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Poděkování

Děkujeme té spoustě dětí, s nimiž jsme se v minulých 30 letech tak otevřeně setkávali, které nám umožnily 
získat hluboké porozumění pro učení Marie a Maria Montessori. V otevřeném a upřímném dialogu s dětmi 
jsme se mohli naučit, že jim lze bezpodmínečně věřit, lze je doprovázet s respektem a za jejich pomoci lze 
rozvíjet pocit vlastní hodnoty. 

Zejména bychom chtěli poděkovat dětem a jejich průvodcům z Montessori mateřských škol v Eberhartingu 
a Bad Tölzu, kteří nám umožnili pořídit fotografie pro tuto knihu.

Claus-Dieter Kaul & Christiane M. Wagnerová
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V roce 2012, téměř přesně přede dvěma lety, jsem se poprvé potkal s Clausem-Dieterem Kaulem a  jeho 
přístup k učení mě naprosto uchvátil. Jeho zájem a porozumění pro potřeby současných dětí mě oslovily tak, 
jak to žádný jiný lektor předtím či poté ještě nedokázal.

Celostní pedagogika, jak ji učí Claus-Dieter Kaul a  jeho žáci, se dostává do povědomí učitelů a  rodi-
čů i v České republice a na Slovensku. Věřím, že česká verze příruček k jednotlivým oblastem Montessori 
pedagogiky zaplní mezeru na poli odborné literatury pro tento způsob vzdělávání ve školách či v domácím 
vzdělávání. Tyto příručky si nekladou za cíl nahradit pracovní knihy učitelů, pomohou vám však ilustrovat 
detailní pracovní postup pro vybrané pomůcky a  jejich propojení se vzdělávacím plánem postaveným na 
Montessori přístupu ke vzdělávání.

Rád bych touto cestou poděkoval Toníkovi Koláčkovi za jeho neutuchající podporu při vzniku této kni-
hy i celému týmu nakladatelství MAITREA za provedení celým procesem vydání této a dalších knih řady 
„Montessori konkrétně“.

Patrik Matlák, Říčany 2014
Institut celostního učení
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Milá čtenářko, milý čtenáři!

Touto knižní řadou bychom vás rádi vyzvali a také pobídli, abyste konkrétně poznali obsáhlou a průkopnic-
kou pedagogiku Marie Montessori a naučili se ji používat „krok za krokem“. Tak můžete v mateřské škole 
i doma vytvořit příznivou atmosféru a učební situace, ve kterých se vaše děti mohou dobře projevit a optimál-
ně rozvíjet i podle nových standardů. 

V posledních letech sílí hlasy volající po nové vzdělávací a výchovné kultuře. Rovněž tak různé průzku-
my, jako např. PISA nebo TIMS, nás upozorňují, že se v našem vzdělávacím systému musí něco změnit. 
Jedním z důsledků je bezpochyby i vydání nových vzdělávacích plánů pro předškolní vzdělávání. Požadav-
ky v nich obsažené by měly pedagogům ukázat cestu, jak připravovat děti na dnešní životní podmínky. 
V mnoha rozhovorech s účastníky kurzů opakovaně zjišťujeme, že mnozí dospělí mají nejasné představy 
o tom, jak mají těmto požadavkům dostát. Jsou stále pod silným vlivem svých zkušeností z dob svých nej-
různějších, částečně již dávných studií, jakož i svých vlastních, dosud nestrávených „výchovných zážitků“ 
ze svého dětství. 

Lze postřehnout, že Montessori pedagogika - ve vztahu ke dnešní době - nabízí mnohým z nich velkou 
pomoc při úvahách o jakékoliv nové činnosti. Proč právě Montessori pedagogika je tou správnou pomocí? Jistě 
je důvodem to, že tato „pedagogika“ vyšla z pozorování dítěte, které prováděla lékařka. Maria Montessori tím 
nevytvořila žádnou metodu vzdělání, ale jako lékařka pozorovala, jak se dítě učí, a vyvodila z toho své závěry. 
To odůvodňuje aktuálnost v dnešní době. Při vytváření učebního prostředí pro děti se v současnosti klade 
velký důraz na aplikaci vědomostí z neurofyziologie a moderní psychologie. Toto se naprosto kryje s poznatky 
Marie Montessori, zejména co se týče didaktické struktury. Proto její metoda, která se opírá o materiál jí vy-
tvořený, neztratila nic na své přitažlivosti. 

Podle dnešních hledisek je obzvláště třeba vzít na zřetel samozřejmě roli vyučující/ho. Naše zkušenosti ukázaly, 
že uplatnění Montessori pedagogiky vyžaduje nemálo sebereflexe a nakonec vyúsťuje ve skutečně novou vzdě-
lávací kulturu, která – jak to popisuje Jesper Juul – nám dává možnost dospět od poslušnosti k odpovědnosti. 

Sami jsme zjistili, že toto pro nás byl velice intenzivní proces, protože jsme ještě během svého vzdělává-
ní v Montessori pedagogice zažili, že se sice teoreticky hovořilo o vlastní odpovědnosti a samostatnosti – leč 
způsob jednání s námi dospělými byl ještě převážně poznamenán kulturou poslušnosti. 

Proto nás také neudivuje, že v mnoha Montessori zařízeních sice jsou k dispozici všechny Montessori mate-
riály, avšak postoj vyučujících je stále ještě v silném zajetí „staré vzdělávací kultury“. 

Velmi bychom si přáli, abychom těmito příručkami poskytli vyučujícím1 v oblasti předškolního vzdělávání 
možnost každodenně promýšlet svou práci a přitom rozvíjet tři způsobilosti, které zmiňuje Søs Bayer.

1  Jako označení pro průvodce dětí jsme se rozhodli pro pojem „vyučující“, abychom na jedné straně integrovali označení typické pro pohlaví, a na straně druhé jasně vyjádřili, 
že pro nás toto slovo obsahuje profesionální vztahovou kompetenci, která se vyznačuje osobní autoritou a ne autoritou podmíněnou rolí. 

Předmluva 
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Důležitým záměrem této řady je konkrétně ukázat, jak se stěžejní tematické body německého „Vzdělávacího 
plánu předškolní pedagogiky“ (BEP – Bildungsplan der Elementarpädagogik) odrážejí v Montessori pedago-
gice, kterou tým Montessori školky v Bad Tölzu zformuloval takto:

M – Matematiku je potřeba prožívat všemi smysly – od konkrétního k abstraktnímu. 
 BEP – Matematické vzdělávání 

O – Obcházet vnímání vlastního těla není možné.  
 BEP – Výchova a vzdělávání ke zdraví 

N – Naše příroda a člověk vytvářejí souznění, v němž je zřetelná zodpovědnost člověka vůči přírodě.  
 BEP – Výchova a vzdělávání k ochraně životního prostředí 

T – Teorie kosmu – je potřeba se naučit rozumět kosmickým teoriím a rozpoznávat souvislosti. 
 BEP – vzdělávání v přírodních vědách a technice 

E – Enormní úsilí v našem směrování – celostní rozvoj hudebního cítění. 
 BEP – Hudební výchova a vzdělávání 

S – Snažíme se naučit porozumět řeči.  
 BEP – Jazykové vzdělávání a rozvoj řeči 

S – Sport a pohyb jsou nepostradatelné – učíme se pohybem. 
 BEP – Výchova a rozvíjení pohybu, sport 

O – Otevřený přístup ke všem oblastem tvořivosti.  
 BEP – Estetická, výtvarná a kulturní výchova a vzdělávání 

R – Religiozita: náboženství jako základ lidského bytí. 
 BEP – Etická a náboženská výchova a vzdělávání 

I – Informatika – orientace ve světě nových médií a technologií.  
 BEP – Mediální výchova a vzdělávání, základy informačních technologií 

Tato témata nás budou doprovázet při popisu různých aktivit.

Přejeme vám, aby plnění vašich učebních povinností bylo založeno na radosti a lásce. Tato knižní řada vám 
přináší ucelené podklady pro cestu poznávání života, na niž se společně s dětmi vydáváte. Uchovejte si na ní 
svou zvědavost.
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I. CvIčení PraktICkého žIvota

1. význam CvIčení PraktICkého žIvota

Cvičení praktického života nemají pouze praktický cíl. Důraz by proto neměl být na slově „praktický“, ale na 
slově „život“. To odpovídá i tradici velkých „učitelů lidstva“.

„Cesta k osvícení a  spáse vede přes cvičení pozor-
nosti. Je potřeba mít trpělivost a výdrž a postupovat 
nejlépe pod vedením zkušeného mistra. Meditování 
byste měli cvičit při chůzi, ve stoje, vleže, vsedě a při 
práci, při mytí rukou, mytí nádobí, zametání i pití 
čaje, při rozhovoru s  přáteli a  v průběhu všeho, co 
děláte. Každou činnost musíte provádět pozorně. 
Každá činnost je rituál. Připadá vám slovo rituál 
příliš slavnostní? Používám je, aby všem bylo sro-
zumitelné, že vnímání, uvědomování si je otázkou 
života a smrti.“2

Při těchto činnostech jsou děti poháněny život-
ním nutkáním k  seberealizaci. Ke cvičením prak-
tického života patří jednak péče o  okolí, jednak 
péče o vlastní osobu.

2 Cit. dle: Thich Nathan: Lächle deinem eigenen Herzen zu, Freiburg-Breisgau, 
1995, s. 35, 45.

Tyto činnosti musejí mluvit samy za sebe. Nejde 
o  to, aby je děti vykonávaly, protože je vykonává-
me my, a už vůbec ne proto, že jsme jim tuto práci 
nařídili. Činnost, kterou děti vykonávají, má být 
původní prací a  výrazem samotného rozvíjejícího 
se života. Učitel dětem činnost ukáže – pak ale ne-
chá na dítěti, aby ji vykonávalo podle svého. Maria 
Montessori to na jedné přednášce v Londýně vyjá-
dřila takto: „insegnare insegnando – non corrigendo“ 
(učit učením, ne opravováním!)3.

Bývalý braniborský ministr školství Steffen Rei-
che k tomu řekl: „Dobrou školku, stejně jako dobrou 
školu, dobrou střední školu, dobré odborné vzdělání, 
potažmo i dobrý život, poznáme podle toho, že tu lidé 
mají nutnou trpělivost učit se z  chyb, které neustále 
opakujeme. Pokud školka umožňuje rozvíjet schop-
nosti, upevňovat kompetence, ale právě i dělat chyby 
a tyto chyby, ať už vlastní, nebo chyby ostatních, brát 
jako podnět pro učební procesy v  dané situaci, tyto 
procesy pak dále využívat k sebevzdělávání, potom je 
výchovný a vzdělávací úkol této školky splněn.“4

Když dítě opravujeme, cítí se utlačováno a vy-
tvoří si pocity méněcennosti. Když kritiku nechá-
me na okolí („sebekontrola“), sdělují předměty 
dítěti, kde leží hranice. Tak roste pocit vlastní 
hodnoty. 

3 Cit. dle: E. M. Standing: Maria Montessori – Leben und Werk, Finkenverlag 
Oberursel, s. 128.

4 Cit. dle: Kindergarten heute, 1/2005, s. 24.
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2. Péče o vlastní osobu

Mytí rukou 

Na malý stůl postavíme džbán a mísu z porcelánu nebo kovu. Vlevo jsou 
dva poskládané malé ručníky a vpravo je mistička s mýdlem a krém na 
ruce. Vedle stolu leží rozprostřený hadr na podlahu a na něm je kbelík 
a kartáč. Zde je potřeba zejména dbát na estetiku – všechny předměty 
by měly barevně ladit, případně souznít. 

Džbán naplníme vodou a postavíme na stůl, část vody vlijeme do mísy. 
Zvláštní pozornost je potřeba věnovat poslední kapce, která zůstane vi-
set na zobáčku džbánu. Jedním z ručníků ji opatrně setřeme.

Nyní se dlaně a ruce navlhčí vodou a pořádně namydlí. Mýdlo krátce 
ponoříme do vody, očistíme od zbytků špíny a vrátíme do misky. 

Při mydlení dlaní a  rukou nespěcháme, můžeme si u  toho například 
představovat pochrochtávající prasata, chůzi naboso v bahně a podobně. 
Při mydlení věnujeme pozornost každému prstu.
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I. Cvičení praktického života

Dlaně a  ruce potom ponoříme do vody v míse, 
a tak opláchneme mýdlo. Vytáhneme ruce z vody, 
otřepeme z nich vodu a potom dlaně a ruce osuší-

me. Vlhký ručník pověsíme, aby uschnul, a použi-
tou vodu z mísy vylijeme do kbelíku.

Zbytek vody ze džbánu se přelije do mísy, kterou vyčistíme krouživými 
pohyby kartáče.

Kartáč vrátíme na hadr, zbytek vody nalijeme do kbelíku.

Druhým ručníkem dosucha vytřeme mísu, případné stříkance vody 
setřeme ze stolu. I tento ručník pověsíme, aby uschnul.

Na konec tohoto rituálu s  láskou natřeme dlaně, ruce i  každý prst 
připraveným krémem.

Po takové prezentaci se děti cítí zcela naplněny a  občas i  spontánně 
zatleskají.
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SHRNUTÍ TEMATICKÝCH BODŮ 
„VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ZÁKLADNÍ PEDAGOGIKY“ 
•  Vnímání vlastního těla;

•  Kontakt s vnitřními orgány - masírováním jednotlivých prstů dochází k navázání kontaktu 
s vnitřními orgány (akupresura, meridiány);

•  Zvuky - spojované s nejrůznějšími zážitky z přírody;

•  Vůně - vyvolávají vzpomínky, mohou při mydlení, oplachování a krémování například umož-
nit prožití smyslových vjemů z raného dětství;

•  Estetická výchova - barevně sladěné předměty budují vnímání estetiky;

•  Vnímání vztahů k prostoru a poloze - řazením předmětů dochází k vnímání vztahů k pro-
storu a poloze;

•  Pojem množství - chápání množství se rozvíjí při odhadování množství vody, při mydlení 
a krémování jednotlivých prstů;

•  Rozeznávání souvislostí - Rozeznávání přírodovědných souvislostí vědomým zacházením 
s vodou; 

•  První zkušenosti s chemií - zážitek chemické reakce - voda s mýdlem se třením spojí do bílé 
pěny, která působením vzduchu mizí a dalším třením ji lze znovu vytvořit;

•  Příprava na psaní - první průprava pro nácvik psaní držením kartáče (pevná ruka) a čiště-
ním krouživými pohyby, stejně jako vytírání misky dosucha (uvolněná ruka);

•  Vědomé konání - meditativní činnost, která zároveň vede k pravé náboženské zkušenosti; ritu-
ály tohoto typu existují v každém náboženství, vytvářejí tak možnost mezikulturního setkávání

Prostřednictvím těchto aktivit vzniká soulad 
mezi tělem, duší a  duchem, a  tak vzniká sociální 
společenství a osobní zodpovědnost, kterou Jesper 
Juul popisuje jako nejdůležitější součást výchovy 
dětí a sociálního společenství: 

„Podle našeho názoru je rozvíjení osobní zodpověd-

nosti nejplodnější alternativou k utlačování a ponižo-
vání, je to zásadní kvalita ve vztazích a  spolehlivá 
záruka zodpovědných společenství.“5 

Zřetelně to dokládají i následující snímky z ma-
teřské školy „Erdkindergarten“ (Školka dětí země) 
v Eberhartingu. 

5 Cit. dle: Jesper Juul: Vom Gehorsam zur Verantwortung, s. 91-92.
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I. Cvičení praktického života

Zapínací rám 

Velký význam zapínacího rámu pochopíme, když si v následujícím textu vysvětlíme dva základní principy 
Montessori pedagogiky: „materializovanou abstrakci“ a „izolování potíží“: 

Materializovaná abstrakce
Aby se dítě mohlo plně soustředit na proces po-

hybu, vyvinula Maria Montessori pro praktické 
činnosti našeho života pomůcky, které úmyslně 
nejsou odvozeny od běžných předmětů. Tyto po-
můcky byly převedeny do poměrně abstraktní for-
my. Zohledňovala při tom, že dítě při své činnosti 
potřebuje dostatek možností činnost opakovat. Vel-
mi důležité je, aby soustředění směřovalo na proces 
činnosti (orientace na proces), ne na výsledek.

Izolace jednotlivých fází 
Průběh činnosti se rozloží na mnoho malých čás-

tečných kroků („analýza pohybu“), aby dítě při po-
zorování procesu mělo dostatek času pojmout děje 
v  celé jejich komplexnosti. Můžeme tak vycházet 
vstříc nejrůznějším vývojovým potřebám dětí.

Při vlastní činnosti má dítě možnost dostat se do 
svého vlastního rytmu a  nechat si samo dostatek 
času na to, aby si procesy v mozku uložilo pomocí 
„svalové paměti“.

Společně s  dítětem nebo dětmi doneseme zapínací rám z  jeho místa 
a položíme ho na připravený koberec. Děti se posadí po stranách vedle 
učitele, aby mohly proces sledovat z takové polohy, která jim vyhovuje. 
V prvním kroku oběma rukama uchopíme konce stuh a roztáhneme je 
od sebe. Každá stuha se tak nachází na jedné straně rámu.

Ukazováček prostrčíme pod ještě spojené stuhy a pomalým zvedáním je 
oddělíme od sebe. Zároveň rozkládáme stuhy vodorovně po stranách. 
Přitom si automaticky uvědomujeme, že dochází k „překřížení“.


