Obdobívstupu do mateřské školy nenípro mnoho dětíjednoduchou
záležitosť, ale naopak velký životním krokem, Z bezpečného
prostředídomova a takřka neustálé matčiny přítomnosť se má dítě
najednou osamostatnit a vydat se vstříc nor4im zážitkům.
Adaptace je proces, kteni se

t

rnivojová psychologie. Pro nás pedagogy je však
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vstupu do mate ské školy bezpodmínečně dochází.
Problemaťika adaptace p edškolních děť je
stále diskutovanějším tématenr, jelikož se často

a jaké jsou

jejich strategie zvládáníadaptace, jsem

se zamě ila ve svém vyzkumu. Ten jsem realizovala
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s osmi vybranrimi maminkami

v

razně souviselo

s prožívánímdítěte. Dalšímifaktory,iež ovlivňují

prožívánímatky, je postoj učitelek v mate ské škole
a také podpona rodiny.

Na základě sviích emocí matka během adaptač-

ního procesu uplatňuje rťrznéstrategie, ktenimi
bud'pťrsobí p ímo na dítě, nebo se nejprve snaží
zvládnout své emCIc a vliv na dítě je až na druhém

Na to, jak adaptaci prožívajísamymaminky
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adaptační proces a vťlbec vstup dítěte

do mate ské školy ovlivňuje život rodiny.
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které ve školním roce 203J.|2al2zahájily p edškol-

to p edevším množstvívolnéhočasu a matčiny

ní docházku, Rozhovory jsem následně analyzovala

životní pohody.

a získala vlísledky, o něž se s vámi chci podělit"

Co matka prožívá během nástupu

dítěte do ruš?

Adaptačníproces

Pred vstupem dítěte do mate ské školy se

Na počátku stojí dítě njzné povahy se svrimi

setkáváme s dětmi, jež rnajívri razné adaptační

pocity. .již v tuto chvíli na něj pťrsobívlivy mate ské

u matek nejvyrazněji projevovaly obavy a očeká-

problémy. V mnoha těchto p ípadech nrťrže bilt

školy v podobě dne otev enrich dve L zápisu, se-

vání" Obavy se tlikaly p evážně reakce dítěte na

problérnová adaptace zpťrsobena vlivern rodič ,

tkánís učitelkami a dětmi, apod. a zároveň je dítě

vstup da mate ské školy a z proměny vztah , ať

p edevším rnaminek, které ,,opuštění hnízda"
velmi hluboce emocionálně prožívajíačasto

ovlivňováno rodinou

škole. V tuto dobu je také v některych rodinách

se také objevovaly pochybnosť, zda již dát dítě do

adaptační proces zvládají mnohem hťr e než jejich

materské školy, nebo jestli majíještě rok počkat.

děťi. Prožívánírnaminek je v tomto směru velmi

p ipravováno na vstup do mate ské škoty. P i anal,ize dat jsem zaznamenala pozitivnívliv p ípravy

V některyich p ípadech však vyplynu|y až z nega-

podceňováno a měla by se mu věnovat větší po-

dítěte na vstup do mate ské školy a jeho následné

ťivníreakce dítěte během nástupu. Očekávání

zornost. Dítě je toťiž v p edškolním věku s matkou

zvládání adaptace.
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vcházído adaptačního procesu

už k matce či k rnladšímu scurozenci" v této době

matek se projevovalo spíšeindividuálně,
s rť,rzn -
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se sprostlich slov, kolekťivu a bezproblémového

dané situace velmi intenzivně vnímá a matka tak

mi názory zkušenostmi, obavami a očekáváním.

nástupu. V této fázi se projevoval také v|iv zkuše-
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Během adaptačního procesu se matky často

nosť matek

že nevědomě negativně ovlivnit jeho adaptaci

v mate ské škole"
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Během adaptace e v první adě objevovaly
reakce na odchod dltěte z rodinného hnízda
a jeho vstup do mate ské školy" Všechny matky se
v tomto období potlikaly spíšes negativně zbar-

ven mi emocemi, které se většinou trikaly vztahu
k dítěti" Některé matky dokonce amy naznaly, že
adaptaci prožívalyhťr e než děti. Objevovala se
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strategie uplatňované ve vztahu k matce. Často
se jednalo o komunikaci mezi matkou a učltelkou,
dále chválení dětí, povzbuzování a uklidňování
matky a v neposlední adě i rady, jak by měla
matka během adaptace postupovat.
pohledu matek}? Ve

v

rninek nemluvila a akťvitách rnate ské ško|y,
jež by podpornvaly usnadněníadaptace dítěťi"
Pouze

Jakií vliv má adaptační proces na život rodiny
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Ve vztahu k vlivu mate ské školy na prCIces

adaptace mě p ekvapil ťakt, že anij*dna z ma-

sledcích se projevova!
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jednom p ípadě se matka byla pcdívat
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dětmi na školnízahradu, jinak se v rczh*v*rech
nevyskytla jiná príležitost, p i kt*ré by se nap íklad

malé miminko, prožívánínáročného obdobl pocit

rozdí n pohled matek nastupujících do zaměstnání a matek, jež jsou s druhlím dítětem na rodičov-

matkám dosta y informace, jaké situace mohou
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ské dovolené. Pracujícímatky nejvrlrazněji poci-

lítost z reakce dítěte, pláč a st skání- Všechny

reagovat na projevy dítěte. Myslím, že v mnoha

ťovaly časovli tlak. Matky na rodičovskédovolené

matky však pociťovaly pazitivní p ínos mate ské

p ípadech by byly tyto rady velmi prospěšné.
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kolektiv, apod.}.
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zde nutnost odloučení, uvědoměnl že dítě už není

energie na

Jaké jsou strategie matek pro

usnadnění ada ptace dítěte?
P ed vstupem dítěte do mate ské školy se jedná
o postupy spojené s p ípravou dítěte na mate -

v chovu děť-

rodlč by se mohla konat nap íklad

Ze získanlieh dat vyplynuia qírazná souvislost
rnezi prožívánímdítěte a prožívánímmatky. Pokud

Pocity dítěte a jeho chování během
adaptačníhoprocesu
t'$*

běhern adaptace nastat, čijak by měly matky

j* ** rtapm ;*d; Zde se vyskytují reakce dítěte

dítě adaptac! zvládalo
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e, bylo hcrší i prožívání

matky. Jestliže se však adaptace jeviIa jako bez-

problémová, naj*dnou se ulev*valo i matee. Tato
závislost se projevila u většiny matek. Dcmnívám

skou školu. Nejčastěji bylo uváděno povídánís!

na prvníškolníden, kteró by|y vesměs pozitivní"

o mate ské ško!e, pozsrováníči p ípadná návštěva

Některé děť rněly pocit, že mají po jednom dni

mate ské školy a nákup,,speciálních" pot eb.

nratky rnohou špatně pn*žilvat odloučen[ č! cítit

splněno. Jelikož tomu tak nebylo, začala se postup-

žárlivost vťrči učitelce, primárně je pro ně nejd -

Během adaptace se konkrétnístrategiematek
odvije|y od reakcídítěte a spočívalyve

t ech

rťrz-

n ch principech, podle ktenich jsem idenťifikovala
tyto skupiny: moťivačnístrategie, komunikační

ně objevovat nechuť jít do mate ské školy a ptáč.

V p ípadě pláče bylo však častou reakcí rychlé

se, že dťrvod zjištěnésouvislosťije z ejrn!" F estmže

ležitějšídítě a jeho pacity" Pokud se jeho ernúce

uklidnía adaptaci zvládá bez problámr}, není

zklidněníve t ídě"
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vod, proč by se matka měla stále cíťitšpatně.
Pohled matek3'e v teoreťicklich p íručkáeh

strategie, konativní strategie {činy}.
Moťvačnístrategie zahrnovaly všechny postupy

scurozenec či kamarád. ve vztahu ke kolekťivu

založené na pozitivní moťivaci dítěte s eílem, aby

ceňován. Pro mě, jako učitelku v mat* ské škole, je

se často vyskytoval nejprve odstup a až později

se do mate ské školy těš!lo" Objekty moťivace byly

dťll*žitákaždá inťormaee, která by mohla padníťit

začlenění.

spolupráci mezi pedagcgem a rodiči v počátclch

rťrzné. Většinou se jednalo se

bud'o osoby {učitel-

dítěte na určitou osobu ve
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ídě. To byla učitelka,

treťtázi se p ípadnéšpatné

tlikajících se tohoto tématu adaptace velrni púd-

adaptačního prúce u. V této době je tcťižještě

ka, kolekťiv, sourozenec, kamarád}, či o činnosťi

prožívánídítěte zlepšovalo. Jako dťrvod zlepšení

ihry, procházky, divad|o, kresba, apod"}. Moťivační

vatah mezi učitelkou a rnatk*u velnri

matky nejčastěji označily učitelku, dále kanlarády

strategie se mezi strategiemi uplatňovanrimi

věra matek se teprv* vytvá í. Froto je v tót* době

či zábavu.

těžkézjisťit, eo rnatky v tuto dobu prožívají.

respondentka

m i vyskytova ly nejčastěj i. Ve sku pi

Co ovlivňuje prožívánídítěte?
Odpověd'na otázku spočíváve v še uveden

cenídítěte a lhaní" Mezi konativníml strategiemi

strategiích matek, ve strategiích učitelek a dále

se objevilo postuprré adaptování, dočasnri pobyt

ve vlivu rodirry a dalších okolnosť.

t ídě či ignorace proseb dítěte.

Strategie pro zvládání
adaptačníhoprocesu
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ně

komunikačních strategií se uplatňovaly postupy
jako vysvětlovánL vyznání lásky, uklidněnL uplá-

s dítětem ve

krehk
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V znamnou

Adaptace t íleťyc t děťív mate ské š&ole *čim*
jejich rmaminek, Brna: MtíJ Filozofick fakulta,
2ů12.

se ukázala oblast p ípravy na vstup do mate ské
školy, dále povaha dítěte, p ítomnost blízkéosoby

{sourozence či karnaráda} ve t ídě a p edchozí
zkušenosti dítěte s kolekťive!"n"

Jaké jsou strategie matek pro zvládání
ada ptačn ího procesu ? Pri má rn í strategi i, jež matky

v souvislosfi se zvládáním adaptace uváděly, bylo

p esměrování pozornosťi na jinou činnost. V některych p ípadech se jednalo o druhé dítě, jindy
o póči a domácnost či studia. Dalšímistrateglemi
byla vriměna zkušenosťía inťormacís jin mi mat-

kami a uklidňováníse ťm, že existují i děti, které

h

prožívajíadaptaci

e, než ty jejich.

Jaké jsou strategie učitelek usnadňující adaptaci

matce a dítěťi{z pohledu matek}? Zde se objevily
strategle uplatňované ve vztahu k dítěťi,kam
spadá pochovánía r:těšenídítětea jeho následné
zabavení. Tento postup učitelek matky uváděly
nejčastěji. Během analrizy dat se také objevily
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