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3.  ČESKÉ MONTESSORI SETKÁNÍ UČITELŮ Jaký by měl být učitel 21. století?



NORMALIZOVANÉ DÍTĚ

NAPŘÍČ VŠEMI PLÁNY



Normalizace jako pojem

 Normalizace je odborný termín vypůjčený z antropologie. Znamená, že se 

jedinec stává vědomým přispívajícím členem společnosti.

 San Lorenzo, Řím – Maria Montessori pozorovala unikátní proces ve vývoji 

dítěte.

 Normalizace probíhá tehdy, pokud vývoj dítěte – ve všech aspektech –

probíhá „přirozeně“.

 Termín normalizace použila MM z důvodu uvědomění si faktu, že tyto kvality 

náleží všem dětem na světě a nejsou jen něčím speciálním pro vybranou 

vrstvu lidské společnosti.

 MM v Absorbující mysli napsala: Normalizace je jediným nejdůležitějším 

výsledkem naší práce.

 MM vnímala normalizované dítě jako nový stupeň humanity, lidskosti.



Deviace jako pojem

 Ve stejné době, kdy Maria Montessori pozorovala ve vývoji dítěte proces 

normalizace, pozorovala i proces, který nazývala deviace. 

 Deviazione – odchylka, oklika

 Proces normalizace a deviace probíhají společně.

 Na odchylku – deviaci lze nahlížet jako na obranný mechanismus na cestě 

přirozeného vývoje dítěte.

 Kdo staví zátarasy v cestě, v procesu vývoje dítěte?



Charakteristiky normalizace

Jako znamení, že probíhá proces normalizace.

 Láska k práci

 Soustředěnost

 Sebekázeň

 Společenskost, pospolitost

„Tyto všechny čtyři znaky musí být přítomné, abychom mohli říci, že se objevuje 

normalizovaný druh, který se vztahuje k celému lidstvu bez ohledu na to, jak 

krátce se tato charakteristika u dítěte projevuje.“ 

(Maria Montessori, Absorbující mysl)



NORMALIZACE 0-3



Normalizace

„Protože psychické embryo naráží na překážky v prostředí, dostaneme 

mnoho odchylek z přirozeného kreativního směru vývoje. Tyto odchylky 

od přirozeného vývoje se objevují na začátku života, zejména v letech

od narození do tří let.“

(Maria Montessori)



Deviace 

Vhodný lékem deviací

je připravené prostředí
a připravený dospělý.



Silné reakce deviace:

Tyto děti jsou obecně hlasité, nezdvořilé a chamtivé u stolu. Tendence k násilí 

nebo k vzteku.

 Není schopnost se podřídit. Neposlušnost.

 Agrese.

 Majetnickost.

 Těkavost, nestabilita záměru, přelétavost.

 Neschopnost zaměřit pozornost.

 Obtíže v koordinaci ruky.



Slabé reakce deviace:

Tyto jedinci si vynucují, aby dospělí za ně dělali věci.  Myslí si, že je svět 

strašidelný, odmítají jídlo, bojí se tmy, mají noční můry.

 Nečinnost.

 Vynucování si věcí pláčem, fňukáním.

 Potřeba být někým baveno.

 Snadno se nudí.

 Bázlivý, snadno se bojí.

 Lpí na dospělých.

 Plachost.



Projevy normalizace u dětí od 0 do 3 let

 Láska k práci 

 Soustředění 

 Sebedisciplína

 Společenskost, schopnost se socializovat



Láska k práci



Soustředění



Sebedisciplína



Společenskost, schopnost se socializovat



Jak podpořit dítě v procesu normalizace

 Mentální oddělení bytostí

 Pozorování sebe sama a objevování svých neuvědomovaných nedostatků

 Vidět své nedostatky, ne nedostatky dítěte

 Potlačení v sobě sklonu k tyranii



Oddělení bytostí



Pozorování sebe sama
a objevování svých neuvědomovaných nedostatků



Vidět své nedostatky, ne nedostatky dítěte

„Učitel musí začít studiem svých vlastních nedostatků, svých vlastních 

špatných vlastností, a ne se zaměstnávat pátráním po nedostatcích dětí 

a způsobem jejich napravování, nebo dokonce hloubat nad následky 

prvotního hříchu. Napřed vyjmi břevno z oka svého a pak jasně uvidíš, 

jak vyjmout snítko z oka dítěte. ……...dobrý učitel nemusí být úplně bez 

chyby nebo bez slabostí. To spíše ten, kdo neustále usiluje o svoji vlastní 

dokonalost, si není schopen uvědomit jisté skutečnosti, které mu brání 

najít ten správný vztah k dítěti.“

(Maria Montessori, Tajuplné dětství)



Potlačení v sobě sklonu k tyranii

„Pokud se někdo chce stát učitelem v našem výchovně vzdělávacím 
systému, musí sám sebe poznat a potlačit v sobě sklony k tyranii. Musí 
očistit své srdce od pýchy a zloby. Musí se umět pokořit a naplnit své 
srdce dobrosrdečností. Tyto ctnosti v sobě musí pěstovat, neboť taková 
příprava mu dodá duševní rovnováhu, bez níž se ve své práci neobejde. 
To vše ale neznamená, že nemáme vůbec posuzovat chování dítěte
a že máme souhlasit se vším, co dítě provádí. Tím bychom jeho duševní 
rozvoj zanedbali…..Musíme si zachovat jen ty vlastnosti, které nám 
pomáhají v naší práci a zbavit se všech, které nám brání dítěti 
porozumět.“

(Maria Montessori, Tajuplné dětství)



NORMALIZACE 3-6



„Normalizace – nejdůležitější srozumitelný 

výsledek naší práce.“

(Maria Montessori, Absorbující mysl)



Projevy nenormalizovaného dítěte: 

 Nestálost

 Náladovost

 Impulzivnost – roztěkanost

 Nepořádnost

 Plachost

 Lenost

 Lživost

 Přílišná připoutanost k jiným osobám



„Pouze děti, které přejdou do normálního stavu, vykazují za podpory 

svého okolí postupný rozvoj obdivuhodných vlastností, které zde 

popisujeme: spontánní disciplíny, nezdolné pracovitosti přinášející 

uspokojení, ochoty pomáhat a pochopení pro druhé. Svobodně vybraná 

činnost se stává běžnou součástí jejich života. Vyléčení jejich poruch je 

pak zákonitě vstupní branou do nového života.“

(Maria Montessori, Absorbující mysl)



Aby se dítě mohlo normalizovat, 

potřebuje připravené prostředí, 

které ho obklopuje.

Do připraveného prostředí řadíme

i dospělého. Proces normalizace je 

úměrný tomu, kolik překážek musí 

dítě překonat. 



Řád a pořádek. Pokud se dítě cítí bezpečně, 

může se rozvíjet. 



Svoboda volby, času a místa. 



„Nechat dítě dělat co se mu zlíbí, aniž bychom mu umožnili osvojit si 

mechanismy sebevlády, je zrazením myšlenky svobody. … Pokud chápeme 

svobodu pouze jako zásadu „nechat děti dělat, co se jim zlíbí“, je jasné, 

že jejich poruchy se jen rozvinou do větší šíře a jejich nežádoucí chování

se bude stupňovat. Naproti tomu skutečná svoboda je výsledkem rozvoje 

založeného na nenápadném vedení podporované výchovou. Rozvoj 

osobnosti je založen na aktivním, cíleném přístupu k okolnímu světu. 

Je to stavba, jíž budujeme vynakládáním úsilí a sbíráním zkušeností,

je to dlouhá cesta, kterou musí každé dítě projít, 

aby dosáhlo vyspělosti.“

(Maria Montessori, Absorbující mysl)



Projevy normalizovaného dítěte

jsou radost z práce a učení.



Soustředění.



Péče o sebe.



Péče o prostředí.



Péče o rostliny.



Péče o zvířata.



Pomoc druhým.



Spolupráce a sdílení.



Preciznost.



Sebedisciplína.



Zdokonalování se.



Projevy normalizovaného dítěte:

 Koncentrace

 Láska k práci 

 Vnitřní disciplína

 Sociální interakce dle normy společnosti

 Nezávislost

 Sebezdokonalování

 Péče o sebe, druhé, prostředí



„Lidská bytost tvoří jeden celek, ale tato jednota musí být 

formována aktivním získáváním zkušeností v reálném světě. 

K takovému aktivnímu získávání zkušeností je lidská bytost 

vedena zákony přírody. … Pak by měl celek získat takový 

stupeň rovnováhy, aby všechny jeho části působily 

společnými silami ve prospěch jedince.“

(Maria Montessori, Absorbující mysl)



NORMALITA 6-12



Normalita ve věku 6-12 jako proces přirozeného vývoje dítěte.

 Normalita jako zachování a rozvíjení 
motivace a přirozeného vývoje.

 Cosmic Education – dítě poznává celý 
vesmír, svět.

 Připravené prostředí, připravený dospělý.

 Dítě, které přichází na základní školu je 
normalizované.

versus

 Dítě, které přichází na základní školu není 
normalizované.



Typické rysy normality

 Láska k práci

 Soustředěnost

 Sebekázeň

 Společenskost, pospolitost



Láska k práci

 Schopnost volby

 Pohoda při práci

 Radost z práce

 Svobodná volba



Soustředěnost

 Individuální

 Skupinová

 Různé projevy soustředění

 Svobodná volba



Sebekázeň

 Vytrvalost

 Pilnost

 Schopnost dokončit práci

 Práce se svým egem

 Svobodná volba



Společenskost

 Respekt k práci druhých

 Sdílení

 Pomoc a empatie

 Schopnost harmonické 

spolupráce

 Svobodná volba



NORMALITA 12-18



Normalita ve věku 12-18 jako proces přirozeného vývoje dítěte.

 Poznávání chodu společnosti.

 Připravené prostředí, připravený 
dospělý.

 Dítě přichází do adolescentního 
programu normalizované.

versus

 Dítě nepřichází do adolescentního 
programu normalizované.



Typické rysy normality

 Láska k práci

 Soustředěnost

 Sebekázeň

 Společenskost, pospolitost

(Zdroj: http://www.omni-montessori.org/programs/adolescent/community/)



Láska k práci

 Adolescenti si užívají, co dělají.

 Vidí, že práce je důležitá součást 

jejich budoucnosti.

 Jsou schopni kombinovat hravost 

a vážnost práce.

 Proces normality mezi dřinou

a blbnutím se skutečnou výzvou.

 Valorizace.

 Svobodná volba.

(Zdroj: http://www.omni-montessori.org/programs/adolescent/occupations/)



Soustředěnost

 Individuální

 Skupinová

 Hluboký zájem

 Důležitost odpočinku

 Různé projevy soustředění

 Svobodná volba

(Zdroj: http://www.omni-montessori.org/programs/adolescent/pedagogy-of-place/)



Sebekázeň

 Vytrvalost

 Pilnost

 Schopnost dokončit práci

 Práce se svým egem

 Naše emoce ovlivňují

jak a co se učíme

 Svobodná volba

(Zdroj: http://www.omni-montessori.org/programs/adolescent/community/)



Společenskost

 Respekt k práci druhých

 Sdílení

 Pomoc a empatie

 Schopnost harmonické 

spolupráce

 Hluboký a uspokojující život

v komunitě

 Svobodná volba

(Zdroj: http://www.omni-montessori.org/programs/adolescent/language/)



Vědomý rodič jako důležitý element při normalizaci dítěte.

 Práce na sobě a svých 

nedostatcích

 Důvěra v dítě

 Porozumění a respekt k dítěti

 Pozorování činnosti dítěte bez 

soudu

 Svoboda a hranice jiná v každém 

plánu

 Spolupráce se školou


