaptace,  

4. pocit tlaku ze strany rodičů na rychlejší či hladší průběh adaptace,  

5. nedostatek času a prostoru na péči o adaptující se děti a komunikaci 

s jejich rodiči.  

5.2. Metodologie šetření  

Pro toto šetření byla zvolena kvalitativní metoda polostrukturovaného 

rozhovoru. Výhodou této metody je, že se umožňuje zaměřit na hloubkový 

rozbor daného problému při malém počtu respondentů. Hendl uvádí, 

že kvalitativní přístup umožňuje podrobně popsat určitý fenomén a zjistit, 

jak probíhá a proč se děje.93 

Miovský uvádí tři typy rozhovorů při použití kvalitativní metody 

a to strukturovaný, nestrukturovaný a polostrukturovaný rozhovor. Popisuje, 

že polostrukturovaný rozhovor je nejvíce využívaný a to z toho důvodu, 

                                                 

93 HENDL, Kvalitativní výzkum, 52 
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že minimalizuje nedostatky strukturovaného a nestrukturovaného typu 

rozhovoru a zároveň využívá jejich přednosti. Polostrukturovaný rozhovor 

vyžaduje přípravu určitého rámce, který musí být dodržen, avšak v pokládaných 

otázkách mohou být drobné odchylky. Výhodou tohoto typu rozhovoru 

je, že se během něho tazatel může ujistit, zda odpovědi účastníka správně 

rozuměl či se doptat na různé nejasnosti a položit doplňující otázky. Tyto 

doplňující otázky se ukazují být velmi přínosné při rozboru odpovědí a také 

slouží k vyšší výstižnosti šetření.94 

Dle zásad kvalitativního výzkumu byla sestavena první verze otázek. 

Polostrukturovaný rozhovor byl vyzkoušen nanečisto a následně byly některé 

otázky pozměněny. Tématy polostrukturovaného rozhovoru a výběrem otázek 

se podrobněji zabývá následující podkapitola.  

Rozhovory s respondentkami byly pořizovány v průběhu měsíce září, 

a to z důvodu aktuálně probíhající adaptace dětí v tomto období. Rozhovory 

byly nahrávány na diktafon, což přispělo ke zvýšení soustředěnosti 

na probíhající rozhovor. Rozhovory byly poté písemně zaznamenány. V souladu 

s doporučením Miovského byl výsledný přepis pro přesnost znovu zkontrolován 

dle záznamového zařízení, čímž došlo k eliminaci chyb z nepozornosti.95  

Hendl a Miovský upozorňují, že je potřeba nalézt klíčové části rozhovoru, 

aby se daly jasně odlišit od méně důležitých odpovědí.96 Důležité části 

rozhovoru tedy byly pro lepší orientaci v textu barevně zvýrazněny a jednotlivé 

výpovědi byly seskupeny do stejných tematických oblastí.  

Následně byla použita metoda zachycení vzorců. Miovský uvádí, že tato 

metoda funguje na principu nalézání podobností, které se ve výpovědích 

respondentek opakují. Upozorňuje však, že při tomto postupu dochází k určité 

„redukci“ výpovědí.97 Zjištěné vzorce byly vyhodnoceny, následně byla 

provedena diskuse výsledků a nakonec byl stanoven závěr a doporučení plynoucí 

z šetření.  

                                                 

94 MIOVSKÝ, Kvalitativní přístup, 159-161 
95 MIOVSKÝ, Kvalitativní přístup, 197 
96 HENDL, Kvalitativní výzkum, 151 a MIOVSKÝ, Kvalitativní přístup, 211 
97 MIOVSKÝ, Kvalitativní přístup, 222 
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5.3. Otázky polostrukturovaného rozhovoru  

Polostrukturovaný rozhovor se zabývá pěti již dříve zmíněnými stresory, 

které mohou působit při práci učitelek s nově adaptujícími se dětmi zátěžově. 

Poslední téma se pak snaží zjistit způsoby, kterými se učitelky snaží vypořádat 

se zvýšenou psychickou zátěží v období adaptace v případě, že nějakou zátěž 

pociťují.  

Vliv problematických emočních projevů adaptujících se dětí 

První série otázek položených respondentkám šetření se snažila zjistit, 

s jakými problémovými emočními projevy dětí se nejčastěji v adaptačním 

období setkávají, zda jsou tyto projevy pro učitelky stresující a jak se s tímto 

potenciálním stresem vyrovnávají.  

 S jakými problematickými emočními projevy se setkáváte u dvou 

a tříletých dětí v období, kdy si přivykají na mateřskou školu? 

 Stresují vás tyto problematické emoční projevy dětí? Pokud ano, které 

to jsou a proč? 

 Pokud ano, co s tím děláte? Co vám pomáhá se s tím vyrovnat? 

Vliv reakcí vedení týkajících se adaptace dětí 

Druhá série otázek se snažila zjistit, zda vedení mateřské školy tlačí 

na rychlejší či hladší průběh procesu adaptace nových dětí. Jde tedy o zjištění, 

jak vedení reaguje na problematické emoční projevy dětí v adaptačním období 

a zda učitelky vnímají tuto reakci vedení jako stresující faktor v jejich práci. 

Pokud učitelky uvedly, že je reakce vedení zatěžuje, byly následně tázány, co jim 

pomáhá v tom, aby se dokázaly s tímto stresem vyrovnat.  

 Máte pocit tlaku ze strany vedení na rychlejší či hladší průběh procesu 

adaptace?  

 Pokud ano, co s tím děláte? Co vám pomáhá se s tím vyrovnat?  

Vliv reakcí kolegyň týkajících se adaptace dětí 

Cílem třetí série otázek bylo zjistit, zda respondentky zažívají stres 

v souvislosti s reakcí kolegyň na jejich přístup k nově adaptujícím se dětem. 

Pokud učitelky odpověděli, že je reakce kolegyň zatěžuje nebo se na přístupu 
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k dětem neshodnou, byla jim následně položena otázka týkající se toho, jakým 

způsobem se s danou situací vyrovnávají.  

 Máte pocit tlaku ze strany kolegyně na rychlejší či hladší průběh 

procesu adaptace? 

 Shodnete se s kolegyní na přístupu k nově adaptujícím se dětem?  

 Pokud se s kolegyní neshodnete, co s tím děláte? Co vám pomáhá 

se s tím vyrovnat?  

Vliv reakcí rodičů týkajících se adaptace dětí 

Cílem čtvrté série otázek bylo zjistit, zda si respondentky spojují pracovní 

stres s reakcemi rodičů na proces adaptace jejich dítěte. Otázky se pak 

zejména týkaly případného tlaku rodičů na to, aby se jejich děti adaptovaly 

rychleji, případně aby se minimalizovaly problematické emoční projevy dětí 

vyplývající z přirozeného adaptačního procesu. Pokud respondentky uvedly, 

že je spolupráce s rodiči náročná či problémová, byla jim následně položena 

otázka týkající se toho, jakým způsobem se s danou situací vyrovnávají.  

 Setkáváte se s tlakem ze strany rodičů na rychlejší či hladší průběh 

adaptace jejich dětí? 

 Jak reagují rodiče na obtížné emoční projevy dětí, např. při loučení, 

když se dítěti v mateřské škole nelíbilo, odmítalo se zapojit do aktivit, 

odmítalo kontakt s vámi či s dětmi, nebo v průběhu dne poplakávalo? 

 Pokud jste kvůli rodičům ve stresu, co vám pomáhá se s tímto tlakem 

vyrovnat?  

Vliv nedostatku času a prostoru na péči o adaptující se děti  

a komunikaci s jejich rodiči 

Pátá série otázek zjišťovala možný stres prožívaný respondentkami 

v důsledku organizačních záležitostí v jejich konkrétní mateřské škole. Otázky 

se týkaly zejména toho, zda učitelky mají prostor se věnovat adaptujícím 

se dětem, zda pracují většinu doby samy či s kolegyní a jestli mají prostor 

na to, aby mohli mluvit s rodiči o problémech adaptujících se dětí.   

 Máte dostatečný prostor vhodně reagovat na obtížné emoční projevy 

adaptujících se dětí? Pokud ne, z jakého důvodu?  
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 Pokud ne, co vám pomáhá se s tím vyrovnat? 

 Jakou část pracovní doby jste s dětmi sama a jakou část spolupracujete 

s kolegyní?  

 Pokud jste většinu času na děti sama, jak to zvládáte?  

 Máte dostatečný prostor na komunikaci s rodiči ohledně adaptace 

jejich dětí? 

 Pokud ne, vadí vám to? Co s tím děláte?  

Strategie zvládání stresu po pracovní době 

Poslední téma se snaží zjistit, co respondentkám pomáhá v jejich volném 

čase k tomu, aby se dokázaly vyrovnat se zvýšenými nároky na jejich práci 

v adaptačním období.  

 Je něco, co vám ve volném čase pomáhá vyrovnat se se zvýšenými 

nároky adaptačního období?   

5.4. Výběr respondentek  

Při výběru respondentek tohoto šetření byla použita metoda sněhové koule. 

Miovský uvádí, že u této metody výzkumník na základě prvního kontaktu 

získává kontakty na další potenciální respondenty.98  

Výběr tedy probíhal tak, že byla nejdříve oslovena známá učitelka pracující 

v mateřské škole, která pak poskytla kontakty na další potenciální respondentky. 

Následně tedy bylo osloveno několik dalších učitelek. Potenciální respondentky 

byly seznámeny s cílem a metodami šetření. Všechny vytipované učitelky 

se zalekly nahrávání na diktafon, a to i přesto, že byly ujištěny, že vzhledem 

k zachování anonymity bude hlasový záznam přepsán do písemné podoby 

a nahrávky nikde nebudou publikovány. I přes toto ujištění se jedna oslovená 

učitelka rozhodla z tohoto důvodu šetření neúčastnit.  

Výsledně tedy byla navázána spolupráce se čtyřmi učitelkami. 

Respondentky působí v různých typech mateřských škol, dvě pracují ve státní, 

jedna v soukromé a poslední v lesní mateřské škole. Všechny čtyři respondentky 

jsou ženského pohlaví ve věkovém rozmezí od  25 do 38 let. Rozhovory byly 

                                                 

98 MIOVSKÝ, Kvalitativní přístup, 132 
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pořízeny v klidném domácím prostředí respondentek, čímž došlo k eliminaci 

případných rušivých vlivů. Bližší informace o respondentkách, jejich 

mateřských školách a dětech, které mají na zodpovědnost, se nacházejí 

v tabulce 1.  

Hendl klade důraz na etický přístup během šetření. Zdůrazňuje důležitost 

informovaného souhlasu účastníka s šetřením. Měla by také být zachována 

anonymita, aby se účastníci cítili bezpečně a mohli pravdivě vypovídat. 

V neposlední řadě je důležité respektovat účastníkovo právo na ukončení 

spolupráce.99 Pro zachování etického přístupu tedy byl respondentkám 

předložen informovaný souhlas o podmínkách šetření. Respondentky byly také 

ujištěny, že nemusí odpovídat na otázky, které jim jsou jakkoliv nepříjemné. 

Anonymita účastnic šetření byla zachována nahrazením jejich jmen písmeny 

A, B, C a D. Ze stejného důvodu také nebyl uveden název a místo mateřských 

škol, ve kterých pracují.  

Tabulka 1: Informace o respondentkách, mateřských školách a počtech dětí  

 
Respondentka  

A B C D 

Věk učitelky 25 38 29 30 

Délka praxe 

v letech 
3,5 4 2 4 

Typ MŠ státní státní soukromá lesní 

Lokalita MŠ maloměsto maloměsto velkoměsto vesnice 

Celkový počet dětí 

ve třídě 
25 24 20 15 

Počet adaptujících 

se dvouletých dětí 
7 4 13 6 

Počet adaptujících 

se tříletých dětí 
4 10 7 7 

  

                                                 

99 HENDL, Kvalitativní výzkum, 155 
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6. Rozbor odpovědí respondentek  

Vliv problematických emočních projevů adaptujících se dětí 

Rozbor odpovědí respondentky A:  

Respondentka A uvádí, že se děti při odloučení od rodičů nejvíce projevují 

pláčem a někdy i vzdorem, který se projevuje například útěkem dětí ze třídy 

do šaten. („Tak většina těch dětí pláče … A někdy je tam i ten vzdor…“).  

Tyto projevy vnímá respondentka A jako stresující. („No, to jo! Mně je jich 

strašně líto těch, těch co pláčou…“). Kromě pláče dětí ji zatěžuje i jejich vzdor 

v podobě útěku do šatny, a to z důvodu zajištění bezpečnosti. Pro respondentku 

jsou náročné projevy, kterými se děti snaží dosáhnout toho, aby v mateřské škole 

nemusely zůstat. („…pro mě je to strašně náročný, když prostě plačou a chcou 

dělat všechno možný pro to, aby je to co nejdřív přešlo…“).  

Respondentka A se snaží s těmito situacemi vyrovnat tím, že se snaží něčím 

zaměstnat pozornost dětí, například hrou na klavír, pohybovými aktivitami 

či tím, že se jim věnuje individuálně. („…takže se snažím jakkoliv je zabavit.“). 

Učitelka si je však vědoma toho, že takto nemůže uklidnit všechny plačící děti 

najednou. („To je, to je takový, že ve chvíli, kdy uklidním třeba jednu tady 

tu stranu, tak začne plakat ta druhá.“).  

Rozbor odpovědí respondentky B:  

Nejčastějšími projevy dětí v adaptačním období jsou podle respondentky B 

pláč, odmítání prostředí mateřské školy či pasitiva. („Je to různý, plačou ty menší 

děti … Dále je to odmítání, nechtěly třeba jíst, nechtějí si hrát, nechtějí 

nic dělat.“).  

Respondentka B říká, že se u ní nedá hovořit přímo o stresu, ale spíše 

se domnívá, že plačící děti zaměstnávají její pozornost natolik, že se nemůže 

věnovat ostatním dětem či programu. („Já nevím, jestli stresuje, mně je to spíš 

líto … ale mě to stresuje nebo já bych nepoužila slovo stresuje, spíš jako 

mě to omezuje časově … a nemůžu se potom věnovat jiným věcem…“).  

Respondentka B řeší náročné situace tak, že se snaží svoji pozornost věnovat 

tomu, co je zrovna nejvíce potřeba. Většina starších dětí pracuje na předem 
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připraveném programu a učitelka dělí svoji pozornost mezi příchozí děti, plačící 

děti a děti již věnující se programu. Plačící dítě pochová, když přestane, nechá 

ho odejít či si ho posadí vedle sebe a snaží se ho zapojit do již probíhající 

aktivity. („…takže vždycky odběhnu od těch dětí, co třeba tvoříme, tak odběhnu 

převzít dítě, který pláče, chvilku ho pochovám, vezmu ho k sobě … anebo 

ho zabavím právě tou prací, snažím se, aby teda se třeba zapojil do toho s těma 

staršíma dětma.“). 

Rozbor odpovědí respondentky C:  

Respondentka C vyjmenovává celou škálu problematických emočních 

projevů dětí: pláč, vztek, pasivitu, odmítání kontaktu s učitelkami i dětmi 

a odmítání prostředí mateřské školy.  („No, tak děti hodně pláčou … a některé 

děti se hodně vztekají … nechtějí se zapojovat do aktivit a nechtějí být jako třeba 

s kýmkoliv v kontaktu … a třeba taky nechtějí odejít z toho místa, 

kde se rozloučili s těma rodičema.“). 

Respondentku C samotné problematické projevy dětí nestresují, spíše cítí 

obavu z toho, jak na tyto projevy budou reagovat rodiče a vedení mateřské školy. 

(„…samotný emoční projevy mě nestresují. Spíš mě stresuje očekávání ze strany 

vedení nebo od rodičů, ale ty samotný projevy ne.“).  

Jelikož respondentka C uvedla, že ji samotné reakce dětí na odloučení 

od rodičů nestresují, nebyla jí položena poslední otázka zjišťující to, jakým 

způsobem se snaží případný stres zvládnout. Problematika reakce rodičů 

a vedení byla tématem jiného okruhu otázek.  

Rozbor odpovědí respondentky D:  

Respondentka D zmiňuje pláč, smutek, rezignaci a vztek jako nejčastější 

projevy dětí na odloučení od rodičů. („Tak většinou je to … smutek, pláč, potom 

nespolupráce, nebo nějaká taková ta pasivita a odevzdanost nebo rezignace…“).  

Respondentka D mluví o tom, že ji problematické projevy dětí jako je pláč 

či vzdor stresují, ale zároveň říká, že se tyto situace dají zvládnout. („No, tak 

zpočátku mě to jako stresuje, nenechává mě to chladnou … Jo, takže ty začátky 

jsou nepříjemné, ale vím, že to jde zvládnout.“).  
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Respondentka dále uvádí, že jako nejvíce stresující projev dětí vnímá jejich 

případnou pasivitu a rezignaci, a to z toho důvodu, že se těmto dětem nemůže 

bezprostředně věnovat tak, jak by potřebovaly. Učitelka říká, že musí svoji 

pozornost nejdříve věnovat tomu, co je v dané situaci důležitější, nejdříve se tedy 

věnuje programu, následně dětem, které svými projevy mohou program 

narušovat, a teprve potom se může individuálně věnovat práci s dětmi, které 

často vykazují známky pasivity a rezignace. („Tak řekla bych to tak, že tyhlenc 

tyto jakoby bezproblémové tiché děti jsou pro mě tou mírou toho stresu, který 

se u mě objevuje … Ty děti jsou jakoby hodné a nevyžadují tu pozornost, takže 

ta priorita věnovat se jim, přichází až na poslední místo, že ony vypadají jako 

v pohodě, ale necítí se úplně v pohodě.“ ). 

Respondentka D reaguje na plačící a vzdorující děti tím, že se s nimi snaží 

zpočátku navázat oční kontakt a hodně komunikovat. („Ale musím říct, že jako 

čím víc s těma dětma komunikujeme třeba i jinak, že mi hodně pomáhá, když 

s těma dětma navazuju oční kontakt … trvá to třeba 10-15 minut, než se zklidní 

a potom je to v pohodě.“). Učitelka se snaží dítěti pomoct, aby své emoce zvládlo 

a zklidnilo se. Pokud se to však nepodaří a dítě dále narušuje program, řekne si, 

že udělala vše, co bylo v její moci, a kontaktuje rodiče, kterým tím předá 

zodpovědnost. („…v bodě, kdy vidím, že to fakt nezvládá, tak třeba kontaktujeme 

ty rodiče a tím pádem ta zodpovědnost je na těch rodičích, jestli si přijedou 

nebo nepřijedou pro to dítě.“). Další strategií učitelky je to, že program 

s dětmi realizuje až ve chvíli, kdy má pocit, že se na něj děti dokážou 

soustředit. („…program směřuji na tu dobu, kdy děcka jsou v pohodě, přebalené, 

mají naplněny všechny základní potřeby, jsou uvolnění, vyhraní, vyběhaní 

a to je ta chvíle kdy, já vytáhnu nějakou aktivitu.“).  

Pokud jde o pasivní děti, respondentka se jim snaží dodatečně po chvilkách 

věnovat. („A co mi pomáhá … že mám tu chvíli, tak přijdu k nim a fakt jako 

se jim věnuju…“). Případně si promluví s rodiči o tom, zda je jejich dítě 

pro mateřskou školu dostatečně zralé. („…už jsem se několikrát i pobavila s těma 

rodičema o tom, jestli by nezvážili třeba vzít si to dítě domů … nebo jestli třeba 

teďkom to dítě nepotřebuje větší pozornost toho rodiče…“). 
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Vliv reakcí vedení týkajících se adaptace dětí 

Rozbor odpovědí respondentky A:  

Respondentka A se zmiňuje spíše o nepochopení ze strany vedení, než 

že by měla pocit tlaku. („Ne, já nemám pocit nějakého tlaku, to ne, spíš třeba 

takové nepochopení…“). Respondentka má pocit, že vzhledem k tomu, 

že ředitelka vždy měla na starosti děti staršího věku, s péčí o mladší děti nemá 

příliš mnoho praktických zkušeností. („…paní ředitelka víceméně tady 

ty malinké děti nikdy neměla a připadá mně, že taky úplně neví, o čem to je.“).  

Zatímco pro respondentku je důležitá pohoda nově příchozích dětí i za cenu 

malých přestupků školního řádu, pro ředitelku je důležité jeho naplňování. 

Například pokud nové děti nechtěly po obědě spát, pro respondentku bylo snazší 

nechat je si je potichu hrát, než aby protestovaly pláčem, což se paní ředitelce 

nelíbilo. („…přišla paní ředitelka, a tak jenom prohodila, že kdyby to viděla 

Česká školní inspekce, tak nás vyhodí obě, což pro mě rozhodně podpora 

není…“). Na jedné straně tedy respondentka necítí tlak ze strany vedení, 

na straně druhé však uvádí, že ani necítí oporu při snaze o adaptaci nových dětí 

na školní prostředí.  

S těmito situacemi se respondentka vyrovnává tím, že je řeší buď po svém 

(„…ale pro mě prostě v těch prvních týdnech je nejdůležitější, aby se ty děti cítily 

ve školce dobře…“) anebo situaci řeší konzultací se zkušenější kolegyní 

(„…konzultuji třeba s kolegyní … aby mezi námi nebyly velké rozdíly v tom 

výchovném působení na ty děti.“).  

Rozbor odpovědí respondentky B:  

Respondentka B nepociťuje tlak ze strany vedení. („Nemám pocit na tlak 

ze strany vedení…mám jakoby volnej prostor … jak já si to organizuju.“) Paní 

ředitelka se zajímá o to, jak se nové děti adaptují a adaptaci nechává víceméně 

na ní samotné. („Paní ředitelka se přijde zeptat, jak to probíhá, jestli s něčím 

problémy mám, ale jako nějak mě netlačí…“). V případě, že u některého dítěte 

adaptace neprobíhá zcela hladce, ředitelka žádá zaznamenání problémových 

projevů pro případ, že by se situace nezlepšila a bylo nutné ji dále řešit. („Řekne, 

že si mám třeba zapsat nebo si zaznamenat ty adaptační problémy…“).  
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Na otázku zda cítí oporu ze strany vedení, odpovídá, že ano. Vzhledem 

k tomu, že respondentka B tlak ze strany vedení nepociťuje, nebyla jí otázka 

týkající se strategie vyrovnávání se se stresem položena.  

Rozbor odpovědí respondentky C: 

Respondentka C cítí tlak ze strany vedení, který si odůvodňuje tím, 

že se jedná o soukromou mateřskou školu. Vedení se tedy snaží o získání 

a udržení klientely dětí a rodičů, aby neodešli ke konkurenci. („Ano, asi tím, 

že jakože jsme soukromá školka, tak to vedení se hodně snaží, aby o ty rodiče 

nepřišlo, aby si nevybrali jinou školku.“). Respondentka necítí oporu ze strany 

vedení při problematických emočních projevech dětí. („Tak to ani necítím, 

jakože vedení to toleruje chvilinku…“). Učitelka uvádí, že pro ředitelku 

je důležitý především klid ve třídě. („…jí jde hlavně o to, aby to dítě neplakalo, 

a nejde jí moc o to, jak se toho dosáhne…“).  

Respondentka C neví, jak by měla tyto náročné situace řešit. („…asi to nejde 

nějak řešit, nevím, co s tím mám dělat.“). Snažila se s vedením otevřeně mluvit 

o tom, jak přirozená adaptace dětí na nové prostředí probíhá. Dostalo se jí však 

odpovědi, že je kvůli rodičům potřeba, aby děti v mateřské škole neplakaly. 

(„…pokoušela jsem se to třeba s vedením vykomunikovat a bylo mi řečeno, 

že prostě ty rodiče mě platí, takže si to mám rozmyslet asi, jak se budu snažit…“). 

Učitelce pomáhá, když je s dětmi sama a může se jim věnovat bez tlaku 

na rychlejší průběh adaptace, a uvádí, že pokud na děti tlačí, jen se tím situace 

zhoršuje. („…pokuď já z toho nejsem ve stresu a na to dítě netlačím tak ono sice 

pláče, ale není to tak, tak se nevzpouzí a většinou to potom přejde … pokud 

já po něm hnedka po příchodu chci, aby přestalo plakat, tak ono se ještě víc 

sekne, a pak je to ještě horší.“).  

Rozbor odpovědí respondentky D: 

Respondentka D uvádí, že s vedením má dobré vztahy a nepociťuje tlak 

na rychlejší či hladší průběh procesu adaptace dětí. Dodává však, že ředitelka 

není spokojená s tím, jak moc se programu s novými dětmi věnují. („…paní 

ředitelka měla vždycky pocit, že děláme málo programu s něma, s těma malejma, 

a že bysme měli třeba mít mnohem víc těch naučených a odvedených básniček, 

písniček a víc těch aktivit.“).  
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Na otázku, jak tedy situaci ohledně programu řeší, odpovídá, že jí pomohlo, 

když vše probrala s kolegyní a dále výtku ze strany vedení neřešila. („…já jsem 

hlavně viděla, jaká ta realita je, protože ona má skupinu starších dětí, takže 

ona si to vlastně nezažila jaké to je…“). Učitelka si náročnost programu 

dál uzpůsobuje tak, aby vyhovoval jí i dětem. („Spíš jsem vždycky jakoby 

uzpůsobila ten program tak, aby to ty děcka bavilo a abysme to my zvládli.“).  

Navíc respondentka uvádí situaci, kdy vedení po ní chtělo, aby se nové 

děti ve věku okolo dvou let zúčastnili výletu s programem, který byl naplánován 

pro ostatní třídy se staršími dětmi. Respondentka odmítla na výlet jet, 

a to vzhledem k celkové náročnosti přepravy takto malých dětí i vzhledem 

k náročnosti připraveného programu. („…takže tam byl trochu spor a tam 

ta ředitelka chtěla vyjít vstříc všem rodičům i těch malých dětí, aby i oni měli 

ten prostě zajímavý kroužek, ale to já jsem prostě odmítla toto podstoupit, 

protože jít s celou tou skupinou, to by bylo dost nemyslitelné.“).  

Vliv reakcí kolegyň týkajících se adaptace dětí 

Rozbor odpovědí respondentky A: 

Respondentka A uvádí, že její kolegyně ve třídě ji v práci s dětmi zaučuje. 

(„My to máme tak, že moje kolegyně mě má vlastně zaučovat, takže 

já jsem víceméně pod ní a většinu věcí obkoukávám…“). Respondentka říká, 

že se na přístupu k dětem s kolegyní shodnou, v případě neshod se vždy společně 

domluví na společném řešení. („…klape nám to, jako vždycky se shodneme 

na nějakém přístupu k těm dětem.“). Respondentka v tomto náročném období 

cítí oporu své kolegyně, proto již nebyla dotazovaná na strategii vyrovnávání 

se s případným tlakem. 

Rozbor odpovědí respondentky B: 

Respondentka B při dotazu na tlak ze strany kolegyně při adaptaci dětí 

odpovídá, že je nyní ve třídě s dětmi sama bez kolegyně. Dále však dodává, 

že minulý rok s kolegyní měla velké neshody, které byly pro respondentku 

značně stresující a ovlivňovaly i její soukromý život. („…protože jsem měla 

obavy z té kolegyně … to jsem měla asi jakoby opravdu stresy.“).  
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Respondentka, jak se zdá, váhá v tom, zda se zde spíše jednalo o neshodu 

na stejném přístupu k dětem či spíše šlo o osobní problém. V jednu chvíli řekla, 

že se jednalo o kombinaci obou faktorů („…nějak jsme si nepadli do noty, 

jak přístupem k dětem, tak jakoby lidským přístupem…“), pak řekla, že šlo spíše 

o osobní rovinu („Spíš tam byl problém mezi náma dvěma, než v tom přístupu 

k dětem.“) a nakonec vypověděla, že sama nesouhlasila s přístupem kolegyně 

k dětem („…měla jinej přístup k dětem, takovej jako … odměřenější, přísnější, 

něco jako by … já bych řekla zlejší…“). Jako příklad vzájemné neshody zmiňuje, 

že si na ni kolegyně chodila stěžovat paní ředitelce. („…měla tendence chodit 

do ředitelny říkat, že třeba pracuju nějakým způsobem.“).  

Na otázku, jak na tuto situaci reagovala a jak se s ní vyrovnávala, 

respondentka uvádí, že si s kolegyní rozdělily přesné časové úseky, kdy jedna 

nebo druhá bude mít hlavní slovo a bude mít na starosti celý program. („My jsme 

měli s kolegyní nastavená pravidla našeho chování … ta, která měla jakoby 

ranní činnost, tak ta odpolední do toho nezasahovala, ale ani jí nepomáhala…“). 

Dále respondentka uvádí, že se snažila celou situaci vyřešit svoji výpovědí 

ke konci školního roku. („Došlo to až tak daleko, že jsem chtěla z té školky 

odejít…“). Respondentka uvádí, že jí ředitelka podpořila a vše se nakonec 

vyřešilo samo tím, že se problémová kolegyně rozhodla sama odejít.  

Výpověď respondentky má v této oblasti jen omezenou platnost, protože 

respondentka spíše komentuje své přetrvávající neshody s kolegyní místo toho, 

aby se věnovala tomu, jak kolegyně reaguje na její práci s adaptujícími se dětmi. 

Rozbor odpovědí respondentky C: 

Respondentka C mluví spíše o pocitu očekávání ze strany kolegyně 

než o tlaku. („Jo, tak já nevím, jestli se tomu dá říct tlak, ale asi nějaký očekávání 

na rychlejší průběh adaptace ano…“). Toto očekávání od kolegyně odůvodňuje 

tím, že se jedná o soukromou mateřskou školu a její pověst je proto důležitá. 

Respondentka zmiňuje, že kolegyně používala s dětmi postupy, se kterými 

nesouhlasila, a které měly vést ke snížení problematických reakcí dětí 

při adaptaci na nové prostředí mateřské školy. („Tak například ty děti zavře 

do vedlejší místnosti, aby nebylo slyšet, že řvou nebo jim oplachuje obličej 
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studenou vodou nebo jim nedá svačinu nebo hračku, kterou si přinesly z domu, 

dokud nepřestanou ječet…“).  

Je důležité dodat, že se respondentka v jiné části rozhovoru zmiňuje o tom, 

že její kolegyně neříká rodičům pravdivé informace o průběhu adaptace jejich 

dětí. („…kolegyně říká, že s ní to dítě problém nemělo, i když s ní ten problém 

mělo a ona jim prostě říká, že u ní to všechno zvládalo, i když to tak není…“). 

Rodiče tedy získávají rozdílné informace od respondentky a její kolegyně, 

v důsledku čehož pak mohou mít pocit, že respondentka práci s dětmi nezvládá 

tak dobře jako její kolegyně, což respondentce způsobuje stres.  

Respondentka C uvádí, že se s kolegyní na přístupu k nově adaptujícím 

se dětem neshodnou. („…když jsme tam obě, tak si to děláme každá po svým…“). 

Když je ale respondentka s dětmi sama, přistupuje k dětem s porozuměním 

a nevyvíjí takový tlak na jejich rychlou adaptaci. („…dělám s tím asi to, že se 

k nim snažím přistupovat dobře, když ona tam není. Ono to jde totiž i bez toho 

nátlaku, akorát ty děti potřebují čas, takže se jim snažím věnovat…“).  

Rozbor odpovědí respondentky D: 

Respondentka D zmiňuje, že nemá pocit tlaku ze strany kolegyně na hladší 

či rychlejší průběh adaptace. („Ne, my máme jakoby tu stejnou filozofii, 

jak podpořit tu adaptaci těch dětí, takže, co se týče tohodle tématu, tak tam jsme 

za jedno.“). Na otázku, jak řeší případné konfliktní situace, odpovídá, že se jedna 

z nich v dané situaci podřídí, a že daný problém znovu po odchodu dětí 

proberou. („My se většinou shodnem, a když ne, tak jedna z nás většinou ustoupí, 

a pak tu celou situaci proberem znovu, třeba na konci dne…“). Vzhledem 

k tomu, že se s kolegyní shodnou, nebyla jí položena otázka týkající se toho, 

jak se vyrovnává s případným tlakem kolegyně na odlišný přístup k adaptujícím 

se dětem.  

Vliv reakcí rodičů týkajících se adaptace dětí 

Rozbor odpovědí respondentky A: 

Respondentka A uvádí, že necítí tlak ze strany rodičů na zrychlení procesu 

adaptace dětí, říká dokonce, že s rodiči dobře probíhá i komunikace ohledně 

návrhů učitelek na zlepšení celého procesu tím, že rodiče upraví svůj vlastní 
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přístup. („Tak já nemám pocit nějakého tlaku rodičů … víceméně se s nimi 

vždycky domluvíme na postupu…“). Jako příklad uvádí situaci, kdy učitelkám 

komplikovalo práci to, že rodiče chodili s dětmi do třídy, čímž se jen protahoval 

pláč dětí a jejich odmítání odloučení s rodiči. Učitelka se domnívá, že je pro 

všechny strany lepší, když je rozloučení krátké a rodiče nedoprovází dítě ze šatny 

až do třídy. („…pro nás je jednodušší a myslím si, že i pro to dítě…“).  

Na otázku jak rodiče reagují na obtížné adaptační projevy dětí opět uvádí, 

že rodiče situaci řeší komunikací s učitelkou, která jim vše vysvětlí a sama se jim 

snaží vyjít vstříc. („…vždycky jsme se s těmi rodiči nějak domluvili a pokud 

to bylo, pokud měli nějakou výtku, která byla v mých silách to nějak 

ovlivnit … maminka řekla, ať si ji fakt jako na chvilku vezmem … a děláme 

to tak a holčička je spokojenější.“).  

Dobré vztahy s rodiči zajisté podporuje i přístup učitelky k návrhům rodičů. 

(„…ty návrhy těch rodičů bereme jako důležité…“). Respondentka dokonce 

uvádí, že rodiče vnímá jako oporu při své práci. („…oni mě tam drží v té školce, 

oni mě hrozně podporují…“). Vzhledem k tomu, že respondentka necítí tlak 

ze strany rodičů na změnu přístupu k adaptujícím se dětem, nebyla jí položena 

poslední otázka týkající se toho, jak se s takovýmto stresem vyrovnává.  

Rozbor odpovědí respondentky B: 

Respondentka B při položení otázky ohledně tlaku ze strany rodičů 

na zrychlení adaptace dětí uvádí, že takový pocit nemá. Dále pokračuje, 

že situace je těžká i pro rodiče („Ne, spíš ty rodiče mně přijdou, že se s tím hůř 

vyrovnávají než ty děti s tou adaptací.“), zároveň však konstatuje, že každý rodič 

prožívá adaptaci svého dítěte jinak. („Někteří rodiče jsou citlivější, někteří 

to prožívají hůř než ty děti, některým rodičům je to jedno…“). 

Respondentka sděluje, že rodiče reagují na adaptační potíže svých dětí tím, 

že se o celou situaci a dění v mateřské škole zajímají a snaží se dění v mateřské 

škole pochopit. („…ty děti pláčí, tak se rodiče zajímají, jestli s tím ty děti potom 

přestaly, jestli se dokážou zabavit, jestli fungují.“). Na druhou stranu se však 

najdou i rodiče, kterým činí potíže pochopit průběh adaptačních obtíží jejich 

dítěte. Jako příklad nepochopení adaptačních problémů ze strany rodiče 

respondentka uvádí reakci maminky, jejíž holčička v průběhu adaptačního 
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období onemocněla, a když pak znovu nastoupila do mateřské školy, nesla 

situaci daleko hůře než při předchozích návštěvách. („…byla potom nějakou 

dobu doma nemocná … maminka teď tomu nerozumí, proč holčička teď začala 

plakat, když třeba předtím neplakala.“).  

Rozbor odpovědí respondentky C: 

Respondentka C uvádí, že někteří rodiče tlačí na rychlejší, případně hladší 

průběh adaptace, zatímco jiní ne. („Tak to jak s kterýma…Jakože nebývá 

to s těma rodičema jednoduchý.“). Někteří rodiče, vlivem toho, že se jedná 

o soukromou mateřskou školu, mají představu o hladkém průběhu adaptace 

a celého pobytu dětí. („…je to soukromá školka, tak rodiče prostě mají velká 

očekávání a oni za to platí … jsou jako nespokojení třeba jako s tím, že jejich 

dítě pláče…“). Jako příklad uvádí respondentka situaci, kdy holčička odmítala 

prostředí mateřské školy i samotnou učitelku. („…asi prvních 14 dnů za mnou 

nechtěla jít a vždycky jako se rozplakala…“). Respondentka se pokoušela 

rodičům vysvětlit, že je to zcela běžná reakce tak malého dítěte na nové prostředí 

a cizí osobu, ti však měli tendenci učitelku činit zodpovědnou za reakci jejich 

holčičky. („…řešili, jakože jak to, že za mnou nechce jít a co jsem jí teda udělala 

a proč se jí tam nelíbí.“).  

Podobný přístup rodičů uvádí v odpovědi na otázku, jak rodiče reagují 

na tyto obtížné emoční projevy dětí. Respondentka popisuje, že když dítě 

zpočátku v mateřské škole poplakává nebo se odmítá zapojit do denních aktivit, 

někteří rodiče mají tendenci tyto situace svádět na danou učitelku. („…obviňují 

tu učitelku, která ho má na starosti…“). Později však dodává, že za jisté neshody 

s rodiči může i její kolegyně, která rodičům neříká pravdu o adaptaci jejich dětí 

a nepřímo tak naznačuje, že respondentka práci s dětmi příliš nezvládá. („…jako 

já jim řeknu, jak to bylo a ona jim řekne úplně nějakou smyšlenou verzi a potom 

já prostě vypadám jak blbec, který to nezvládá.“).  

Na otázku, zda je tedy díky reakcím rodičů ve stresu, odpovídá, že někdy 

je ve stresu kvůli přemrštěným očekáváním rodičů („…rodiče z toho prostě 

obviňují tu učitelku…“), jindy je to však, jak již bylo řečeno, spíše chybou 

kolegyně. („…asi to fakt není možná kvůli těm, těm reakcím rodičů, ale kvůli 

tomu, že ta kolegyně vztahy mezi námi zhoršuje, ale tak někteří rodiče jsou 
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takoví, že řeší spoustu věcí…“). Respondentka dodává, že adaptace zpravidla 

probíhá hůře u dětí rodičů, kteří mají velká očekávání a nejsou ochotni 

se s učitelkami na přístupu k adaptaci dohodnout. („Většinou, jakože ty děti 

mívají horší projevy, když jsou problémy s těma rodičema, pokud se nemůžem 

shodnout na tom, jak postupovat.“).  

Respondentka dále uvádí, že ji stresuje, že jí rodiče předávají děti naráz 

na poslední chvíli („…ty rodiče přijdou najednou…“), protože je v danou dobu 

s dětmi v mateřské škole sama a musí se postarat o všechny děti. („Jako musím 

dávat pozor na děti, který svačí, na ty který si hrajou, který jsou na záchodě 

a potom ještě přebírat ty děti od rodičů…“).  

Respondentka na stres vyvolaný přístupem rodičů reaguje tím, že si sporné 

situace s nimi vyříká, pokud jsou k tomu otevření. („Jakože u spousty rodičů 

mi pomáhá, pokud si to vyříkáme, ale s některýma to opravdu nejde…“). Pokud 

se však jedná o rodiče náročné či problémové, respondentce pomáhá, když tuto 

starost sdílí s kolegyní. („…někdy mi pomáhá jakože, jako když si to navzájem 

řekneme s kolegyní, jako když fakt máme nějaký neoblíbený rodiče…“).  

Rozbor odpovědí respondentky D: 

Respondentka D odpovídá kladně na otázku, zda pociťuje tlak ze strany 

rodičů na rychlejší či hladší průběh adaptace. („No, tak tam ano, to je kapitola 

sama pro sebe…“). Respondentka uvádí, že někteří rodiče mají od učitelek 

nepřiměřeně velká očekávání ohledně adaptace svých dětí. („Jsou rodiče, kteří 

nám jako dávají za úkol, ať ty děti se tam cítí strašně dobře i v tom smyslu, 

aby ty děti byly stále v kolektivu, protože je tam nějaké dítě, které není třeba 

oblíbené, pro to nějaké jeho chování.“). Na druhou stranu stres v souvislosti 

s těmito očekáváními necítí. („Ne, spíše ne. Jen mě ty jejich očekávání jakoby 

zatěžují.“). Jako příklad takovéto situace respondentka uvádí očekávání 

maminky chlapečka, který je v kolektivu dětí neoblíbený v důsledku svého 

chování. („…třeba kouše, nebo si třeba hezky hraje, a pak třeba nějak jako udeří 

druhé dítě zcela znenadání…“). Maminka i přes tyto synovy projevy očekává, 

že respondentka zajistí, aby byl chlapeček kolektivem dětí přijímán a necítil 

se odstrčený.  



45 

 

Respondenkta uvádí, že situaci řeší tak, že požadavky maminky ignoruje. 

(„Nereaguju na to v podstatě nijak, nijak … Jako, ještě jsme nebyli v té fázi, 

aby to byl třeba pro ně takový úplně zásadní problém, že bysme to teďka jako 

rozebírali…“). Učitelka říká, že zmíněná maminka si je vědoma 

problematického chování svého syna, přesto by byla ráda, aby byl v kolektivu 

dobře začleněný. („Takže, ona na nás v tomhle netlačí, ale upozorňuje nás na to, 

a že má to očekávání…“). Učitelka se tedy aspoň v rámci společného programu 

snaží o začlenění daného chlapečka, stejně jako všech ostatních dětí, ale v době 

volné hry dětem do jejich vzájemné interakce nezasahuje. („…když pak mají děti 

volnou hru, tak rozhodně nedělám to, že bych jim říkala ‚Hrajte si s ním, buďte 

spolu.‘ a tak, spíš přizvat děti k té společné hře, ale jinak netlačím.“).  

Jako další problematickou oblast spolupráce s rodiči při adaptaci jejich 

dítěte respondentka uvádí téma „počůrávání“ malých dětí. Řešení těchto situací 

vnímá jako stresové. („ta situace s chozením na záchod je opravdu náročná.“). 

Vzhledem k tomu, že naplňování základních potřeb dětí v adaptačním období 

nespadá do záběru tohoto šetření, není zde toto téma blíže rozebráno.  

Další náročnou oblastí je pro respondentku příchod dětí do mateřské 

školy a následné předání dětí do péče učitelek. („…když ty děti se nechtějí 

odloučit, tak někteří to řeší tak, že neustále jako zůstávají na blízku tomu 

dítěti, neustále se s ním loučí, furt dokola…“). Tento postup vidí respondentka 

jako nevhodný, a uvádí, že rozloučení by mělo být krátké, jinak se strach 

dítěte z odloučení zbytečně prodlužuje. („Když ten rodič se půl hodinu 

loučí … tak to dítě fňuká půl hodiny a pak stejně si vlastně projde tím 

chvilkovým potom odloučením…“). Pro předcházení těmto situacím 

se respondentka snaží rodiče ubezpečit, že dítě situaci zvládne, a že se dítě brzy 

uklidní. Pokud rodič tento postup nerespektuje, učitelka mu celou situaci 

s plačícím dítětem nechá na zodpovědnost. („…tak je necháme, protože většinou 

jsou to pak velké scény … ať ten rodič si působí s tím dítětem a dělají si, 

co chtějí … tak já si jich nevšímám…“). S touto situací se respondentka 

vyrovnává tak, že přenese zodpovědnost za situaci na rodiče. („…je to o tom 

rozhodnutí toho rodiče, že to chce prodlužovat…v momentě, kdy se to dítě začne 

vztekat, tak tam vidím dominantního toho rodiče, který to prostě všechno 

chce takhle.“).  
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Vliv nedostatku času a prostoru na péči o adaptující se děti  

a komunikaci s jejich rodiči 

Rozbor odpovědí respondentky A: 

Respondentka A uvádí, že se nemůže dostatečně věnovat náročným 

emočním projevům adaptujících se dětí. („A nemám, nemám tam ten 

prostor…“). Prvním důvodem je vysoký počet dětí ve třídě, které vyžadují její 

pozornost („I když uklidním třeba jednoho … zase mezitím se třeba rozpláčou 

i ostatní…“), druhým důvodem je časový úsek dvou až tří hodin denně, 

kdy je s dětmi sama bez kolegyně, podle toho, zda se jedná o ranní či odpolední 

směnu. Tato doba, kdy je na děti úplně sama, je pro respondentku velmi 

stresující. („…to prostě není, není v mých silách, abych, abych zabavila všechny 

děti, a abych se mohla jakoby individuálně věnovat, tak aby překonaly 

to adaptační období … Jsem z toho hodně, hodně ve stresu … čekám na příchod 

mé kolegyně jako na spásu…“). Jako příklad uvádí situaci, kdy se zároveň musí 

věnovat plačícímu dítěti a odbíhat na záchod, aby pomohla jinému s hygienou. 

(„…mně to přijde takový začarovaný kruh, že se z toho nemůžu vůbec dostat.“).  

Tyto situace jsou pro respondentku opravdu velmi stresující. („Jsem z toho 

hodně, hodně ve stresu a jsem z toho strašně vyčerpaná … a opravdu se bojím 

o ty děti taky, aby se něco nestalo…“). Respondentka situaci řeší tak, že čeká 

na dobu, kdy začíná pracovní doba druhé kolegyni nebo poprosí o pomoc 

kuchařku. („…poprosím ji … jestli by mohla sama … mně pomoct je trošku 

uklidnit…“). Paní ředitelka o této výpomoci ví a sama k ní kuchařky vybízí.  

Při dotazu na prostor ke komunikaci s rodiči ohledně adaptace dětí 

respondentka přímo neodpovídá ano či ne, ale uvádí, že tyto hovory řeší vždy 

až odpoledne, kdy je na to více prostoru. („…odpoledne už bývá klidnější 

to už tolik těch dětí neplače…“).  

Rozbor odpovědí respondentky B: 

Respondentka B uvádí, že nemá dostatečný prostor na to, aby mohla vhodně 

reagovat na problematické emoční projevy adaptujících se dětí. („Myslím 

si, že nemám…“). Jako důvod uvádí kombinaci velkého počtu dětí („…těch dětí 

je tam hodně a nemůžu se opravdu věnovat jednomu plačícímu dítěti a dalších 
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23 nechat volně bez dozoru…“) a toho, že je na všechny děti sama. 

(„…tím, že jsem tam sama, tak nemám čas nebo prostor na tu individuální 

péči.“).  

Při dotazu, zda ji tato situace stresuje, uvádí, že je z ní spíše nervózní. 

(„Spíše než stresuje, znervózňuje…“). Se situací se respondentka vyrovnává tím, 

že se ji snaží příliš neřešit a nepřipouštět si, že by se měla nějakému dítěti 

individuálně věnovat. („…snažím se to neřešit, spíše vytlačit nebo nevnímat 

moc jakoby to, že to dítě vyžaduje nějakou extra pozornost.“). Místo toho 

se zaměřuje na skupinovou práci a případné plačící děti utěšuje během 

programu. („…se věnuju té většině těch dětí, a když mi tam třeba to děťátko 

plače, tak ho vodím za ruku…“).  

Jak již respondentka zmínila, na děti je během své směny ve třídě sama. 

(„My se s kolegyní vůbec nepotkáváme.“). S kolegyní si vymění potřebné 

informace v době, kdy ji přijde vystřídat a respondentka již vykonává nepřímou 

práci. Při otázce zda, je pro ni tato situace, kdy je na děti sama stresující, 

odpovídá, že nikoliv, ale zmiňuje velké vyčerpání.  („No, nestresovalo mě to, 

ale dost jako vyčerpávalo…“). 

K tématu týkajícího se komunikace s rodiči ohledně adaptace jejich dítěte 

uvádí, že na ni nemá příliš mnoho prostoru, protože je ve třídě sama. („…jinak 

nemám nějak moc prostoru, abych s těma rodičema jakoby mohla být 

o samotě…“). Ráno při předávání dětí si s rodiči řekne jen to nejnutnější 

a podrobnější informace rodičům předává ve dnech, kdy má delší směnu. 

V případě, že je potřeba něco řešit akutně, pozve si rodiče do třídy, 

aby nenechávala děti bez dohledu. („Když potřebuji rodiči něco sdělit, 

tak ho třeba pozvu do třídy…abych viděla, jo co teda dělají…“). Mimo 

to vzkazuje respondentka některé informace rodičům přes kolegyni, která 

ji chodí odpoledne vystřídat, například i pro to, že se s některými rodiči během 

své pracovní doby nevidí.  

Rozbor odpovědí respondentky C: 

Respondentka uvedla, že se během dne s kolegyní střídá, přičemž 

spolupracují asi 2,5 hodiny v období vycházky a oběda. („Takže 

na nejproblematičtější části dne jsme tam spolu…“). Pokud však jedna učitelka 
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onemocní, ta druhá se pak musí zvládnout postarat o děti celý pracovní den sama. 

Respondentka nemá dostatečný prostor se věnovat emočním reakcím nově 

adaptujících se dětí. („To ani ne…“). Odůvodňuje to tím, že většina rodičů své 

děti vodí do mateřské školy ve stejnou chvíli, kdy je ve třídě ještě bez kolegyně. 

(„…nemám ten prostor kvůli tomu, že ty rodiče přijdou najednou, a taky kvůli 

tomu, že v tu dobu jsem tam na ně sama.“). Respondentka uvádí, že tyto situace 

jsou velmi stresující, zvláště proto, že se při předávání musí věnovat nejen 

rodičům a jimi předávaným dětem, které často pláčou, ale zároveň ještě u toho 

dávat pozor na děti, které jsou v několika místnostech mateřské školy 

zaneprázdněny různými aktivitami. („…když je tam pak víc dětí, který pláčou, 

tak je to docela nezvladatelný … musím dávat pozor na děti, který svačí, na ty, 

který si hrajou, který jsou na záchodě a potom ještě přebírat ty děti od rodičů a 

z toho bývám jako fakt vystresovaná.“).  

Respondentka se se situací vyrovnává tak, že se snaží mít přehled o všech 

dětech z důvodu jejich bezpečnosti, vlivem čehož se ale nemůže nikomu věnovat 

tak, jak by potřeboval. („…pomáhá mi, když dělám všechno zaráz a mám pocit, 

že mám jakž takž pod kontrolou úplně všechno…“). Zároveň však uvádí, 

že situace je v adaptačním období obtížně zvladatelná, protože není v jejích 

silách zajistit nezbytnou péči o všechny děti. („Když jsem s novými dětmi sama, 

tak je to opravdu náročné.“) 

Co se týče prostoru na komunikaci s rodiče ohledně adaptace jejich dítěte, 

respondentka uvádí, že mnoho záleží na rodičích, zda jsou ochotni si na ni udělat 

čas. („…rodiče, kteří jsou ochotní se o tom bavit a mají o to dítě zájem, 

tak většinou se s nima dá domluvit…“). Pokud jsou tedy rodiče ochotní, učitelka 

jim oznámí, kdy bude mít na rozhovor čas. („…ať přijdou buď dřív ráno, 

kdy tam není tolik dětí nebo prostě dřív odpoledne.“). Jsou však rodiče, kteří 

chtějí řešit problémy svého dítěte až v pozdních odpoledních hodinách 

při vyzvednutí dítěte, pro komunikaci však již není mnoho prostoru. („Spousta 

rodičů prostě přijde v 5 hodin odpoledne, kdy se zavírá školka a najednou 

to chtějí řešit.“).  

Respondentka říká, že ji tato situace vadí, protože nelze kvalitně předat 

informace, které by mohly usnadnit dítěti adaptaci a tím i ulehčit práci učitelce, 
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a to například tím, že by své dítě přivedly do mateřské školy v době, 

kdy má učitelka na nové dítě více prostoru. Respondentka se snaží rodiče 

přesvědčit o důležitosti kvalitní vzájemné komunikace, ale někteří rodiče 

si na ni nejsou ochotni vyhradit čas. („…mám jako nějaký určitý počet snažení 

se, někteří rodiče se dají zpracovat, i když ze.začátku nechtějí, aby se jako začali 

zajímat, a někteří ne…“). Pokud si rodiče na rozhovor čas opakovaně neudělají, 

respondentka se již nesnaží problémy jejich dětí řešit a místo toho se dětem 

věnuje se zvýšenou péčí, i když sama přiznává, že na to není příliš mnoho 

prostoru. („…to potom jako neřeším a snažím se víc věnovat těm dětem, 

aby to neměli tak těžký, ale ne vždy to jde.“).  

Rozbor odpovědí respondentky D: 

Respondentka uvádí, že v mateřské škole jsou vždy přítomny dvě učitelky, 

přičemž na dopolední program se děti rozdělí do dvou skupin a každá 

individuálně pracuje s jednou z nich. („U nás je to dobré v tom, že jsme 

tam od rána vždycky dvě, pak se dělíme kolem té 10. hodiny…“). 

I přes to respondentka má pocit, že nemá dost prostoru na to, aby mohla vhodně 

reagovat na problematické projevy adaptujících se dětí. („Ne takový, jako bych 

chtěla, nebo jak by ony potřebovali.“). Neuvádí však z jakého důvodu. Pokud 

dítě ruší program, tak jej musí přerušit a zaměřit se na to konkrétní dítě. 

(„…když to dítě má nějaké projevy a je tam opravdu nespokojené, nebo ruší, 

tak se chvílu věnuju tomu dítěti a je to na úkor toho programu…“). V případě, 

že se jedná o dítě, které svými projevy program nenarušuje, ale vykazuje 

jiné adaptační problémy, jako například stavy pasivity či rezignace, 

tak se mu respondentka nemůže příliš věnovat, protože musí splnit určitý 

program. Respondentce však tato situace působí stres, protože s dětmi 

soucítí. („Takže ano, tohle toto mně vadí dost, zároveň vím, že to nemůžu 

obstarat … tyto jakoby bezproblémové tiché děti jsou pro mě tou mírou toho 

stresu, který se u mě objevuje.“).  

Respondentka uvádí, že se s těmito situacemi vypořádává tím, že se těmto 

dětem věnuje ve chvíli, kdy na ně má alespoň trochu prostoru, kterého ovšem 

není mnoho. („…co mi pomáhá tak, když opravdu vidím, že mám tu chvíli, 
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tak přijdu k nim a fakt jako se jim věnuju … za ten den je vlastně maličko chvilek, 

kdy já se jako přiblížím k tomu dítěti…“).  

Respondentka vnímá, že není dostatek prostoru na to, aby mohla 

komunikovat se všemi rodiči o adaptaci jejich dítěte. („No, tak to je oříšek, 

jak s kterýma … tohle je problém, který taky řešíme…“). Uvádí, že jednak záleží 

na rodičích, zda je pro ně komunikace důležitá, což pro spoustu bohužel není. 

Respondentka navíc vnímá, že nemá pro rozhovor s rodiči dostatek soukromí, 

aby mohla otevřít některá citlivější témata. („…já nemůžu otevřít jakoby 

osobnější téma … když s rodiči komunikujeme a třeba se nějaké dítě počůrá, 

tak odběhu, dítě přebalím, přiběhnu a pokračujeme v rozhovoru.“).  

Respondentka se snažila na situaci reagovat tím, že navrhla vedení, 

aby byly smluveny individuální konzultace s rodiči, nenachází však pro tento 

krok dostatečnou podporu kolegyň. („…několikrát jsem už jakoby navrhovala 

jako schůzku s těmi rodiči, ale pak třeba kolegyně naznaly, že to není 

až tak akutní…“).  

Strategie zvládání stresu po pracovní době 

Rozbor odpovědí respondentky A: 

Respondentka A uvádí, že cítí v období adaptace zvýšenou zátěž, 

což se projevuje pocity vyčerpanosti a obav ze zvládnutí celého školního roku. 

(„Po tom prvním měsíci mám pocit, že už jsem tak vyčerpaná, že nevím, 

jak zvládnu zbytek toho školního roku.“). S touto situací se respondentka snaží 

vyrovnat především vydatným odpočinkem a spánkem, v důsledku čehož 

si v tomto období plánuje více volného času pro sebe a to zhruba po dobu prvních 

dvou měsíců. („…nic moc neplánuju, ani na víkendy a hodně, hodně odpočívám, 

snažím se hodně dlouho spát…“). Respondentka se snaží zaměstnat svoji mysl, 

aby ve svém volném čase na práci nemyslela. („…ačkoliv třeba chodím ráda 

na vycházky, tak nikdy nejdu sama, protože bych zase přemýšlela jenom 

nad tou školkou…“). Zvýšené nároky adaptačního období se také snaží 

zvládnout pitím bylinných čajů na uklidnění. 
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Rozbor odpovědí respondentky B: 

Respondentka B konstatuje, že v období adaptace cítí zvýšenou únavu 

až vyčerpání, ale zároveň odmítá, že by měla pocity stresu. („Jinak ale mám 

pocit, že mě to nějak jako na psychiku nepůsobí, že bych byla nějaká stresovaná 

nebo z toho otřesená … Spíš je to takový únavnější, vyčerpávající.“).  

Respondentka se se zvýšenými nároky adaptačního období vyrovnává tím, 

že si po příchodu domů dopřeje chvilku klidu u kávy. Respondentka dále říká, 

že vzhledem k dalším domácím povinnostem a starostem o vlastní děti jí na sebe 

nezbývá příliš času. („Já si uvařím kávu, sednu si a jsem … mám doma děti, 

takže nemám moc prostoru nad tím asi nějak přemýšlet…“). 

Rozbor odpovědí respondentky C:  

Respondentka C potvrzuje, že v adaptačním období pociťuje zvýšenou 

psychickou zátěž. („vím, že tady v tom období budu víc jako v napětí a jako, 

že vynervovaná, že to bude náročnější.“). Respondentka se s touto zátěží 

vyrovnává tím, že dopředu předpokládá, že období bude náročné, a proto 

si v tomto období pro sebe nechává více volného času a, když se cítí vyčerpaná, 

konzumuje sladkosti. („…nikde nic nedomlouvám a prostě rovnou z té práce jdu 

domů, abych si prostě odpočla, všechno vypustila a jím víc sladkýho … prostě 

se snažím nějak doplnit energii.“). 

Rozbor odpovědí respondentky D: 

Respondentka D uvádí, že v období adaptace nových dětí na mateřskou 

školu pociťuje zvýšenou psychickou zátěž. („…toto období je pro mě docela 

náročné…“). Na otázku, jak se s touto zátěží vyrovnává, odpovídá, že dříve měla 

větší potřebu odpočinku, nyní únavu překonává vypitím kávy. („…dřív jsem 

potřebovala více času pro sebe, více odpočívat. I teď ze začátku roku bývám 

hodně unavená … a v tom mi pomáhá káva…“).  
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7. Vyhodnocení šetření 

7.1. Zachycení vzorců  

Vliv problematických emočních projevů adaptujících se dětí  

Všechny respondentky šetření se shodují v tom, že mezi typické 

problematické emoční projevy dětí při odloučení od rodičů patří pláč, vzdor 

a odmítání prostředí mateřské školy. Respondentka D navíc zmiňuje, že se děti 

mohou projevovat rezignací a pasivitou.  

Respondentky A a D říkají, že problematické emoční projevy dětí, jsou 

pro ně stresující, respondentka D však dodává, že ji více než pláč a vzdor dětí 

více stresují projevy rezignace a apatie. Respondentka B říká, že u ní nelze 

mluvit o stresu, ale spíše o tom, že ji problematické emoční projevy dětí spíše 

omezují a ona pak nemá dostatek času na připravený program s ostatními dětmi. 

Respondentka C uvádí, že ji samotné problematické projevy nestresují, ale spíše 

to, jakým způsobem na ně reagují rodiče a vedení.  

Respondentky A, B a D reagují na náročné emoční projevy nově 

příchozích dětí tím, že se je snaží utěšit či zklidnit a následně je zabavit určitou 

činností. Pokud se to nepodaří, respondentka D kontaktuje rodiče 

a případně jim navrhne rozvolnění docházky. Respondentce C nebyla otázka, 

jak se vyrovnává s problematickými emočními projevy dětí, položena, protože 

uvedla, že ji samotné dětské projevy nestresují.  

Vliv reakcí vedení týkajících se adaptace dětí 

Pouze respondentka C pociťuje soustavný tlak vlivem nastavených 

podmínek soukromé mateřské školy. Vedení se snaží o maximální spokojenost 

rodičů s poskytnutými službami, a proto apeluje na velmi rychlou 

a bezproblémovou adaptaci nových dětí. Respondentka se snažila o neúnostnosti 

situace s vedením mluvit, ale nesetkala se zde s pochopením.  

Respondentky A a D vypovídají, že nemají pocit tlaku ze strany vedení 

na rychlý či bezproblémový proces adaptace, spíše zažívají pocit nepochopení 

od vedení. Nepochopení se projevuje pouze poukazováním na nedodržování 

daných pravidel či programu, aniž by přišlo s návrhem, jak celou situaci 
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bezproblémově řešit. Obě respondentky si toto nepochopení vysvětlují 

nedostatkem zkušeností vedení s adaptací takto malých dětí.  

Respondentka B uvádí, že se vedení zajímá o průběh adaptace dětí. 

Respondentka přímo uvádí, že má pocit opory ze strany vedení v tomto 

náročném období. 

Vliv reakcí kolegyň týkajících se adaptace dětí  

Všechny respondentky A, B, C i D vypovídají, že tlak ze strany kolegyně 

na zrychlení či hladší průběh procesu adaptace nepociťují.  

Respondentky A a D uvádějí, že se v případě neshody na přístupu 

k adaptujícím se dětem vždy nějak dohodnou. Oproti tomu respondentky B a C 

uvedly, že se na přístupu k dětem s kolegyní nemohly shodnout. Jejich kolegyně 

o nich navíc šířily nepravdivé informace, jedna si chodila stěžovat paní ředitelce, 

druhá se nepravdivě vyjadřovala o respondentce před rodiči. V důsledku toho 

u obou respondentek docházelo ke značnému stresu. Obě respondentky 

se snažily se situací vyrovnat tím, že v přístupu k dětem uplatňovaly, na rozdíl 

od jejich kolegyň, mírnější přístup. Pro respondentku B byla situace natolik 

stresující, že dokonce zvažovala svůj odchod z dané mateřské školy.  

Vliv reakcí rodičů týkajících se adaptace dětí 

Respondentky A a B, které pracují ve státní mateřské škole, nepociťují tlak 

ze strany rodičů na zrychlení procesu adaptace dětí. Respondentka A uvádí, 

že je s rodiči možné se na všem domluvit a zároveň zohledňuje jejich požadavky. 

Respondentka B mluví o tom, že někteří rodiče vstup dítěte do mateřské školy 

nesou statečněji a u jiných se například objevuje nepochopení.  

Respondentky C a D, které pracují v soukromé a v lesní školce, vnímají tlak 

rodičů na hladší průběh adaptace vlivem nereálných očekávání rodičů. 

Respondentka C je v důsledku těchto očekávání ve stresu, zároveň však dodává, 

že celou situaci s rodiči ztěžuje kolegyně, která jim sděluje nepravdivé 

informace. Respondentku D nereálná očekávání rodičů ohledně adaptace 

jejich dětí zatěžují, ale stres v této souvislosti nepociťuje. Respondentka C 

se se stresem snaží vyrovnat buďto vyříkáním si situace s rodiči, a to v případě, 

že rodiče mají nepravdivé informace od kolegyně, anebo se svěří kolegyni 
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v případě zátěže vzniklé spoluprací s náročnými či problémovými rodiči. 

Respondentka D se s tlakem vyrovnává tím, že nerealistické požadavky rodičů 

ignoruje.  

Dále respondentky A, C a D uvádějí, že vnímají oblast předávání dětí rodiči 

do péče učitelky jako problematickou a zatěžující. Respondentka A situaci řešila 

tím, že si o tom promluvila s rodiči. Respondentka D se se situací vyrovnává tak, 

že pokud se rodič rozhodne loučení protahovat, přenechá mu zodpovědnost 

za zvládnutí situace.  

Vliv nedostatku času a prostoru na péči o adaptující se děti  

a komunikaci s jejich rodiči 

Respondentky A, B i C jsou některou část pracovní doby s dětmi sami. 

Respondentky A a C pracují bez kolegyně v době ranního a odpoledního 

předávání dětí a v této době se cítí být ve velkém stresu, obě cítí obavu 

o bezpečnost dětí. Respondentka B se necítí být ve stresu, přestože je s dětmi 

sama po celou dobu své přímé pedagogické činnosti. Zároveň však uvádí, 

že je z toho vyčerpaná. Respondentka D má kolegyni k dispozici v případě 

potřeby celou dobu, jen na hlavní program si děti rozdělí do dvou skupin. 

Díky tomu se mohou kolegyně v případě potřeby podpořit.  

Všechny respondentky A, B, C i D se ve svých výpovědích shodly na tom, 

že nemají dostatek prostoru na to, aby vhodně reagovaly na problematické 

emoční projevy nově se adaptujících dětí. Respondentky A, C i D uvádějí, 

že jsou tyto situace pro ně stresující. Respondentka B říká, že je z těchto situací 

nervózní.  

Všechny respondentky situaci řeší tím, že se snaží postarat o všechny děti 

zároveň podle naléhavosti jejich potřeb. Respondentka A uvádí, že v době, 

kdy je na děti sama, situaci nezvládá. Respondentky A, B i C v případě potřeby 

žádají nějakou dospělou osobu o pomoc. Respondentka B se také snaží 

si náročnost vzniklých situací nepřipouštět.  

Všechny respondentky A, B, C i D se snaží s rodiči o adaptaci jejich dětí 

komunikovat, ale všechny se shodují na tom, že komunikace není 

z organizačních důvodů snadná. Proto respondentky A, C a D se snaží s rodiči 
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mluvit v době, kdy je v mateřské škole relativní klid. Respondentky C a D 

vnímají, že komunikace s rodiči se liší podle toho, zda se rodiče o dítě zajímají 

či ne. Pokud ano, čas na rozhovor si vždy najdou, pokud ne, je velmi obtížné 

najít společný časový prostor pro klidný hovor.  

Strategie zvládání stresu po pracovní době   

Všechny respondentky A, B, C i D v tomto období pociťují zvýšenou únavu.  

Respondentky A a C jsou si již předem vědomi, že adaptační období bude 

pro ně náročné, a proto si nic na toto období neplánují, nechávají si více času 

pro sebe a intenzivně odpočívají. I respondentka D uvádí, že dříve také 

potřebovala více odpočívat. 

Respondentka A se snaží doma volit takové činnosti, které jí pomohou 

nemyslet na práci. Respondentka B ve svém volném čase na práci také nemyslí, 

ale to spíše z důvodu, že jí to péče o rodinu neumožňuje.  

Respondentka A se snaží uklidnit pomocí bylinných čajů, respondentky 

B a D se se situací vyrovnávají pitím kávy. Respondentka C doplňuje energii 

zvýšeným příjmem sladkého. 

7.2. Diskuse výsledků 

Všechny respondentky uvádějí, že typickými reakcemi dvou a tříletých dětí 

na odloučení od rodičů jsou pláč, vzdor a odmítání prostředí mateřské školy. 

Jedna respondentka navíc dodává, že se u dětí také mohou objevovat projevy 

rezignace a pasivity. Tyto projevy se shodují s Bowlbyho poznatky o reakci dětí 

na odloučení od matky či jiné vazebné postavy.100  

Matoušek uvádí, že jedním z možných pracovních stresorů jsou podmínky, 

za kterých je práce vykonávána.101 Jako jednu z  podmínek působících při práci 

učitelky v mateřské škole lze označit právě problematické projevy 

adaptujících se dětí.102 Dvě ze čtyř respondentek uvádějí, že v této souvislosti 

                                                 

100 Viz. Kapitola 1. Teorie vazby a připravenost dítěte na vstup do mateřské školy 
101 MATOUŠEK, Pracovní stres, 4 
102 Viz. Kapitola 4.2. Stres v práci učitelek v mateřské škole 
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stres pociťují. Jedna respondentka uvedla, že ji tyto dětské projevy nestresují, 

zato ji ale omezují při plnění dalších povinností, které musí vykonávat.  

Tři respondentky ze čtyř reagují na náročné emoční projevy nově příchozích 

dětí tím, že se je snaží utěšit či zklidnit a následně je zabavit určitou činností. 

Pokud se to nepodaří, jedna z těchto respondentek kontaktuje rodiče a navrhne 

jim rozvolnění docházky. Jejich snahu o aktivní změnu situace lze v souladu 

s Lazarusem považovat za coping zaměřený na problém.103  

Matoušek104 a Henning s Kellerem105 uvádějí, že častým pracovním 

stresorem jsou tlak na výkon a nedostatek opory ze strany vedení. Stres 

v důsledku tlaku vedení na rychlejší či hladší průběh procesu adaptace zažívá 

jen jedna respondentka ze čtyř. Vedení této soukromé mateřské školy 

z finančních důvodů dává přednost spokojenosti rodičů s poskytovanými 

službami před respektováním zákonitostí přirozeného procesu adaptace. 

Respondentka si o situaci promluvila s vedením, které však ze svých nároků 

neustoupilo. Tuto její snahu o vyřešení situace lze v souladu s Lazarusem 

považovat za coping zaměřený na problém.106 

Zbývající tři respondentky stres spojený s tlakem vedení na rychlou 

či bezproblémovou adaptaci nezažívají. Dvě respondentky však uvádějí pocit 

nepochopení ze strany vedení, které poukazuje na nedodržování určitých 

pravidel či neplnění denního programu při práci s adaptujícími se dětmi. Vedení 

však samo nepřichází s návrhy, jak v problematických situacích správně 

postupovat. Respondentky tedy vnímají nedostatek podpory a nadměrnou 

kontrolu ze strany vedení, což může podle Henninga a Kellera být potenciálním 

stresovým faktorem.107 

Jako další stresor v práci učitelky v mateřské škole lze v souladu 

s Matouškem108, Henningem a Kellerem109 očekávat nedostatečnou kvalitu 

spolupráce s kolegyněmi. Přestože žádná z respondentek nezažívala stres 

                                                 

103 LAZARUS převzato z PAULÍK, Psychologie, 119  
104 MATOUŠEK, Pracovní stres, 4 
105 HENNING, KELLER, Antistresový program, 35 
106 LAZARUS převzato z PAULÍK, Psychologie, 119 
107 HENNING, KELLER, Antistresový program, 35 
108 MATOUŠEK, Pracovní stres, 8 
109 HENNING, KELLER, Antistresový program, 35 
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způsobený tlakem kolegyně na rychlejší či hladší průběh procesu adaptace, 

dvě respondentky ze čtyř uvedly, že zažívaly stres v důsledku osobních neshod 

s kolegyněmi. Jednalo se konkrétně o rozdílný přístup k adaptujícím se dětem 

a také o všeobecnou nedůvěru, která plynula z toho, že o nich kolegyně šířily 

nepravdivé informace. Zkušenost respondentek tedy podporuje Henningovo 

a Kellerovo tvrzení, že učitelé mohou zažívat pracovní stres právě kvůli panující 

nedůvěře a nedostatku podpory mezi kolegy a také kvůli jejich neschopnosti 

domluvit se na jednotném přístupu ke svěřeným dětem.110  

Vzhledem k tomu, že se obě zmíněné respondentky uvedly, že problémem 

byl příliš striktní přístup jejich kolegyň k dětem, snažily se vyrovnat se situací 

tím, že byly k dětem o to pozornější a mírnější. U jedné respondentky stres 

byl natolik velký, že se do situace musela vložit ředitelka, protože respondentka 

vážně uvažovala o odchodu z dané školy. Obě respondentky tedy při řešení 

vzniklé situace v souladu s Lazarusem použili coping zaměřený na problém.111 

Dvě respondentky ze čtyř uvádějí pocit tlaku ze strany rodičů na rychlejší 

či hladší průběh adaptace v důsledku nereálných očekávání rodičů. Jedná 

se přitom o respondentky, z nichž jedna pracuje v soukromé a druhá v lesní 

mateřské škole, tedy v zařízeních, jejichž provoz je z velké části hrazen 

příspěvky rodičů. Zkušenost těchto respondentek odpovídá tomu, co říká 

Opravilová, že se rodiče často chovají jako klienti dané služby.112 I Řehulka113 

a Henning s Kellerem114 upozorňují, že je na učitelky často vyvíjen rodiči tlak 

tím, že na ně rodiče často přenášejí zodpovědnost za výchovu svého dítěte.  

Jednu z respondentek tento tlak zatěžuje, ale uvádí, že se necítí být 

ve stresu. Se situací se vyrovnává tím, že požadavky a přání rodičů ignoruje. 

V tomto případě se jedná o coping zaměřený na únik, jak ho definují 

Slaměník a Výrost.115 Druhá respondentka v souvislosti s nerealistickými 

očekáváními a tlakem rodičů zažívá stres, nicméně dodává, že je tento stres 

z části zaviněn vměšováním se kolegyně. Respondentka se se situací vyrovnává 

                                                 

110 HENNING, KELLER, Antistresový program, 35 
111 LAZARUS převzato z PAULÍK, Psychologie, 119 
112 OPRAVILOVÁ, Předškolní pedagogika, 143 
113 ŘEHULKA, Zdraví, 132 
114 HENNING, KELLER, Antistresový program, 37 
115 SLAMĚNÍK , VÝROST, Aplikovaná sociální, 195-196 
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tím, že se ji snaží řešit přímo s rodiči nebo si na rodiče postěžuje kolegyni. 

V souladu s Lazarusem lze první případ označit za coping zaměřený na řešení 

problému a druhý případ za coping zaměřený na emoce.116  

Tři ze čtyř respondentek vnímají předávání dětí do péče učitelek jako 

zatěžující. Jedna z těchto respondentek tento problém řešila domluvou s rodiči. 

Zde se jedná o Lazarusův coping zaměřený na problém.117 Další respondentka 

se se situací vyrovnává tak, že pokud se rodič rozhodne loučení protahovat, 

přenechá mu zodpovědnost za zvládnutí situace. Tuto reakci na stresovou situaci 

lze v souladu s Lazarusem považovat za coping zaměřený na emoce.118  

Posledním předpokládaným stresorem v práci učitelek v mateřské škole 

byl nedostatek času a prostoru na péči o adaptující se děti a komunikaci s jejich 

rodiči, a to zejména vzhledem k tomu, že jedna učitelka může mít v souladu 

s vyhláškou o předškolním vzdělávání119 ve třídě sama na starosti až 24 dětí, 

jejichž věk se může podle školského zákona120 pohybovat již od 2 do 6 let. 

V této souvislosti tři ze čtyř respondentek uvádějí, že se střídají v práci 

s kolegyněmi, a tudíž jsou určitou část své pracovní doby s dětmi samy. 

Dvě respondentky v důsledku toho zažívají velký stres a přitom uvádějí, že mají 

obavu o bezpečnost dětí. Respondentka, která je po celou dobu pracovní doby 

s dětmi sama uvádí, že je práce s nově se adaptujícími dětmi vyčerpávající.  

Koťátková konstatuje, že úlohou učitelky v adaptačním období je zaujmout 

individuální přístup ke každému dítěti a tím mu pomoci si zvyknout na nové 

prostředí mateřské školy a tedy i na nepřítomnost svých rodičů.121 

V této souvislosti si všechny čtyři respondentky stěžují na nedostatek času 

a prostoru na to, aby mohli adekvátně reagovat na problematické projevy nově 

se adaptujících dětí. Tři ze čtyř respondentek považují tuto situaci za stresující, 

poslední respondentka vypověděla, že v této souvislosti zažívá pocity nervozity.  

                                                 

116 LAZARUS převzato z PAULÍK, Psychologie, 
117 LAZARUS převzato z PAULÍK, Psychologie, 
118 LAZARUS převzato z PAULÍK, Psychologie, 
119 Vyhláška o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb. §2 
120 Zákon č. 561/2004 Sb. §34 
121 KOŤÁTKOVÁ, Dítě a mateřská škola, 102  



59 

 

Tři ze čtyř respondentek situaci řeší tak, že se snaží věnovat všem dětem 

zároveň, podle jejich aktuálních potřeb. Jedná se zde tedy o Lazarusův coping 

zaměřený na problém.122 Jedna z těchto tří respondentek se přitom také snaží 

si problematičnost situace nepřipouštět. V tomto případě se jedná, jak uvádějí 

Slaměník a Výrost, o coping zaměřený na únik.123 Tři respondentky se v případě 

nouze obracejí na nějakou dospělou osobu. Zde se opět jedná o Lazarusovu 

copingovou strategii zaměřenou na problém.124  

Dále všechny čtyři respondentky se shodují, že komunikace s rodiči 

je z organizačních důvodů problematická. Jedna respondentka situaci řeší tím, 

že si buď rodiče pozve do třídy, aby zároveň mohla dohlížet na děti, anebo 

jim pošle vzkaz po kolegyni. Další dvě respondentky řeší situaci tím, že se snaží 

s rodiči komunikovat hlavně v době, kdy je na to relativní klid, záleží však 

na ochotě rodičů. U všech těchto tří respondentek se jedná o Lazarusův coping 

zaměřený na problém.125  

Posledním tématem polostrukturovaného rozhovoru byly strategie zvládání 

stresu, které učitelky volí ve svém volném čase po skončení pracovní doby. 

Všechny respondentky uvedly, že se v adaptačním období oproti zbytku 

školního roku setkávají s větší únavou. Míček se Zemanem přitom zmiňují 

únavu a vyčerpání jako jedny z typických projevů dlouhodobého stresu 

ve fyziologické oblasti.126  

Dvě ze čtyř respondentek si proto nechávají pro sebe během adaptačního 

období více volného času a snaží se intenzivně odpočívat, což odpovídá 

Lazarusově copingové strategii zaměřené na problém.127 Jedna z těchto dvou 

respondentek se navíc doma snaží na práci nemyslet, a proto ve svém volném 

čase volí takové činnosti, které zabaví její mysl. Slaměník a Výrost uvádějí, 

že takovéto reakce lze označit jako coping zaměřený na únik.128 Další 

respondentka uvedla, že potřebu zvýšeného odpočinku mívala v dřívějších 

                                                 

122 LAZARUS převzato z PAULÍK, Psychologie, 119 
123 SLAMĚNÍK, VÝROST, Aplikovaná sociální, 195-196 
124 LAZARUS převzato z PAULÍK, Psychologie, 119 
125 LAZARUS převzato z PAULÍK, Psychologie, 119 
126 MÍČEK, ZEMAN, Učitel a stres, 14-17 
127 LAZARUS převzato z PAULÍK, Psychologie, 119 
128 SLAMĚNÍK, VÝROST, Aplikovaná sociální, 195-196 
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letech. Poslední respondentka uvádí, že si sice po práci snaží krátce odpočinout, 

ale že na práci ve svém volném čase nemyslí, protože jí to zodpovědnost za péči 

o rodinu nedovolí.  

Dvě respondentky uvádějí, že se se situací vyrovnávají pomocí pití kávy. 

Jedna respondentka ji pije z důvodu relaxace, druhá se kávou snaží bojovat proti 

zvýšené únavě. Další respondentka se snaží doplnit energii příjmem sladkostí. 

Poslední respondentka se snaží uklidnit pitím bylinných čajů.  

7.3. Shrnutí výsledků  

Všechny respondentky se shodly, že je pro ně adaptační období zátěžové. 

Výsledky šetření ukazují, že tři ze čtyř respondentek pociťují stres alespoň v 

jedné z pěti zkoumaných oblastí. Poslední respondentka stres v adaptačním 

období nepociťovala, nicméně v souladu s její výpovědí lze konstatovat, že práci 

s novými dětmi vnímá jako dosti namáhavou až vyčerpávající. 

Respondentky shodně uvedly, že jim nezbývá čas na to, aby mohly 

adekvátně reagovat na problematické emoční projevy adaptujících se dětí. 

Příčinou u tří respondentek byl fakt, že po určitou část své pracovní doby 

zůstávaly s dětmi samy. Čtvrtá respondentka měla pocit, že se dětem také nestačí 

adekvátně věnovat, přestože měla neustále k dispozici svoji kolegyni. 

Dvě respondentky měly v této souvislosti obavy o zajištění bezpečnosti dětí. 

Všechny čtyři respondentky se dále shodovaly v tom, že komunikace s rodiči 

je z organizačních důvodů problematická. Často zmiňovaným problémem 

zde bylo předávání dětí rodiči do péče učitelky.  

Ostatní zkoumané stresory, tedy vliv problematických emočních projevů 

dětí a tlaku ze strany vedení, kolegyň či rodičů na rychlejší či hladší průběh 

adaptace, byly ve výpovědích jednotlivých respondentek také přítomny. 

Vzhledem k nižší četnosti jejich výskytu se ale lze domnívat, že se spíše jednalo 

o stresory působící na jednotlivé učitelky individuálně, než že by šlo o všeobecně 

rozšířený problém. 

Výsledky šetření také ukázaly, že se respondentky zpravidla snažily volit 

copingové strategie zaměřené na řešení problému. Strategie zaměřené na emoce 

či na únik byly zmíněny také, ale o poznání méně častěji.   
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ZÁVĚR  

Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda učitelky v mateřských školách zažívají 

stres v adaptačním obdíbí. Práce zkoumala konkrétní faktory, které mohou 

učitelkám v mateřských školách způsobovat stres při práci s novými dětmi. 

Druhým cílem práce bylo zjistit, jak se učitelky s případným stresem 

vyrovnávají. 

Teoretická část práce se věnovala odborné literatuře věnující se typickým 

projevům dítěte při odloučení od jeho rodičů, zákonitostem přirozeného procesu 

adaptace dítěte na mateřskou školu, specifikům povolání učitelky v mateřské 

škole, možným stresorům přítomným v její práci a výběru copingových strategií, 

které lidem pomáhají se se stresem vyrovnat. 

Na základě prostudované literatury a osobních zkušeností bylo stanoveno 

pět oblastí, které mohou být pro učitelky v mateřské škole stresující. Jednalo 

se o vliv problematických emočních projevů adaptujících se dětí, pocit tlaku 

ze strany vedení, kolegyň a rodičů na rychlejší či hladší průběh adaptace 

a nedostatek času a prostoru na péči o adaptující se děti a komunikaci s jejich 

rodiči. Pro účely šetření byla zvolena kvalitativní metoda polostrukturovaného 

rozhovoru. Výpovědi respondentek byly vyhodnoceny pomocí metody 

zachycení vzorců. 

Výsledky šetření ukázaly, že všechny respondentky pociťují v adaptačním 

období zvýšenou zátěž. Výsledky šetření poukázaly na významnost jednotlivých 

stresových faktorů. Hlavní cíl práce, kterým bylo zjistit, zda učitelky při práci 

s novými dětmi v adaptačním období pociťují stres, se tedy podařilo naplnit.  

Výpovědi respondentek naznačují, že personální zajištění péče o nové, 

ale i stávající děti není v adaptačním období dostačující. Vedení mateřských škol 

by tedy mělo tento problém řešit. Učitelka by neměla být během adaptačního 

období po žádnou část pracovní doby s dětmi zcela sama. Přítomnost druhé 

učitelky či asistentky pedagoga by umožňila více individualizovaný přístup 

k potřebám dětí a zejména by pak posílila jejich bezpečnost. Dalším řešením 

by bylo, aby se učitelky mohly zůčastňovat pravidelných supervizí, které 

by mohly přispět k efektivnějšímu řešení problémů spojených s adaptací dětí.  
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V souladu s těmito závěry lze doporučit, aby se navazující výzkum 

věnoval otázce dostatečnosti personálního zajištění v mateřských školách, 

a to jak z pohledu vedení, tak i samotných učitelek. Dále by bylo dobré 

prozkoumat přítomnost stresorů podle jednotlivých typů mateřských škol. 

Výsledky šetření ukázaly, že organizační a finanční podmínky mohou mít 

na jejich přítomnost vliv. Tento problém zde však nebyl zkoumán, protože 

se nejednalo o cíl práce. 

Dále je třeba podotknout, že se tato práce zabývala adaptujícími se dětmi, 

ale přitom nerozlišovala, zda se jednalo o děti ve věku dvou nebo tří let. V dalším 

výzkumu by bylo dobré se tedy věnovat výlučně adaptaci dvouletých dětí, 

protože péče o tyto děti, jak uvádí literatura, klade vyšší nároky na učitelky. 

Adaptace dvouletých dětí se tedy může ukázat jako další významný stresor 

v jejich práci.  

Druhým cílem práce bylo prozkoumat, jakým způsobem se respondentky 

snaží s případným stresem vyrovnat. Z tohoto důvodu byly v rozhovorech 

nalezeny jednotlivé způsoby, kterými respondentky reagovaly na zátěžové 

situace. Ty byly následně porovnány s tradičně uváděným členěním 

copingových strategií zvládání stresu.  

Výsledky ukázaly, že respondentky nejčastěji volily copingové strategie 

zaměřené na problém. Méně často pak zmiňovaly strategie zaměřené na emoce 

a únik. Rozsah práce však již neumožnil copingové strategie prozkoumat 

důkladněji. Druhý cíl práce tedy byl naplněn jen částečně.  

Navazující výzkum by tedy měl jednotlivé stresory zkoumat odděleně, 

aby bylo možné lépe určit příčiny jejich vzniku a způsoby, jakými se učitelky 

s nastalými situacemi vyrovnávají. 
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PŘÍLOHY  

Přepis rozhovoru s respondentkou A 

S jakými problematickými emočními projevy se setkáváte u dvou a tříletých 

dětí v období, kdy si přivykají na mateřskou školu? 

Tak většina těch dětí pláče, ale musím říct, že některý děti, hlavně ze začátku, v těch 

prvních zhruba dvou týdnech jsou statečný, že jdou ještě do té školky s úsměvem, 

že se těší a ten pláč přijde až potom později. A někdy je tam i ten vzdor a stává se mně 

třeba, že i děti chtějí utíkat ze třídy vyloženě, že už se mně to taky stalo, že utekly 

do šatny, že kdo si umí otevřít dveře, tak prchá. 

Stresují vás tyto problematické emoční projevy dětí? Které to jsou a proč? 

No, to jo! Mně je jich strašně líto těch, těch co pláčou a zase ti vzdorovití 

a ti,  co utíkají ze třídy, mě to připadá, že to vůbec v tom počtu dětí nemůžu zvládnout, 

jako co se týče bezpečnosti a připadá mi, že to vůbec není v silách jako mě jako jediné 

učitelky, abych je nějak ukočírovala, aby všichni byly v pohodě. 

Pokud ano, co s tím děláte? Co vám pomáhá se s tím vyrovnat? 

Jako mně to připadá, že je to přirozené, že když ty děti jdou víceméně poprvé 

od maminky na takovou dobu, tak prostě ty projevy tam jsou normální, ale na druhou 

stranu i pro mě je to strašně náročný, když prostě plačou a chcou dělat všechno možný 

pro to, aby je to co nejdřív přešlo, protože pak budou v pohodě nejenom ty děti, ale 

hlavně i já, takže se snažím jakkoliv je zabavit. Třeba mně se hodně osvědčilo, že hodně 

těch dětí je nebo zaujme je třeba, když začnu hrát na klavír to jako je něco, co z domu 

třeba tolik neznají a baví je třeba i nějaké hudebně pohybové hry, ale zase ne všechny, 

že někteří jsou naopak takoví, že jsou radši sami, je potřeba se jim věnovat spíš 

individuálně, že třeba prohlížet si knížku nebo prostě u nich sedět a nějak si hrát jenom 

prostě v té dvojici nebo jenom jako ve dvojici já a to malé dítě, což jako nikdy 

se nezavděčím všem. To je, to je takový, že ve chvíli, kdy uklidním třeba jednu tady 

tu stranu, tak začne plakat ta druhá. 

Máte pocit tlaku ze strany vedení na zrychlení či hladší průběh procesu 

adaptace? 

Ne, já nemám pocit nějakého tlaku, to ne, spíš třeba takové nepochopení, že paní 

ředitelka víceméně tady ty malinké děti nikdy neměla a připadá mně, že taky úplně neví, 

o čem to je. … Já třeba vím sama na sobě, že třeba i překračuji tím svým chováním 

školní řád, ať už třeba ty děti si přinesou nějakou hračku, jakoukoliv a přitom máme 

povoleného jenom plyšáka, tak já su prostě ráda, když ty děti jsou v pohodě a jsem ráda, 

když si tu hračku přinesou. A na druhou stranu ta paní ředitelka to nerada vidí. 

Já to z jejího pohledu sice chápu, ale vím, že ona to nechápe z té mé strany, protože 

neví, o čem to je. To stejné třeba, když teďka v době odpočinku po obědě, ty malinké 

děti ze začátku prostě neusnuly, stává se to, že pár jich usne, ale někteří prostě jaká 

je to pro ně změna, že neusnou. A i když třeba neplakaly, tak oni začali chodit po třídě 
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a chtěli si hrát a já jsem byla ráda, že jsou aspoň potichu, a to mně stačilo, že neruší 

ty ostatní, a nechtěla jsem je držet, jako by, kdybych řekla, násilím na tom lehátku, 

tak jsem jim dovolila, ať si klidně vezmou tu knížečku nebo co zrovna chcou. No a přišla 

paní ředitelka, a tak jenom prohodila, že kdyby to viděla Česká školní inspekce, 

tak nás vyhodí obě, což pro mě rozhodně podpora není a taky, chápu to i z pohledu paní 

ředitelky, ale pro mě prostě v těch prvních týdnech je nejdůležitější, aby se ty děti cítily 

ve školce dobře, a vážím si každé chvíle, kdy nepláčou, protože i pro mě je to úleva 

a tak taková relaxace. 

Co s tím tedy děláte, když vám to paní ředitelka vytkne? 

Spíš si to dělám podle svého, ale taky to konzultuji třeba s kolegyní, se kterou jsem 

ve třídě, jak ona to dělá, aby mezi námi nebyly velké rozdíly v tom výchovném působení 

na ty děti. Ale většinou my se s tou kolegyní shodneme a děláme to prostě tak, jak nám 

to přijde nejlepší, aspoň ze začátku, třeba ten první měsíc nebo dva, než si ty děti 

opravdu zvyknou a po kouskách to potom odstraňujeme a snažíme se už zase zpátky 

nastoupit do toho procesu tak, aby to vyhovovalo paní ředitelce. 

Máte pocit tlaku ze strany kolegyně na zrychlení či hladší průběh procesu 

adaptace? 

My to máme tak, že moje kolegyně mě má vlastně zaučovat, takže já jsem víceméně 

pod ní a většinu věcí obkoukávám od ní a pokud je nějaký spor nebo něco se mi nelíbí, 

tak se na tom vždycky domluvíme. 

Shodnete se s kolegyní na přístupu k nově adaptujícím se dětem? 

Ano, klape nám to, jako vždycky se shodneme na nějakém přístupu k těm dětem. 

A když náhodou ne, tak se fakt jako domluvíme, že si řekneme, že prostě já nevím, 

když si třeba děti po svačince začaly hrát na pejsky a začaly tam po čtyřech běhat 

po třídě tak, prostě jedné se to líbilo, druhé ne, že už je to prostě forma cvičení, 

což by po svačince nemělo být, tak jsme se prostě domluvili, že, že to tak prostě nebude, 

a že ještě třeba tu čtvrt, půl hodinu po svačině si fakt jako všichni budou hrát v klidu 

a ať už budou sedět na koberci anebo u stolečku, ale musí být v klidu. 

Takže máte takový vztah, že vás kolegyně podporuje? 

Ano, ano, ehm. 

Setkáváte se s tlakem ze strany rodičů na rychlejší či hladší průběh adaptace 

jejich dětí? 

Tak já nemám pocit nějakého tlaku rodičů, to určitě ne, a víceméně se s nimi 

vždycky domluvíme na postupu, jak si myslíme my učitelky, že je to pro ty děti nejlepší. 

Třeba i když, přestože rodiče jako můžou podle školního vzdělávacího plánu a školního 

řádu, můžou přijít s tím dítětem do třídy a hrát si tam s ním, tak nám se to většinou 

ukázalo spíš horší, že pro nás je jednodušší a myslím si, že i pro to dítě, když se prostě 

rozloučí hezky s tím rodičem, ale ve dveřích a my si ho většinou vezmeme do náruče 

a zavřeme dveře, aby to proběhlo tak jakoby co nejrychleji, a pak se přímo to dítě pokud 

plače, tak se mu individuálně věnujeme, tak, aby se co nejdříve uklidnilo. 
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Takže s rodiči během tohoto období nemáte problém? 

Ne, ne, ne, s rodiči jsem se vždycky domluvila, vždycky na tom postupu a většinou 

jako na mě dali, že neměli s tím vůbec problém s tím mým přístupem a myslím si, 

že i oni potom jako uznali, že to tak asi bylo dobré. 

Jak reagují rodiče na obtížné emoční projevy dětí, např. při loučení, když 

se dítěti v mateřské škole nelíbilo, odmítalo se zapojit do aktivit, odmítalo kontakt 

s vámi či s dětmi, nebo v průběhu dne poplakávalo? 

Už se mi taky stalo, že slyšeli rodiče od dětí, že si hrály sami, ale to jsem jim prostě 

řekla, že každé dítě je jiné a my, i když hrajem ty, třeba ty kolektivní nějaké hry, tak když 

se to jejich dítě nechce zapojit, i když mu to jakoby nabízím a beru ho za tu ručičku, 

tak ono prostě každé dítě nechce a je mu příjemnější si hrát samo a vždycky jsme 

se s těmi rodiči nějak domluvili a pokud to bylo, pokud měli nějakou vítku, která byla 

v mých silách to nějak ovlivnit, třeba, že, teďka třeba jedna holčička nám často plače 

v průběhu dne, tak prostě nám maminka řekla, ať si ji fakt jako na chvilku vezmem nebo 

nás teda poprosila, jestli bysme si ji na chvilku vzali na klín a jenom si s ní chvilku dvě 

minuty povídali, že většinou to pomůže, že bývá taková i doma, a že se uklidní a zase 

si stoupne a jde si hrát. Což jsme jako řekli, že pokud budeme mít jako čas, budeme mít 

tu možnost, tak že samozřejmě to uděláme, a děláme to tak a holčička je spokojenější. 

Jako bereme to taky jako, i ty návrhy těch rodičů bereme jako důležité, protože oni nejlíp 

znají ty svoje děti, oni ví, co na ně pomáhá. 

Takže nepociťujete žádný stres ze strany rodičů? 

Ne, ne, ne já s rodiči vůbec nemám problém, spíš naopak oni mě tam drží 

v té školce, oni mě hrozně podporují a opravdu se všemi zatím co sem teda v té školce, 

tak se všemi sem vždycky vyšla dobře. 

Máte dostatečný prostor vhodně reagovat na obtížné emoční projevy 

adaptujících se dětí? Pokud ne, z jakého důvodu? 

Mám pocit, že nemám takový prostor, hlavně proto, že těch dětí je moc. I když 

uklidním třeba jednoho, tak přijde druhý, a když prostě přijde to dítě s pláčem, snažím 

se mu věnovat, ale zase mezitím se třeba rozpláčou i ostatní, co už neplakali, ale když 

vidí, že zase přišel někdo, kdo plače, tak začnou plakat zase znovu. A připadá mně, 

že to prostě není, není v mých silách, abych, abych zabavila všechny děti, a abych 

se mohla jakoby individuálně věnovat, tak aby překonaly to adaptační období. 

Je to pro vás tedy stresující, že na tyto projevy dětí nemáte dostatečný 

prostor? 

Jsem z toho hodně, hodně ve stresu a jsem z toho strašně vyčerpaná a víceméně 

čekám, třeba když mám ranní a jsem tam dvě až tři hodiny sama, tak jako čekám 

na příchod mé kolegyně jako na spásu, že už tam budeme dvě a ono to hnedka úplně 

jinak funguje. A nemám, nemám tam ten prostor ani třeba z toho důvodu když 

se jednomu dítěti věnuji a druhé dítě třeba na mě volá ze záchodu, že se vykakalo, tak 

já musím odejít od toho prvního, které třeba mezitím začne znovu plakat a, a je to pořád 

dokola, jako mně to přijde takový začarovaný kruh, že se z toho nemůžu vůbec dostat. 
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Pokud ne, co vám pomáhá se s tím vyrovnat? 

Tak já většinou mám ještě to štěstí, že mi přijde kuchařka se zeptat na počet dětí, 

a když tak poprosím ji, buďto ať někoho zavolá nebo jestli by mohla sama třeba jenom 

na pět minut mně pomoct je trošku uklidnit, když už je to v té fázi, kdy fakt jich plače 

třeba polovina tak, aby se to co nejdřív odstranilo, protože když už jich plače tolik, 

tak už mně přijde, připadá, že už není východisko, že prostě fakt jenom v jednom 

to nezvládnu, takže, tam mám naštěstí podporu a i vlastně paní ředitelka o tom ví, že nám 

pomáhají a jako sama jim to říká na začátku roku, že prostě nám, prostě ať pomáhají, 

prostě ať nechají svoje záležitostí být a jdou nám pomoct, že je to náročné opravdu 

pro ty učitelky. A jinak vyloženě čekám, až prostě přijde ta kolegyně, nedovedu si 

představit, že bych v té třídě byla sama, jako nevím, co bych dělala. Je to taky náročné, 

když potřebuji na záchod. Vždycky otevřu dveře a někoho zavolám, ať už paní domovnici 

nebo kohokoliv z provozních zaměstnanců jo, jestli mně může pohlídat děti, nenechávám 

je nikdy samotné. 

A jak třeba řešíte zmiňované situace, kdy jste s nějakým dítětem na záchodě 

a zároveň musíte dávat pozor na děti ve třídě? 

To zase nevolám pokaždé nějakou pomoc. To vždycky jdu sama a rychle ho na tom 

záchodě utřu a co nejrychleji se vracím do třídy. A já tam mám ještě naštěstí výhodu, 

že jsou tam i starší děti, které musím říct, že mně pomáhají s těmi malinkými často, 

že třeba jim, stačí jim říct, aby pohlídaly děti, aby nikdo třeba nelezl na žebřiny 

a podobně a oni se cítí důležití a fakt jako hlídají a případně mně volají na ten záchod 

jak, co se zrovna v té třídě děje a to stejné ale, i když si s těmi dětmi hraju, že třeba 

už to pětileté dítě, které už do školky chodí delší dobu, tak ví, že mně musí pomáhat, 

to se tak často domlouváme s těmi rodiči taky, že prostě ty starší děti taky pomáhají 

a třeba mu řeknu, tak pojď si na chvilku sednout sem tady za chlapečkem a prohlížej 

si chvilku tu knížku než přijdu, já musím jít třeba na ten záchod, tak, v tom mně pomáhají 

i ty starší děti. 

A stresují vás tyto situace, kdy někdo volá ze záchodu, děti pláčou ve třídě 

a třeba rodič si přijde vyzvednout své dítě? 

Jo, ehm to mě hodně stresuje, opravdu hodně. A opravdu se bojím o ty děti taky, 

aby se něco nestalo, když třeba zrovna jdu na ten záchod nebo my přece jenom máme 

tu třídu takovou jakoby do elka, že vlastně za jeden roh vůbec nevidím a taky se bojím, 

co se tam zrovna děje. 

Jakou část pracovní doby jste s dětmi sama a jakou část spolupracujete 

s kolegyní? 

Oproti minulému roku se to teď zlepšilo a nejsem tam tolik sama. Liší se to den ode 

dne, ale dvě až tři hodiny jsem sama a zbytek času jsem s kolegyní. Takže je to dobré, 

že víceméně větší polovinu jsem s kolegyní.  
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A když jste s dětmi sama, jak to zvládáte?  

No, jak už jsem říkala, musím si nějak poradit a když je opravdu potřeba, někoho 

zavolám.  

Máte dostatečný prostor na komunikaci s rodiči ohledně adaptace jejich dětí? 

Já to ráno většinou moc neřeším, pokud to není nutné, to si vyměníme většinou 

základní informace jenom, ale co se týká té adaptace, to se bavíme odpoledne, 

kdy si rodiče pro ty děti chodí, protože to odpoledne už bývá klidnější to už tolik těch 

dětí neplače, už je tam ta vidina, že si rodiče brzo přijdou, takže to řešíme víceméně 

jenom, když rodiče si pro to dítě přijdou a vyměníme si informace, jak to probíhalo 

a případně i ten rodič dá návrh, co by třeba mohlo pomoct nebo i já vlastně snažím 

se vést rodiče k tomu, aby ty děti tak nějak pozitivně motivovali nějakým způsobem, 

že ne „Neboj, já si pro tebe přijdu.“, ale aby, aby se snažili, aby se děti do té školky 

těšily. Někdy se stává, že rodiče dětem řeknou, že si pro děti za chvilku přijdou a na mně 

pak je, abych to vyřešila. Většinou se mi osvědčilo to řešit tak, není to úplně fér vůči 

těm dětem, ale osvědčilo se mně, že dětem řeknu, že třeba mamince zavolám a někdy 

jim opravdu volám, pokud si třeba nepřišli, ale víceméně pak se vrátím za tím dítětem, 

s tou informací, že maminka říkala, že brzo přijde, a že musela být třeba dýl v práci, 

a že zatím má holčička v klidu odpočívat a počkat na ni a hlavně, aby neplakala, 

to vždycky rodiče vzkazují, ať děti neplačou. 

Je něco, co vám ve volném čase pomáhá vyrovnat se se zvýšenými nároky 

adaptačního období?   

V tomto období si nic moc neplánuju, ani na víkendy a hodně, hodně odpočívám, 

snažím se hodně dlouho spát, že fakt jdu třeba v devět hodin spát, protože jsu doopravdy 

unavená a o víkendech, třeba pokud mám sílu, tak se snažím jít třeba jenom někam ven, 

ale už jenom třeba s manželem, ale nikdy si neplánuji nic dopředu na ty první zhruba 

dva měsíce.  

Takže se především snažíte více odpočívat?  

Jo. Po tom prvním měsíci mám pocit, že už jsem tak vyčerpaná, že nevím, 

jak zvládnu zbytek toho školního roku. To už pak mám vidinu jenom Vánoc, že si třeba 

odpočnu, ale to je přece jenom ještě hrozně daleko. 

A je ještě něco, co vám pomáhá?  

No, také se na to snažím nemyslet. I když třeba přijedu z práce, tak ačkoliv třeba 

chodím ráda na ty vycházky, tak nikdy nejdu sama, protože bych zase přemýšlela jenom 

nad tou školkou a takže buďto s někým jít někam na výlet a nebo třeba musím říct, 

že poslední dobou jsem se hodně uchýlila i ke sledování nějakých filmů a podobně, 

a nebo mám ráda společenské hry a podobně, že fakt doma na to pokud možno nemyslet, 

jenom se víceméně méně připravit nějak jako na ten další den, udělat si ten plán, 

ale to je všechno. Jo a snažím se taky zapůsobit i nějak tak i zdravou stravou a třeba 

i různými bylinkovými čaji, ať už třeba večer nějakou meduňkou na uklidnění a podobně. 
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Přepis rozhovoru s respondentkou B 

S jakými problematickými emočními projevy se setkáváte u dvou a tříletých 

dětí v období, kdy si přivykají na mateřskou školu? 

Je to různý, plačou ty menší děti, ale to oni, to je takový chvilkový spíš, nemám 

pocit, že by ty děti měli nějakej … je to spíš to odloučení od té maminky, potom 

je to přestane bavit nebo zabaví se nějakou jinou zábavou nebo si v průběhu 

dne vzpomenou, tak třeba se rozplakaly, ale zase se potom uklidnily. Dále je to odmítání, 

nechtěly třeba jíst, nechtějí si hrát, nechtějí nic dělat. No a mám tam teda holčičku, která 

se teda vzteká i mamince, že nechce, doma nechce se oblíkat, ale potom vlastně 

po předání se do té třídy se uklidní, a potom už se s tím dá nějakým způsobem pracovat, 

že ty děti pak už jsou schopný trošičku zase reagovat na něco. 

Stresují vás tyto problematické emoční projevy dětí? Pokud ano, které to jsou 

a proč?  

Já nevím, jestli stresuje, mně je to spíš líto, jestli to můžu tak jakoby nazvat, protože 

když do toho dám osobní jakoby názor, nejsem zastáncem toho, aby chodily dvouletý 

děti do školky, takže spíš mám, mám jakoby, je to nějaká lítost nebo soucit s tím dítětem, 

že toto musí jakoby řešit nebo snášet, ale mě to stresuje nebo já bych nepoužila slovo 

stresuje, spíš jako mě to omezuje časově, jo že mně to zabere víc času a nemůžu se potom 

věnovat jiným věcem, který bych třeba měla v plánu, protože to dítě musím nějak uklidnit 

nebo, aby bylo schopno pracovat nebo spolupracovat. 

Jak tedy tyto situace řešíte? Co vám pomáhá se s tím vyrovnat? 

Já většinou, nebo mám přichystanou práci pro ty děti, který už vlastně v té školce 

jsou, takže pracují nebo si hrají podle toho, jakej je program toho dne zrovna, 

no a ty děti chodí, tak průběžně, takže vždycky odběhnu od těch dětí, co třeba tvoříme, 

tak odběhnu převzít dítě, který pláče, chvilku ho pochovám, vezmu ho k sobě, když 

přestane třeba plakat, tak ho už nechám, ať si jde po svým anebo sedí u nás anebo 

ho zabavím právě tou prací, snažím se, aby teda se třeba zapojil do toho s těma staršíma 

dětma. 

Máte pocit tlaku ze strany vedení na zrychlení či hladší průběh procesu 

adaptace? 

Nemám pocit na tlak ze strany vedení, nechává se mi nebo podle mýho názoru mám 

jakoby volnej prostor, tady v té činnosti nebo v tom, jak já si to organizuju. Paní 

ředitelka se přijde zeptat, jak to probíhá, jestli s něčím problémy mám, ale jako nějak 

mě netlačí nebo neříká, reaguj jinak na ty děti. 

Jak tedy reaguje ředitelka na to, když se nějaké děti hůře adaptují?  

Řekne, že si mám třeba zapsat nebo si zaznamenat ty adaptační problémy, co to dítě 

vlastně má, aby se to mohlo, třeba pokud by se to nepřestalo do nějaké určité doby, 

potom řešit teda s rodičem a potažmo s paní ředitelkou. 
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Cítíte tedy oporu ze strany vedení? 

Ano. 

Máte pocit tlaku ze strany kolegyně na zrychlení či hladší průběh procesu 

adaptace? Shodnete se na přístupu k dětem v tomto období? 

Tak já to vezmu trochu ze šíře. Já jsem měla minulý školní rok … jsem byla 

s kolegyní ve třídě a ten vztah jsme neměli nějak dobrý, nějak jsme si nepadli do noty, 

jak přístupem k dětem, tak jakoby lidským přístupem, takže ten školní rok pro mě byl 

náročnější, protože jsem měla obavy z té kolegyně, jo z toho, že jsme neměli, nějakou 

společnou řeč, ale letošní rok teda kolegyně odešla a zůstala jsem na třídě sama a kvůli 

vlastně personálnímu stavu nebo tady těch kapacitách těch úvazků paní učitelek, 

tak na třídě sama jsem dál, s tím, že mám jenom odpolední výpomoc, že mě chodí střídat 

na odpoledne paní učitelka. 

To musí být tedy hodně náročné, když jste na děti sama a máte dělat s dětmi 

určitý program a zároveň se věnovat novým dětem, které třeba pláčou. Jak to tedy 

zvládáte, jak se s tím vyrovnáváte? 

Ono se to těžce skloubí, já vlastně mám vždycky připravenou nějakou činnost třeba 

pracovní listy nebo nějakou výtvarku dopoledne, než přijde jakoby ta práce s dětma jako 

kolektivní, takže pracují děti individuálně, takže ty starší děti už dokáží se na tu svoji 

práci třeba soustředit sami, že nepotřebují jakoby tolik pozornosti a ty malý si třeba 

hrají chvilku a potom, když se uvolní místo, nebo mám prostor, tak si vezmu třeba 

postupně ty malý děti a dělám s něma individuálně třeba nějaku práci, nějaký vobrázek 

a pokud teda, cvičíme nebo zpíváme, tancujeme máme nějakej teda pohybovej program, 

tak se snažím zapojit vlastně i ty malý dětí do společné práce, do společné činnosti. 

Ještě se vrátím k tomu, jak jste zmiňovala neshody s vaší kolegyní. Jak jste 

to tedy řešila, jak jste se s tím vyrovnávala? 

My jsme měli s kolegyní nastavená pravidla našeho chování, takže my jsme měli 

rozdělený ranní odpolední, kdy jsme se střídali, takže ta, která měla jakoby ranní 

činnost, tak ta odpolední do toho nezasahovala, ale ani jí nepomáhala, jo, že by třeba 

něco dotáhla nebo … prostě jsme si striktně jeli každá svůj týden a nějakým způsobem 

nefungovala spolupráce. Jo, takže ta, co přišla ráno, si organizovala dopoledne, 

odpolední přišla s tím, že přebírala děti nebo tak ta ranní končila svoji aktivitu 

tím, že převlíkla děti na procházku, pak jsme šli společně na procházku a tu procházku 

už si vedla jakoby ta odpolední, téma té vycházky a měla už potom na starosti ten oběd 

a ta ranní už si potom dělala svoji papírovou práci, aby to měla vyřešený, a další týden 

jsme si to vlastně otočili. Takže to jsme si nastavili pravidla mezi sebou, abysme vlastně 

byly schopný nějakým způsobem spolu vyjít jo, abysme se navzájem nepletly, abysme 

mezi sebou omezili nějaký neshody. 
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Pokud to bylo takto nastaveno, tak vám to fungovalo? 

Spíš tam byl problém mezi náma dvěma, než v tom přístupu k dětem. Samozřejmě 

ona měla jinej přístup k dětem, takovej jako, jak bych to řekla odměřenější, přísnější, 

něco jako by … já bych řekla zlejší, nevím, ale jestli můžu použít todlencto slovo, 

ale jakoby, že by mně nějak před těma dětma podrývala autoritu, to zas nemůžu říct. 

Shodla jste se s kolegyní na přístupu k nově adaptujícím se dětem? 

Jako mezi sebou jsme si řekli, že se mi nelíbí, že jsem byla schopná jí říct, že třeba 

by měla ubrat trošičku, ale neřešila jsem to před těma dětma. Kolegyně třeba měla 

tendence chodit do ředitelny říkat, že třeba pracuju nějakým způsobem. Já toto teda 

nedělám, takže potom třeba docházelo k tomu, že jsem měla nějakou konfrontaci s paní 

ředitelkou, že jí bylo řečeno to a to, ale paní ředitelka si moji práci přišla zkontrolovat 

a nebyl s tím nějakej jako problém. 

Setkáváte se s tlakem ze strany rodičů na rychlejší či hladší průběh adaptace 

jejich dětí? 

Ne, spíš ty rodiče mně přijdou, že se s tím hůř vyrovnávají než ty děti s tou adaptací. 

Začátek je mi jasný, že bude složitý, že ty děti pláčí, tak se rodiče zajímají, jestli 

s tím ty děti potom přestaly, jestli se dokážou zabavit, jestli fungují. Teď tam mám 

holčičku, která byla potom nějakou dobu doma nemocná, nebo z nějakých důvodů 

nějakých důvodů nechodila do školky, takže začínáme znova a maminka teď tomu 

nerozumí, proč holčička teď začala plakat, když třeba předtím neplakala. Sice byla 

taková, že od maminky se jí nechtělo, ale neplakala, teď už třeba říká, že do školky 

nechce, během spinkání se třeba počurá, že si neřekne, že chce na záchod, že to předtím 

při té první adaptaci nedělala a potom já nevím 3 týdny chyběla nebo 14 dnů a teďka 

má jinej průběh té adaptace, už takovej horší, což maminka nechápe, nebo nerozumí 

tomu, jo, že proč to najednou se jakoby stalo. Ale jako myslím si, že takhle 

je to v pořádku s těma rodičema, že se s nima dá domluvit. Někteří rodiče jsou citlivější, 

někteří to prožívají hůř než ty děti, některým rodičům je to jedno, ale protože musí chodit 

do práce tak to nemůžou tolik řešit, protože nemají možnosti to řešit, takže ono záleží 

rodič od rodiče. 

Jak reagují rodiče na obtížné emoční projevy dětí, např. při loučení, když 

se dítěti v mateřské škole nelíbilo, odmítalo se zapojit do aktivit, odmítalo kontakt 

s vámi či s dětmi, nebo v průběhu dne poplakávalo? 

Zeptají se, když teda dítě řekne, že si s ním nikdo nehraje, tak rodič se zeptá, jestli 

třeba je to pravda, nebo proč si s ním nikdo nehraje, ale tak některý děti se třeba ani 

do toho kolektivu zapojit nechtějí a rodiče si myslí, že ano. Děti se však spíše drží 

stranou a pozorují to dění a rodičům to třeba přijde divný, protože když jdou 

na návštěvu, tak ty děti reagují jinak, než když jsou sami v té školce. Ale jako nemají 

s tím problém. 

  



73 

 

Máte dostatečný prostor vhodně reagovat na obtížné emoční projevy 

adaptujících se dětí? Pokud ne, z jakého důvodu? 

Myslím si,  že nemám, protože těch dětí je tam hodně a nemůžu se opravdu věnovat 

jednomu plačícímu dítěti a dalších 23 nechat volně bez dozoru nebo bez nějaké péče, 

takže spíš je to obráceně, že se věnuju té většině těch dětí, a když mi tam třeba to děťátko 

plače, tak ho vodím za ruku teda za sebou a potom už třeba ani neřeším nějak to, abych 

ho uklidňovala, prostě ho jenom držím, aby vědělo, že tam teda jako se mnou může být, 

a tak si s ním teda jako popocházím a věnuju se těm druhým dětem. Jo, nenechám 

ho někde brečet v koutu, ale mám ho jakoby u sebe, ale nemůžu ho pořád jenom 

chlácholit, protože potřebuju pracovat a zabavit i ty ostatní. Toho prostoru si myslím, 

že mám málo, tím, že jsem tam sama, tak nemám čas nebo prostor na tu individuální 

péči. V nejnutnějším případě zavolám třeba paní domovnici, ať mi jde pomoct. 

Stresuje vás tato situace? Pokud ano, co vám pomáhá se s tím vyrovnat? 

No, jako já se to snažím neřešit. Spíše než stresuje, znervózňuje trošku, ale snažím 

se to neřešit, spíše vytlačit nebo nevnímat moc jakoby to, že to dítě vyžaduje nějakou 

extra pozornost. Samozřejmě nenechám ho celej den plakat, tak mu řeknu: „Neplač, 

pojď,  půjdeme si hrát.“ nebo „Už toho nechej, maminka přijde“.  

Jakou část pracovní doby jste s dětmi sama a jakou část spolupracujete 

s kolegyní? 

My se s kolegyní vůbec nepotkáváme. Po tom co mě kolegyně vystřídá, tak jsem 

asi ještě tři čtvrtě hodiny ve školce a dělám nepřímou pedagogickou činnost. 

To je ten prostor, kde si můžu udělat teda nějaký pracovní věci, třeba papíry, různý tady 

ty administrativní věci a je to ten prostor, že můžeme s tou kolegyní teda si předat 

informace, co se ten den stalo, tak já ji můžu říct, protože potřebuju třeba něco vzkázat 

rodičům, protože už se s nima nevídám odpoledne, některý nevídám ani ráno, když vodí 

děti na brzo a já tam ještě vlastně nejsem. Takže je to jenom o předání informací. 

Pokud jste většinu času na děti sama, jak to zvládáte? 

No, je to trošku šrumec. Ale já mám teďka … ono je to asi ovlivněno víc jakoby 

věcma, okolnostmi, já mám teďka sestavěnou třídu ze 17 holčiček a 7 kluků, takže ony 

ty holčičky jsou takový jako šikovnější, použiju slovo odolnější, že s nima není tolik 

práce, třeba než kdybych to měla poměrově obráceně. Jo, že těch 7 chlapečků, nebo 

ty 4 dvouletí chlapečci, kteří jsou noví, tak s něma mám pocit, že je víc práce, než s těma 

všema novýma holčičkama, který jsou samostatný v oblíkání a nechají si vlastně spoustu 

věcí vysvětlit jo, že asi vlastně víc vnímají a víc to tak jakoby dokáží pochopit, 

že to tak jako je. Jo ti kluci to tak možná jakoby neřeší tolik, ale je s něma náročnější 

práce, že toho třeba jakoby míň zvládají sami, že se o ně člověk musí víc jakoby 

starat, protože jsou živější nebo, že jsou takový nesoustředěnější. Ty holčičky s něma 

se asi v mým případě líp pracuje. 
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Je to pro vás stresující, že jste tam na děti zcela sama? 

No, nestresovalo mě to, ale dost jako vyčerpávalo, že jsem se cítila unavená, 

nebo že jsem byla teda ráda, že jsem už ten den skončila a mohla jsem si jít domů třeba 

odpočinout. Jo, byla jsem unavenější. 

Máte dostatečný prostor na komunikaci s rodiči ohledně adaptace jejich dětí? 

Tak ráno si třeba mezi dveřma řekneme, co rodič potřebuje říct, co já potřebuju 

říct nebo odpoledne, když jsem tam dýl, ale jinak nemám nějak moc prostoru, 

abych s těma rodičema jakoby mohla být o samotě, protože nemám nikoho, 

kdo by tam byl s těma dětma. 

Vadí vám, že nemáte dostatek prostoru pro komunikaci s rodiči? Co s tím 

děláte? 

Když potřebuji rodiči něco sdělit, tak ho třeba pozvu do třídy a řeknu 

mu to v té třídě, jo že stojíme teda u dveří, abych viděla, že ty děti třeba mají volnou 

hru, tak abych viděla, jo co teda dělají a můžu s tím rodičem komunikovat a sdělit mu, 

co potřebuju. 

Je něco, co vám ve volném čase pomáhá vyrovnat se se zvýšenými nároky 

adaptačního období?   

Když přijdu domů, tak mi pomáhá, že si uvařím kafe. Já si uvařím kávu, sednu 

si a jsem. Jo, piju si jakoby v klidu to kafe, a pak už jsem doma, už je to jakoby pryč. 

Jo, já si dám doma kávu v klidu. První co udělám, když přijdu z práce, udělám si kafe. 

Jo, jako já mám doma děti, takže nemám moc prostoru nad tím asi nějak přemýšlet, 

co bylo anebo nebylo, protože odpoledne řeším úkoly, kroužky, večeře a večer padnu 

a spím. Řešila jsem to loni hodně s tou kolegyní, kdy jsem se trápila tím vztahem, že jsme 

mezi sebou měly ty problémy. To teda mě, to mě stresovalo jo. Jinak ale mám pocit, 

že mě to nějak jako na psychiku nepůsobí, že bych byla nějaká stresovaná nebo z toho 

otřesená, že to tak je, nebo že by se mi kvůli tomu nechtělo chodit do práce. 

Spíš je to takový únavnější, vyčerpávající. 

Když uvádíte, že vás stresovala kolegyně, tak jak jste to tedy řešila? 

To se mně, to se mně trošku prolínalo do soukromí, protože jsem z toho byla taková 

jakoby nešťastná a hledala jsem jakoby příčinu nebo řešení. Došlo to až tak daleko, 

že jsem chtěla z té školky odejít, že jsem byla za paní ředitelkou a řekla jsem, že pokud, 

jakoby mě nedala příští rok do jiné třídy, tak že bych jako odešla z té školky. Takže paní 

ředitelka, mě jakoby podpořila v tom, protože tu kolegyni všichni znali, věděli, že to není 

jednoduchý, jo, že ty problémy nebyly jakoby jen ke mně, byly jakoby i k ostatním 

kolegyním, takže mě v tom podpořila, že teda půjdu jakoby do jiné třídy, 

no a ono se to vyřešilo, ona dala výpověď ta kolegyně a odešla pryč, jo, takže 

se to nakonec vyřešilo samo. Jo, ale to jsem měla asi jakoby opravdu stresy a nějaký ne, 

deprese, to ne, ale stres, že jsem chtěla odejít z té mateřské školy kvůli té kolegyni. 
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Přepis rozhovoru s respondentkou C 

S jakými problematickými emočními projevy se setkáváte u dvou a tříletých 

dětí v období, kdy si přivykají na mateřskou školu? 

No, tak děti hodně pláčou, to je jakože viditelný u všech dětí, a některé děti se hodně 

vztekají a třeba jakože dupou nožičkama nebo prostě si lehnou na zem a kopou okolo 

sebe a nechtějí se zapojovat do aktivit a nechtějí být jako třeba s kýmkoliv v kontaktu 

jakože s námi učitelkami nebo s dětmi a třeba taky nechtějí odejít z toho místa, 

kde se rozloučili s těma rodičema, takže jsou schopni jako celý den být u dveří a u lavice, 

kde se převlékají a prostě jako mají pocit, že když to překročí, tak že se něco stane. 

Stresují vás tyto problematické emoční projevy dětí? Které to jsou a proč? 

Tak já si myslím, že ty samotný emoční projevy mě nestresují. Spíš mě stresuje 

očekávání ze strany vedení nebo od rodičů, ale ty samotný projevy ne. 

Máte pocit tlaku ze strany vedení na zrychlení či hladší průběh procesu 

adaptace? 

Ano, asi tím, že jakože jsme soukromá školka, tak to vedení se hodně snaží, 

aby o ty rodiče nepřišlo, aby si nevybrali jinou školku. 

Takže to znamená, že si rodiče platí za mateřskou školu a ta škola se jim snaží 

vyjít vstříc? 

Tak školka se snaží, aby rodiče z té školky byli nadšení a měli důvod tam ty děti 

nechat, což znamená, že ty rodiče platí ty peníze a nechtějí slyšet, že jsou jakékoliv 

problémy, že prostě očekávají, že za to co tam platí, bude všechno bezproblémové. 

Cítíte oporu ze strany vedení během těchto projevů dětí? 

Tak to ani necítím, jakože vedení to toleruje chvilinku, ale třeba když by to dítě 

první den, plakalo celý den, tak už, už je s tím problém. Tím, že paní ředitelka 

má kancelář hnedka vedle, tak to všechno slyší a dojde to řešit. Jakože já mám pocit, 

že jí jde hlavně o to, aby to dítě neplakalo, a nejde jí moc o to, jak se toho dosáhne, 

že jí to je v podstatě jedno. 

Říkáte, že vnímáte pocit tlaku a nedostatečné opory ze strany vedení. Co s tím 

děláte? Co vám pomáhá se s tím vyrovnat? 

No, tak co s tím dělám, tak jako pokoušela jsem se to třeba s vedením 

vykomunikovat a bylo mi řečeno, že prostě ty rodiče mě platí, takže si to mám rozmyslet 

asi, jak se budu snažit a asi to nejde nějak řešit, nevím, co s tím mám dělat.  

Když to tedy nejde nějak řešit, co vám pomáhá se s tím vyrovnat? 

Tak pomáhá mi třeba, když tam není vedení nebo když tam není kolegyně, protože 

pokuď já z toho nejsem ve stresu a na to dítě netlačím tak ono sice pláče, ale není 

to tak, tak se nevzpouzí a většinou to potom přejde. Ale pokud já po něm hnedka 

po příchodu chci, aby přestalo plakat, tak ono se ještě víc sekne, a pak je to ještě horší. 

To dítě prostě potřebuje svůj čas a nejde to podle mě nějak zrychlit. 
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Máte pocit tlaku ze strany kolegyně na zrychlení či hladší průběh procesu 

adaptace? 

Jo, tak já nevím, jestli se tomu dá říct tlak, ale asi nějaký očekávání na rychlejší 

průběh adaptace ano, protože asi je v tom pověst té školky nebo vypovídá to prostě něco 

o té školce. Akorát, že kolegyně, nebo ty její děti se rychle adaptují, nebo adaptují, ty děti 

hodně rychle se přestanou vztekat, ale používá jako prostě nějaký praktiky, který 

by neměla používat. Tak například ty děti zavře do vedlejší místnosti, aby nebylo slyšet, 

že řvou nebo jim oplachuje obličej studenou vodou nebo jim nedá svačinu nebo hračku, 

kterou si přinesly z domu, dokud nepřestanou ječet, a tak.  

Máte pocit, že se shodnete s kolegyní na přístupu k nově adaptujícím 

se dětem? 

To teda nemám.  

Pokud se s kolegyní neshodnete, co s tím děláte? Co vám pomáhá se s tím 

vyrovnat? 

No, tak asi jakože, když jsme tam obě, tak si to děláme každá po svým, což asi není 

úplně dobře pro ty děti, ale jako dělám s tím asi to, že se k nim snažím přistupovat dobře, 

když ona tam není. Ono to jde totiž i bez toho nátlaku, akorát ty děti potřebují čas, takže 

se jim snažím věnovat, když ona tam není, když mám prostor pro ně já. 

A když tam ta kolegyně je? 

Když ta kolegyně tam je, tak je to náročný, protože občas ona si to dělá po svým, 

já si to taky dělám po svým, a asi to nejsem schopná dělat po jejím, že je budu někde 

zavírat nebo je někde nechám vyječet, nebo je nechám přede dveřma. To mi fakt vadí.  

Setkáváte se s tlakem ze strany rodičů na rychlejší či hladší průběh adaptace 

jejich dětí? 

Tak to jak s kterýma. Jakože mám pocit, že je to i tím, že je to soukromá školka, 

tak rodiče prostě mají velká očekávání a oni za to platí a jsou jako nespokojení třeba 

jako s tím, že jejich dítě pláče, tak si to jako najednou neumí vysvětlit. Nebo jsem třeba 

měla případ, kdy jedna holčička za mnou nechtěla jít, prostě asi prvních 14 dnů za mnou 

nechtěla jít a vždycky jako se rozplakala, když mě uviděla a místo toho, aby si rodiče 

nechali vysvětlit, že je to tím, že jsem pro ni cizí osoba, a že v té školce nechce být, 

tak řešili, jakože jak to, že za mnou nechce jít a co jsem jí teda udělala a proč se jí tam 

nelíbí. Jakože nebývá to s těma rodičema jednoduchý.  

Jak reagují rodiče na obtížné emoční projevy dětí, např. při loučení, když 

se dítěti v mateřské škole nelíbilo, odmítalo se zapojit do aktivit, odmítalo kontakt 

s vámi či s dětmi, nebo v průběhu dne poplakávalo? 

Tak přitom loučení, většinou rodiče chtějí odejít, až se to dítě zklidní, což je jako 

pro to dítě to nejhorší, co můžou udělat, protože ono třeba po chvíli přestane plakat, 

když odejdou. Když se ve školce dítě nezapojuje do aktivit nebo celý den poplakává, 

tak rodiče z toho prostě obviňují tu učitelku, která ho má na starosti a říkají třeba, 

jak je možný, že dítě plakalo anebo, že se nezapojovalo. A ten problém nastává i s tím, 
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že ta kolegyně říká, že s ní to dítě problém nemělo, i když s ní ten problém mělo 

a ona jim prostě říká, že u ní to všechno zvládalo, i když to tak není, tudíž jako 

je to úplně … jako já jim řeknu, jak to bylo a ona jim řekne úplně nějakou smyšlenou 

verzi a potom já prostě vypadám jak blbec, který to nezvládá. 

Máte pocit, že jste kvůli reakcím rodičů ve stresu? 

Tak jako jsem, ale asi to fakt není možná kvůli těm, těm reakcím rodičů, ale kvůli 

tomu, že ta kolegyně vztahy mezi námi zhoršuje, ale tak někteří rodiče jsou takoví, že řeší 

spoustu věcí a já nevím, že třeba řeší, že to jejich dítě nechce spávat nebo, že celý den 

plakalo, ale většinou to bývají takový rodiče, kteří na to dítě nemívají čas doma, anebo, 

kteří ho tam prostě jako dávají jednou týdně na celej den a prostě nechtějí pochopit, 

že to je pro to dítě hrozně nepravidelný, takže si to dítě není schopno takhle zvyknout. 

Většinou, jakože ty děti mívají horší projevy, když jsou problémy s těma rodičema, 

pokud se nemůžem shodnout na tom, jak postupovat. 

Pokud jste kvůli rodičům ve stresu, co vám pomáhá se s tímto tlakem 

vyrovnat? 

Tak co mi pomáhá, tak někdy mi pomáhá jakože, jako když si to navzájem řekneme 

s kolegyní, jako když fakt máme nějaký neoblíbený rodiče, tak si prostě říkáme, jako 

co se zase stalo a co zase nějaká maminka říkala, tak to mi pomáhá. Jakože u spousty 

rodičů mi pomáhá, pokud si to vyříkáme, ale s některýma to opravdu nejde, 

ale s některýma se jde na tom domluvit, tak asi tak. 

Máte dostatečný prostor vhodně reagovat na obtížné emoční projevy 

adaptujících se dětí? Pokud ne, z jakého důvodu? 

To ani ne, protože většinou se stává, že ty děti mohou přijít od 7 do 9 hodin 

a na ráno tam skoro nikdo nepřijde a potom se jako za pět minut devět najednou 

nahrnou všechny, což je docela problém, když je tam pak víc dětí, který pláčou, 

tak je to docela nezvladatelný. Takže nemám ten prostor kvůli tomu, že ty rodiče přijdou 

najednou, a taky kvůli tomu, že v tu dobu jsem tam na ně sama. Jako musím dávat pozor 

na děti, který svačí, na ty který si hrajou, který jsou na záchodě a potom ještě přebírat 

ty děti od rodičů a z toho bývám jako fakt vystresovaná. 

Pokud ne, co vám pomáhá se s tím vyrovnat? 

Jako já nevím, co mi pomáhá, pomáhá mi, když dělám všechno zaráz a mám pocit, 

že mám jakž takž pod kontrolou úplně všechno, ale ani jako žádnýmu dítěti se nevěnuju 

pořádně a asi mi pomáhá jako to, že se jim sice nevěnuju, ale že je zajištěna ta jejich 

bezpečnost. 

Jakou část pracovní doby jste s dětmi sama a jakou část spolupracujete 

s kolegyní?  

Tak s kolegyní jakože jsme dohromady na období vycházky, oběda a potom 

už uspává zase ta druhá, takže jsou to většinou 2,5 hodiny. Takže na nejproblematičtější 

části dne jsme tam spolu, v případě, že jedna není nemocná, to potom je s něma ta druhá 

jako celý den sama.  
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Říkáte, že jste většinu času s dětmi sama. Jak to zvládáte?  

Když jsem s novými dětmi sama, tak je to opravdu náročné. Není možné zároveň 

utěšovat plačící děti, u toho přebírat děti od rodičů, mluvit s rodiči o jejich dítěti a jiných 

organizačních záležitostech, do toho odbíhat převlíkat počůrané nebo pokakané děti 

a ještě u toho mít přehled o všech ostatních dětech, které si hrají nebo svačí v jiné 

místnosti.  

Máte dostatečný prostor na komunikaci s rodiči ohledně adaptace jejich dětí? 

Tak ty rodiče, kteří jsou ochotní se o tom bavit a mají o to dítě zájem, tak většinou 

se s nima dá domluvit, ať přijdou buď dřív ráno, kdy tam není tolik dětí nebo prostě dřív 

odpoledne. Spousta rodičů prostě přijde v 5 hodin odpoledne, kdy se zavírá školka 

a najednou to chtějí řešit. 

Pokud ne, vadí vám to? Co s tím děláte? 

Tak to mi vadí, protože mám pocit, že to tomu dítěti prostě jako ztěžuje ten pobyt 

ve školce, že oni by mi mohli říct třeba nějaký věci, který to dítě uklidní, který 

mu pomáhají a jakože já bych jim taky mohla říct, jak to probíhá, a jak to dítě na nějaký 

věci reaguje a v čem má problém a tomu právě jde přizpůsobit třeba to, že s ním přijdou 

brzo ráno a ta učitelka na ně má prostor na to dítě a může se mu prostě věnovat, může 

ho utišit a hrát si s ním a navázat s ním kontakt, ale prostě myslím si, že je to důležitý. 

Jak se s tím tedy vyrovnáváte nebo jak to řešíte, pokud rodiče nejsou ochotni 

komunikovat nebo si na to nenajdou ten prostor?  

Tak jako s tím nic moc udělat jako nejde, jako je mi to líto a nerozumím tomu. 

Řeším to tak, že mám jako nějaký určitý počet snažení se, někteří rodiče se dají 

zpracovat, i když ze začátku nechtějí, aby se jako začali zajímat a někteří ne, a to potom 

jako neřeším a snažím se víc věnovat těm dětem, aby to neměli tak těžký, ale ne vždy 

to jde. 

Je něco, co vám ve volném čase pomáhá vyrovnat se se zvýšenými nároky 

adaptačního období?   

Jak se s tím vyrovnávám, nevím, tak jako asi fakt si nikde nic nedomlouvám 

a prostě rovnou z té práce jdu domů, abych si prostě odpočla, všechno vypustila 

a jím víc sladkýho. Já nevím, prostě se snažím nějak doplnit energii. No, prostě vím, 

že teďka jako dopředu předpokládám, že bude náročné období, prostě jako vím, že tady 

v tom období budu víc jako v napětí a jako, že vynervovaná, že to bude náročnější.  
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Přepis rozhovoru s respondentkou D 

S jakými problematickými emočními projevy se setkáváte u dvou a tříletých 

dětí v období, kdy si přivykají na mateřskou školu? 

Nejčastěji to je pláč, smutek, rezignace a vztek. Tak většinou je to ten pláč, 

že se jim stýská vlastně po rodičích, takže smutek, pláč, potom nespolupráce, nebo 

nějaká taková ta pasivita a odevzdanost nebo rezignace, tak asi tohle je to nejčastější. 

Stresují vás tyto problematické emoční projevy dětí? Které to jsou a proč? 

No, tak zpočátku mě to jako stresuje, nenechává mě to chladnou, ale na druhou 

stranu se to vždycky snažím vlastně tu situaci zvládnout tím, že navazuju 

kontakt s tím dítětem o to intenzivnější. Jako hodně komunikujeme, takže v bodě, 

kdy se rozkomunikujeme s tím dítětem, tak vidím, že je to lepší a v bodě, kdy vidím, 

že to fakt nezvládá, tak třeba kontaktujeme ty rodiče a tím pádem ta zodpovědnost 

je na těch rodičích, jestli si přijedou nebo nepřijedou pro to dítě. Ale musím říct, že jako 

čím víc s těma dětma komunikujeme třeba i jinak, že mi hodně pomáhá, když s těma 

dětma navazuju oční kontakt, že tyhle děti, třeba mám dojem, že nemají zájem, ale když 

se mně podaří třeba s nima navázat ten kontakt tak, že se zklidní, že to vidím i třeba 

u těch problémových, kteří nechtějí, takže je to třeba chvilka, trvá to třeba 10-15 minut, 

než se zklidní a potom je to v pohodě. Jo, takže ty začátky jsou nepříjemné, ale vím, 

že to jde zvládnout. 

Pokud ano, co s tím děláte? Co vám pomáhá se s tím vyrovnat? 

Spíš to neřeším. Jo jako poté, co vím, že už jsem udělala to maximum a tomu dítěti 

jsem jako vysvětlila, strávili jsme hodně času spolu a to dítě se většinou uklidní. Pokud 

je pořád v nepohodě, tak už jsem věděla, že jsem udělala to maximum a už jsem byla 

prostě v pohodě víceméně. Spíš je pro mě stresující to, že se začínají pokakávat, 

počurávat a teďkom tohle je stresová situace pro mě. Když třeba děláme nějaký 

program, tak tohle je to, co mě stresuje. Když třeba děláme nějaký program a teďkom 

do toho se jeden počurá, druhý tam třetího kouše, čtvrtý se pokaká, pátý potřebuje 

jít čurat a do toho, když je třeba zima, tak do toho ještě to oblíkání, vyslíkání, 

přebalování, převlíkání počuraných věcí, jo, že do toho je spoustu jako těch věcí 

najednou, které v tu jednu danou chvíli se musí zvládnout, proto jsou pro mě toto 

ty nejstresovější jako situace. 

A jak se s tím tedy vyrovnáváte?  

Zavolám kolegyni. Ale pokud tam není a já mám s dětma nějakou rozdělanou 

věc, tak děckám vysvětlím, že přiběhnu za chviličku, obstarám, koho je třeba 

a dodělávám to pak, ale potom z toho plyne, že třeba ty děti nejsou tak soustředěné, 

že se jakoby namotivují na nějakou aktivitu a teďkom ta jejich pozornost trvá chvíli 

a to je to, co já musím využít na to, abychom udělali, já nevím, třeba nějakou zajímavou 

věc, zajímavý program. A proto to teďka dělám tak, že ten program směřuji na tu dobu, 

kdy děcka jsou v pohodě, přebalené, mají naplněny všechny základní potřeby, jsou 

uvolnění, vyhraní, vyběhaní a to je ta chvíle, kdy já vytáhnu nějakou aktivitu. Že jsem 



80 

 

si sama uvědomila, že nemá smysl mít řízenou aktivitu v 10:00 do 10:30, ale opravdu 

když jsme všichni v pohodě a toto má pak větší šanci na úspěch. 

Máte pocit tlaku ze strany vedení na zrychlení či hladší průběh procesu 

adaptace? 

Tak ze strany vedení to jakoby nevnímám, protože máme velmi dobré vztahy, 

jen paní ředitelka měla vždycky pocit, že děláme málo programu s něma, s těma 

malejma, a že bysme měli třeba mít mnohem víc těch naučených a odvedených básniček, 

písniček a víc těch aktivit. Vždycky se jí to zdálo málo a teď co ona obdržela tu velmi 

početnou skupinku těch malých dětí, tak vlastně vidí, že ta práce s nima je fakt 

jiná a je třeba volit aktivity, které jsou pro ně fakt úměrné. Takže často poukazovala 

na to, že ten program by měl být fakt pestřejší.  

Pokud ano, co s tím děláte? Co vám pomáhá se s tím vyrovnat? 

Zanadávaly jsme si s kolegyní a já jsem hlavně viděla, jaká ta realita je, protože 

ona má skupinu starších dětí, takže ona si to vlastně nezažila, jaké to je, takže já jsem 

neřešila tu její nespokojenost, protože jsem věděla, jak to je v té realitě. Spíš jsem 

vždycky jakoby uzpůsobila ten program tak, aby to ty děcka bavilo a abysme 

to my zvládli. Letos jsme právě řešili, že bychom neměli úplně ty malé děti, ty dvouleté, 

ale taky, museli jsme je přijmout, abysme měli naplněnou kapacitu a finančně to zvládli. 

Teď jsme ještě s ředitelkou řešili jednu situaci, kdy jsme měli jít s dětmi na keramiku 

a měli jsme jít s celou školkou, to znamená i s těmi velmi malými a já jsem se zasazovala 

o to, abychom šli jenom s těma velkýma, a aby ta akce vlastně byla na den, 

kdy těch malých je v té školce minimum, protože jsem věděla, že vzít ty malé děti 

a cestovat s něma autobusem a být na té keramice, kde si jenom porýpou v hlíně a stejně 

pak už budou běhat a neudrží tam tu pozornost tu hodinu a půl, že to bude prostě 

náročné, takže tam byl trochu spor a tam ta ředitelka chtěla vyjít vstříc všem rodičům 

i těch malých dětí, aby i oni měli ten prostě zajímavý kroužek, ale to já jsem prostě 

odmítla toto podstoupit, protože jít s celou tou skupinou, to by bylo dost nemyslitelné. 

Máte pocit tlaku ze strany kolegyně na zrychlení či hladší průběh procesu 

adaptace? 

Ne, my máme jakoby tu stejnou filozofii, jak podpořit tu adaptaci těch dětí, takže, 

co se týče tohodle tématu, tak tam jsme za jedno. 

Jak mezi sebou řešíte situace, kdy se neshodnete na přístupu k adaptujícím 

se dětem? 

My se většinou shodnem, a když ne, tak jedna z nás většinou ustoupí, a pak tu celou 

situaci probereme znovu, třeba na konci dne, abysme se domluvili, jak to uděláme příště. 

Setkáváte se s tlakem ze strany rodičů na rychlejší či hladší průběh adaptace 

jejich dětí? 

No, tak tam ano, to je kapitola sama pro sebe, rodiče jsou velmi pestrá skupina, 

pestrý živočišný druh. Asi bych to rozdělila na dvě takové jakoby oblasti. Jsou rodiče, 

kteří nám jako dávají za úkol, ať ty děti se tam cítí strašně dobře i v tom smyslu, 
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aby ty děti byly stále v kolektivu, protože je tam nějaké dítě, které není třeba oblíbené, 

pro to nějaké jeho chování. Třeba máme tam chlapečka, který třeba kouše, nebo si třeba 

hezky hraje, a pak třeba nějak jako udeří druhé dítě zcela znenadání a je to takové jako 

nevypočitatelné s ním. Takže děti si s ním nerady hrají a on bývá většinou sám. 

A ta maminka apeluje na to, abysme hlídali, aby byl mezi ostatníma dětma, aby se necítil 

odstrčený. Takže to je pro mě jakoby ten moment, kdy si říkám, že tu oblibu u těch dětí 

prostě si musí to dítě samo vydobýt tou svou povahou a nějakým přátelským jako svým 

nastavením a ne to, že vtlačím to dítě do toho kolektivu. 

Co děláte v podobných situacích, když na vás rodiče v něčem tlačí? Jak 

se s tím  vyrovnáváte?  

Nereaguju na to v podstatě nijak, nijak. Oni to většinou jako zmíní a potom třeba 

na to ještě nabalí další věty, ale že pro ně je to důležité a zmiňují to opakovaně. Jako, 

ještě jsme nebyli v té fázi, aby to byl třeba pro ně takový úplně zásadní problém, 

že bysme to teďka jako rozebírali a tak dál. Ale vím, že pro tu paní, to je zrovna 

psycholožka, takže ona jako vnímá to dítě, že je tam odstrčené, ale sama zároveň vidí, 

že je problematické, a že jako ty děti si s ním nerady hrajou. Takže, ona na nás v tomhle 

netlačí, ale upozorňuje nás na to, a že má to očekávání, že my to dítě začleníme, což když 

děláme nějaké jako skupinovky, tak tam vlastně vtahuju všechny, děti se snažím 

zaangažovat, ale když pak mají děti volnou hru, tak rozhodně nedělám to, že bych jim 

říkala: „Hrajte si s ním, buďte spolu.“ a tak, spíš přizvat děti k té společné hře, ale jinak 

netlačím. No a pak je tam ještě ta další oblast toho zvykání, kdy k tomu patří třeba 

i to, že děti, třeba méně chodí na nočník, nebo neříkají si, protože nás třeba neznají, 

tak se třeba ještě stydí nebo bojí, nebo cokoliv a často se stává, že se začnou počurávat, 

nebo, že třeba nestihnou nebo cokoliv, a ty maminky nechtějí, aby ty děti měly zpátky 

plenu a problém je teď ten, že vlastně to dítě, i když se ho třeba ptáme několikrát, tak 

odmítá třeba jít, že se mu třeba nechce nebo nechce s náma, nebo nevím, ale velmi často 

se ty malé děti počurávají nebo pokakávají a pro nás je to teďkom ta chvíle, 

že je zbytečně celé převlíkáme, umíváme, a kdyžto, kdybychom dali tu plenu a zároveň 

ty děti pořád motivovali k tomu samostatnému docházení na nočník, tak tohleto by pro 

nás bylo řešení, ale pro ty maminky ne, takže ony vlastně chtějí, abysme je trénovali 

jakoby v tom pokroku a nechtějí, aby měly zpátky tu plenu, což je pro nás skutečně 

jakoby ten stresový okamžik.  

Jak reagují rodiče na obtížné emoční projevy dětí, např. při loučení, když 

se dítěti v mateřské škole nelíbilo, odmítalo se zapojit do aktivit, odmítalo kontakt 

s vámi či s dětmi, nebo v průběhu dne poplakávalo? 

Většinou to rodiče řeší, třeba přitom momentu toho loučení, když ty děti se nechtějí 

odloučit, tak někteří to řeší tak, že neustále jako zůstávají na blízku tomu dítěti, neustále 

se s ním loučí, furt dokola, místo aby se rozloučili, řekli, že se uvidí tehdy a tehdy, 

zamávali a odešli. Což je vlastně bod, který je v tu chvíli pro dítě velmi náročný, 

ale za chvilku to dítě je v pohodě. Když ten rodič se půl hodinu loučí a doprovází 

nás do té školky, tak to dítě fňuká půl hodiny a pak stejně si vlastně projde tím 
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chvilkovým potom odloučením a je v pohodě. Takže s některými se domlouváme 

opravdu, rozlučte se a já si přeberu dítě do náruče, zamáváme si a chvilku 

je to nepříjemný, ale pak to dítě je v pohodě. Takže o tom se bavíme, opravdu ať ten rodič 

se nebojí v tu chvíli odjet. 

A jak se s tím tedy vyrovnáváte, pokud to rodič nerespektuje? 

Pokud ten rodič se nás drží a chce se urputně s tím dítětem loučit a doprovázet nás, 

tak je necháme, protože většinou jsou to pak velké scény, a potom vlastně nechám, 

ať ten rodič si působí s tím dítětem a dělají si, co chtějí, ale v určitou danou chvíli 

opravdu ten rodič pochopí, že musí nám to dítě předat, takže když to dítě tropí scénu 

rodiči, tak já si jich nevšímám, protože je to o tom rozhodnutí toho rodiče, že to chce 

prodlužovat. A v bodě, kdy nám to dítě předává, tak já si ho přeberu se vším všudy. 

Vytýkají vám rodiče, že jim s tou situací nepomůžete? 

Nikdy mi nikdo nic neřekl, ale myslím, že ten rodič to má asi v hlavě, že si říká, 

proč se nám nevěnovala, proč ho nezačlenila a tak dál. Já se s nima třeba bavím, 

co a jak, ale v momentě, kdy se to dítě začne vztekat, tak tam vidím dominantního 

toho rodiče, který to prostě všechno chce takhle. 

Mluvila jste o tlaku ze strany rodičů, cítíte se v důsledku tohoto tlaku 

ve stresu?  

Ne, spíše ne. Jen mě ty jejich očekávání jakoby zatěžují. Je ale pravda, že ta situace 

s chozením na záchod je opravdu náročná.  

Máte dostatečný prostor vhodně reagovat na obtížné emoční projevy 

adaptujících se dětí? Pokud ne, z jakého důvodu? 

Ne takový, jako bych chtěla, nebo jak by ony potřebovali. 

Pokud ne, co vám pomáhá se s tím vyrovnat? 

Tak buďto to řeším tak, že když to dítě má nějaké projevy a je tam opravdu 

nespokojené, nebo ruší, tak se chvílu věnuju tomu dítěti a je to na úkor toho programu, 

anebo, nebo to dítě, které třeba se ještě stydí nebo není úplně v pohodě, ale já přesto 

prostě musím zvládnout nějaký program, tak to dítě je tam takové bezprizorní, sedí 

tam třeba, nezapojuje se a to je mi teda líto, že vnímám, že ty děti mají i tyhle stavy, 

kdy tam ještě nejsou jak ryby ve vodě, to mě mrzí. No a zároveň vidím, že se jim nemůžu 

věnovat, tak jak by to ty děti potřebovaly, a jak bych chtěla. Vidím, a to je většinou, 

to je třeba u holčiček, těch dvouletých, tříletých, které jako potřebují tu zvýšenou péči 

a ty maminky je přesto dají do té školky a ony nerebelují, nemají nějaké jako 

projevy vzteku, ale jsou to ty jakoby rezignace, jakože se nezapojí, cítí se tam sami 

a já to vnímám, protože když třeba pak mám chviličku a chvilku zase komunikuji s tou, 

s tou holčičkou, tak ona úplně třeba pookřeje, usměje se a je to něco zcela úplně jiného, 

než, když je tam taková ta nezapojená. Takže ano, tohle toto mně vadí dost, zároveň 

vím, že to nemůžu obstarat. 
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Jak se s tím tedy vyrovnáváte?  

Většinou, když je tam jakoby problém, kdy to dítě má nějaký projev třeba vzteku 

a ruší nám ten program, tak se věnuju tomu dítěti chvíli a je to na úkor toho programu, 

který pak se snažím třeba dohnat, ale ne vždycky už to má tu šťávu takovou, jakou 

to mělo předtím. A pokud je to jen o tom, že to dítě sedí jakoby nezapojené a potřebovalo 

by, abych já teď přišla a vtáhla ho, krok za krokem s ním tvořila, ale já potřebuju 

vysvětlovat těm dětem a obíhat ty děti, tak pokud to dítě nenarušuje náš celý program, 

tak nechám to dítě tak a věnuju se všem těm dětem ostatním a dělám program. 

A potom programu zase spousta přebalování, pitíček, všechno možné k řešení, takže než 

já se dostanu zpátky k tomu dítěti, které tam sedělo bezprizorně, tak je třeba oběd 

a za ten den je vlastně maličko chvilek, kdy já se jako přiblížím k tomu dítěti, tak, abych 

s ním našla jakoby tu chvíli pro tu jeho zábavu, co jeho konkrétně baví. Tak řekla bych 

to tak, že tyhlenc tyto jakoby bezproblémové tiché děti jsou pro mě tou mírou toho stresu, 

který se u mě objevuje. 

Stresují vás tedy projevy rezignace více než třeba pláč a vzdor? 

Ehm, jo. 

Jak se s tím tedy vyrovnáváte? 

Tam je teda vlastně ta problematika v tom, že ty děti jsou jakoby hodné a nevyžadují 

tu pozornost, takže ta priorita věnovat se jim, přichází až na poslední místo, že ony 

vypadají jako v pohodě, ale necítí se úplně v pohodě. A co mi pomáhá tak, když opravdu 

vidím, že mám tu chvíli, tak přijdu k nim a fakt jako se jim věnuju a třeba jako, já nevím, 

je to 5 minut a teď vidím, že to dítě je fakt v pohodě, a že pookřálo a vidí ten zájem a cítí 

se dobře, ale těch fakt chvil, je opravdu maličko. A naproti tomu, tam teďkom třeba 

máme i dvouletou holčičku, která je strašně pohodová taková jako aktivní a zapojuje se, 

takže není to jenom o tom věku, že dvouleté holčičky jsou tam bezprizorní, záleží to fakt 

na tom temperamentu toho dítěte a vnímám, že jako tyhle děti se dokážou dobře začlenit, 

ale fakt to záleží na té povaze, no. Pak třeba i říkám rodičům, jak třeba vnímají, ptám 

se, jak se to dítě těší do školky, jak vstává nebo jak se cítí v té školce, že bych chtěla znát 

i jejich pohled, a když třeba vidím, že to dítě se třeba těší do školky, nebo že chodí rádo, 

nebo ta maminka mi třeba řekne, že není problém, tak je to něco, co mi sníží tu míru 

stresu. 

A jak reagujete, když třeba zjistíte, že se dítěti do mateřské školy nechce?  

Tak potom se třeba bavím, to je trošku na úkor té docházky těch dětí, což jdu sama 

proti sobě, ale už jsem se několikrát i pobavila s těma rodičema o tom, jestli by nezvážili 

třeba vzít si to dítě domů a mít ho třeba na míň dní nebo jestli třeba teďkom to dítě 

nepotřebuje větší pozornost toho rodiče, protože vím, že ty děti mají vlny, kde jsou třeba 

spokojené, a pak zase potřebují víc toho blízkého člověka, a takhle se bavím s těma 

rodičema. 

Máte tedy dostatečný prostor na komunikaci s rodiči? 

No, tak to je oříšek, jak s kterýma. Pokud si vyzvedávají děti ve školce nahoře, 

tak tam je většinou více času, ale záleží na těch rodičích, s některýma prostě máme 
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navázanou komunikaci, ptají se a tak dál, takže tam to není problém, ale spousta rodičů 

je takových, že jenom prostě přiběhnou, vezmou dítě a odběhnou nebo zrovna, já taky 

něco řeším, jo, že rodič si vyzvedává, řekneme si základní informace, ale pak jsou tam 

ještě třeba další rodiče přítomni a já nemůžu otevřít jakoby osobnější téma. Takže, 

ano, tohle je problém, který taky řešíme a několikrát jsem už jakoby navrhovala jako 

schůzku s těmi rodiči, ale pak třeba kolegyně naznaly, že to není až tak akutní 

nebo tak velký problém. Když s rodiči komunikujeme a třeba se nějaké dítě počůrá, 

tak odběhu, dítě přebalím, přiběhnu a pokračujeme v rozhovoru. 

Jakou část pracovní doby jste s dětmi sama a jakou část spolupracujete 

s kolegyní? 

U nás je to dobré v tom, že jsme tam od rána vždycky dvě, pak se dělíme kolem 

té 10. hodiny, se dělíme na program. To tak máme jakoby s tou mojí kolegyní, když jsou 

tam holky sami, tak jedou ten program společně, a my když jsme spolu tak jedeme každá 

tu svoji skupinku a potom se setkáváme na oběd, to jsme tam společně a po obědě vlastně 

je relax pro děcka, takže jakoby jedna děti uspává, čte jim pohádky a druhá jde ošéfovat 

prostě úklid, nádobí a tak dál. 

Je něco, co vám ve volném čase pomáhá vyrovnat se se zvýšenými nároky 

adaptačního období?   

Teď už asi ne, dřív jsem potřebovala více času pro sebe, více odpočívat. 

I teď ze začátku roku bývám hodně unavená, toto období je pro mě docela náročné, 

a v tom mi pomáhá káva, jinak nic jiného mě k tomu teď nenapadá. 

 


