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Úvod 

Cílem této práce je poukázat pomocí Písma svatého, že pedagogika Marie Montessori 

je neslučitelná s křesťanskou věroukou, ba je dokonce pro křesťany škodlivá podobně jako např. 

waldorfské školy Rudolfa Steinera, byť se o tom zatím nikde moc nemluví. Mnozí křesťané 

dokonce Montessori metody chválí a dobrovolně přihlašují své děti do Montessori škol, protože 

mají pocit, že tradiční školství herbartovského typu je zastaralé, odcizené a ve stávajících 

podmínkách neumožňuje dětem rozvinout jejich přirozený potenciál. Naproti tomu v 

alternativním školství Montessori typu vidí něco nového, pokrokového, moderního a 

inovativního. Příznivci pedagogiky MM se někdy dokonce nazývají Montessoriáni. Možná je 

na vině nedostatečná nebo vůbec žádná kritika její vzdělávací teorie a praxe ať už z 

pedagogického, psychologického, sociologického, kulturního či náboženského hlediska. Jako 

by měla Montessori pedagogika jen jednu, pozitivní stranu mince.  

Marie Montessori je považována za jednu z největších osobností reformní pedagogiky 

20. století. Je třeba si také všimnout, že vedle toho je vykreslována zároveň jako lékařka, 

filosofka, psycholožka, matematička, antropoložka atd., což u mnoha lidí vzbuzuje a priori 

velkou důvěru v její pedagogické výzkumy a do jisté míry ovlivňuje kult její osobnosti. Stejně 

tak si mnozí lidé v katolické církvi myslí, že praktiky Montessori pedagogiky jsou neškodné, 

neboť ona sama se prohlašovala za katoličku. Formálně možná patřila ke katolické církvi, ale 

jak si za chvíli na několika příkladech ukážeme, její duchovní smýšlení bylo na hony vzdálené 

opravdovému katolictví.  

Na jedné křesťanské internetové stránce se anonymní tazatelka ptala, jestli je 

z křesťanského hlediska správné dávat dítě do školky, kde se provozuje waldorfská či 

Montessori pedagogika. Na to jí byla dána sáhodlouhá odpověď. Zde uvádím jen výsek: 

„…Montessori i waldorfské školy se u nás sice většinou oficiálně profilují jako sekulární, 

nicméně jejich výchovné principy stále konvenují se svými duchovní kořeny, které jsou v případě 

montessori výrazně křesťanské, zatímco v případě waldorfské pedagogiky spíše esoterické a 

synkretistické. Proto je z hlediska křesťanské pedagogiky doporučovaná právě metoda a škola 

Marie Montessori.“1Ale opravdu je Montessori pedagogika tolik odlišná od té waldorfské, že 

můžeme tvrdit, že je vhodná i pro křesťany? Na různé mýty ohledně Montessori pedagogiky se 

zaměříme v této práci.    

 
1 https://www.vira.cz/texty/otazky-a-odpovedi/waldorfska-a-montessori-pedagogika  
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Život Marie Montessori  

Marie Montessori se narodila 31.srpna 1870 v Itálii jako jediné dítě konzervativního 

otce a vzdělané matky, která byla oddaná ideálům osvobození a sjednocení Itálie. V Římě Marie 

Montessori studovala fyziku, matematiku, přírodní vědy, po absolvování lékařské fakulty se 

stává první ženou v Itálii, která je promována lékařkou (1896). Poté si otevřela vlastní lékařskou 

dětskou praxi a hospitovala na několika psychiatrických klinikách ve spolupráci s budoucím 

otcem svého dítěte, doktorem Guiseppem Montesanem. Zde ji zaujalo zejména dětské oddělení. 

Seznámila se rovněž s dílem francouzských lékařů Itarda a Séguina, které ji velmi inspirovalo 

v počátcích její lékařské a posléze pedagogické praxe. V roce 1898 Maria Montessori (dále 

MM) tajně porodila nemanželského syna Maria Montessoriho. Jelikož bylo v té době skandální 

mít dítě jako svobodná matka, dala ho na venkov, kam ho chodívala pravidelně navštěvovat. 

Zároveň se mohla dále věnovat své práci. Zanedlouho ji potkalo velké životní zklamání, a sice 

když se otec jejího syna oženil s jinou ženou, byť si s Marií slíbili, že tak nikdy neučiní. Po této 

životní peripetii se rozhodla studovat pedagogiku, antropologii a experimentální psychologii. 

Zároveň vede dva roky institut pro vzdělávání pedagogů pro mentálně postižené. Vyvinula zde 

materiál a pomůcky pro smyslovou výuku mentálně postižených dětí. Tento materiál měl na 

tyto děti dobré účinky. Posléze MM napadlo, že by mohla použít tyto pomůcky i při výuce 

normálních dětí. Na mezinárodních kongresech představovala výzkumnou činnost z oblasti 

lékařství, usilovala rovněž za práva žen. V roce 1902 ukončila studium pedagogiky, 

experimentální psychologie a antropologie. Poté se stala ředitelkou školy v chudinské římské 

čtvrti; vznikla tak první Casa dei bambini - Dům dětí (1906), podporovaný mecenáši, kde 

pracovala s dětmi od 3 do 7 let, které pocházely ze zcela negramotných a sociálně velmi 

zaostalých rodin. Obrovský úspěch její metody přináší potřebu publikovat své poznatky z 

Domu dětí, utřídit didaktické metody a představit didaktické pomůcky. V této době na MM 

zřejmě dopadla celá situace jejího soukromého života a nastává období, kdy se obrací na církev, 

dokonce dochází za exorcistou. Od této chvíle nechá všech prestižních míst a věnuje se už 

jenom své pedagogické činnosti. V roce 1909 vydává svoji první knihu Tajuplné dětství a 

věnuje se výhradně rozšiřování své metody, která je zavedena na mnohých školách v Itálii, 

Švýcarsku, Anglii, Argentině. Vede mezinárodní vzdělávací kurzy v Evropě (Anglie, Belgie, 

Holandsko, Rakousko, Skandinávie) i v zámoří.  V roce 1913 je v Americe založena Montessori 

Educational Association, kterou podpořili A.G. Bell, T. Edison, H. Keller. Roku 1922 začne 

Maria Montessori spolupracovat s Mussolinim, který podporuje její pedagogické principy a 

obdivuje úspěchy jejích vzdělávacích metod. Maria si slibuje od této spolupráce státem 
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umožněné rozšíření své metody v domovské Itálii. Mussolini ji jmenuje státní inspektorkou 

všech mateřských škol. Roku 1925 založila také asociaci v Berlíně. Práci Marie Montessori 

ocenil i Sigmund Freud a následně byl ve Vídni v roce 1936 založen Montessori Institut. Ovšem 

vzestup totalitního fašismu a Mussoliniho obrat v nazírání na MM pedagogiku ji přinutil opustit 

Itálii. Útočiště pak nalézá ve Španělsku, v Holandsku zakládá International Montessori 

Association (1938). Roku 1939 byla jako příslušník nepřátelského státu internována v Indii. V 

období fašismu byly školy Marie Montessori v Itálii zavřeny, v Německu a Rakousku byly 

páleny její knihy. Do Evropy se definitivně vrací až roku 1949 a žije v Holandsku. 

(Konvalinková, zejm. Hudcová 2016)  

Dr. Montessori byla nominována na Nobelovu cenu míru třikrát (1949, 1950 a 1951). 

Amsterdamská univerzita jí udělila čestný doktorát. V roce 1949 byla též vyznamenána 

francouzským řádem čestné legie.  

 

Marie Montessori na začátku své kariéry 

(Zdroj: https://www.montessoricr.cz/objevte-montessori/maria-montessori) 

 

 

 

 

https://www.montessoricr.cz/objevte-montessori/maria-montessori


Myšlení Marie Montessori 

Abychom pochopili pedagogické myšlení Marie Montessori, musíme se zaměřit jednak 

na její chápání vědy, jednak na její komplexní náhled na lidi a společnost v dobovém kontextu. 

Na konci 19. století převládala doktrína pozitivismu, což byl filosofický směr, který poskytoval 

vědecká východiska různým vědeckým oborům jako je např. lékařství či pedagogika. Tento 

směr věří, že dokáže popsat svět pomocí přesných pozorování (měření, testování apod.), tedy 

na základě ověřitelných faktů. Pomocí těchto pozorování by vědci měli být schopni stanovit 

obecné zákony nejen přirozeného, ale také sociálního světa. Skrze tyto zákony by podle 

pozitivistů bylo také možné do značné míry ovládat budoucnost. Proto mohl August Comte, 

který je zakladatelem pozitivismu, označit v té době jím nově ustanovenou vědu – sociologii – 

za královnu všech věd. Jako vědkyně byla MM odchovankyně tohoto nového filosofického 

směru, který ovlivňoval její výzkumnou práci po celý život. Až do své smrti byla pevně 

přesvědčena, že pokrok lidstva, a to zejména v sociální a vzdělávací oblasti, je uskutečnitelný 

pomocí správného pozorování a vhodně navržených vzdělávacích metod. Její pedagogické 

myšlenky byly také ovlivněny tehdy vzkvétajícími vědeckými obory jako je evoluční biologie, 

studium ras a pedologie. Pedologii2, tzv. vědu o dětství, se pokusili v duchu pozitivismu založit 

na počátku 20. století především lékaři a psychologové. Ovšem neustálé pozorování dětí a 

měření jejich těl nepřineslo žádné užitečné výsledky, a proto pedologie jako věda zanikla. 

Položila však základy pro empirickou dětskou a adolescentní psychologii. Kromě tohoto 

poměrně přísného vědeckého pohledu byla Montessoriina práce od začátku do konce 

formována jejím pohledem na lidi a společnost. Tento pohled byl ovlivněn údajně křesťanským 

náboženstvím, nicméně při detailnějším zkoumání zjistíme, že ještě více než křesťanstvím byl 

ovlivněn esoterikou. Přestože pocházela z progresivní katolické rodiny, dne 23. května 1899 se 

připojila k Teosofické společnosti, což bylo velmi vlivné okultní hnutí té doby. MM občas 

zdůraznila svou loajalitu ke katolicismu z taktických důvodů, ale z charakteru jejího díla je 

evidentní, že zůstala věrná názorům této společnosti. Pro teosofii (stejně jako pro jedno z jejích 

odštěpení, typické pro Steinerovu antroposofii) je specifické míchání různých většinou 

dalekých východních životních filosofií a náboženství s křesťanskou vírou a tradicemi, 

obohacenými o prvky alchymie a (positivistické) vědy.  

 
2 Dnes je pedologií nazývána věda o půdě.   
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V rané fázi své práce se MM viděla jako feministka a sociální reformátorka. V té době, 

ale také ve všech ostatních obdobích svého života, byl její pohled na společnost založen na 

přírodní metafoře, která byla populární na začátku roku 1900: lidé, společnost a vesmír jsou 

všichni stejní, jednotně konstruovaní jako organismus. Stejně jako každý organismus má 

funkčně odlišné části a stále působí jako „celek“, tak každá společnost má vnitřní diferenciaci, 

která umožňuje „harmonickou“ souhru celku. Podle MM má každé dítě „božský plán“, který 

zajišťuje, že se stane tím, pro co je předurčeno. Podle tohoto schématu, kdy se přírodní zákony 

aplikují na sociální prostor, je společnost také založena na takovém plánu, v jehož důsledku 

každý člověk přirozeně bez vnějších zásahů zaujme konkrétní místo ve struktuře. Toto myšlení 

vychází ze starověkého esotericko–filosofického směru tzv. hermetiky. Myšlenka na paralelu 

mezi mikrokosmem a makrokosmem byla poté přenesena na teosofisty a dnešní esoteriky 

prostřednictvím alchymistů a zednářů.  Duch tohoto esoterického myšlenkového proudu se 

odrážel v rozmanitých vědách jako je pedagogika, sociologie a (dodnes) ekologie.  Kromě 

Steinera a Montessori využilo tento organizační model mnoho pedagogických reformátorů, 

včetně Ellen Key, George Kerschensteinera aj. Je třeba také poznamenat, že tento druh 

podobenství podle všeho naznačuje statický, neměnný společenský řád. To je také důvod, proč 

tento „biopolitický“ koncept zdůrazňovali (a zdůrazňují) nejen demokratičtí politici (Visser 

2004).  

 

Znak Teosofické společnosti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_Teosofica 
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Na začátku 20. století tedy docházelo k nekontrolovatelnému míšení vědy s různými 

duchovními proudy. Ani pedagogické výzkumy MM nejsou výjimkou. Na vědecké úrovni 

nejsou názory MM na svět a společnost s klasickou vědou vůbec slučitelné, dokonce se logicky 

vzájemně vylučují. I přes tento hybridní (synkretický) základ, dosáhla Montessori pedagogika 

světového kulturního statusu již ve 20. letech, a to napříč národy, etnickými skupinami, třídami 

a ideologickými skupinami. Jednoduchým vysvětlením je, že údajně vynikající praxe 

montessoriovského vzdělávání nechala ve stínu poněkud pofidérní a pseudovědeckou teorii, na 

které se zakládala.  Pro zklamání Montessoriánů bohužel nikdy neexistovaly a ani neexistují 

žádné studie, které by jednoznačně dokázaly, že se dětem v Montessori škole daří lépe než v 

běžné škole. Mimo jiné i proto, že hnutí Montessori bylo a je téměř výhradně hnutím vyšších 

středních tříd, což téměř znemožňuje smysluplné srovnání s „běžnou školou“.  Dokonce ani 

výjimky, jako například mnoho amsterodamských Montessori škol, nikdy neprokázaly výrazně 

lepší školní výsledky nebo dokonce vychování „lepších lidí“. Spíše musíme předpokládat, že 

to bylo charisma MM a její smysl pro vztahy s veřejností, které umožnily, že se mohla její 

metoda proslavit napříč kontinenty. Během tisíce přednášek vždy zdůrazňovala, že ona - a jen 

ona  - má vědecký přístup k tajemstvím dítěte.  A kdo by se chtěl hádat proti slavnému vědci a 

aktivistovi za práva dětí, kdo by se chtěl hádat proti dětem? (Visser 2004)  

 

 

 

Tajemství dítěte 

Vzhledem k Montessoriinu velmi specifickému vědecko-esoterickému pohledu na svět 

není divu, že u každého dítěte mohla cítit božskou „jiskru“, vývojový impuls, potenciál, v 

podstatě božský plán výstavby. Aby každé dítě mohlo rozvíjet osobnost, na kterou je prakticky 

předprogramováno, měli by mu pedagogové umožnit rozvíjet svou individualitu a poznání 

vlastní osobnosti na základě motta: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Učitel má respektovat 

individualitu každého dítěte a místo aby se kriticky stavěl k negativním stránkám dítěte, 

pozoruje a koriguje sám sebe. Dětmi nesmí být manipulováno, aby nebyly formovány podle 

představ dospělých. Dítě je vedeno, aby samo dokázalo objevovat a vstřebávat poznatky za 

pomoci učitele, který mu radí a podporuje jej jako rovnocenný partner.  
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Marie Montessori 

Zdroj: https://www.montessori-namest.cz/o-nas/ 

 

Montessori systém zdůrazňuje připravenost prostředí pro edukaci, a to ve formě 

speciálně připravených pomůcek a zároveň vazeb k materiálnímu prostředí, jako vyjádření 

radosti a uspokojení žáků z vlastní činnosti. Dítě má svobodu volby, jaké činnosti se bude 

věnovat, s jakými materiály pracovat, s kým a kdy. Tato volba je však spojena se zodpovědností 

za dokončení vybrané činnosti, čímž je v něm prý podporována sebedisciplína. Pokud žák udělá 

chybu, není za ni trestán, ale je veden k její nápravě, k tomu, aby pochopil její příčinu, poučil 

se z ní a chyby se vyvaroval. Pochvaly je zde užíváno pouze výjimečně, aby dítě pochvala 

nezajímala více než vlastní práce, a nebylo tak omezováno ve své svobodné volbě a činnosti 

neustálým hodnocením dospělých. V MM škole tedy neexistuje pravidelný režim, není zde 

pevný rozvrh hodin a dítě není ani známkováno. Ve třídě jsou rovněž různě staří žáci 

(Podéšťová 2014).   

V Montessori pedagogice je dítě v podstatě pánem svého vzdělávání. Může se „učit“ co 

chce a kdy chce. Je zcela osvobozeno od jakýchkoli, zejména kognitivních, nároků na 

vzdělávání. Není ani známkováno. Vždyť by ani nebylo z čeho jej známkovat! Učitel není 

primárním zdrojem poznání a motivace. Není ani profesionálním aktérem výchovně-

vzdělávacího procesu. Hlavním zdrojem poznání je v tomto případě vzdělávací materiál. 

Neživý, sofistikovaně provedený didaktický materiál, který navrhla sama MM, jenž má dítě 

dovést k veškerému lidskému poznání. V praxi to znamená, že dochází k degradaci učitele na 

pouhého pozorovatele a aranžéra vzdělávacího prostředí, který smí promluvit jen tehdy, pokud 

je dítětem vyzván. Eufemisticky je to vyjádřeno pojmem rovnocenné partnerství. Avšak tímto 

https://www.montessori-namest.cz/o-nas/
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dochází k velkému odcizení mezi učitelem a žákem. Učitel je přeci od slova učit. Dobře tuto 

problematiku vyjadřuje anglický jazyk. V českém jazyce slovo „učit“ tolik nerozlišujeme (učí 

učitel, učí se žák), nicméně v jazyce anglickém je patrný rozdíl. Učitel učí ve smyslu anglického 

slova „teach“ odtud slovo „teacher“ (učitel), žák se učí ve smyslu slova „learn“. V Montessori 

pedagogice tudíž neexistuje učení ve smyslu „teach“, pouze samoučení ve smyslu „learn“. Dr. 

Montessori si toho byla vědoma a vždy říkala, že objevila „nové dítě“ a že bylo tedy 

nevyhnutelné „stvořit nový typ učitele“, kterého nazvala „průvodcem“, protože jeho hlavní 

úloha není dítě učit, ale vést jeho přirozené dětské síly. Průvodce musí „nasadit pokoru” a 

zejména se naučit, jak dítěti sloužit. Průvodce přitom ustupuje do pozadí a do středu pozornosti 

se dostává dítě. Žák je tedy v podstatě samouk.  Může se učit, co chce, kdy chce a jak chce. 

MM dokonce tvrdí, že v tradičním školství učitel žáky manipuluje a utváří je podle svých 

představ; dokonce je přesvědčena, že jedině těmito pedagogickými principy vytvoří z dětí lepší 

lidi a přispěje ke globálnímu míru (Sikorová 2014). Jenže v Písmu nám říká Pán Ježíš něco 

jiného: „Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána.“ (Mt 10,24) nebo jinde: „Žák není nad 

učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel.“ (Lk 6,40) Tato citace z Písma nám jasně 

ukazuje, že žák není něco více než učitel. Naopak, je žádoucí, aby dítě mělo učitele, který jej 

bude učit („teach“) a společně s rodiči na něj bude výchovně působit. Není zde žádná zmínka 

o tom, že žák je schopen učit se („learn“) a vychovat se sám pomocí nějakého vzdělávacího 

materiálu a vrozených „božských“ sil. Teprve až bude žák zcela vyučen (svým učitelem), může 

být jako jeho učitel. V Montessori školství však nemůže být žák učitelem ani vyučen, ani 

nemůže být jako jeho učitel, poněvadž jak již bylo řečeno, žák se učí sám skrze materiál a učitel 

ho jen pozoruje. Jenže když se bude dítě učit („learn“) jen to, co chce a co ho baví a zajímá, ve 

finále bude jeho poznání velmi omezené. Didaktické pomůcky, jakkoli sofistikovaně navržené 

mu nemohou vynahradit kvalitní vysvětlení učiva od učitele. Přitom kvalitní vzdělání a široké 

znalostní obzory jsou velmi důležité pro pochopení a orientaci v tomto stále složitějším světě a 

rovněž prevencí proti různým druhům sociálně-patologického chování a (nejen) politické 

manipulaci. Nehledě na fakt, že škola má učit i pro život a v životě člověk nebude vždy dělat 

jen věci, které ho baví a naplňují. Jak říká Pán Ježíš: „Ve světě budete mít soužení. Ale buďte 

dobré mysli. Já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33). Další otázkou je: opravdu může malé dítě 

vědět, co ho zajímá? A co kdyby zůstal jeho potenciál v nějakém oboru zbytečně nevyužit právě 

proto, že dítě se o daný předmět, ke kterému mělo vlohy nezajímalo, protože ho v dětství prostě 

nezaujal, nebavil? Při výuce v tradiční škole by byl „donucen“ se o něm učit a posléze by mu 

mohl přijít „na chuť“. Je také častým jevem, že lidi nějaký předmět nebo obor nebaví nebo 

nezajímá právě proto, že o něm nic neví. Při hlubším zkoumání těchto a priori odsuzovaných 
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oborů naopak dospějí k závěru, že se jedná o velmi zajímavé a cenné zdroje poznání. Skutečně 

vzdělaný člověk si také má být vědom důležitosti všech oborů lidské činnosti jako zdrojů 

komplexního poznání skutečnosti. Toto ovšem může nabídnout pouze tradiční vyučování 

rozdělené do jednotlivých vzdělávacích oborů. Rovněž se mnohdy stává, že inspirací dětem či 

mladým lidem je pro studium nějakého konkrétního oboru právě učitel.  

Dalším velkým „slepým místem“ v Montessori pedagogice je problematika kázně. MM 

sice mluví o nějakých pravidlech, která se musí dodržovat, nicméně jaká jsou to pravidla, jak 

by se měla dodržovat a jak by měly být děti sankcionovány, pokud by je překročily, o tom MM 

nemluví. Přitom ve třídě, kde si každé dítě může dělat, co chce a každý se vzdělává svým 

tempem musí logicky vzniknout ruch, chaos. MM jen tvrdí, že dítě se má poučit ze svých chyb. 

MM pak klade velký důraz zejména na cvičení sebekázně. V souvislosti se sebekázní uvádí 

MM tzv. polarizaci pozornosti, která je dle ní důkazem, že dítě je duší naplněná a vedená bytost. 

Polarizace pozornosti tkví v tom, že jakmile se dítě začne zabývat nějakou zajímavou činností, 

je do ní zabrané natolik, že se doslova odtrhne od světa, „aby dosáhlo síly se s ním sjednotit“3. 

V takové chvíli dítě nesmí nikdo a nic rušit. MM sama přiznala, že děti takto v podstatě meditují 

a dochází u nich ke stejnému efektu jako při meditaci – zvyšuje se soustředěnost, energie a 

sebekázeň a dochází k tzv. „normalizaci“, tedy procesu, který umožní dítěti realizovat jeho 

vnitřní potenciál, děti jsou pak klidné a vyrovnané. Proto se např. v Montessori školkách 

praktikují nácviky ticha a meditace. MM k tomu navrhla celou škálu cvičení. Není divu, že 

Goonesekera4 mluvil o tom, že pedagogika Marie Montessori je nejdokonalejším prostředkem 

lidí učinit je dobrými budhisty (Hudcová 2016). Zde je jasný důkaz toho, že v MM pedagogice 

se promítají východní myšlenkové vlivy, s nimiž byla nejspíše seznámena v Teosofické 

společnosti.  

Každý náznak výchovy dítěte, jakékoli poučování a moralizování je tedy dle Montessori 

nepřípustné a omezuje a narušuje dítě ve vývoji (Hudcová 2016). MM říká: „Nesmíme vidět 

jen dítě, ale Boha v něm. Musíme ctít zákony stvoření v něm. Nesmíme si myslet, že bychom 

mohli učinit dítě‘; když to děláme, ničíme Boží dílo.“5  V Novém zákoně ovšem čteme něco 

jiného: „Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou 

se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na 

 
3 MontessoriBayern.de. Polarisation der Aufmerksameit [online]. MontessoriBayern.de, 2015 [cit. 2016-0607]. 

Dostupné z: http://www.montessoribayern.de/landesverband/paedagogik/die-paedagogik-ihre-bereiche/  

polarisation-der-aufmerksameit.html. 
4 Don Samuel Goonesekera (1896 - 1983), politik a poslanec na Srí Lance.  
5 http://www.cestykatecheze.cz/casopis/2014-2/Vhled-do-nabozenske-vychovy-Marie-Montessori.html  

http://www.montessoribayern.de/landesverband/paedagogik/die-paedagogik-ihre-bereiche/
http://www.cestykatecheze.cz/casopis/2014-2/Vhled-do-nabozenske-vychovy-Marie-Montessori.html
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prospěch.“ (Žd 13,17). Tuto citaci můžeme vztáhnout i na vztah učitel-žák. Učitel je ten, který 

vede, tudíž má podle Písma svatého přímo od Boha primát vůči žákovi (podřízenému). Učitel 

je z pozice autority za žáka zodpovědný, a za to, jak jej vedl se bude jednou zpovídat Pánu. 

Učitel má tedy žáka nejen učit, ale i vychovávat a žák má k učiteli chovat respekt a poslouchat 

ho. Jenže MM od začátku obhajovala radikální tvrzení, že tradiční pedagogické metody: 

opakování a paměť, omezování a umlčování studentů a spoléhání se na odměny a tresty jsou 

pro vývoj dítěte škodlivé. Věřila, že bez uzdravení kořenů různých konfliktů bude každý 

politický mír nucen selhat. Tyto zhoubné kořeny, jež nedokáží udržet mír na zemi a vytváří 

stále nové konflikty, vidí samozřejmě v tradičních formách vzdělávání, které nejsou ničím 

jiným než situací, kdy dospělí „vítězí“ nad dítětem v jakési konkurenci.6 Přirovnává to k „míru“ 

po první světové válce, který vytvořil podmínky, které vyústily v příští světovou válku. 

V podstatě tím MM řekla, že tradiční vzdělávání může za všechny konflikty, zejména za 

vypuknutí válek, včetně druhé světové války. MM ovšem zachází ještě dál – podle ní nemají 

dokonce ani rodiče právo vychovávat svoje dítě, neboť není to vychovatel (rodič, učitel), ale 

dítě, které si vděčí za svůj vývoj. Dítě má v sobě prý „božskou“ sílu, která ho aktivuje, aby se 

samo chtělo podílet na svém (i morálním) sebevývoji (Hudcová 2016). Ale toto se zcela 

rozchází s Písmem, které nám jasně říká: „Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh 

povzbuzuje jako své syny: `Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. 

Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se 

jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec 

nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale 

cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali, a přece jsme je měli v úctě; nemáme být mnohem víc 

poddáni tomu Otci, který dává Ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle 

svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu 

na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později 

však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.“ (Žd 12, 5-11) Zde je srozumitelně 

a jednoznačně vysvětleno a popsáno, že rodičovská výchova je žádoucí pro správný vývoj 

dítěte. Není zde nic o tom, že dítě je schopné vychovat se samo na základě božských sil, jak 

tvrdí MM. Výchova je zároveň i jistým projevem lásky, protože i Bůh, ač nás miluje, tak nás 

přísně vychovává, poněvadž každý člověk je vůči Bohu v postavení dítěte. Stejně tak i my jsme 

povinni vychovávat své děti z lásky k nim i k Bohu. Přiměřeně přísná výchova je tedy nezbytná, 

a i když se zpočátku zdá nepříjemná, později přináší své pozitivní výsledky. Zároveň dítě učí 

 
6https://www.peace-ed-campaign.org/growing-peace-gandhi-montessori-means-begin-children/  
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pokoře k autoritám, tudíž i k pokoře k autoritě nejvyšší – k Bohu. Písmo nám jasně ukazuje, že 

rodič má přímo od Boha právo ne-li povinnost vychovávat své dítě. Pokud by dítě 

nevychovával, dopouštěl by se hříchu. Děti mají rovněž povinnost poslouchat své rodiče: Děti, 

poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu. (Ko 3,20). Sám Ježíš Kristus, Syn 

Boží, byl poslušný svému nebeskému Otci až na smrt kříže. Úcta k rodičům patří také 

k základnímu přikázání, které je obsažené v desateru: „Cti otce svého i matku svou, abys dlouho 

živ byl a dobře ti bylo na zemi.“ Není zde psáno: „Cti dítě své, abys dlouho živ byl a dobře ti 

bylo na zemi.“ Přesně tak to ale chápe MM. Aby však připustila MM tradiční schéma výchovy, 

musela by opustit svou víru v hermetismus a věřit v prvotní hřích. Ačkoliv se MM hlásí ke 

katolické víře (!) podle všeho odmítá tak samozřejmou křesťanskou pravdu jako je učení o 

prvotním hříchu i svobodnou vůli člověka. Proto také mohla vždy směle tvrdit, že dítě je „svaté“ 

a skryté duchovní síly každého dítěte jsou v podstatě dobré a je jen nutné je harmonicky rozvíjet 

(Hudcová 2016). Písmo nám ovšem říká něco jiného: „I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v 

srdci: „Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od 

mládí zlý, už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil.“ (1. Mojž. 8,21). MM to odmítá a 

dál tvrdí, že děti jsou „svaté“ bytosti. Kvůli tomuto troufalému názoru byla už ve své době 

kritizována mnohými křesťanskými mysliteli. Jezuité ji v časopise „La Civilta Cattolica“ 

rovněž obviňovali z determinismu, což je filosofické učení o příčinné určenosti všech jevů v 

přírodě i společnosti nebo o předurčenosti na základě božské vůle. Dále jí vyčítali přílišný 

naturalismus, který hlásá, že příroda je principem všech jevů, a tudíž vylučuje vše nadpřirozené 

a transcendentní (Visser 2004). Pokud by byl člověk od přirozenosti dobrý, nemohl by být 

narušen prvotním hříchem a jeho vůle by se klonila k dobrému; pak by ale sv. Pavel nikdy 

nemohl říct: „Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, 

čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, 

nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, 

nebudou mít podíl na království Božím“ (Ga 5, 19-21). Avšak MM ignoruje křesťanské pravdy 

a o dítěti má až mesiášské představy jako o potencionálním vykupiteli zla. V dítěti tedy vidí 

nejen Boha, ale i Krista, který k nám přišel jako dítě; pokud si prý toto uvědomíme, bude naše 

bázeň před dítětem hluboká a svatá. Aby zdůraznila tuto bázeň, uzavírá autorka přednášku Bůh 

a dítě Janovými slovy, které pronesl o Ježíšovi: „On (ono - dítě) musí růst, já však se menšit“ 

(J 3,30).7 Dále říká že to, co se týká dětí, týká se i lidstva. Musíme prý přimět dospělé k 

pochopení, že lidstvo můžeme zlepšit jen skrze dítě. Ve své knize Děti jsou jiné dokonce 

 
7 http://www.cestykatecheze.cz/casopis/2014-2/Vhled-do-nabozenske-vychovy-Marie-Montessori.html  
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prohlašuje, že člověk by zdegeneroval bez dítěte, které mu pomáhá se neustále obnovovat 

(Hudcová 2016). Toto tvrzení opírá o Ježíšova slova: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte 

jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako 

dítě, jistě do něho nevejde." (Lk 18, 16-17). Tato slova ovšem neznamenají, abychom v dítěti 

viděli spasitele či následovali jeho „obrovskou“ pobožnost; tato slova znamenají, že jako 

šťastné Boží děti máme mít dětinnou a bezmeznou důvěru v Boha. Je pravda, že děti jsou 

z obecného hlediska velmi důvěřivé, ovšem nikoli a priori pobožné. Víra je dar Ducha svatého, 

tudíž ne každý člověk může být věřící, jak říká Pán Ježíš: „Všechno je mi dáno od Otce; a nikdo 

nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn - a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.“ (Mt 

11,27). Dřív nebo později musí člověk, byť pochází z věřící rodiny, projít procesem obrácení, 

které se uskutečňuje většinou v dospívání či až v dospělosti. Děti rozhodně nejsou a nemohou 

být spasiteli lidstva. Jediným Spasitelem je náš Pán Ježíš Kristus: „Já jsem ta cesta, pravda i 

život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Jan 14,6). Pokud by všichni dodržovali 

křesťanské zásady a přikázání, teprve tehdy by byl svět lepším místem, jak to čteme v Písmu: 

"Toto jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte." (Mt 17,5). Avšak Ježíš 

nám předem říká, že každý jeho zásady a přikázání dodržovat nebude: Ve světě budete mít 

soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33). Toto nám zjevil Pán Ježíš, 

proto žádná alternativní výchovná metoda nemůže svět změnit v globální mír, jak to MM ve 

svých dílech často prezentuje. Naopak, může přispět k jeho destabilizaci a degradaci. Z těchto 

důkazů můžeme snadno odvodit, že spíše než křesťanstvím, bylo její dílo inspirováno jinými 

myšlenkovými proudy, zejména teosofií. O teosofickém vlivu na MM pedagogiku napsal 

německý pedagog Winfried Böhm celé dílo: „Der große Einfluss der Theosophie auf die 

Pädagogik Montessoris“ (Velký vliv teosofie na Montessori pedagogiku) (Hudcová 2016). Jak 

již bylo zmíněno, teosofie je spirituální esoterické hnutí synkretického až eklektického rázu. 

Do Teosofické společnosti, kterou založila roku 1875 ruská kněžna Helena Petrovna Blavatská, 

patřila i Marie Montessori, ač byla zároveň členkou katolické církve (Visser 2004). Tato 

společnost se zabývala zejména okultními naukami a praktikami, starověkými náboženstvími a 

filosofiemi. Byla založena na myšlence, že člověk se vyvíjí v dokonalejší bytost v mnoha 

inkarnacích, prostřednictvím tzv. duchovní evoluce. Blavatská byla prý také ve spojení s 

duchovními bytostmi, mahátmy, kteří měli nehmotnou podobu. Marii Montessori spojoval 

s Blavatskou podobný názor na pedagogiku. Blavatská silně kritizovala tradiční systém 

vzdělávání, který má dle jejího názoru za následek „přelití trhu penězotvornými stroji, 

bezcitnými sobeckými muži – zvířaty – kteří byli vyškoleni k tomu, aby kořistili své kolegy a 
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využívali nevědomosti slabších bratří.“8 Blavatská chtěla omezit čistě mechanickou práci 

paměti na absolutní minimum a věnovat čas vývoji a výcviku vnitřních smyslů, schopností a 

latentních kapacit. S každým dítětem se má jednat jako s individualitou a vzdělávat ho tak, aby 

mohlo přirozeně a harmonicky rozvinout své schopnosti.9 Podobné výchovně-vzdělávací 

představy měla i následovnice Blavatské – Annie Besanntová. MM se s Annie Besantovou 

poprvé setkala v Londýně v roce 1907 na jedné teosofické přednášce. Jelikož měly obě podobné 

názory na svět i pedagogiku, vzniklo mezi nimi přátelství. Posléze začaly vycházet 

Montessoriiny knižní tituly v teosofickém nakladatelství.  

Annie Besant a Helena Petrovna Blavatská 

Zdroj:https://en.wikipedia.org/wiki/Annie_Besant 

https://cs.wikiquote.org/wiki/Helena_Petrovna_Blavatsk%C3%A1 

 

Je velmi pravděpodobné, že MM se při formulování svých pedagogických myšlenek 

inspirovala právě dílem mystičky Blavatské. Kromě uvedeného se teosofický vliv na 

Montessori pedagogiku nejvíce projevil v tzv. kosmické výchově. Koncepci této holisticky 

pojaté výchovy vyvíjela MM ve spolupráci se svým synem Mariem Montessorim již od 30. let 

při svém pobytu v Indii a už v 50. letech se realizovala v praxi. Kosmická výchova je ucelený 

vzdělávací program MM pedagogiky inspirovaný hermetikou, cíleně zaměřený na děti ve věku 

6-12 let. Sám název této výchovy, který proniká celou MM pedagogikou, naznačuje její vysoce 

esoterické zaměření. Děti jsou v kosmické výchově vedeny k tomu, aby si našly své místo ve 

„velkém celku“, tedy ve světě a ve vesmíru. Pomocí souvislostí získávají vědění a poznatky o 

 
8 https://theosophy.world/encyclopedia/education-and-theosophy 
9 https://theosophy.world/encyclopedia/education-and-theosophy  
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vztazích mezi věcmi a světem jako celkem. Skrze detail děti poznávají celek: hvězdy, Země, 

souhvězdí, všechny formy života tvoří v těsném vztahu mezi sebou jednotu. Všichni 

živočichové jsou ‚agenti‘ kosmického řádu, žádný nežije sám pro sebe, ale všichni nevědomky 

přebírají ‚kosmický úkol‘ který přispívá k harmonii celku. Podle Marie Montessori byl už 

tenkrát nejvyšší čas, aby si lidstvo uvědomilo tento kosmický úkol a jednotně zabránilo 

katastrofám, nerovnováze v přírodě a válkám. Její vize spočívá v pomoci inkarnačním dětem k 

tomu, aby odkryly svou vnitřní energii a měly jasnější inteligenci, silnější charakter a 

svobodnější uvědomění. Ve vzdělávání je tedy nutné mladému člověku ukázat jeho pozici v 

kosmu a evoluci života a tím posílit respekt vůči zákonům stvoření. Kosmická výchova pomáhá 

dítěti pochopit uspořádání světa, jeho existenci a místo v něm, a vztahy s okolím. (Hudcová 

2016).  Věřila, že je nutné poučit děti o jejich místě v transformačním procesu, který by nakonec 

vyústil v ohlášení globálního míru. V souvislosti s tímto je nasnadě si připomenout varovná 

slova sv. Pavla: „Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, 

založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. V něm je přece 

vtělena všechna plnost božství; v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a 

sil.“ (Ko 2, 8-10). Kosmická výchova je tedy jednoznačné ovlivněna teosofickými myšlenkami. 

Dále je třeba poukázat na to, že MM jednou sama prohlásila: „Svět nebyl stvořen, abychom si 

ho užívali, ale jsme stvořeni pro vývoj vesmíru.“ (“The world was not created for us to enjoy, 

but we are created to evolve the cosmos.)”10 Tato až hereticky znějící věta je v naprostém 

rozporu s křesťanstvím. Křesťané přeci věří, že jsou stvořeni pro věčnou blaženost v nebi 

v patření na Boha, ne pro vývoj vesmíru: „Chci říci: Pokud je dědic nezletilý, ničím se neliší 

od otroka, ač je pánem všeho. Je podřízen poručníkům a správcům až do doby, kterou otec 

předem stanovil. Tak i my, když jsme byli nedospělí, byli jsme otroky vesmírných mocí. Když se 

však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, 

aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Protože jste 

synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče.“ (Ga 4, 

1-6). Opravdový křesťan už tedy není otrokem vesmírných mocností, nýbrž je svobodným 

Božím dítětem, které bylo krví Božího Syna, Ježíše Krista, vykoupeno z hříchů a které si 

toužebně přeje prožívat věčnou blaženost v přítomnosti Boha v nebeském království.  

Na základě výše uvedeného shrnutí principů kosmické výchovy není divu, že tato 

pedagogická koncepce byla velmi oblíbena u hinduistů a teosofistů. S nimi byla Montessori 

v úzkém kontaktu poté, co v Evropě vypukla druhá světová válka. Jelikož byly v období 

 
10 http://www.despatch.cth.com.au/Despatch/vol93_montessori.html  
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fašismu Montessori školy v Itálii zavřeny a v Německu a Rakousku byly páleny její knihy, 

odletěla v roce 1939 se svým synem do Indie. Přijala pozvání prezidenta mezinárodní 

Teosofické společnosti sídlící v indickém Adyaru, dr. George S. Arundala a jeho manželky, 

slavné indické tanečnice Rukmini Devi Arundale. S nimi se MM seznámila již dříve, a sice 

když manželé Arundalovi navštívili v Nizozemí tamější Mezinárodní teosofické centrum v 

Naardenu.  Oba se totiž intenzivně zajímali o děti a vzdělání. Setkali se také s Dr. Montessori 

a poněvadž byli uchváceni jejími pedagogickými metodami, pozvali ji v roce 1939 do sídla 

Teosofické společnosti v Adyaru v Čennaí (tehdy zvaném Madras), aby tam prezentovala své 

pedagogické principy.   

 

Dr. George S. Arundale a jeho žena 
https://www.theosophy.world/encyclopedia/arundale-george-sydney 

 

Pod záštitou prezidenta společnosti a jeho manželky vedla Madame Montessori se svým 

synem úspěšný tříletý výcvikový kurz pro studenty a učitele v Adyaru, kterého se zúčastnilo 

207 studentů ze všech částí Indie, Barmy a Cejlonu. Dr. Montessori pak ještě absolvovala 

krátkou přednáškovou cestu po severní Indii. Poté založila indickou sekci Asociace Montessori 

International. Kvůli italskému občanství byla Dr. Montessori v prvních dnech druhé světové 

války internována britskými úřady v domácím vězení na sídle Adyar.  Když byla se svým synem 
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Mariem propuštěna z vazby, vedla další kurzy učitelů v Ahmadábádu, Kodaikanalu, Adyaru a 

Kašmíru v Indii a také v Cejlonu. Při pobytu v Indii se setkala dokonce s indickými duchovními 

vůdci jako je Gándhí, Néhrú, Radhakrishnana a Tagore (Hudcová 2016).   

 

Marie Montessori se svým synem v Indii 
Zdroj: https://theosophy.wiki/en/Maria_Montessori 

 

Sídlo Teosofické společnosti v Adyaru zůstalo její operační základnou až do roku 1946. 

Poté odcestovala do Anglie, Skotska a do Itálie. Koncem roku 1947 se však vrátila do Indie, 

kde dále učila v Pooně, Gwalioru a Adyaru. Spolu s paní Arundalovou založila v Kalakshetře11 

Montessori výcvikové středisko jako památník Dr. Arundalovi, který zemřel v roce 1945. V 

roce 1949 také učila v Pákistánu, kam ji pozvala tamější nově ustanovená vláda. Do Evropy se 

definitivně vrátila až roku 1949 a usídlila se v Holandsku. Umírá 6. května 1952 v Noordwijk-

an-Zee v Holandsku.12 

Z tohoto krátkého přehledu o jejím životě v Indii lze vyvodit, že měla nadstandartní 

vztahy s indickými teosofisty. Pohybovala se v samém jádru Teosofické společnosti, což 

dokazuje její přátelství s prezidentem této společnosti Georgem S. Arundalem a jeho ženou, 

kteří jí i jejímu synovi poskytli v Indii kvalitní zázemí. Díky celé řadě přednáškových turné a 

mnohým pedagogickým výcvikovým kurzům, se praxe Montessori vzdělávání rozšířila po celé 

 
11 Nadace Kalakshetra je umělecká a kulturní akademie se sídlem v Čennaí v Indii, která se věnuje zachování 

tradičních hodnot v indickém umění a řemeslech. Byla založena v lednu 1936 Rukmini Devi Arundalovou a 

jejím manželem Georgem Arundalem.   
12 https://theosophy.wiki/en/Maria_Montessori  
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Indii, a posléze i po celé Asii. Obrovský úspěch MM pedagogiky na asijském kontinentě lze 

spatřovat v souladu této pedagogiky s východní spiritualitou. Sama ovšem tvrdila, že nechce 

spojovat svou pedagogiku s náboženstvím. Na otázku, zde je teosofistkou, která jí byla 

položena přímo v indickém theosofickém centru v Adyaru, elegantně odpověděla: „Ne, jsem 

montessoriankou.“13 Podle tohoto výroku MM vytvořila jakýsi nový kult, nové hnutí, které 

eklektickým způsobem spojuje různé filosoficko-náboženské myšlenky, jež se MM zdály být 

vhodné a pokrokové a které by jednotným způsobem směřovaly k vychování nových „lepších 

lidí“, jež by nastolili definitivní globální mír.       

Jméno MM se také často skloňuje v souvislosti s novodobým hnutím New Age (Nový 

věk). Tento světonázorový proud vznikl ve druhé polovině 20. století v USA v souvislosti se 

současným stavem společnosti, Země a lidstva.  Počátky hnutí New Age můžeme najít už v 19. 

století, kdy H. P. Blavatská založila Teosofickou společnost. Pojem New Age dokonce použila 

podle některých zdrojů poprvé ve svých spisech právě Blavatská. Hnutí New Age v podstatě 

navazuje na teosofii a má s ní mnoho společného, protože se téměř ve všem inspiruje 

teosofickými myšlenkami.14 New Age upíná svou naději ke změnám, které mají údajně přijít s 

přechodem Slunce ze znamení Ryb (duality) do znamení Vodnáře (jednoty). Tento přechod 

způsobí transformaci vědomí jednotlivců i celku. Tato změna zasáhne všechny oblasti lidské 

činnosti, způsobí přechod od současného racionalisticko-mechanistického chápání skutečnosti 

k pojetí člověka, lidstva, přírody, Země a vesmíru jako celku, kdy vše je propojeno se vším v 

dokonalé harmonii. Pojem Věk Vodnáře (Age of Aquarius) je spojen s Marylin Fergusonovou, 

která byla mimo jiné zakládající členkou Asociace humanistické psychologie, jež ve své knize 

z roku 1980 Aquarian Conspiracy předkládá nové uspořádání světa. Toto nové uspořádání se 

uskuteční jedině změnou světového paradigmatu, což znamená „přechod z věku ryb do věku 

vodnáře: přechod od analytického, diferencujícího způsobu nazírání, od lineárního časového 

schématu, od descartovského a mechanistického pojetí prostoru k celostnímu, holistickému 

pohledu na skutečnost. Vše bude vnímáno v kontextu absolutního celku, který do svého rámce 

pojme a sjednotí veškerou mnohost světa. Člověk jako vesmírná bytost bude svým novým, tzv. 

rozšířeným kosmickým vědomím vnímat skutečnost jako obrovskou organickou jednotu, 

univerzalitu, ve které má všechno své nezastupitelné místo a kde bytostně souvisí jedno s 

druhým a všechno se vším.“15 Tato transformace má být osvobozením z celosvětové krize, která 

 
13 Hudcová 2016 
14 New Age je inspirováno jak západními naukami navazujícími na hermetismus (rosenkruciáni, zednáři, apod.), 

tak myšlenkami východních učení (súfismus, budhismus, hinduismus atd.). 
15 WOLF, Josef. Kdo je, kdo není v hnutí nového věku. Praha: Votobia, 2000.  ISBN 80-7220-092-5.S.17 

Tony
Zvýraznění

Tony
Zvýraznění

Tony
Zvýraznění

Tony
Zvýraznění

Tony
Zvýraznění

Tony
Zvýraznění



zahrnuje všechny oblasti lidského života. A poněvadž New Age usiluje o spojení spirituality s 

vědou, školstvím, medicínou, snaží se o celostní a celistvý pohled na člověka a jeho život na 

Zemi, o prosazení humanity proti agresivitě, je spojováno i s feminismem, jako protikladem a 

zároveň „lékem“ na patriarchálně a hierarchicky uspořádanou společnost, ve které je základem 

života boj a výkon, a také s důrazem na ochranu životního prostředí – environmentalismem 

(Sikorová 2014). Jednou ze základních institucí, která musí být transformována v souladu 

s tezemi New Age je školství, neboť vychovává budoucí generace. Správně nastavené školství 

pak bude zárukou brzké celospolečenské transformace. Principy ve školství podle New Age se 

téměř překrývají s principy dosavadní alternativní pedagogiky – mají být zařazeny prvky 

duchovna, klade se důraz na ochranu životního prostředí, na pedocentrické zaměření pro rozvoj 

individuality, svobody a zákazu dítě formovat a hníst k obrazu dospělých, dále podpora 

osobnosti a tvořivosti každého jednotlivce, spolupráce místo hierarchie; individuální přístup k 

žákům s přihlédnutím k jejich osobnostnímu růstu; důraz na spolupráci a participaci při 

rozhodování; decentralizace; šetrnost k prostředí; tvořivost; sebevyjádření. Neustálé 

posuzování (a odsuzování) sebe či jiných je v učení o pozitivním myšlení považováno za jednu 

z překážek bránících člověku ve šťastném prožívání života (Sikorová 2014). Zde je patrné, že 

MM pedagogika přesně vyhovuje požadavkům New Age na vzdělávání, které si klade za cíl 

zrealizovat očekávanou celospolečenskou transformaci. V čísle časopisu North American 

Montessori Teachers Association Journal se nachází komentář: „Maria Montessori, spolu s 

mnoha dalšími osvícenými mysliteli naší doby, nepředvídala nic jiného než vznik nové lidské 

kultury. Tato nová kultura, globální, planetární lidstvo, by byla založena na novém vědomí 

jednoty a vzájemné závislosti všech bytostí, vzájemného propojení všech forem energie a hmoty. 

Je to kultura současného posunu paradigmatu, kterým se začínáme sladit, abychom vzdělávali 

lidský potenciál pro vědomou spolupráci s vývojem života na planetě.“16 MM se v podstatě 

stala „prorokyní“ nového věku (New Age), který, jak již bylo řečeno, usiluje o změnu 

paradigmatu, jenž má vytvořit nové globální planetární lidstvo, kde by byli všichni vzájemně 

propojeni.   

Eklektické hnutí New Age také zastřešuje celou řadu nových náboženských hnutí, která 

vyznávají různé filosofické a náboženské myšlenky, jež mísí dohromady a podle svého uvážení 

je všelijak překrucují a revidují. Tato nová náboženská hnutí obvykle chovají velké sympatie 

k alternativním pedagogikám, zejména pak k waldorfským školám R. Steinera a k Montessori 

pedagogice. Jako příklad mohu uvést Církev univerzální a vítěznou (Church Universal and 

 
16 http://www.educatingflorida.org/montessori-schools.html, viz také: http://www.deliberatedumbingdown.com  
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Triumphant - CUT), kterou založili Mark L. Prophet (Prorok) a Elizabeth Clare Prophet 

(Prorok). Učení této církve vychází z teosofie. Zakladatelé této církve založili v roce 1970 v 

Colorado Springs soukromou školu Montessori International.  

Silný pedocentrismus reformních alternativních pedagogických proudů ve vzdělávání 

vyústil od 70. let 20. stol. v nové výchovné směry a hnutí, které zastřešuje tzv. antipedagogika. 

Antipedagogika je označení odmítající pedagogický totalitarismus a radikálně kritizuje 

necitlivé zásahy do vývoje dítěte, které se údajně dějí v tradiční škole. Těmito zásahy označuje 

vše, co jen trochu připomíná výchovu. Hlavní tezí tohoto směru se stalo motto: „Pryč 

s výchovou!“. Dospělé, kteří se snaží děti vychovávat, označují za nepřátele dětství. Děti se 

mají hlavně podporovat a rozvíjet. Výchovou, pokud antipedagogika vůbec takový pojem 

použije, se chápe svobodný styk mezi subjekty. Školní docházku považují antipedagogové za 

to "nejodpornější, co je možno našim dětem dnes učinit". Není divu, že tyto antipedagogické 

snahy volaly po vzniku nové solidarity dětí a dospělých, požadovaly jejich partnerství a 

zrovnoprávnění. Konkrétněji a také radikálněji jsou proklamována dětská práva v Německém 

dětském manifestu vyhlášeném německou antipedagogickou organizací Přátelství s dětmi 

(Freundschaft mit Kindern) koncem 70. let. V tomto manifestu se uvádí, že děti nemají mít 

méně práv než dospělí; smějí dělat vše, co v rámci zákona dospělí; mají právo odloučit se od 

svých životních partnerů a zvolit si jiné; mohou si dávat vlastní příjmení, určovat si školu a 

místo pobytu; mají právo na tělesnou nedotknutelnost, mohou uzavírat smlouvy, rozhodovat o 

majetku a uzavírat obchody; mají právo přijímat bez omezení všechny potraviny a pochutiny, 

které jsou přístupné dospělým; mají právo pracovat za mzdu; rozhodovat o svém sexuálním 

životě a plodit potomky.17 Do takových absurdních, iracionálních a zvrácených extrémů vyústil 

pedocentrismus a kritika tradičních výchovně-vzdělávacích koncepcí.  

Protože však většina lidí nadšení z alternativních škol nesdílí, rafinovaně a plíživě 

pronikají New Age tendence i do tradičního školství. Podezřele se upozaďuje význam 

kognitivní stránky vzdělávání a prosazují se „inovátorské“ principy prezentované 

alternativními pedagogy. V souvislosti s českou školskou reformou a s novou strategií 

vzdělávací politiky vyšly nové kurikulární dokumenty. Na základě tzv. Bílé knihy (Národní 

program rozvoje vzdělávání) byly vytvořeny v roce 2004 nové Rámcové vzdělávací programy 

(dále RVP), které vymezují velmi obecně „rámce“ pro jednotlivé etapy vzdělávání. Součástí 

 
17 http://kiwipedie.blog.cz/1101/soucasne-pedagogicke-smery-a-jejich-psychologicke-souvislosti-vypisky, 

SINGULE, František. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. 1. vyd. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1992. 54 s. ISBN 80-04-26160-4. 
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RVP jsou klíčové kompetence (kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, 

kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, 

kompetence pracovní), které mají u žáků rozvinout jejich potenciál. Dále RVP obsahují 

průřezová témata, jež reflektují okruhy aktuálních problémů současného světa (osobnostní a 

sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova, mediální výchova). 

Průřezová témata nejsou samostatnými předměty (i když jimi mohou být), ale mají být 

integrovány do každého vyučovaného předmětu a procházet napříč vzdělávacími obsahy 

různých vzdělávacích oborů, a tím mají přispět k ucelení vzdělávání žáků.18 Jestliže RVP 

představují „rámce“ toho, co by měl absolvent jednotlivých etap vzdělávání umět, školní 

vzdělávací programy (ŠVP) představují realizaci RVP v praxi. Každá škola si na základě RVP 

vytváří vlastní ŠVP. Škola má tedy značnou svobodu při jejich tvorbě a může si v podstatě ŠVP 

„ušít na míru“. Záleží tedy na každé škole, co a jak do vzdělávání svých žáků zahrne. Vše 

„nevyhovující“ a podle uvážení pedagogů „nepodstatné“ může být ze ŠVP vyřazeno. Ale co je 

vlastně nepodstatné? Kdo to má určit? RVP dává pedagogům jedinou podmínku – v předmětech 

musí být realizovány klíčové kompetence a průřezová témata, a hlavně: učení má být využitelné 

v praktickém životě. Využitelnost některých předmětů v praktickém životě je však diskutabilní. 

Jak má vlastně člověk využít poznatky složitější matematiky v praxi, pokud zrovna nechce 

studovat matematiku? A „k čemu“ je mu fyzika a chemie, když se bez nich v praktickém životě 

klidně obejde? A jak se dá dějepis využít v praxi? Jsou potom takové předměty zbytečné? Jistě 

že ne. Avšak takto nešťastně definovaná formulace v RVP, totiž, že učení má být využitelné 

v praktickém životě směřuje právě k tomu, aby žáci a studenti i jejich pedagogové přehlíželi 

„nevyužitelné“ a zdánlivě „nepraktické“ předměty, které v životě „nejsou potřebné“, a 

zaměřovali se jen na to praktické. Hlavně aby žáci uměli komunikovat, měli sociální dovednosti 

apod. Autoři RVP rovněž jaksi pozapomněli na to, že k realizování klíčových kompetencí a 

koneckonců i průřezových témat docházelo v tradiční škole vždy, a to zcela automaticky. 

Ovšem zde je jasný záměr na tom, aby se z tradiční školy stal pouze institut na trénování 

osobnostně-sociálních schopností a dovedností podobně jako na různých (většinou velmi 

drahých) kurzech, a z učitelů aby se stali pouze jakýsi „koučové“. Nejsme daleko od doby, kdy 

si budou žáci sami vybírat, co se mají učit, na základě toho, co je baví, nebo si bude každý žák 

či student vytvářet svůj vlastní individuální ŠVP, kde bude mít dokonce možnost domácího 

samostudia. Nastane degradace role učitele na pouhého pozorovatele (podobně jako 

 
18 https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1mcov%C3%BD_vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD_program 

(srov. https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10843)  
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v alternativních školách), který nemůže žáky napomenout ani jakkoli moralizovat, protože by 

tím narušil jejich „přirozený vývoj“. Tímto způsobem ovšem dojde k rapidnímu snížení úrovně 

vzdělanosti populace, ke snížení všeobecně kulturních znalostí, každý bude (v nejlepším 

případě) „odborníkem“ jen na svůj oblíbený předmět, smýšlení žáků se stane velmi omezené a 

přízemní, a žáci budou osvobozeni od hlubšího zamýšlení se nad skutečnostmi. Historie nebo 

filosofie, které mají tak zásadní vliv na pochopení současnosti, se stanou zálibou jen úzké 

skupiny nadšenců a škarohlídů.  Z budoucích generací se stanou lehce ovladatelní jedinci, kteří 

nebudou schopni prohlédnout politickou manipulaci, nebudou schopni smysluplné 

argumentace, neboť nebudou znát širší kontext společensko-historických událostí. Budou 

prosazovat a sobecky sledovat jen své vlastní zájmy a budou mít odpor k autoritám. Při každém 

životním nezdaru se budou hroutit, poněvadž nebudou zvyklí „prohrávat“. Všechny vedoucí 

pozice budou obsazeny ženami jakožto „tvůrkyněmi míru“. Celkově dojde k uvolnění mravů a 

kdokoliv bude mít na něco svůj názor bude obviňován z netolerance. Bude docházet 

k nepřiměřenému uctívání až zbožšťování přírody i okultních kosmických sil. V této situaci pak 

může kdykoliv dojít k renesanci antipedagogických hnutí, jež mohou směřovat k nastolení 

vlády nezralých dětí. Takto bychom mohli pokračovat dál… 

V souvislosti Montessori pedagogiky s křesťanstvím se často uvádí mezi křesťany 

populární náboženská výchova podle těchto principů. MM navrhla koncepci náboženské 

výchovy, kde by se vyučovalo podle jejích pedagogických vizí. Tato výchova opět vyzdvihuje 

prostředí jako primární zdroj poznání. Děti se mají doslova učit v kostele. V tomto případě je 

důležité, aby prostředí nezastínilo to, o co jde v náboženské výchově především – Boha. Jistě 

je důležité a přínosné znát už v dětském věku církevní prostředí, nicméně nemělo by se stát to, 

co nám říká známé přísloví, totiž že děti by pro stromy (liturgické prostředí) neviděly les (Boha 

a jeho záměry se světem a s člověkem, křesťanskou morálku nevyjímaje). Ovšem nesmíme 

zapomínat, že v křesťanské náboženské výchově učíme o pravém trojjediném Bohu, nejde zde 

o žádnou kosmickou výchovu19 a učitel (či duchovní), který učí náboženskou výchovu, by si 

měl jako křesťan uvědomovat, že výchovné působení na dítě v souladu s křesťanskými 

hodnotami je podobně důležité jako sama teoretická či praktická náboženská průprava. 

Montessori koncepce náboženské výchovy mohou být tedy pro křesťanskou náboženskou 

výchovu v lecčems přínosné a inspirativní, nicméně jen tehdy, pokud jsou osvobozeny od velmi 

nekonzistentních až heretických názorů na výchovu dítěte a jeho postavení ve Stvoření. Zde 

rozhodně neplatí slova MM: „…jestli se tato osobnost (dítě) stane křesťanskou, nebo ne, závisí 

 
19 Koncepci kosmické výchovy vymyslela až později po intenzivním přátelství s teosofisty.  
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na jejím prostředí a na nás, kteří jsme vůdci jejího náboženského vzdělávání…“20, pokud 

připustíme, že víra je milost Boží a že křesťanské víře se nedá naučit, neboť k opravdové víře 

je důležité obrácení člověka, které nastává velmi individuálně. Tím ovšem nechceme říct, že 

dobře vedená náboženská výchova děti k opravdové víře nemůže přivést.   

Problém je, že téměř všechny Montessori školy u nás i ve světě jsou sekulární, ateistické, 

tudíž se tam náboženská výchova MM nepraktikuje. Avšak MM pedagogika duchovní pozadí 

bezesporu má a toto duchovno stále ovlivňuje účastníky tohoto vzdělávacího procesu. My jsme 

si však ukázali, že duchovní aspekty MM pedagogiky rozhodně nejsou postaveny na 

křesťanských základech (pomineme-li MM náboženskou výchovu). MM pedagogická praxe 

tedy děti stále duchovně ovlivňuje, ovšem nikoli v křesťanském duchu. Jak jsme si ukázali, 

MM se ve svých výchovně-vzdělávacích koncepcích velmi inspirovala myšlenkami teosofistů, 

tudíž můžeme konstatovat, že i její pedagogika formuje děti takto vzdělávané ve víře 

v teosofické myšlenky, potažmo ve víře v myšlenky a „hodnoty“ New Age, které z teosofie 

vychází.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 http://www.cestykatecheze.cz/casopis/2014-2/Vhled-do-nabozenske-vychovy-Marie-Montessori.html  
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Závěr  

Protože byla Marie Montessori vědkyní, dalo by se očekávat, že její pedagogické 

výzkumy budou podepřeny objektivními vědeckými důkazy. Nicméně jak jsme prezentovali 

v této práci, Montessori „výzkumy“ měly s klasickou vědou pramálo společného. V duchu 

pozitivismu opírala své výzkumy na subjektivním, objektivně těžko dokazatelným, pozorování, 

z něhož vyvozovala své pedagogické principy a závěry. To vše mísila s různými duchovními 

proudy, které se objevily ke konci 19. a na počátku 20. století. Tyto myšlenkové směry se často 

inspirovaly všelijakými starověkými, většinou východními, nábožensko-filosofickými 

duchovními systémy se silnými esoterickými a okultistickými tendencemi. Největší vliv na 

společnost mělo v době Marie Montessori okultistické teosofické hnutí. Montessori sama byla 

členkou Teosofické společnosti, kterou založila H. P. Blavatská. Několik let dokonce pobývala 

s teosofisty v Indii. Při hlubším zkoumání Montessoriina pedagogického díla lze vyvodit, že 

bylo velmi ovlivněné právě teosofickými myšlenkami, ač se Montessori hlásila ke katolické 

církvi. Jako vědkyně si byla dobře vědoma, že v přírodě působí velmi sofistikované a důmyslné 

přírodní zákony. Věděla, že vše v přírodě, včetně vesmíru, vytváří harmonický celek, který je 

řízen samostatně a naprosto nezávisle na člověku. Zem putující pravidelně po své oběžné dráze 

kolem Slunce, neustálé střídání dne a noci, komplikované biochemické reakce uvnitř živých 

organismů… - to vše je zázrak vytvářející dokonale harmonické uspořádání světa, jež je vedeno 

skrytými neviditelnými silami. Tyto síly jsou duchovního rázu, přičemž podle MM není 

důležité zařazovat tyto duchovní síly do konkrétního náboženství. Podle ní je pouze nezbytné 

o nich vědět a řídit se podle nich, protože jsou z podstaty dobré. Představu přírodních zákonů 

vedených pozitivními duchovními silami aplikovala i na sociální prostor. Tento optimistický 

pohled umožňuje Montessori vidět v každém člověku, zejména v dítěti, bytost, která má být 

ponechána spontánnímu vývoji bez zásahu dospělých. Každý náznak výchovy a vedení 

dospělých totiž deformuje a ubíjí v dítěti harmonicky navržený božský plán a tím ho zasazuje 

do uměle a disharmonicky vytvořeného prostředí, které plodí jen různé druhy konfliktů. Pouze 

člověk osvobozený od vnějšího výchovného působení dokáže realizovat svůj vnitřní 

předurčený potenciál a dosáhnout souhry s harmonickým celkem. Montessori dokonce věřila, 

že pokud nebudeme zasahovat do plánů pozitivních božských sil a ponecháme člověka 

přirozenému vývoji, tak jedině takto zajistíme mír na zemi a dokonale harmonickou společnost 

bez konfliktů, válek a podobných negativních fenoménů. Na těchto principech také koncipovala 

svoji pedagogiku. Tento pohled je ovšem silně ovlivněn hermetismem a zcela se rozchází 

s křesťanstvím, jak jsme dokázali na konkrétních příkladech z Písma svatého. Člověk je přeci 
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svobodná bytost, která se od ostatních živočichů odlišuje rozumem, inteligencí, schopností 

lásky a svobodnou vůlí. Jestliže je vše předurčené, mohli bychom mluvit o svobodné vůli? A 

pokud jsou skryté duchovní „božské“ síly, které vedou člověka i bez formování výchovou 

k dosažení harmonie z podstaty dobré, proč by se v Písmu mluvilo o prvotním hříchu? Jakou 

roli pak hraje ve světě zlo? A není-li prvotní hřích, proč by se Bůh vtělil do člověka v podobě 

Ježíše Krista a obětoval by se svou smrtí na kříži za lidi? Proč by vůbec lidstvo potřebovalo 

Spasitele? A jaký smysl by pak měla podobenství a přikázání Nového zákona? Tyto skutečnosti 

ovšem Montessori ve svých dílech ignoruje. Není divu, že její pedagogika, jež je jednoznačně 

postavena na synkretických základech se silnými sklony k východním filosofiím, zažila a 

zažívá obrovský úspěch v Asii. Za vzor ji také předkládají stoupenci hnutí New Age.  

Na závěr můžeme s jistotou konstatovat, že Montessori pedagogika byla, je a bude 

ovlivňována duchovním pozadím, které ovšem rozhodně není křesťanské. A ač se dnes téměř 

všechny Montessori školy hlásí k ateismu, žáci jsou stále duchovně formováni. Ze všech 

zmíněných důkazů lze prohlásit, že Montessori školy jsou stejně jako waldorfské školy Rudolfa 

Steinera pro křesťany škodlivé, protože nevědomky křesťany přivádí na scestí a odvádí je od 

pravé víry. Děti z ateistických rodin zase přivádí k pohanskému a esoterickému smýšlení podle 

principů New Age. Kromě toho je Montessori pedagogika naprosto nerealizovatelná utopie, 

která nemá nic společného s každodenní realitou skutečných žáků a jejich pedagogů. A hraní si 

s nesmírně drahými Montessori pomůckami je sice zábavné a poučné, ale při častějším 

používání jen stěží změní svět.    
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