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Abstrakt: Autori sa v teoretickej časti príspevku zameriavajú na deskripciu pedagogiky Márie Montessori (aj) 

ako jednej zo stratégií edukácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v priestore materskej a 

primárnej školy. Uvádzajú postavenie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v teórii a praxi tejto 

pedagogiky. V prieskumnej časti analyzujú obsahy vybraných odborných časopisov a konferenčných zborníkov 

vo vzťahu k pedagogike Márie Montessori. Cieľom tejto práce je prezentovať výsledky prieskumu uskutočneného 

metódou kvantitatívnej obsahovej analýzy odborných časopisov a konferenčných zborníkov venujúcich sa 

otázkam pedagogiky so zameraním na predškolskú, primárnu a špeciálnu edukáciu. 

Kľúčové slová: Pedagogika Márie Montessori. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

Abstract: In the theoretical part of the paper, the authors focus on the description of Montessori pedagogy as 

one of the educational strategies in teaching children with special educational needs in pre-school and primary 

levels of education, specify the position of these children in theory and practice of this type of pedagogical 

approach. In the research part, the authors analyze the contents of selected journals and conference proceedings 

on the matter of Montessori pedagogy. The aim of this paper is to present the results of this analysis based on 

the quantitative content analysis method applied on the aforementioned materials specializing in Montessori 

pedagogy. 

Key words: Montessori Pedagogy. Child with special educational needs. 

 

Teoretické východiská  

 Namiesto úvodu považujeme za vhodné uviesť myšlienku, ktorá nás inšpirovala 

a motivovala k zamysleniu sa nad predmetnou problematikou a stala sa východiskom našej 

práce. Podľa Miňovej (2014, s. 54) „v živote dieťaťa zohráva neodmysliteľnú úlohu učiteľ a 

najmä to, akým spôsobom a cez aké roly pôsobí na dieťa.“ Preto si myslíme, že ak máme 

dieťaťu, ale aj dieťaťu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pomôcť 

pri zaškolení a v edukácii, musíme ako učitelia a vychovávatelia (rodičia) poznať podľa 

možností čo najviac stratégií a pedagogických prístupov a na základe vlastného uváženia či 

skúseností zvoliť ten najefektívnejší. Z tohto dôvodu v nasledujúcej časti príspevku 

v krátkosti predstavíme osobnosť a dielo Márie Montessori. 

Mária Montessori (1872 – 1952) bola Talianka, ktorá ako prvá žena v Taliansku 

promovala v odbore medicína, v roku 1869 sa stala doktorkou medicíny. Zaoberala sa 

medicínou, pedagogikou, antropológiou a bojom za práva žien. 6. januára roku 1907 otvorila 

svoj Casa dei Bambini (Dom detí) v Ríme v časti San Lorenzo, kde začala s aplikovaním, 
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analyzovaním a skúmaním svojich metód. Cipro (2000, s. 332) ju označil za „jednu 

z najvýznamnejších predstaviteliek reformného pedagogického hnutia, smerujúceho 

k oslobodeniu dieťaťa od jednostrannej autoritárskej výchovy , v ktorej hlavné slovo má učiteľ 

a dieťa sa iba riadi jeho pokynmi“.  

Mária Montessori pri spracovaní svojej metódy a pedagogiky vychádzala z troch 

základných pilierov. Prvým bolo dielo Jeana Itarda a Edouarda Séguina, druhým boli jej 

vedomosti z oblasti medicíny a tretím pozorovanie detí – pedagogická diagnostika. 

A) Prvý pilier – Jean Itard (1774 – 1838). Bol to francúzsky lekár a pedagóg, jedným 

z prvých francúzskych vychovávateľov handicapovaných detí. Vo svojej praxi sa 

venoval hluchonemým deťom a fyziologickým problémom tohto postihnutia. Edouard 

Séguin (1812 – 1880) bol francúzsky defektológ, zakladateľ prvého francúzskeho 

zariadenia pre výchovu duševne zaostalých detí. V tomto ústave používal metódy 

Itarda. V Bicetri otvoril špeciálnu triedu pre výchovu duševne zaostalých detí 

a následne tak vytvoril prvú školu tohto druhu na svete. Podobnú školu otvoril aj vo 

svojom dome (Cipro 2000). 

B) Druhý pilier – štúdium medicíny. Montessori podľa Ludwiga (2000) ukončila štúdium 

v roku 1896 na univerzite v Ríme, na ktorú nastúpila po štúdiu na technickej strednej 

škole.  

C) Tretí pilier – pozorovanie. Montessori poznávala deti a zostavovala svoju koncepciu. 

Miňová (2012) radí pozorovanie medzi metódy pedagogickej diagnostiky. Diagnostika 

je podľa autorky odborný výraz používaný v rozdielnych odvetviach, dnes aj 

v pedagogike.  

 

Pedagogika Márie Montessori je členená do piatich oblastí, ktorými sú: zmyslová 

výchova, aktivity každodenného života, matematika, kozmická výchova a jazyk. Montessori 

vo svojich knihách rozoberá omnoho viac oblastí, ktoré by sme mohli nazvať podmnožinami 

týchto piatich menovaných. V jej publikáciách môžeme nájsť okrem vyššie uvedených oblastí 

rozobratú aj výchovu v prírode, pohybovú výchovu, mechanizmus písania a čítania, výtvarnú 

a hudobnú výchovu, náboženskú výchovu, chémiu, etickú výchovu a iné.  

Táto koncepcia je natoľko rozsiahla, že ju nemožno predstaviť v jednom príspevku, 

preto sa budeme venovať iba jej niekoľkým princípom. Vybrali sme si pripravené prostredie, 

didaktický materiál, senzitívne fázy a ich rešpektovanie, postavenie učiteľa.  
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Predmetná pedagogika je založená na osobnosti dieťaťa, rešpektuje jeho individuálne 

potreby a osobitosti, dieťaťu umožňuje pracovať a učiť sa v slobodnom prostredí, ktoré sa 

vyznačuje pripravenosťou. Hovoríme o pripravenom prostredí, ktorého základom je nerušivé, 

no podnetné prostredie. Pripravenosť tohto prostredia spočíva vo výškovo dieťaťu 

prispôsobených nábytkoch, ide o nízke stoly, stoličky, police a regály. V týchto otvorených 

regáloch je poukladaný materiál tak, aby ho dieťa vedelo použiť bez prípravy a úpravy. 

Všetok didaktický materiál je dieťaťu dostupný.  

Montessori (2001) uvádza 4 typické vlastnosti didaktického materiálu: kontrola chyby 

(materiál má mať v sebe zabudovanú schopnosť kontroly bez pomoci dospelého), estetika 

(materiál má byť čistý, upravený, príjemný, má priťahovať pozornosť dieťaťa), činorodosť 

(musí dieťa podnecovať k činnosti), limity (každý materiál sa v jednej triede nachádza iba raz. 

Táto zásada vedie k atraktivite a jedinečnosti materiálu, rozvíja sociálne kompetencie 

dieťaťa).  

Ďalej je potrebné pri výchove, vzdelávaní a výcviku v súlade s pedagogikou 

Montessori dbať na rešpektovanie senzitívnych fáz, teda období v živote dieťaťa. Je to 

obdobie, počas ktorého je dieťa citlivejšie na isté podnety, jednoduchšie a intenzívnejšie ich 

prijíma. Vo výchove, vzdelávaní a výcviku v škole odporúča vekovo heterogénne skupiny. 

Ich výhodu vidí v nasledujúcom: mladšie deti sa učia od starších, skúsenejších, ktorí sú 

mladším zároveň facilitátormi, a staršie kontrolujú a ovládajú svoje správanie, prezentujú 

svoje vedomosti a snažia sa byť pre mladšie deti vzorom.  

Učiteľ v pedagogike M. Montessori musí byť človek, ktorý túto filozofiu pozná, musí 

mať naštudované jej teoretické práce, ale to nestačí. Učiteľ, ak chce byť „Montessori 

učiteľom“, musí byť s touto pedagogikou, filozofiou a s myšlienkami Márie Montessori 

vnútorne stotožnený. Montessori (2012, s. 115) hovorí, že „všetko, čo je nutné urobiť, je 

odstrániť prekážky“.  Montessori (2003) píše, že učiteľ by mal chápať a uznávať deti, prácu 

deťom nesmie prikazovať, nesmie odmeňovať ani trestať. Má byť tichý, pokojný, navonok 

pasívny, trpezlivý, musí potlačiť svoju osobnosť, aby nechal viac priestoru detskej aktivite. 

Vystupuje ako pomocník, partner. Zabezpečuje pripravené prostredie, dozor nad deťmi vo 

vzťahu k bezpečnosti, je im priateľom a dôverníkom. 

 V intenciách príspevku a jeho hlavnej myšlienky uvádzame niekoľko výskumov, ktoré 

boli realizované v oblasti pedagogiky Márie Montessori vo vzťahu k liečebnej alebo 

špeciálnej pedagogike. Budeme hovoriť o deťoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, ktoré Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008) 
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definuje ako deti, u ktorých je potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívnej 

výchovy, vzdelávania a výcviku. Môžu to byť deti so zdravotným znevýhodnením (deti so 

zdravotným postihnutím, deti choré alebo zdravotne oslabené, deti s vývinovými poruchami), 

deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti s nadaním.  

 Helmingová (1996) uvádza niekoľko výskumov. V roku 1984 v rámci výskumu 

realizovanom Kurton Niesem a Wilhelmom Suffenplanom bolo porovnávaných päť tried 

s deťmi s poruchami učenia a päť tried s mentálne postihnutými deťmi, ktoré sa vzdelávali 

podľa princípov pedagogiky Márie Montessori, s piatimi kontrolnými skupinami. Analyzovali 

sa účinky tejto pedagogiky v oblasti kognitívneho a motivačného vývinu, vývinu motorickej 

koncentrácie a školského výkonu. Z výsledkov vyplynulo, že u detí s mentálnym postihnutím 

sa zvýšila výkonnosť v oblasti jemnej motoriky a kognície a v porozumení reči. U žiakov 

s poruchami učenia z tried uplatňujúcich pedagogiku Márie Montessori nastal priaznivý zvrat 

v oblasti koncentrácie, motivácie. V kontrolných skupinách bol pokrok takmer nebadateľný. 

V „Montessori triedach“ bol zaznamenaný nárast aj v oblasti svedomitosti a stálosti 

pozornosti pri súčasne rastúcom množstve práce, prípadne tempa – v porovnaní s kontrolnými 

skupinami.  

Zielniok v roku 1966 skúmal v tretej triede primárnej školy u detí s poruchami učenia 

rozvoj vzťahu k práci a sociálnych vzťahov po zavedení Montessoriovej slobodnej práce. 

Došlo k nárastu účasti na práci v predmetoch matematika a nemecký jazyk, predĺžila sa doba 

venovania sa predmetu, zlepšila sa aj účasť na skupinovej práci. 

 Výskumy zamerané na deti v predškolskom veku realizoval Argy v roku 1965. 

Porovnával vývin dvoch paralelných skupín detí s poškodením mozgu, z ktorých bola jedna 

skupina stimulovaná pedagogickou Márie Montessori a druhá tradičným pedagogickým 

pôsobením. Po roku preukázala experimentálna skupina vo viacerých oblastiach vývinu 

zreteľný pokrok v porovnaní s kontrolnou skupinou. 

 Výskumov potvrdzujúcich a dokumentujúcich pozitívne vplyvy a účinky pedagogiky 

Márie Montessori, či už na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj deti 

intaktné, je o veľa viac. Dokazuje to aj samotná M. Montessori. V publikácii  Tajuplné dětství 

(2012, s. 114) sa dočítame: „Ľudia hovorili o „zázrakoch“ a správy o našich úžasných deťoch 

sa šírili ako stepný požiar. Tlač o nich referovala v superlatívoch. Písali sa o nich knihy 

a dokonca romány. Ľudia hovorili o objavení duše človeka. Mnoho ľudí prichádzalo, najmä 

z Ameriky, aby sa presvedčili, že to, čo čítali, je pravda.“ 
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Metodika prieskumu 

 V apríli 2015 sme uskutočnili prieskum, ktorým sme chceli zistiť zastúpenie 

príspevkov, článkov a štúdií o pedagogike Márie Montessori vo významných pedagogických 

periodikách a konferenčných zborníkoch z oblasti pedagogiky s dôrazom na predškolskú, 

elementárnu a špeciálnu pedagogiku. V tejto časti práce objasníme metodológiu nami 

realizovaného prieskumu. 

 Prieskumom sa podľa Gavoru (2010) myslí nižšia forma empirického skúmania, 

ktorého cieľom je získavať informácie, nie budovať vedecké teórie. Cieľom prieskumu bolo 

zistiť, do akej miery sa venujú odborné pedagogické časopisy a konferenčné zborníky 

problematike pedagogiky Márie Montessori. Tento cieľ sme dosahovali pomocou 

prieskumnej metódy kvantitatívna obsahová analýza, ktorá sa podľa Kerlingera (In: Gulová, 

Šíp a kol. 2013) používa k určeniu relatívnej prevahy alebo frekvencie komunikačných 

fenoménov, štýlov, tendencií. Kódovacou jednotkou môže byť slovo, veta, kategória či téma.  

Analyzovali sme pedagogické časopisy Pedagogické rozhľady, Naša škola, 

Pedagogika.sk, Špeciálny pedagóg – časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax, 

a konferenčné zborníky zverejnené a dostupné na webovom sídle Slovenského výboru 

Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu OMEP (www.omep.sk).  

- Pedagogické rozhľady edituje Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 

vychádza  spravidla päťkrát ročne. Analyzovali sme 24 čísel od roku 2010.  

- Naša škola je recenzovaný odborný časopis určený najmä pre učiteľov 

predprimárneho a primárneho vzdelávania. Vydáva ho vydavateľstvo Pamiko, 

vychádza desaťkrát za školský rok. Analyzovali sme 55 čísel od školského roku 

2009/2010.  

- Pedagogika.sk je slovenský časopis pre pedagogické vedy. Vydáva ho Slovenská 

pedagogická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied. Časopis vychádza 

elektronicky štyrikrát ročne. Analyzovali sme 22 čísel od roku 2010. 

- Špeciálny pedagóg – časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax – je časopis 

zameraný na oblasť výchovy, vzdelávania a starostlivosť o deti, mládež a 

dospelých so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vydáva sa dvakrát 

ročne Vydavateľstvom Prešovskej univerzity v Prešove. Pre potreby nášho 

prieskumu sme analyzovali všetkých sedem čísel do roku 2012, keď sa časopis 

začal vydávať. 
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- Konferenčné zborníky zverejnené a dostupné na webovom sídle Slovenského 

výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP) (www.omep.sk) sú 

zborníky z vedeckých konferencií, ktoré sa zameriavajú na otázky predškolskej 

pedagogiky. Analyzovali sme všetky zborníky dostupné na webovom sídle tejto 

organizácie k 15. aprílu 2015, bolo ich sedemnásť. 

 

Túto vzorku prieskumu sme vybrali na základe zamerania časopisov s ohľadom na ich 

dostupnosť, pretože sme chceli analyzovať tie periodiká, ktoré sú dostupné odbornej aj laickej 

verejnosti. Analyzovali sme menované časopisy a konferenčné zborníky vo vzťahu 

k explicitnému výskytu príspevkov, článkov a štúdií o pedagogike Márie Montessori. 

 

Výsledky prieskumu  

 Obsahovou analýzou menovaných dokumentov sme dospeli k výsledkom, ktoré 

prezentujeme v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka 1 Výsledky prieskumu 

  

Pedagogické 

rozhľady 

Naša 

škola 
Pedagogika.sk 

Špeciálny 

pedagóg: časopis 

pre 

špeciálnopedago-

gickú teóriu a 

prax 

Konferenčné 

zborníky: 

OMEP 

n % n % n % n % n % 

Články - o 

pedagogike 

Márie 

Montessori 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,4 

Články - 

iné 
247 100 353 100 211 100 105 100 483 97,6 

Spolu 247 100 353 100 211 100 105 100 485 100 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka 1 popisuje výsledky analýzy obsahov dokumentov, v ktorých sme hľadali 

príspevky a články explicitne venujúce sa pedagogike Márie Montessori. Z 247 článkov 

v dvadsiatich štyroch číslach časopisu Pedagogické rozhľady nebol ani jeden zameraný na 

pedagogiku Márie Montessori. Nulové zastúpenie príspevkov orientovaných na pedagogiku 

http://www.omep.sk/
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Márie Montessori sme zaznamenali v päťdesiatich piatich číslach časopisu Naša škola, 

v ktorých bolo publikovaných 353 príspevkov. V Časopise Pedagogika.sk bolo od roku 2000 

v dvadsiatich dvoch číslach vydaných 211 príspevkov, no o pedagogike Márie Montessori 

žiaden. Špeciálny pedagóg: časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax, publikoval od 

svojho vzniku 105 príspevkov v siedmich číslach, predmetnej problematike však nebol 

venovaný ani jeden príspevok. V konferenčných zborníkoch Slovenského výboru Svetovej 

organizácie pre predškolskú výchovu sme našli 485 príspevkov, z toho 483 bolo venovaných 

iným problematikám a dve sa venujú pedagogike Márie Montessori. Prvým je príspevok 

v zborníku Teória a prax výchovy a vzdelávania v materskej škole z roku 2005 s názvom 

Pedagogika Márie Montessoriovej a možnosť integrácie dieťaťa so špeciálnymi potrebami, 

popisujúci základné princípy oblasti tejto pedagogiky s prepojením na integráciu detí so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Druhým je príspevok Alternatívne školstvo – 

Mária Montessoriová (2006), publikovaný v zborníku Interakcia edukačnej triády rodina – 

materská škola – základná škola – imperatív doby, ktorý poukazuje na ponímanie fungovania 

predškolskej výchovy Márie Montessoriovej v historickom kontexte, je deskripciou tejto 

pedagogiky.  

 

Diskusia  

Predložené argumenty nám otázku, položenú v názve nášho príspevku, potvrdili. Ak 

uvažujeme v intenciách výskumov a ich výsledkov v oblasti efektivity a funkčnosti 

pedagogiky Márie Montessori vo výchove, vzdelávaní a výcviku detí (a aj detí so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami), musíme sa pýtať, prečo táto úspešná a prepracovaná 

pedagogická koncepcia vo výraznej miere absentuje v odborných pedagogických periodikách 

a konferenčných zborníkoch. Ak chceme pozitívne a efektívne pôsobiť na dieťa, aj na dieťa 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, musíme dostatočne poznať množstvo 

stratégií a prístupov tohto pedagogického pôsobenia, aby sme mohli vyskúšať, overiť a voliť 

ten najideálnejší. Preto je snahou tohto príspevku apelovať na odborníkov, ale aj študentov, 

aby sa tejto pedagogike venovali, študovali ju, čítali o nej a realizovali výskumnú či 

prieskumnú činnosť.  

Formulujeme tieto odporúčania: 

a) posilniť zastúpenie predmetov vyučujúcich o alternatívnych pedagogických 

smeroch, najmä o pedagogike Márie Montessori, vo vysokoškolskom štúdiu 

budúcich učiteľov; 
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b) posilniť výskyt príspevkov, štúdií a článkov o pedagogike Márie Montessori 

v odborných periodikách a konferenčných zborníkoch; 

c) zvýšiť kvantitatívne zastúpenie realizovaných pedagogických výskumov 

a prieskumov o pedagogike Márie Montessori. 

 

 

Zhrnutie  

 V príspevku popisujeme život a dielo Márie Montessori. Uvádzame niektoré výskumy 

realizované v intenciách tejto pedagogiky v zahraničí so zámerom na deti so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. V prieskumnej časti analyzujeme obsah vybraných 

odborných periodík a konferenčných zborníkov vo vzťahu k výskytu príspevkov 

o pedagogike Márie Montessori.  
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