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Sociální kontext vlastní výzkumné studie 

Asi po 7 letech spolupráce našeho pracoviště s Univerzitou le Mirail v Toulouse, která se  ubírala 

obvyklými cestami: participace na odborných setkáních, výměny studentů, zapojování do 

odborných publikací, výměnné dlouhodobější pobyty profesorů, jsme byli už natolik vzájemně 

obeznámeni s lokálními specifiky, že jsme si uvědomili výrazný a zajímavý výzkumný podnět. 

Obě země, jakkoliv si jsou aktuálně blízké, prošly dosti odlišným historickým vývojem posledních 

150 let, co se týče rodinné struktury, dynamiky, rodinných funkcí, postavení rodiny ve společnosti. 

Nejvýrazněji se tato odlišnost asi projevuje v postavení ženy v rodině, ve společnosti, v míře její 

zaměstnanosti, v celkové percepci její role. 

 

V ČR je poměrně tradiční vysoká zaměstnanost žen již od poloviny 19. století, která tehdy 

souvisela s velmi rozvinutým lehkým průmyslem a následnou potřebou pracovní síly. V té době 

proběhl na svou dobu progresivní proces, jímž bylo osamostatnění ženy od rodiny, její 

osamostatnění především v ekonomickém slova smyslu. Tehdy byly pro její možnost osamostatnit 

se vytvořeny podmínky.  

Bylo zřízeno mnoho typů předškolních institucí, kam tyto pracující ženy mohly spolehlivě předávat 

své děti a vzhledem k tradici Komenského v naší zemi a vzhledem jakési systémové důkladnosti 

tehdejšího Rakouska-Uherska to byl systém propracovaný, zaměřený mimo jiné i na blaho dětí, 

jejich zdravý vývoj, na vzdělání pečujícího personálu, hygienické podmínky v instituci, což lze 

považovat nesporně za pokrokové, s přihlédnutím k tomu, že až přibližně o 100 let později řeší 

tytéž otázky mnoho zemí v Evropě.  

Skutečná historie předškolní instituce byla zahájena zákonem z roku 1869, který zřizoval MŠ 

při školách a výnosem ministerstva z 1872, který rozlišil mateřské školy (jejichž úkolem bylo 

rozvíjet děti po stránce tělesné, smyslové a duševní a připravovat je na školu), opatrovny 

(stejně jako MŠ přijímaly děti 3–6leté, ale neměly za úkol rozvíjet je a připravovat pro školu) 

a jesličky (ústavy ošetřovací, podléhající zdravotnickým pravidlům a pečující o děti do tří let 

věku) (Národní zpráva, 2000).  

Tento ekonomický vliv byl po druhé světové válce ještě umocněn vlivem politickým, a svou roli 

sehrála komunistická propaganda působící ve prospěch kolektivu a institucí, proti kterému se rodiny 

musely umět „bránit“. Komunistická propaganda až příliš podporovala výchovné působení instituce 

od raného věku dětí, které byly v mnoha případech umísťovány do jeslí ještě v době kojeneckého 

věku.  
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V ČR je tedy toto téma dlouhodobě aktuální, protože zaměstnanost žen v ČR a s tím související 

kolektivní péče o raný vývoj jejich dětí je jev, se kterým se naše společnost musela dlouhodobě 

vyrovnávat
1
. 

 

Lze říci, že historická zkušenost českých žen, dlouhodobá publikační a další osvětová činnost 

odborníků a možnost čerpat placenou mateřskou dovolenou až do 3 let věku dítěte s jistotou návratu 

na stejnou pracovní pozici vedla k tomu, že aktuálně instituce pečující o dítě do tří let věku – jesle 

téměř neexistují. 

Lze odvolat na Národní zprávu 2000, kde se píše:“ Prodloužení mateřské dovolené až do 4 let věku 

dítěte se projevilo pozitivně tím, že zredukovalo jesle pro děti do 3 let spravované resortem 

zdravotnictví, v současné době fungují v minimálním počtu na bázi soukromé, minimálně obecní. 

Základními veřejnými předškolními zařízeními jsou MŠ a speciální MŠ.“
2
  

 

Tradiční uspořádání francouzské rodiny bylo naopak až cca do 60. let XX. století takové, že 

rodina byla dosti četná, staral se o ni ekonomicky muž a žena pečovala o děti a požívala při této své 

aktivitě vysoké sociální prestiže. V poválečném období se tamní rodinná politika opírala zejména o 

práce psychoanalytické (S. Freud, R.A. Spitz, J. Bowlby), z nichž pramenila prvořadá role 

připisovaná matce, dobrému základu v péči o dvojici matka-dítě, spojovanému s kladnou 

představou „dobré matky - vychovatelky“, kde je dítě na prvním místě, a významu emocionálního 

vývoje. Z toho jasně vyplývá, že tehdejší postoje nebyly ve shodě s novějšími myšlenkami o 

umísťování dětí do kolektivních zařízení.  

Výrazné politické změny května roku 1968 nastolily mimo jiné požadavek práva žen na 

profesionální život, zaměstnání a především na soulad mezi prací a rodinou. Množství myšlenek 

vzešlých z tohoto hnutí s sebou přineslo přehodnocení poválečných daností: priorita matky a 

mateřských instinktů byla vášnivě zavrhována jakožto projev sexistické ideologie, legislativní 

úpravy rodinných otázek byly vyvažovány ve prospěch žen a matek (viz zákon o rodičovství, 1970-

72), což ovlivnilo příznivý postoj vůči kolektivu, pokud se jednalo o způsoby péče a o opatrování 

dětí. Bezprostřední příčinou nárůstu počtu jeslí byla tedy profesionalizace žen v sedmdesátých 

letech.  

Vývojoví psychologové ( Lézine) a lékaři ( Aubry, David , Appell, Soulé) bojovali za modernizaci 

podmínek péče o děti v raném věku, a práce, které vedli ukazovaly, že důraz musí být kladen na 

kvalitu způsobu opatrování tak, aby byly podněcovány rozvoj a socializace malého dítěte, nad 

rámec pouhé péče (upřesněme, že termín accueil/ přijetí nahradil pojem garde/ opatrování, což 

bylo plně v  souladu se „Systémem různých způsobů jeselské péče při komisi EU“ - Réseau des 

modes de garde de la commission de la communauté européenne (Bosse-Platière et al., 1995, 9).  

Roky hospodářské krize a profesionálních zvratů spolu se zvýšením nezaměstnanosti v 

osmdesátých letech a nejnověji profesionální aktivity na částečný úvazek (ve Francii jsou ženy mezi 

40 a 50 lety aktivní v 79 % případů a ve věkové kategorii 25 až 39 pracuje 77 % žen) spolu se 

snížením porodnosti znovu nastolily úvahy o způsobu institucionální péče o dítě v raném věku. I 

když se v této oblasti projevil značný pokrok (Francie oproti Švédsku, Belgii a Itálii disponuje 

největším počtem druhů veřejných opatroven (garde public), včetně mateřských škol), různé 

ekonomické, sociální, systémové a snad i postojové nerovnosti v devadesátých letech stále  

                                                 
1
 Detailně jsem popsala příčinné souvislosti zájmu o raný vývoj dítěte v kolektivu a výzkumy s tímto zaměřením 

realizované v naší republice v průběhu XX. století v kapitole „Position de l'enfant en République Tchèque et dans les 

crèches“ knihy “ L´enfant, acteur et/ou sujet au sein de la famille“, která vyšla v nakladatelství ERES pod edicí prof. 

Genevieve Bergonnier Dupuy v roce 2005. 
2 Národní zpráva o stavu předškolní přípravy, vzdělání a péče o děti předškolního věku v ČR. MŠMT ČR, OECD 2000.  
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přetrvávají. Není zbytečné připomenout, že ve Francii systém způsobů opatrování malých dětí 

zvýhodňuje rodiny dobře finančně situované. V případě opatrování dětí doma (Allocation de Garde 

d'Enfant à Domicile neboli A.G.E.D., vytvořený v roce 1986), jsou daňové odpočty takové, že jej 

využívají rodiny především středních a vyšších úředníků, i když opatření přijatá v roce 1997  

zavedla slevy. V roce 1990 se objevuje A.F.E.A.M.A. (Aide aux Familles pour l'Emploi d'une 

Assistante Maternelle Agréée - Pomoc rodinám při zaměstnávání kvalifikované mateřské 

asistentky, vytvořená v roce 1992), která směřuje spíše k rodinám se středními příjmy v takové 

míře, že je pro ně tento způsob opatrování dětí výhodnější než kolektivní zařízení.  

Přestože je dětí do tří let věku méně než v poválečných letech, nároky na počet míst v předškolních 

zařízeních typu jesle narůstají. Stále je tedy aktuální diskuse, ve které proti sobě stojí zastánci 

individuální péče o děti do 3 let a obhájci zařízení kolektivních. Jak uvádí L. Mozère, je tato debata 

stále ještě „neprůhledná kvůli zaujímání ideologických postojů: na jedné straně zastánci výchovy 

malých dětí matkou, na straně druhé zapřisáhlí odpůrci této koncepce. Tyto opce (možnosti volit 

mezi dvěma variantami) ovlivňují jak politiky, kteří jsou u moci, tak pokusy o reformu „tady je zdroj 

diverzifikace způsobů opatrování a určité individualizace výběru (Mozère,1992, 14).  

A. Math a E. Renaudat nabízejí podrobnější zamyšlení nad uplynulými dvaceti lety. V letech 1980-

84 byl důraz kladen na rozvoj a diverzifikaci způsobů opatrování v kolektivních strukturách (jesle 

kolektivní, rodinné a rodičovské). 
 

Kolektivní jesle jsou určeny dětem ve věku od tří měsíců do tří let, jejichž oba rodiče pracují. Péče o 

dítě je zajištěna od 7 hodin do 19 hodin. Průměrná délka pobytu dítěte je 9 hodin denně. Děti jsou 

umísťovány do různých věkových skupin. Tento typ jeslí vyhledávají především rodiče, kteří se obávají 

přílišné fixace svého dítěte na cizí autoritu. Dítě se po celý den nachází v přítomnosti několika 

dospělých osob současně. Do jeslí je přijímáno celkově asi 40 dětí a to mnozí rodiče považují za 

nevýhodu. Negativně hodnotí také přísný časový režim v dodržování určitých činností. 

 

Rodinné jesle jsou jesle, ve kterých pečují „mateřské asistentky“. Pečují o děti od tří měsíců do tří let 

v době od 7 do 19 hodin. Průměrná doba pobytu dítěte je 11 hodin denně. Režim jeslí se plně 

přizpůsobuje potřebám rodičů. Asistentka se stará většinou ve svém domácím prostředí o jedno nebo 

více dětí (vzácně o více než tři děti najednou). Mnozí rodiče volí tento typ jeslí, protože se blíží 

fungování jejich vlastní rodiny, ale mnozí to naopak považují za negativní, protože hrozí riziko, že 

jejich dítě se citově bude vázat na někoho jiného, než na vlastní rodiče. Často je třeba řešit otázku 

kompetencí obou žen (matky a vychovatelky). 

 

Jesle rodičovské jsou takový typ jeslí, kam chodí dítě na kratší časové úseky. Průměrná doba pobytu 

dítěte tam je asi pět hodin. Rodiče se alespoň jednou za měsíc musí podílet na chodu jeslí, neboli rodiče 

vytvoří jakousi asociaci a společně se starají o své děti. To vede rodiče k většímu zájmu o profesionální 

výchovné praktiky a ke srovnávání vlastního dítěte s ostatními. Nadšení, se kterým byly tyto jesle v 80. 

letech zakládány, nyní polevuje. Tento typ jeslí vyžaduje od rodičů značný vklad, na který nejsou vždy 

dostatečně připraveni. 

 

Dalším typem péče o děti jeselského věku jsou ve Francii známé „halte-gerderie“, místa pro 

krátkodobé hlídání (maximálně 15 hodin týdně). Navíc existuje řada zařízení (bezplatných), kam mohou 

rodiče a děti příležitostně společně docházet a získávat tak zkušenosti v kontaktu s vrstevníky. Některá 

z těchto zařízení mají speciální náplň – malování, pohybovou výchovu a podobně (Šulová, 2004, str. 

170). 

 

V průběhu let 1985-89 vznikají zejména struktury smíšené, kde se kombinují kolektivní jesle, 

ludotéky (místa, kde si děti mohou vypůjčit hry a hračky) a příležitostné krátkodobé hlídání dětí, 

např. během těchto let se zavádí l'A.G.E.D. (od zaměstnanců není požadována žádná kvalifikace). 

Rodičovská poptávka směřuje k větší flexibilitě způsobů opatrování dětí tak, aby odpovídaly větší 

flexibilitě trhu práce. Tento obrat však pro uvedené autory znamená snížení kvality služeb a  
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prohloubení nerovností v přístupu ke způsobům opatrování. V této perspektivě aktuální systém stále 

zvýhodňuje rodiny s dobrým finančním zázemím. Různorodost výběru zvýšila sociální nerovnosti v 

přístupu ke způsobu péče a přinesla s sebou snížení kvalifikace pečujících osob, či její 

nepožadování a deregulaci v mimorodinné péči v období raného dětství. Kvalita vyhledávaná v 

předchozím desetiletí postoupila své místo dostupnosti pro zaměstnance (Math, Renaudat ,1997).
3
 

 

Několik čísel uvedených v díle F. Davidsona a P. Maguina ukazuje, že ve Francii v roce 1997 

navštěvuje kolektivní jesle 135 000 dětí ze dvou miliónů dětí mladších tří let a 61 000 je opatrováno 

v jeslích rodinných (Davidsona, Maguina,1998). Statistiky poskytnuté Caisse Nationale des 

Allocations Familiales (1999) upřesňují, že z 2,2 miliónů dětí mladších tří let zůstává polovina v 

bydlišti rodičů. Z 1,1 miliónu dětí vyžadujících nějaký způsob jeselské péče v době, kdy rodiče 

pracují, je 28 % přijímáno schválenou ošetřovatelkou (tedy 308 000), 17 % navštěvuje jesle (tedy 

187 000), 4 % jsou opatrována vychovatelkou u nich doma (tedy 44 000) a 51 % nachází jiné řešení 

(sousedé, prarodiče). Závěrem dodejme, že podle nedávno provedené ankety o způsobu péče o malé 

děti přibližně 30 % Francouzů oceňuje kolektivní jesle, třetina hlídání prarodiči a poslední třetina se 

raději obrátí na schválenou opatrovnici.  

 

Rozdílnost v řešení péče o dítě v prvních letech života vedla ke společnému výzkumnému projektu
4
 

s kolegy z Univerzity v Toulouse, kde se dlouhodobě zaměřují na problematiku vývoje malého 

dítěte na otázky tzv. dvojí socializace (double socialization) nebo rané socializace. „Socializací 

jeselského dítěte je usnadňováno hlavně nabývání sociálních dovedností, jako jsou respektování 

pravidel, začlenění do skupiny vrstevníků, smysl pro spolupráci, porozumění normám a 

společenským hodnotám a jejich integrace“ (Zaouche-Gaudron, Baumatin, 2000). 

Francouzští kolegové vycházejí především z teorie H. Wallona a P. Malrieu, kteří však 

mimorodinnou socializaci zařazovali až do období nástupu dítěte do mateřské školky, a z teorie J. 

Bowlbyho.  

H. Wallon se postavil proti rozšířenému názoru, že dítě si nejprve musí uvědomit vlastní Já a teprve 

potom pochopí ostatní. Zdůraznil, že je tomu opačně. Osobnost se utváří od počátku ve vztahu 

s ostatními a jedince poznáme přes analýzu jeho vztahů. Proto považoval za významnou aktivitu to, 

 jak dítě vstupuje do vztahů, chápe je, umí se dorozumět (Wallon, 1954). 

Dítě se bude pokoušet zachytit a interpretovat neurčité signály vysílané jeho okolím, které je „nutí 

pozorně číst všechny komplexy gest, mimických projevů, jež mu nabízí druhý“ (Malrieu, Malrieu, 

1973, s. 59). Otázkou zůstává, zda nepostačuje personální prostředí rodiny. Bowlbyho teorie je 

chápána především s akcentem na dvojí roli citové vazby – ochrannou a socializační. Pobyt 

v kolektivu je vnímán jako umocnění socializační role a její rozšíření na další vazby.  

Chantal Zaouche – Gaudron v roce 1998 psala v článku Raná socializace dítěte v jeslích 

(Socialization précoce de l´enfant dans les lieux d´accueil): „Otázka vhodnosti rané socializace 

nemůže být redukována na pamflet typu „je žádoucí ponořit dítě do kolektivní lázně v jeho 

nejútlejším věku, aby mohlo co nejrychleji interiorizovat normy, hodnoty a pravidla společnosti“. 

To by znamenalo, že je dítěti upírána jeho subjektivita, která mu umožňuje sociální orientaci. Naše 

pozice zdůrazňuje dítě jako aktéra socializace, formujícího své vlastní chování ve vztazích  

                                                 
3
 Podle nedávno publikované zprávy 57% rodičů, kteří chtěli pro své dítě místo v jeslích, je nemohlo získat, což 

ukazuje, že francouzská rodinná politika není v souladu s rodičovskou poptávkou. Soukromé hlídání je kvantitativně 

významnější než kapacity opatrování veřejného, tj. 60,7% míst dětí mladších tří let, přestože přijímání dětí do 

kolektivních struktur (včetně struktur smíšených) stále narůstá: ze 47 000 v roce 1976 na 135 000 v roce 1996. Umístit 

své dítě do jeslí si přejí především rodiče s dobrým finančním zázemím, ale výběr způsobu hlídání nenáleží pouze 

rodičům. Ve skutečnosti jsou nuceni si vybrat podle volných míst. Nesmíme samozřejmě zapomenout, že platy a 

stabilita zaměstnání obou rodičů zůstávají hlavními kritérii tohoto vnuceného výběru.  
 
4
 Výzkum byl realizován za podpory GAČR (řešitelkou je autorka textu. 
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s ostatními.“ (Zaouche – Gaudron, 1998). Tento názor respektuji, jen bych skepticky poznamenala, 

že subjektivita dítěte je značně formována takovými vnějšími vlivy, jaké mu jeho rodina poskytne.  

Předškolní instituce jako taková a jejich aktuální kvalita však nejsou cílem naší studie. Otázka, 

kterou si klademe, však s tímto tématem úzce souvisí. 

 

Nakolik ovlivňuje nepřítomnost matky v rodině a umísťování dítěte do tří let věku 

do institucionální péče jeho raný psychický vývoj? 

 

Z hlediska novodobých poznatků o psychické deprivaci, případně subdeprivaci, z hlediska poznatků 

neonatologů o pre, peri a raně postnatálním vývoji, z hlediska poznatků o attachmentu mezi matkou 

a dítětem a jejím významu je skutečně vhodné se zamýšlet, jak výrazně ovlivňuje příliš časné (či 

předčasné) odtržení dítěte od matky. V zemích západní Evropy se tak v současnosti běžně děje a 

není výjimkou, že matky předávají dítě do péče institucí ještě v době kojení, bez individuálně 

osvojených základních hygienických návyků….  

V současné rozvinuté a relativně bohaté společnosti toto považuji za závažný problém, který je 

společností dosud přehlížen a mlčky tolerován, ačkoliv zásadně mění kvalitu prožívaného života 

pro zúčastněné (především pro matku a dítě). 

 

1. etapa výzkumu  

Naším cílem bylo a je odpovědět na otázku, zda pobyt dítěte v instituci před dosažením 3 let je 

pozitivním, neutrálním či negativním vlivem pro jeho další vývoj. 

 

Tříletý společný projekt vycházel z realizovaného výzkumu na francouzské straně.
5
 V první fázi 

projektu jsme pracovali s dotazníkem, který vznikl modifikací původního dotazníku Attachement 

Q-Set (Waters,Deane, 1985) a jeho následnou francouzsko-švýcarskou modifikací (Pierrehumbert, 

1995, Zaouche-Gaudron et al., 2000), jež je alternativním nástrojem Strange situation (M.S. 

Ainsworth), zaměřeným na představu výchovného působení v procesu socializace dítěte na straně 

matky a vychovatelky, který po určitých modifikacích sledoval 6 základních škál: 

 

 Škála A - Výchovné praktiky  

 Škála  B - Výchovná funkce matky  

 Škála  C - Výchovou zdůrazňované hodnoty pro dítě  

 Škála  H - Charakteristiky (zralost a chování) dítěte v jeslích  

 Škála  I - Představa role a funkce vychovatelky v jeslích  

 Škála  J - Vztah a komunikace mezi matkou a vychovatelkou  

Zkoumaný vzorek se skládal z 59 matek a vychovatelek ve Francii a z 50 matek a vychovatelek v 

ČR. Na české straně navíc proběhl předvýzkum kvůli nutným jazykovým úpravám a zjištění 

položek, které je nutno vyřadit vzhledem k odlišnému jazykovému kontextu. V ČR se do výzkumu  

 

 

 

                                                 
5 Byl publikován v ucelené podobě v roce 2000, pod názvem «Interakce matky-děti-vychovatelky v jeslích» («Les 

interaction meres-enfants – accueillantes») a mapoval situaci v různých typech jeselských zařízení v Francii. 

Odpovědnou řešitelkou tohoto projektu byla prof. CH. Zaouche –Gaudron a její výzkumná skupina.  
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v této fázi oproti Francii nezapojili otcové. Děti byly z úplných rodin ve věku 25 ± 1 měsíců ve 

Francii a 24 ± 2 měsíců v ČR. V obou zemích se jednalo o děti umístěné do kolektivních jeslí.
6
 

2. etapa výzkumu 

V další fázi výzkumu jsme zaměřili pozornost na chování dvouletého dítěte. Jednalo se o detailní 

analýzu chování dítěte s matkou a vychovatelkou v jeslích. Inspirovat jsme se nechali tzv. Strange 

situation, metodou M. S. Ainswirthové.
7
 Každý videozáznam byl pořízen za stejných podmínek: 

natáčení probíhalo vždy v uzavřené místnosti, kam po dobu natáčení neměl nikdo kromě aktérů, 

přístup. Čtyřicet čtyři českých dětí bylo natáčeno ve třech následujících scénách při hře se sedmi 

hračkami (omyvatelnou knížkou, obrázkovou knížkou, bubínkem, tamburínou, kostkami, kuličkami 

na drátku, telefonem). Pro natáčení byly k dispozici dvě kamery, jedna na stativu, která po celou 

dobu zabírala celkovou situaci a pohyblivá digitální kamera, která se zaměřila na dítě. Celkově bylo 

každé dítě pozorováno 20 minut a tento čas byl následně podroben mikroanalýze. 

V první scéně si dítě hrálo s matkou a vychovatelkou 8 minut, v druhé scéně dítě zůstalo v místnosti 

6 minut samo s matkou a pokračovalo ve hře, ve třetí scéně dítě zůstalo samo v místnosti s 

vychovatelkou opět 6 minut. Pozorování a natáčení probíhalo v jeslích.  

  

 Pro vyhodnocování jednotlivých projevů chování jsme použili tři základní kategorie: kategorie 

dítě, kategorie matka a kategorie sestra. Ke každé z těchto hlavních kategorií náleží sedm stejných 

subkategorií: 

 

 Motorické projevy 

 Fyzický kontakt 

 Verbální projevy 

 Emoce 

 Pozornost 

 Postoje 

 Oční kontakt 

 

Každá z těchto subkategorií je ještě dále členěna cca na 12 konkrétních projevů, takže jsme 

analyzovali 20minutový záznam celkem 3 x 87 subkategorií. 

Ještě jsme rozlišovali na obecnější úrovni na vztahy s osobou, vztahy s předmětem a absenci zájmu 

o aktivitu nebo přerušení aktivity na straně dítěte. 

  

 

Základní cíle analýzy: 

Sledovat specifické projevy dítěte s matkou a vychovatelkou. 

Sledovat rozdíly mezi chlapci a dívkami v jejich chování s matkou a vychovatelkou. 

Sledovat případná kulturní specifika mezi českými a francouzskými dětmi. 

 

Uskutečnění třetího cíle nám bylo umožněno díky nabídce partnerské Univerzity v Toulouse, kde 

pod vedením prof. Chantal Zaouche – Gaudron uskutečnila skupina výzkumníků podobná 

pozorování s cílem srovnávat 3 existující typy jeslí ve Francii. 

                                                 
6
 Výsledky této části výzkumu byly prezentovány na kongresu AIFREF-EUSARF, Leuven 2003 (Šulová, Zaouche-

Gaudron) a publikovány detailněji v článku Šulová, L., Zaouche-Gaudron, CH, Espiau, G. Day –care nurses perceptions 

of their educational practice in France and in the Czech Republic. International Journal of Child and Family Welfare, 

2006, (8),2-3. ISSN-1378-286X. 
7
  Metoda je detailně popsána v Šulová, L. Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2004. 
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Jejich finální analýza však dosud nebyla realizována na počítačovém systému Interact jako na 

našem pracovišti, protože ho Univerzita le Mirail neměla k dispozici, ale proběhla tehdy obvyklým 

způsobem – zaznamenané pozorování bylo vyhodnoceno 10 nezávislými odbornými pozorovateli. 

Naše pracoviště nyní převádí tyto francouzské analogové videozáznamy na digitální formu, a 

jakmile získá potřebné prostředky na jejich analýzu, budou vytvořeny podmínky pro zcela přesné 

srovnání českých i francouzských observací. 

 

Vybrané výsledky 2. a 3. roku výzkumu  

Následuje několik vybraných výsledků mikroanalýzy dvacetiminutových záznamů 30 (ze 44 

pozorovaných) českých dětí, které jsou aktuálně k dispozici po základním zpracování počítačovým 

systémem Interact
8
. 

 

EMOCE  

U obou pohlaví se jeví jako dominantní emoce úsměv. Chlapci dávají více najevo pozitivní emoce 

než dívky. Velmi výrazně je též zastoupen pláč a to zejména u dívek. U chlapců je pak výrazně 

zastoupen protest. Pláč a protest výrazně převažuje ve 3. scéně, tedy tehdy, když matka dítě opustí a 

to bez rozdílu pohlaví. Překvapivé bylo, že v této kategorii projevovaly matky i vychovatelky 

relativně málo aktivity, ale může to způsobovat výzkumná situace, která omezí tyto projevy 

dospělých. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
  Je třeba uvést, že tento systém už v současné fázi zpracovávání dat nepoužíváme, neboť se ukázal pro cíle 

našeho výzkumu jako nedostačující. Byl původně vytvořen pro sledování rané interakce matka-dítě H. Papouškem a M. 

Papouškovou, kde bylo sledováno méně kategorií a kde bylo dítě fixováno v sedačce, zatímco naše požadavky 

v současné době jsou: velký počet sledovaných kategorií u dětí v pohybu různého (1,2,3 roky) věku. Autorem námi 

vyvinutého programu V.I.P. je ing. T. Hrdlička. 
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MOTORIKA 

Nejčetnější kategorií je aktivita „zvedá se“, vzhledem k tomu, že si dítě stále opatřuje nové hračky a 

zvedá se od jedné k druhé. Tato aktivita se však výrazně sníží v situaci, kdy je dítě stresováno 

odchodem matky ve 3. scéně. Zajímavá je motorická aktivita z hlediska matky a vychovatelky – jak 

dítě stimulují, jakou pozici vůči němu zaujmou, ale nemáme ji dosud plně k dispozici.  

Ze strany dítěte se zatím jeví jako zajímavé to, že jednoznačně převažuje jeho aktivita vůči matce, 

má-li k dispozici obě pečující osoby. Pakliže má pouze jednu z nich, tak se jeho projevy vůči nim 

vyrovnávají. Tedy v případě, že není matka dostupná, dítě si opatří stejně kvalitní přísun podnětů 

jinde. Jinak řečeno, česká vychovatelka matku dokáže kvalitně zastoupit. Matka je vůči dítěti o 

něco aktivnější než vychovatelka. 

 Z hlediska motorických projevů mírně převažuje aktivita chlapců. Vychovatelky jsou aktivnější ve 

vztahu k dívkám a jejich motorická aktivita se projevuje především snahou nabízet jim hračky nebo 

je jinak zaujmout. Tento výsledek může souviset s tím, že dívky po odchodu matky ve 3. scéně 

velmi pláčou a tedy je vychovatelky intenzivněji utěšují, než protestující chlapce. Pro tuto spekulaci 

však nemáme dosud dosti dokladů.  

 

.  
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MANIPULACE 

 

Z  hlediska pohlaví si hrají chlapci s matkou výrazně více než děvčata. Také je výrazný 

rozdíl v rozsahu manipulace chlapců s matkou a vychovatelkou. Výrazně převažuje jejich 

manipulace s matkou. Jako by byly matce věrnější, nebo měly větší obavy z další dospělé 

osoby? Dívky si hrají s matkou téměř tolik jako s vychovatelkou. Jako by projevovaly více 

sociálních schopností v získání zájmu ze strany dalšího člověka kromě matky nebo jako by 

lépe vycítily, že v prostředí jeslí je to vychovatelka, kdo je autoritou? Nejčastěji používanou 

a tedy nejoblíbenější hračkou dětí bez rozdílu pohlaví a to během celé sledované situace jsou 

kostky a bubínek. Pro všechny sledované osoby je tato kategorie nejčetnější ze všech 

sledovaných. 

 

Za důležitý výsledek lze též považovat to, že ustane manipulace ve třetí scéně, kde je dítě 

zneklidněno odchodem matky. V případě odchodu vychovatelky (ve 2. scéně) toto 

nepozorujeme. Neplatí to pouze v případě manipulace s knížkou a to pravděpodobně z toho 

důvodu, že se vychovatelka snaží upoutat dítě právě na knížku po odchodu matky a často 

začne dítěti „číst“. 
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 POHLEDY  

Pohledy patří k druhé nejčastěji se vyskytující kategorii a to u všech osob a bez rozdílu 

pohlaví. Dívky vysílají více pohledů na obě dospělé osoby oproti chlapcům. Obě děti se více 

dívají na vychovatelku, než na matku (snad souvislost s tím, že chápou vychovatelku jako 

tamní autoritu). Tato kategorie vykazuje největší rozdíly mezi dítětem a matkou resp. 

vychovatelkou v jednotlivých situacích. V první a druhé scéně převažují pohledy dětí 

směrem k hračkám. Oční kontakt s dítětem vychází především ze strany matky, resp. 

vychovatelky. 
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Psychologické dny: Já & my a oni 
Rodiče a děti 

12 

 

 

 VOKALIZACE 

Během 1. scény dítě komunikuje především s hračkami a převažuje řečový projev nad zvukovým. 

V situaci, kdy je dítě jen s matkou či jen s vychovatelkou přesouvá své projevy z hraček na tuto 

osobu. Chlapci mluví s vychovatelkou víc než dívky, přičemž s matkou mluví obě děti stejně. 

Kvalita verbálních projevů, zatím neukazuje, že by závisela na pohlaví. Kvalita verbálních projevů 

dítěte jednoznačně závisí na podněcování ze strany matky či vychovatelky. Kategorie 

„vokalizace“ dělí sledovaný vzorek matek do dvou skupin: jednak maminky, které spíše nemluví 

(více matky dívek) a ty, které se snaží verbálně dítě zaujmout (více matky chlapců). 
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POSTOJE  

Všechny maminky jsou ke svým dětem obráceny čelem, většinou sedí proti nim na zemi, popř. leží 

vedle nich a sledují je při jejich aktivitách. Chlapci i dívky zaujímají postoj hlavně vůči matce. 

Nejčastějším postojem, který vůči ní zaujímají, je, že sedí proti ní, u ní, nebo zády k ní. Pozice být 

zády je jednoznačně zaujímána vůči matce. 
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FYZICKÝ KONTAKT 

V první scéně, ve které má dítě k dispozici obě dospělé ženy, si jednoznačně pro fyzický 

kontakt volí matku. V jednotlivých subkategoriích převládá „dotýká se“ a „je dotýkáno“ a to 

opět s matkou. Ve fyzickém kontaktu dítěte bez ohledu na pohlaví jednoznačně převládá 

kontakt s matkou. Chlapci i dívky se více kontaktují s matkou než s vychovatelkou, přičemž 

dívky mají více kontaktu s matkou než chlapci. Chlapci jsou ve fyzickém kontaktu 

s vychovatelkou aktivnější než dívky. Což je v rozporu s předchozí schopností děvčat opatřit si 

více podnětů od vychovatelky než chlapci. Zřejmě je rovina fyzického kontaktu jinou rovinou 

komunikace? 

V kategorii „fyzický kontakt“ projevují vychovatelky zdrženlivost, většinou citlivě reagují na 

potřeby dítěte – buď nemají žádný, nebo pouze minimální kontakt.  
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Před zpracováním všech výsledků nechceme příliš zobecňovat, přesto již závěrem můžeme 

konstatovat, že v chování matek a vychovatelek se projevují určité obecnější trendy. Největší rozdíl 

jsme zaznamenali v míře fyzického kontaktu, který matky projevují, jak jsme očekávali, v podstatně 

vyšší míře. Z hlediska vokalizace a motoriky se nám jeví aktivnější vychovatelky. Kategorie 

manipulace s hračkou, pohled a postoj jsou u obou skupin zastoupeny matkou i vychovatelkou 

v podobné míře. Jako zajímavé se ukazuje zjištění, že matky i vychovatelky dávají překvapivě málo 

najevo své emoce. Právě v této otázce budou zajímavé přesné výsledky získané analýzou chování 

matek francouzských a tamních vychovatelek. 

Jeví se též, že obě děti mají více reakcí ve vztahu k matce, přičemž většinou dívky ve větší míře než 

chlapci. To se projevilo především v kategoriích motorika, vokalizace a fyzický kontakt. Odlišně se 

situace jevila v kategorii pohledy. Chlapci jsou aktivnější vůči vychovatelce než dívky, především 

v kategorii fyzický kontakt. 
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Získaná výzkumná data jsou aktuálně statisticky zpracovávána a dále analyzována 

z hlediska: sledování řečové stránky, úrovně motorického vývoje, sledování emocionálního vývoje, 

stupně motorické aktivity, vztahování se matek k dítěti versus vychovatelek k dítěti. 

 

Prezentované výsledky je třeba chápat jako ukázku rozpracovaného výzkumného materiálu, neboť 

analýza 1 dítěte vyžaduje cca 45 hodin práce u počítače a aktuálně jsme ve fázi statistického 

zpracovávání získaných výsledků. Aktuálně natáčíme chování dítěte s matkou, otcem a případně 

starším sourozencem v prostředí domova a zaměřujeme se na specifika mateřského a otcovského 

chování k dítěti do tří let věku. 
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