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VÝZKUMNÁ STUDIE

Plánování vzdělávacího obsahu 
v kurikulárních dokumentech 
mateřských škol – hledání cesty 
k osobnostně orientovanému pojetí 

Planning Educational Content in Curricular 
Documents of Nursery Schools – Finding a Way 
to a Child-centered Approach

Barbora Loudová Stralczynská, Eva Koželuhová

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na problematiku plánování vzdělávacího obsahu ve školních 

vzdělávacích programech mateřských škol. Prezentuje výsledky obsahové analýzy 40 školních 

vzdělávacích programů mateřských škol a dotazníkového šetření realizovaného mezi učitelkami 

mateřských škol, které současně studují obor na VŠ. Výzkum se zaměřil na praxi mateřských 

škol v plánování vzdělávacího obsahu na úrovni školy, ale také na zkušenosti a názory pedago-

gů-studentů na koncipování kurikula. Do výzkumu se zapojilo 352 respondentů, kteří studují 

v kombinovaných programech všech univerzit poskytujících profesní přípravu učitelů v před-

školním vzdělávání v České republice. 

Klíčová slová: kurikulum; vzdělávací program; plánování vzdělávacího obsahu; předškolní 

vzdělávání; mateřská škola

Abstract: The paper focuses on curriculum design and the planning of educational programs 

within Czech nursery schools in the Czech Republic. It presents the results of a content analysis 

of the educational programs from 40 schools and the data from responses to a questionnaire by 

the student pre-school teachers. The research focused on the practice of nursery schools when 

planning educational content at the school level, but also on the experiences and opinions of 

student teachers about curriculum design. The research involved 352 respondents studying 

distance learning programs at universities providing initial professional training for teachers 

in pre-primary education in the Czech Republic.
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Úvod 

Transformace pojetí předškolního vzdě-
lávání v České republice je zakotvena 
v přijetí fi losofi e osobnostně orientova-
ného modelu předškolní výchovy pro 
pedagogickou práci a jeho deklaraci ve 
formulování Ramcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání 
(2004, resp. 2021). Motivem pro zpra-
cování výzkumného šetření byla osob-
ní zkušenost autorek z výuky studentů 
kombinovaného studia v programech 
připravujících učitele mateřských škol 
(dále MŠ). Při vysokoškolské výuce se 
ukázalo, že učitelům-studentům v pra-
xi činí obtíže transformovat vzdělávací 
obsah z RVP PV do školních (dále ŠVP) 
a návazně do třídních vzdělávacích pro-
gramů (dále TVP). Tyto zkušenosti podní-
tily výzkum, který byl realizován v letech 
2018 –2021. Předložený příspěvek přináší 
jeho dílčí výsledky.

Teoretická východiska          

Rozvoj kurikul na národní úrovni patří 
k hlavním současným výzvám v podpoře 
kvality předškolního vzdělávání v Evropě 
(OECD, 2017). Pojetí, cíle, metody, pod-
mínky a očekávané výstupy předškol-
ního vzdělávání jsou konkretizovány 
ve vztahu ke specifi kům národní tradi-
ce institucionální předškolní výchovy 

i lokálním podmínkám jednotlivých před-
školních institucí (Lash, 2019; Bennet, 
2011). Ačkoli se všechny evropské země 
v předškolním vzdělávání explicitně 
hlásí k přístupu orientovanému na dítě 
(European Commission, 2019a, 2019b), 
pedagogická praxe je mnohdy ovlivně-
na tlakem na školní připravenost, rozvoj 
akademických znalostí dětí či vyrovnává-
ní vzdělávacích výsledků dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, a to ze stra-
ny státu i rodičů (Goffi n, 2000). Toto se 
pak promítá do plánování vzdělávacího 
obsahu na úrovni národní i institucio-
nální. Považujeme za riskantní, aby by 
vyvíjen tlak na učitele přesně naplňovat 
vzdělávací standard stanovený v kuri-
kulu a plánovat činnosti, které cílí pře-
vážně na osvojení znalostí a dovedností 
požadovaných kurikulem a s přílišným 
důrazem na kognitivní rozvoj. Učitel pak 
nezohledňuje aktuální zájmy a témata 
dětí. V evropském diskurzu je tento pro-
blém vnímán jako aktuální nebezpečí 
(European Commission, 2019a). Opako-
vaně je proto poukazováno na význam 
sociálně-emočního vývoje předškolního 
dítěte v humanisticko-demokratickém 
pojetí (OECD, 2020; 2021). 

Zmíněná diskuse úzce souvisí i s vývo-
jem kurikula, jeho cílů a obsahů v před-
školním vzdělávání v České republice. 
Zavedení systému více úrovní vzděláva-
cích programů bylo v roce 2001 stanove-
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no Bílou knihou (2001), která iniciovala 
nové pojetí kurikulárních dokumentů na 
národní úrovni (ÚIV, 2001, s. 37). Vytvo-
řením Rámcového vzdělávacího progra-
mu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) 
se realizace tzv. dvouúrovňové podoby 
kurikula otevřela i mateřským školám. 
Tento krok jim měl umožnit, aby vzdě-
lávání mohlo být přizpůsobeno reálným 
potřebám konkrétních dětí s ohledem 
na místní podmínky MŠ. Zodpovědnost 
za podobu obsahu vzdělávání byla pře-
vedena na ředitele a pedagogický tým 
MŠ, čímž má být zajištěno, aby v praxi 
skutečně mohlo docházet k individua-
lizovanému přístupu k potřebám dětí. 
RVP PV ponechává mateřským školám 
volnost v tematickém zaměření i pojetí 
integrovaných bloků v ŠVP (na jak dlou-
hé období budou koncipovány, na kolik 
budou podrobné atd.), nicméně zdůrazňu-
je, že míra jejich propracovanosti nesmí 
učitele svazovat při volbě, co konkrétně 
bude s dětmi ve třídě realizováno (RVP 
PV, 2021). Učitelky v jednotlivých třídách 
vychází ve volbě témat pro TVP z integro-
vaných bloků ŠVP dané MŠ, konkrétní 
program však nemají formulovat výrazně 
dopředu, nýbrž průběžně v návaznosti na 
zájmy a vzdělávací potřeby dětí v jejich 
třídě (VÚP, 2005). 

RVP PV (2021) neoperuje s žádnými 
termíny, které by charakterizovaly způ-
sob zpracování integrovaných bloků 
(dále IB). Svobodová (2010) a Šmelová 
(2018) žádné pojmové rozlišení nepouží-
vají, pouze popisují možné přístupy. 
V souvislosti s existencí IB se v odborné 

literatuře až v posledních letech setká-
váme s pojmem lineární (chronologické) 
či fl exibilní pojetí IB. S tímto pojmovým 
dělením pracovaly Krejčová, Kargerová 
a Syslová (2015), další autoři jejich ter-
minologii akceptují (Syslová et al., 2019; 
Průcha, 2016). Chronologickým pojetím 
autorky označují situaci, kdy jsou IB rea-
lizovány v časové posloupnosti od září 
do června. V chronologickém pojetí čas-
to odpovídá počet bloků počtu měsíců 
školního roku, přičemž v každém bloku 
bývají vytyčena čtyři témata. Flexibilní 
pojetí znamená, že IB jsou řazeny vedle 
sebe, nejsou uskutečňovány postupně za 
sebou, ale učitel do nich podle potřeby 
vstupuje (Krejčová, Kargerová, & Syslo-
vá, 2015). Domníváme se, že uvedené dva 
přístupy plně neodpovídají možnostem 
práce s IB, neboť ve státním kurikulu je 
uvedeno, že „integrované bloky svým 
obsahem vzájemně navazují, doplňují se, 
mohou se prolínat a přecházet plynule 
jeden do druhého“ (RVP PV, 2021, s. 30) 
Výše uvedené charakteristiky lineární-
ho a fl exibilního pojetí však neodrážejí 
možnosti práce s IB, kdy učitelé mohou 
prolínat více IB najednou, kdy si volí 
konkrétní cíle a obsahy z několika bloků 
a ty transformují do vzdělávací nabídky 
konkrétní třídy.

Metodologie 

Cíle výzkumu

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak se reali-
zuje plánování vzdělávacího obsahu na 
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úrovni školy v praxi mateřských škol, a to 
především z hlediska koncipování inte-
grovaných bloků v ŠVP a práce s tématy 
v integrovaných blocích. Záměrem bylo 
jednak identifi kovat realizované přístu-
py k plánování vzdělávacího obsahu ve 
vybraných MŠ, jednak zjistit zkušenos-
ti a názory pedagogů na koncipování 
kurikula. Tento příspěvek sleduje pouze 
otázku práce MŠ s integrovanými bloky 
a tématy v ŠVP, avšak celkový výzkum 
byl zaměřen šířejí i na otázku plánování 
pedagogů na úrovni třídy.

Pro účel tohoto příspěvku byly stano-
veny následující výzkumné otázky:
1) Jak jsou koncipovány integrované blo-

ky pro plánování vzdělávacích činnos-
tí na úrovni třídy v ŠVP z výzkumného 
vzorku a ŠVP respondentů dotazní-
ku?

2) Jaké názory mají respondenti na kon-
cepci integrovaných bloků v ŠVP?

Výzkumný soubor

Výzkumný soubor – obsahová 
analýza

Výzkumný soubor tvořilo celkem 40 škol-
ních vzdělávacích programů MŠ z celé 
České republiky, které pocházely z pra-
covišť studentek 2. ročníku kombino-
vaného navazujícího magisterského 
programu Pedagogika předškolního 
věku. K těmto ŠVP studentky dodaly 
své písemné refl ektivní zprávy. V těchto 
zprávách evaluovaly míru souladu zpra-
cování a obsahu ŠVP jejich MŠ ve vztahu 
s požadavky RVP PV. Dále vyjadřovaly 
své názory a osobní zkušenosti s takto 
pojatými ŠVP (viz Tabulka 1).

Výzkumný soubor – 
dotazníkové šetření

Do výzkumu se zapojilo 355 responden-
tů, kteří studují v kombinovaných pro-
gramech všech univerzit poskytujících 
profesní přípravu učitelů v předškolním 
vzdělávání v České republice (studijní 
program Učitelství pro MŠ a Pedago-

Tabulka 1. Výzkumný vzorek dokumentů pro obsahovou analýzu

Typ dokumentu
Počet analyzovaných 
dokumentů

Způsob získání výzkumného vzorku dokumentů

Školní vzdělávací programy 
z MŠ

40

Studentky 2. ročníku kombinovaného navazujícího 
magisterského studia Pedagogika předškolního 
věku poskytly ŠVP ze svých MŠ v akademickém roce 
2018/2019 a 2019/2020.

Písemné refl ektivní zprávy 
učitelek-studentek k ŠVP 
mateřské školy

40 Zprávy o rozsahu 1–3 normostran souvislého textu. 

PLÁNOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU V KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTECH 
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gika předškolního věku). Osloveni byli 
všichni studenti studující v kombinované 
formě v těchto studijních programech 
v ČR (9 fakult), návratnost byla 35,6 %. 
Ve výzkumném vzorku byl vyrovnaný 
podíl respondentů z jednotlivých fakult. 
Celkem 224 respondentů v době realizace 
šetření pracovalo v MŠ, přičemž převažo-
vali respondenti s kratší pedagogickou 
praxí (59 % s praxí do 3 let, 30 % s praxí 
v délce 4–9 let).

Metody, výzkumné nástroje

V první části šetření byla realizována 
obsahová analýza školních vzdělá-
vacích programů mateřských škol 
získaných od učitelek-studentek kom-
binovaného studia magisterského studij-
ního programu Pedagogika předškolního 
věku na Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlově v akademickém roce 2018/2019 
a 2019/2020. Obsahová analýza školních 
vzdělávacích programů byla doplněna 
obsahovou analýzou refl ektivních zpráv 
studentek. Ty se zaměřily na způsoby, jak 
jsou koncipovány a realizovány integro-
vané bloky (dále IB) ve školních vzdě-
lávacích programech mateřských škol, 
v nichž studentky pracují. Refl ektivní 
zprávy zkoumaly i to, zda se ŠVP shoduje 
s pokyny k tvorbě ŠVP (VÚP, 2005) a na 
refl exi zpracování ŠVP z pohledu vlast-
ní pedagogické zkušenosti (koncepce, 
projektování a realizace IB, vzdělávacích 
témat).

Při obsahové analýze byla aplikována 
induktivní tvorba kategorií. Kódy byly 

vytvářeny ad hoc, využit byl software 
MAXQDA. Jednotlivé kódy byly následně 
sdružovány do kategorií, které byly poté 
analyzovány tematickým kódováním 
(Flick, 2006 in Švaříček, Šeďová, 2014). 
Nejprve byla prováděna kategorizace 
kódů na úrovni jednotlivých ŠVP a k nim 
náležejícím refl ektivním zprávám od uči-
telek-studentek. Následně byly kategorie 
porovnávány a sdružovány podle zvole-
ných kritérií a v návaznosti na zvolené 
výzkumné otázky. Mezi kategorie v ana-
lýze patřilo zpracování IB z hlediska způ-
sobu jejich realizace v čase, problematika 
přístupu k tvorbě témat, k jejich stupni 
konkretizace a práci s nimi, cílové zamě-
ření IB, závaznost vs. fl exibilita v rámci 
IB ve vztahu k práci učitele, vlastní hod-
nocení a preference studentek. Dále byla 
sledována zařazovaná vzdělávací témata 
a stanovené vzdělávací cíle.

Druhá část výzkumu byla uskuteč-
něna formou online dotazníkového 
šetření distribuovaného na jaře 2021. 
Tato část výzkumu byla uskutečněna ve 
spolupráci s doc. PhDr. Zorou Syslovou, 
Ph.D. z Masarykovy univerzity. Pro účel 
tohoto příspěvku je vybrán pouze výsek 
dat získaných v dotazníku, který je rele-
vantní pro zodpovězení stanovených 
výzkumných otázek. Podrobná zpráva 
o výsledcích dotazníkového šetření bude 
publikována v samostatném příspěvku.

Dotazník vycházel z výsledků reali-
zované analýzy. Obsahoval 23 otázek, 
z toho 9 otázek populačních (předchozí 
vzdělání, místo studia, délka praxe atd.) 
a 8 otázek uzavřených s možností výběru 
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odpovědí (včetně odpovědi „jiné“ s uve-
dením bližší specifi kace). Další 4 otevře-
né otázky umožňovaly hlubší vysvětlení 
volby předchozí uzavřené odpovědi. Na 
ně navazovaly dva soubory otázek, které 
sledovaly názory respondentek na tvor-
bu a realizaci IB a témat v ŠVP. Obsa-
hově byly položky tvořeny tak, aby bylo 
možné zachytit rozdíl mezi skutečnou 
podobou práce s vzdělávacími obsahy ve 
vybraných MŠ a preferencemi učitelek-
studentek. 

Součástí dotazníku byly také dva sou-
bory otázek využívající Likertovy škály. 
První soubor otázek se týkal přístupu 
respondentů k tvorbě integrovaných 
bloků na úrovni školy a druhý soubor 
zjišťoval přístup respondentů k tvorbě 
vzdělávacího obsahu na třídní úrovni. 
Respondenti vyjadřovali míru souhlasu/
nesouhlasu s uvedenými výroky s využi-
tím čtyřstupňové Likertovy škály (1 – roz-
hodně nesouhlasím; 4 – rozhodně souhla-
sím). Data z dotazníku byla vyhodnocena 
pomocí statistické analýzy dat (určení 
četnosti v souboru) a byla provedena 
statistická deskripce. Do vyhodnocení 
v rámci tohoto příspěvku byli zařazeni 
pouze respondenti, kteří pracují v MŠ. 
Odpovědi byly dále vyčištěny od neú-
plných odpovědí, a proto se u jednotli-
vých grafů mírně odlišuje celkový počet 
respondentů. 

Výsledky 

Koncipování integrovaných 
bloků pro plánování vzdělávacích 
činností na úrovni třídy v ŠVP 
formulované na základě obsahové 
analýzy ŠVP

Analýza dat ukázala, že  dosud využí-
vané termíny chronologický (lineární) 
a fl exibilní nepokrývají všechny význa-
mové nuance toho, jak je pracováno s IB 
ve školních vzdělávacích programech 
z výzkumného vzorku. Z tohoto důvodu 
jsme pro prezentaci dat navrhly tři hlavní 
kategorie typů IB. K pojmu chronologický 
integrovaný blok doplňujeme ještě ter-
mín transverzální IB a elektivní IB. Pojmy 
vycházejí z podstaty práce MŠ s vzdělá-
vacím obsahem, kterou ukázala analýza 
ŠVP. Hlavním rysem elektivního pojetí IB 
je uzavřenost bloků s možností jejich rea-
lizace kdykoliv v průběhu školního roku; 
u transversálního pojetí je to prostupnost 
bloků, kdy učitelky při koncipování TVP 
využívají cíle a obsahy několika bloků 
zároveň a vzniká tak originální program 
na úrovni třídy.  

Po vytvoření typologie zkoumaných 
ŠVP pomocí výše uvedených kategorií 
(Tab. 2) bylo zkoumáno zastoupení jed-
notlivých typů pojetí IB. Z grafu 1 vyplý-
vá, že převažuje chronologické pojetí IB 
(78 %) a elektivní a transversální je ve 
výrazné menšině. Jako alarmující vnímá-
me, že 37 % mateřských škol z výzkum-
ného vzorku ukládá učitelkám povinnost 
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realizovat témata v pevně daném pořadí 
tak, jak jsou předepsaná v ŠVP.

V rámci jednotlivých IB byla sledová-
na převážně tradiční témata související 
s životem dítěte a s proměnou přírody 

během roku. Nová témata, odrážející 
změny ve společnosti (multikulturalita, 
fi nanční gramotnost, demokracie apod.), 
byla zařazována pouze okrajově, větši-
nou na konci školního roku. V IB pře-

Tabulka 2. Výsledky obsahové analýzy ŠVP výzkumného vzorku, tj. vnitřní variabi-
lita tří hlavních typů zpracování IB charakterizovaná pomocí hlavních významových 
kategorií 

HLAVNÍ 
KATEGORIE

Chronologický typ integrovaných 
vzdělávacích bloků (dále IB)

Elektivní typ integrovaných vzdělávacích 
bloků (dále IB)

Trans-
versál-
ní typ 
IB

Způsob práce 
s IB v průběhu 
školního roku

Realizují se za sebou, 
bloky odpovídají 
měsícům

Realizují se za sebou, 
bloky odpovídají 
ročním obdobím

Realizují se v pořadí určeném učitelkou, bloky 
sdružují obecná témata. IB jsou realizovány 
jako celek. Učitelka volí pořadí IB v rámci roku, 
IB jsou však stanoveny v ŠVP, řazení IB je lineár-
ní, avšak s fl exibilitou zařazení jednotlivých IB 
v průběhu školního roku

Realizují 
se výbě-
rem cílů 
napříč 
IB, dle 
volby 
učitelky 
a bloky 
se prolí-
nají

Časové 
vymezení IB

Ohrani-
čené

Ohrani-
čené

Ohrani-
čené

Ohrani-
čené

Volné Volné Volné Volné Volné

Závaznost/
volnosti při 
volbě témat 
v daném IB

Povin-
nost 
reali-
zovat 
přede-
psaná 
téma 
v IB

Možnost 
vybrat si 
témata 
z návr-
hů v IB

Možnost 
vybrat 
si téma, 
pří-
padně 
navrh-
nout 
vlastní

Návrhy 
vlast-
ních 
témat

Povin-
nost 
reali-
zovat 
přede-
psaná 
témata 
podle 
jejich 
vymeze-
ní v IB

Možnost 
vybrat 
si téma 
z návr-
hů v IB

Možnost 
vybrat si 
témata 
z IB, pří-
padně si 
navrh-
nout 
vlastní

Návrh 
vlast-
ních 
témat

Návrh 
vlast-
ních 
témat

Poměr podpory, 
jakou pro plá-
nování vzdělá-
vacího procesu 
IB představuje, 
a mírou vol-
nosti, kterou jí 
při plánování 
ponechává

Vysoká 
podpora 
/ malá 
volnost

Vysoká 
podpora 
/ malá 
volnost

Střední 
podpora 
/ střední 
volnost

Malá 
opora / 
vysoká 
volnost

Vysoká 
podpora 
/ malá 
volnost

Vysoká 
podpora 
/ malá 
volnost

Střední 
podpora 
/ střední 
volnost

Malá 
opora / 
vysoká 
volnost

Malá 
opora / 
vysoká 
volnost

Délka realizace 
1 vzdělávacího 
tématu

Od závazné délky 1 týdne až po libovolnou délku Od závazné délky 1 týdne až po libovolnou délku
Libovol-
ná
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važovaly kognitivní cíle (47 %) nad cíli 
senzomotorickými a afektivními. V ŠVP 
bylo nejčastěji uváděno, že učitelky mají 
každé téma zpracovávat v týdenní nabíd-
ku činností. U každé oblasti (schéma 1) 
je uveden příklad, jakým způsobem byly 
formulovány cíle daného IB. Analýza také 
ukázala, že formulace cílů je často nedo-
statečná, cíle jsou zaměňovány za popis 
činnosti apod.

Koncipování integrovaných bloků 
v ŠVP respondentů dotazníkového 
šetření

Zjištění dotazníkového šetření jsou 
ve shodě s výsledky obsahové analýzy 
z první části šetření, byť převaha chro-
nologického pojetí nebyla tak výrazná. 
V 63 % MŠ respondentů dotazníku dispo-

nuje ŠVP integrovanými bloky, které jsou 
řazeny chronologicky a v daném pořadí 
se rovněž realizují. Dvě třetiny chrono-
logicky uspořádaných IB jsou přitom 
členěny po větších celcích kopírujících 
roční období. Oproti obsahové analýze 
ŠVP byly v dotazníkovém šetření více 
zastoupeny fl exibilnější podoby práce 
s IB. V rámci dotazníku nebyly sledovány 
variability jednotlivých typů, sledovaly 
jsme pouze poměr výskytu jednotlivých 
hlavních typů.

Názory respondentů na koncepci 
integrovaných bloků v ŠVP

Názory učitelů-studentů jsme zjišťovali 
v rámci první části šetření z refl ektiv-
ních zpráv respondentek k ŠVP jejich MŠ 
i v návazném dotazníkovém šetření.

Graf 1. Četnost ŠVP podle hlavního typu IB

Chronologické, povinnost 
realizovat předepsaná témata; 

15; 37%

Chronologické, možnost vybrat 
si z témat IB; 7; 17%

Chronologické, možnost 
výběru z témat IB či zvolit 

téma vlastní; 9; 22%

Chronologické, témata nejsou 
stanovena, učitel si volí 

vlastní; 1; 2%

Elektivní, povinnost realizovat 
daná témata IB; 1; 3%

Elektivní, možnost výběru 
z témat IB či zvolit téma 

vlastní; 3; 8%

Elektivní, témata nejsou 
stanovena, učitel si volí vlastní 

; 1; 3%
Transversální; 3; 8%

Četnost typu zpracování IB v ŠVP na základě obsahové analýzy 
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Názory respondentů 
na koncipování integrovaných 
bloků v ŠVP jejich MŠ – 
refl ektivní zprávy

V první části šetření byly sesbírané ŠVP 
a písemné refl exe respondentek nejdřív 
spárovány. Jeden pár (dvojici) dokumentů 
tvořil ŠVP mateřské školy a refl ektivní 
zpráva k němu od studentky-učitelky. 
Postupovaly jsme tak, že text byl ote-
vřeně kódován a kódy byly následně 
sdružovány do kategorií, které shrnuje 
tabulka 3.

Chronologické uspořádání integro-
vaných vzdělávacích bloků respondentky 
považovaly za vhodné, pokud měly mož-
nost svobodné volby a realizace obsa-

hových jednotek podle aktuální situace. 
Respondentky uváděly následující důvo-
dy, proč jim chronologické uspořádání 
vyhovuje:
• přehlednost;
• dodržení posloupnosti při plánování 

vzdělávacích aktivit; 
• snadnější plánování;
• respektování přirozeného průběhu 

roku a tradičních svátků.
U části studentek-učitelek se vyskytl 
požadavek na větší konkretizaci vzdě-
lávacího obsahu v ŠVP; vyplýval ze tří 
uváděných důvodů:  
• Konkretizace jako zdroj inspirace – uči-

telka má lepší představu, co by se vše 
mohlo s dětmi dělat, což je komen-

BARBORA LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ, EVA KOŽELUHOVÁ

Tabulka 3. Kategorie hodnotících názorů studentek-učitelek na pojetí IB v ŠVP 
z výzkumného vzorku refl ektivních zpráv

Zpracování 
integrovaného 
bloku

Chronologické Elektivní
Trans-
versální

Závaznost/
volnosti při 
volbě témat 
v daném IB

Povin-
nost 
reali-
zovat 
přede-
psaná 
téma 
v IB

Možnost 
vybrat si 
témata 
z návr-
hů v IB

Možnost 
vybrat 
si téma, 
pří-
padně 
navrh-
nout 
vlastní

Návrhy 
vlast-
ních 
témat

Povin-
nost 
reali-
zovat 
přede-
psaná 
témata 
podle 
jejich 
vymeze-
ní v IB

Možnost 
vybrat 
si téma 
z návr-
hů v IB

Možnost 
vybrat 
si téma, 
pří-
padně 
navrh-
nout 
vlastní

Návrhy 
vlast-
ních 
témat

Návrhy 
vlastních 
témat

Shledávaná 
pozitiva ze 
strany studen-
tek-učitelek

Kom-
plexnost
Snad-
nost 
přípravy

Různo-
rodost

Svoboda
(neuve-
deno)

Kom-
plexnost

Přehled-
nost

Samo-
statnost
Inspi-
race

Svoboda
Orien-
tace na 
dítě

Svoboda
Orientace 
na dítě

Shledávaná 
negativa ze 
strany studen-
tek-učitelek

Omezení tvořivosti
Roztříštěnost

Náročnost pro začí-
nající učitelky

(neuve-
deno)

(neuvedeno)
(neuve-
deno)

Horší 
orientace
Zodpo-
vědnost
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Schéma 1. Zaměření IB v ŠVP. 

továno jako výhoda pro začínající 
pedagogy. Učitelky se chtějí jednotli-
vými tématy inspirovat, ale požadují 
volnost si případně zvolit své vlastní 
téma.

• Konkretizace jako přenesení zodpověd-
nosti z pedagoga na kurikulum.

• Konkretizace jako zjednodušení – nabíd-
ka konkrétních témat by podle něk-
terých refl exí studentů zjednodušila 
proces plánování učitelky. 

Určitá „bezradnost“ začínajících učitelek 
a jejich touha po opoře ve formě témat je 
pochopitelná, nicméně by mohla podnítit 

úvahy, jak více zkvalitnit přípravu budou-
cích učitelek v oblasti pedagogického 
plánování.

Názory respondentů 
na koncipování integrovaných 
bloků v ŠVP jejich MŠ – 
dotazníkové šetření

V druhé části šetření jsme při formu-
laci dotazníkových položek vycházely 
z odpovědí, které nám poskytly učitel-
ky-studentky v refl ektivních zprávách. 
Respodentky dotazníkového šetření 
vyjadřovaly své názory jak v uzavřených 
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otázkách, tak otázkách otevřených. Na 
základě výroků z první části šetření jsme 
dále vytvořily otázky do postojových škál 
(4-bodové Likertovy škály).

Názory a preference respondentek 
byly výrazně orientované ve prospěch 
flexibilnějšího pojetí IB. Pouze 30 % 
z nich preferovalo chronologické pojetí, 

Graf 2. Způsob zpracování IB v ŠVP mateřských škol respondentů dotazníkového 
šetření

Graf 3. Preferované pojetí zpracování IB v ŠVP mateřských škol respondentů dotaz-
níkového šetření
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10%

20%

30%
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což zdůvodňovaly především potřebami 
učitele a souladem IB s průběhem roku. 
Opakovaně také uváděly, že tuto formu 
volí z důvodu tradice MŠ nebo názoru 
dalších učitelek či učitelky, který respon-
dentka přijímá. Preference transversál-
ního či elektivního pojetí byla zdůvod-
ňována respektem k potřebám a zájmům 
dítěte i potřebou autonomie učitelky. 
U elektivního pojetí byl navíc oceňován 
bezpečný rámec v podobě navržených 
témat, který poskytuje učitelkám zdroj 
inspirace a o který se při volbě konkrétní 
vzdělávací nabídky mohou opřít. 

Diskuse 

Odpověď na první výzkumnou otázku 
přinesla zjištění, že se v praxi setkává-
me se třemi základními typy pojetí inte-
grovaných bloků. U chronologického 
a elektivního typu pojetí se ještě objevují 
nuance dané způsobem, do jaké míry je 
obsah IB z hlediska nabízených témat 
pro učitelky závazný a nakolik mohou 
učitelky zařazovat vlastní témata a obsa-
hy vycházející z aktuální situace v MŠ, 
třídě a ze zájmů dětí. Při chronologic-
kém i elektivním pojetí se pohybovala 
míra závaznosti/volnosti od naprosté 
závaznosti témat, přes možnost vybrat 
si z navržených témat, dále možnost 
vybrat si z navržených témat a součas-
ně si přidat téma vlastní, až po volnost 
ve volbě tématu i délky jeho realizace ve 
výchovně vzdělávacím procesu. U trans-
verzálního pojetí tato volnost vyplývá ze 
samotné podstaty způsobu zpracování 

TVP. Toto trojí členění pojetí práce s IB 
jsme využily pro prezentaci dat z dotazní-
kového šetření k první otázce. Výsledky 
obsahové analýzy ŠVP a dotazníkového 
šetření byly z hlediska rozložení jednot-
livých přístupů kongruentní. Ve výsled-
cích dotazníkového šetření se o něco sil-
něji prosazovalo transversální a elektivní 
pojetí, nicméně primát chronologického 
pojetí v práci s IB v ŠVP respondentů se 
ukázal v obou fázích výzkumu.

V návaznosti na tato zjištění by bylo 
vhodné otevřít diskusi o přesnějším 
konkretizování přístupů k plánování 
vzdělávacího obsahu v RVP PV. Výsled-
ky totiž ukazují, že v praxi mateřských 
škol stále přetrvává přístup z doby před 
kurikulární reformou, který je charak-
teristický chronologickým plánová-
ním s týdenními, předem stanovenými 
tématy a snahou učitelek tato témata 
děti systematicky vyučovat. To je však 
v rozporu s požadavkem RVP PV (2021), 
kdy vzdělávací obsah má být založen 
na zájmu a potřebách dětí. Skutečnost, 
že téměř 40 % sledovaných mateřských 
škol ve svých ŠVP má stanovena témata, 
která se musí v daném pořadí realizovat, 
dle našeho názoru neumožnuje naplnit 
požadavek vzdělávání orientovaného 
na potřeby dítěte. Toto zjištění je také 
v souladu se závěry České školní inspek-
ce (2019). 

Druhá výzkumná otázka sledova-
la názory respondentek na koncepci IB 
v ŠVP. Výsledky ukázaly, že učitelkám 
více vyhovuje zpracování IB, které je 
inspiruje navrženými tématy a zároveň 
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jim dává svobodu si téma volit. Ve svých 
odpovědích refl ektovaly význam respek-
tujícího přístupu k dítěti, který se odrážel 
ve volbě vzdělávacího obsahu odpovídají-
cího aktuálním zájmům a potřebám dětí. 
Zároveň však respondentky kritizovaly 
příliš volné zpracování IB v ŠVP pro jeho 
obtížnost, ačkoli uváděly, že toto pojetí 
nejvíce respektuje potřeby a zájmy dítě-
te. Je pochopitelné, že začínající učitelky 
mohou pociťovat určitou míru nejisto-
ty na jedné straně a zodpovědnosti za 
vzdělávací výsledky dětí na straně dru-
hé. Nabízí se tedy otázka, zda by nebylo 
vhodné hledat při jejich profesním roz-
voji možnosti prohloubení jejich kom-
petencí souvisejících s pedagogickým 
plánováním tak, aby do praxe vstupova-
ly s dostatečným profesním sebevědo-
mím. Alarmující je skutečnost, že téměř 
třetina respondentů kladně hodnotila 
striktní zpracování vzdělávacích obsahů 
v ŠVP, a to pro jejich přehlednost, sys-
tematičnost a zjednodušení plánování 
pedagogického procesu. I zde vnímáme 
prostor pro zkvalitnění profesní přípravy 
budoucích učitelů.  

Závěr

Výzkum ukázal, že pedagogové upřed-
nostňují fl exibilní přístupy k plánování 
vzdělávacího obsahu na obou úrovních, 
což ukazuje na kladný vývoj a orientaci 
pedagogů na potřeby, zájmy a aktuální 
prožívání dětí. Toto hodnotíme jako vel-
mi pozitivní zjištění, které ukazuje na 
to, že se praxe předškolního vzdělávání 

obrací k postupům, které jsou v harmo-
nii s osobnostním modelem. Výsledky 
však také ukázaly, že v praxi mateřských 
škol přetrvává tradiční chronologické 
pojetí plánování vzdělávacího obsahu 
ze strany pedagoga, který „naplňuje 
stanovený program“. Vysokou pozor-
nost odborné veřejnosti by mělo vzbudit 
zjištění, že téměr polovina sledovaných 
škol neumožňuje učitelkám volit vzdě-
lávací témata odpovídající aktuálnímu 
zájmu a potřebám dětí, když jim stano-
vuje povinnost realizace témat  v pořa-
dí a délce dané v ŠVP. Toto je v rozporu 
s metodickými pokyny MŠMT o tvorbě 
ŠVP a TVP. Dle názoru autorek toto poje-
tí může eliminovat možnost pedagogů 
reagovat na zájmy dětí a využít jejich 
vnitřní motivaci pro vzdělávací činnosti, 
které přímo navazují na aktuální situaci 
a vývojové potřeby dětí. Z šetření vyplývá 
doporučení, aby v rámci revize státního 
kurikula byl vyjasněn přístup k pláno-
vání vzdělávacího obsahu, který bude 
odpovídat deklarovaným vzdělávacím 
cílům a bude zdůrazňovat invidiuální 
přístup a respekt k dítěti. V návaznos-
ti na to si uvědomujeme nutnost zkva-
litnit profesní přípravu učitelů mateř-
ských škol tak, aby do praxe vstupovali 
s dostatečným profesním sebevědomím 
a vybaveni potřebnými kompetencemi. 
Zmíněné kroky by měly napomoci tomu, 
aby v praxi mateřských škol bylo usku-
tečňováno pojetí plánování vzdělávacího 
obsahu, které naplňuje principy osob-
nostně orientovaného modelu předškol-
ního vzdělávání. 
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