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ABSTRAKT
Diplomová práce se zabývá vnímáním pojmu spravedlnost žáky prvního stupně základní
školy. Cílem této práce je blíže poznat způsoby, jakými děti na prvním stupni základní školy
uvažují o spravedlnosti a co považují za spravedlivé a nespravedlivé.
V teoretické části jsou popsány přístupy k tématu z hlediska psychologie, pedagogiky i etiky.
Teoretická část se skládá ze tří hlavních kapitol. První kapitola se věnuje pojmu spravedlnost
a možným výkladům tohoto slova. V druhé kapitole si čtenář přečte o různých koncepcích
morálního usuzování. Práce seznamuje čtenáře s koncepcí morálního vývoje od Jeana
Piageta a se stadiálním modelem Lawrence Kohlberga. Dále jsou v práci popsány teorie
morálního usuzování některých Kohlbergových následovníků či kritiků. Třetí kapitola
identifikuje některé determinanty, které mohou ovlivnit morální usuzování u žáků prvního
stupně základní školy.
Předmětem praktické části je výzkumná sonda týkající se morálního usuzování žáků. Tato
výzkumná sonda pracuje s morálním dilematem od Jeana Piageta. Morální dilema se týká
vnímání spravedlnosti a pracuje se spravedlivým trestem. Toto dilema je s žáky probíráno
v rámci skupinových rozhovorů. Výzkumná sonda byla realizovaná se žáky druhé a třetí
třídy základní školy. Výstupem práce jsou doporučení a náměty pro učitele.

KLÍČOVÁ SLOVA
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ABSTRACT
The diploma thesis deals with the concept of fairness perception by pupils of primary school.
The aim of this work is to get to know the ways in which children at primary school think
about fairness and what they consider fair and unfair.
The theoretical part describes approaches to the topic in terms of psychology, pedagogy and
ethics. The theoretical part consists of three main chapters. The first chapter deals with the
concept of fairness and possible interpretations of this word. In the second chapter, the reader
reads about the different concepts of moral reasoning. The thesis introduces the reader to the
concept of moral development by Jean Piaget and the stage theory of Lawrence Kohlberg.
The thesis also describes some theories of moral reasoning created by some of Kohlberg's
followers or critics. The third chapter identifies some determinants that can influence moral
reasoning when dealing with primary school pupils.
The practical part consist of a research probe concerning the moral reasoning of pupils. This
research probe works with a moral dilemma created by Jean Piaget. The moral dilemma
concerns the perception of fairness and works with fair punishment. This dilemma is
discussed with pupils in group interviews. The research probe was conducted with pupils of
the second and third grade of primary school. The output of the thesis are recommendations
and suggestions for teachers.
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ÚVOD
„Pančelko, to není fér!“
Je věta, kterou jsem ve své dosavadní praxi slyšela několikrát a myslím, že nejsem jediná.
Když za mnou nějaké dítě přišlo a řeklo, že to není fér, donutilo mě to přemýšlet o tom, co
vlastně to „fér“ znamená. Párkrát jsem se dětí tedy na oplátku zeptala: „Jak to že to není
fér?“ nebo „Proč si myslíš, že to není fér?“. A odpovědi dětí mě vedly k zamyšlení, jestli já
sama vím, co je a co není fér, a hlavně jestli vím, co vlastně měly děti touto větou na mysli.
Vnímá každý spravedlnost jinak, nebo jsou nějaké společné znaky v dětském vnímání
spravedlnosti?
Nejen o hledání toho, co to znamená, když děti řeknou „To není fér!“, je tato práce.
Hlavním cílem této práce je blíže poznat způsoby, jakými děti na prvním stupni základní
školy uvažují o spravedlnosti a co považují za spravedlivé. Na základě získaných poznatků
potom zformuluji doporučení pro učitele, rodiče a ostatní pro práci s dětmi.
Teoretická část se skládá ze tří hlavních kapitol. První z těchto kapitol se věnuje
spravedlnosti jako takové. Seznamuje čtenáře s Aristotelovým pohledem na výklad slova
spravedlnost a také představuje pohled Jeana Piageta a Lawrence Kohlberga.
Druhá kapitola se zabývá morálním usuzováním. Piagetova koncepce morálního vývoje byla
jednou z prvních pokusů v moderních dějinách nějakým způsobem zobecnit morální vývoj
do určitých stadií. Na Jeana Piageta navazuje Lawrence Kohlberg se svým stadiálním
modelem, který sestavil na základě rozsáhlých výzkumů. Kohlbergově rozsáhlé teorii se
dostalo mnohých reakcí. Některé z těchto reakcích jsou pouze navázáním na stadiální model,
některé tento model kritizují a někteří jeho následovníci přicházejí s úplně nezávislými
modely morálního vývoje.
Ve třetí kapitole se zaměřuji na specifika žáků prvního stupně. Hledám klíčové
determinanty, které mohou nějakým způsobem ovlivnit morální usuzování jedince.
Zamýšlím se nad tím, v jakém prostředí děti vyrůstají a s čím a s kým se při svém vývoji
setkávají.
V praktické části se snažím zjišťovat, jak děti vnímají spravedlnost. Zkoumám, jaké
argumenty děti používají, když se rozhodují, zda něco je či není spravedlivé.

9

V závěru své práce vyhodnocuji, zda jsem naplnila vytyčené cíle.
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TEORETICKÁ ČÁST
1

Spravedlnost

Lück (in Heidbrink, 1997, s. 68) prováděl výzkum, ve kterém měli participanti seřadit 306
vlastností podle toho, do jaké míry jsou žádoucí. Nejvíce žádoucí byla podle participantů
spravedlnost. V následující kapitole se zaměřím na různé pohledy na spravedlnost.
1.1

Spravedlnost a její výklady

O výklad spravedlnosti se snažili mnozí filosofové a etici. Například Platón píše, že
spravedlivý člověk je dobrý a nikomu neškodící. Vymezuje také to, že ne každé jednání,
které je podle autorit či podle zákona, musí být spravedlivé. „Není to tedy ten správný výměr
spravedlnosti, mluviti pravdu a vraceti, co kdo přijal.“ (Platón, 2001, s. 7)
Aristoteles dělí spravedlnost na obecnou1, částečnou a tuto částečnou dále rozděluje na
rozdílecí2 a opravnou (retributivní). (Aristoteles, 1937, s. 99-126)
K obecné spravedlnosti Aristoteles píše „vše zákonné jest jaksi spravedlivé; co totiž jest
ustanoveno mocí zákonodárnou, jest zákonné, a všechno to nazýváme spravedlivým.“
(Aristoteles, 1937, s. 101) Pokud člověk žije podle zásad obecné spravedlnosti, pak žije i
podle zákona. Aristoteles tuto spravedlnost považuje za ctnost, polemizuje o rovnosti mezi
slovem spravedlnost a ctnost. (Aristoteles, 1937, s. 101) Aristotelovu částečnou spravedlnost
vnímá Tomsa (in Vitošková, 2013, s. 64) jako jakýsi středobod mezi pácháním a snášením
křivdy. Aristoteles částečnou spravedlnost rozděluju na dva druhy, spravedlnost rozdílecí a
spravedlnost opravnou. V rozdílecí spravedlnosti jde o to, kolik peněz, cti a jiných věcí má
společnost či společenství dát konkrétnímu jedinci ve vztahu k ostatním členům společnosti.
Je spravedlivé dát všem stejně, nebo rozdělit tyto věci na základě zásluh či potřeb? (Colby a
Kohlberg, 1987, s. 24) Opravná spravedlnost je důležitá při směnách mezi lidmi. Směny
mezi lidmi mohou být dobrovolné (nákup, prodej), nebo nedobrovolné (krádež, podvod).
Opravná spravedlnost hledá rovnováhu, která je-li nějakým způsobem narušena, se má
1

V překladu od Antonína Kříže se tento typ spravedlnosti nazývá spravedlnost celá. ARISTOTELÉS. Etika
Nikomachova. Přeložil Antonín KŘÍŽ. V Praze: Jan Laichter, 1937. Laichterova filosofická knihovna.
2
Rozdílecí spravedlnost je pojem uvedený v tomto vydání: ARISTOTELÉS. Etika Nikomachova. Přeložil
Antonín KŘÍŽ. V Praze: Jan Laichter, 1937. Laichterova filosofická knihovna., můžeme se také setkat
například s pojmem distributivní spravedlnost.
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obnovit prostřednictvím trestu či vymáháním nesplněného závazku, jakmile je porušena.
(Vitošková, 2013, s. 66)
S vývojem filosofie se v průběhu let i měnil pohled na spravedlnost. Pro hlubší studium
různých pohledů na spravedlnost by bylo jistě vhodné nahlédnout i do prací jiných velkých
filosofů a etiků. Tato práce si však neklade za cíl poznání různých etických teorií o
spravedlnosti, ale to, jak ji mohou vnímají děti v každodenním životě, čímž se zabýval
například Jean Piaget.
Jean Piaget tvrdí, že cit pro spravedlnost často vzniká kvůli rodičům, když se na dětech
dopustí nějaké nespravedlnosti. Spravedlnost se stává pro děti důležitější než poslušnost a
stává se z ní jedna z hlavních společenských norem. Do popředí se dostává mezi sedmi a
osmi lety věku dítěte. (Piaget a Inhelder, 2014, s. 99)
Na otázku „Co považujete za nespravedlivé?“ se Piagetovi dostalo čtyř typů odpovědí.
Nespravedlivé je každé chování, které je zakázané od autority, které je proti příkazům daným
autoritou. Nespravedlivé je chování, které je v rozporu s pravidly hry. Nespravedlivá je
nerovnost. Nespravedlivá je společnost dospělých ve smyslu ekonomické nebo politické
nespravedlnosti. (Piaget, 1997, s. 313) Nejen na základě těchto odpovědí Piaget rozdělil dva
druhy morálky – morálka autority, u které trest jednoduše odčiní nesprávné chování, a
morálka vzájemného respektu a autonomie, což odpovídá Aristitelově rozdílecí a opravné
spravedlnosti. (Piaget, 1997, s. 324)
Co jistě stojí za zmínku je to, že Kohlberg staví svá dilemata, která používá v rozhovorech,
právě na Aristotelově chápání spravedlnosti. Přidává však další typ spravedlnosti,
spravedlnost procesní, která je součástí všech typů ostatních. (Colby a Kohlberg, 1987, s.
24) S procesní spravedlností se můžeme setkat hlavně ve spojení s trestním právem.
„Procesní spravedlností rozumíme, že při získávání informací, které potřebujeme pro
rozhodnutí, i v samotném rozhodování používáme „férové“ postupy.“ (Dvořáková, 2006, s.
75)
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2

Morální usuzování

Je možné jednat vždy morálně?
Tuto otázku si pokládalo v průběhu dějin mnoho lidí. Ve starověku se o výklady morálky
pokoušeli různí filosofové a etici. Později ve středověku se úvahy o morálním chování staly
doménou hlavně náboženství, často se morálka i prakticky vyučovala v rámci náboženství.
S rozvojem psychologie začal lidi zajímat vztah mezi morálkou a chováním a usuzováním
jedince. Jedním z prvních psychologů, kteří se začali zajímat o morální usuzování, byl
Sigmund Freud. Mravnost, respektive zvnitřněné mravní zásady, sídlí podle něj v superegu,
tedy v zčásti vědomé a zčásti nevědomé úrovni osobnosti. (Fontana, 2014, s. 210)
2.1

Morální usuzování a jeho vývoj

V následující kapitole popisuji některé z teorií morálního usuzování či vývoje morálního
usuzování. Na začátku se zabývám Piagetovou koncepcí morálního vývoje, která byla
prvním velkým mezníkem ve výzkumu morálního usuzování. Na něj navazuje Lawrence
Kohlberg se svým stadiálním modelem. Kohlbergově rozsáhlé teorii se dostalo mnohých
reakcí. Některé z těchto reakcích jsou pouze navázáním na stadiální model, některé tento
model kritizují a někteří přicházejí s úplně nezávislými modely morálního vývoje.
2.1.1 Piagetova koncepce morálního vývoje
Jean Piaget se narodil na konci devatenáctého století. Přestože byl původně vystudovaný
biolog, celý svůj život se zajímal o psychologii, dokonce sám chvíli pracoval jako
psychoanalytik. Podle Heidbrinka, který se zabývá morálním usuzováním, je Piaget
považován za velkého předchůdce vývojové psychologie. (Heidbrink, 1997, s. 28) Pavel
Vacek (2013, s. 16) píše, že se Piaget proslavil hlavně svou teorií kognitivního vývoje a že
trochu ve stínu této teorie stojí jeho teorie morálního vývoje, která je však dodnes velmi
významná, a to i přesto, že jeho poznatky mohou být brány za vědecky překonané.
(Heidbrink, 1997, s. 28)
Jen krátce zde popíši Piagetovu teorii kognitivního vývoje. Jean Piaget popisuje čtyři hlavní
stadia kognitivního vývoje. Dítě prochází postupně jednotlivými stadii. Rychlost přechodu
z jednoho stadia do druhého ovlivňuje hlavně prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, a také
biologické procesy.
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První stadium je stadium senzomotorické, ve kterém se nachází většinou děti od narození do
dvou let věku. K velkému množství činností po narození dochází hlavně díky reflexům, tedy
nevědomě. Dítě si uvědomuje trvalost předmětů. Druhé stadium je stadium předoperačního
myšlení, kdy dochází k rozvoji jazykových dovedností. Děti v tomto období jsou
egocentrické. Toto stadium trvá přibližně do sedmi let. Ve třetím stadiu, stadiu konkrétních
operací, se nachází většinou děti staré od sedmi do jedenácti let. Poslední stadium je stadium
formálních operací. Myšlení dítěte se začíná podobat myšlení dospělého, děti nepotřebují
k formulaci hypotézy konkrétní zkušenost. (Fontana, 2014, s. 67-71)
Jak Piaget nahlíží na morální usuzování? Piaget chápe vnímání obecně jako „zvláštní případ
senzomotorických činností.“ (Piaget a Inhelder, 2014, s. 31) Uvádí také, že svědomí je
výsledkem citových vztahů mezi dítětem a dospělými. (Piaget a Inhelder, 2014, s. 95) Piaget
zastává názor, že morálka je soubor společenských pravidel a norem. Podstatou morálky je
potom respekt k těmto pravidlům. (Piaget in Vacek, 2000, s. 13) Pro studium vztahu dětí
k pravidlům a vývoji tohoto vztahu Piaget zvolil pozorování dětí při hraní hry kuličky. Také
se jich doptával, jak těmto pravidlům rozumí, jaký mají původ a zda mohou být změněna.
(Heidbrink, 1997, s. 53-54) Vycházel z toho, že kuličky se dětí učí bez vlivu dospělých, tedy
neformálně. (Vacek, 2013, s. 17)
Na základě tohoto výzkumu stanovil čtyři stadia užívání pravidel. První stadium se nazývá
čistě motorické a individuální. Do tří let věku si dítě hraje samo podle sebe. Ve druhém,
egocentrickém, stadiu se dítě, které je staré od dvou do šesti let, pokouší napodobovat
pravidla hry, ale pravidlům rozumí podle sebe. Ve třetím stadiu, stadiu začínající spolupráce,
se každý pokouší vyhrát. Toto stádium se týká věkové skupiny od sedmi do desíti let, děti
jsou schopné se dohodnout na společných pravidlech, při bližším zkoumání je však jasné, že
ne všichni oplývají znalostí stejných pravidel, některé verze chápání pravidel si odporují. V
poslední stadiu, které se nazývá kodifikování pravidel a které se objevuje u dětí
jedenáctiletých a starších, již pravidla chápou všichni stejně, někdy se mohou objevit drobné
rozdílnosti v chápání detailů. Věkové údaje mají pouze orientační charakter. (Heidbrink,
1997, s. 54-56)
Na základě tohoto výzkumu Piaget předkládá tři stadia samotného uvědomování si pravidel.
Obecně se dá říci, že tato stadia mají časový odstup od stadií užívání pravidel. (Heidbrink,
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1997, s. 57-58) Klusák (2014, s. 33) tato stadia nazývá analogiemi mezi morálním a
intelektuálním vývojem. Tyto analogie jsou anomie, heteronomie a autonomie.
Anomie znamená, že dítě si neumí uvědomovat, jak funguje jeho vlastní mysl. Jedinec je
egocentrický, a proto si nemůže „být vědom své vlastní mysli, neboť vědomí sebe v sobě
zahrnuje neustálé srovnávání sebe s druhými lidmi.“ (Klusák, 2014, s. 33) Stadium anomie
se také někdy nazývá stadium motorických schémat. (Heidbrink, 1997, s. 60)
Další analogií je heteronomie. U heteronomie je pro Piageta typický pojem morální
realismus. Morální realismus podle Piageta (in Vacek, 2000, s. 16) znamená „tendenci
pohlížet na povinnost a k ní příslušející souvislosti nezávisle na okolnostech, v níž se
jednotlivec nachází.“ „Morální realismus vede v oblasti hodnocení odpovědnosti k formě
práva a morálky, […] která se nazývá objektivní odpovědnost. Čin je hodnocen z hlediska
skutkové podstaty, a ne podle špatného záměru, který se dostal mimoděk do konfliktu se
zákonem.“ (Piaget a Inhelder, 2014, s. 98) Piaget (Piaget a Inhelder, 2014, s. 98) uvádí
příklad, kdy v rámci výzkumu dali dětem za úkol porovnat dva krátké příběhy, jeden
s příkladem skutečné lži a druhý s příkladem obyčejného přehánění. První z příběhů byl o
tom, že dítě doma řeklo, že dostalo ve škole dobrou známku, po pravdě však nedostalo
žádnou známku. Příběh s obyčejným přeháněním se týkal toho, že dítě vyprávělo příběh,
kde potkalo psa velkého jako krávu. První lež byla pro děti v pořádku, protože se buďto stane
často, že člověk dostane dobrou známku, nebo že je důležité, že tomu věřili rodiče. Druhý
příběh pak děti hodnotily jako „sprostou“ lež, protože není možné vidět tak velkého psa.
Děti do deseti let by odpověděly tímto způsobem, starší děti se pak na lži dívají z pohledu
záměru aktéra a horší je podle nich člověk, který se dopustí úmyslné lži. (Piaget in Vacek,
2000, s. 20)
Piaget (in Damon, 1975, s. 301) vyslovil hypotézu, že vývoj morálního usuzování a
kognitivní vývoj jsou jakýmisi paralelami. Tuto hypotézu již nestihl potvrdit či vyvrátit
v žádném výzkumu.
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2.1.2 Lawrence Kohlberg
Lawrence Kohlberg byl americký psycholog, který se narodil v roce 1927. Je autorem
rozsáhlé koncepce morálního vývoje, kterou během svého života neustále propracovával.
(Vacek, 2013, s. 31)
Kohlberg spolu se svými mnoha spolupracovníky si ve své teorii morálního vývoje bere za
vzor Jeana Piageta. Colby a Kohlberg (1987, s. 16) tvrdí, že každý jedinec prochází určitými
fázemi při vývoji morálního usuzování, žádnou z těchto fází není možné přeskočit. Vývoj
morální usuzování může pouze postupovat dopředu, což znamená, že člověk se může pouze
stávat lepším ve vztahu k morálním hodnotám. Jak jedinec dozrává po morální stránce,
dozrává také po stránce sociální a rozvíjí se mu logické myšlení.
Kohlberg rozlišuje mezi normou či pravidlem a principem. Norma či pravidlo představují
očekávané jednání a princip je jakýsi postup, který si jedinec zvolí, když nastane rozpor mezi
normami či pravidly. (in Dvořáková, 2008, s. 14)
Konkrétně Kohlberg (Colby a Kohlberg, 1987, s. 18-19) rozlišuje tři úrovně a šest stadií
morálního vývoje. Každá dvě stadia se nachází na jedné úrovni morálního vývoje. Heidbrink
(1997, s. 74) vysvětluje, že přechod do vyššího stadia znamená spíš jiný způsob uvažování
o morálních problémech než lepší schopnost morálního uvažování a chápání morálních
norem.
První úroveň je úroveň prekonvenční. „Prekonvenční morální úroveň je úrovní většiny dětí
do 9 let, některých adolescentů a velkého počtu dospívajících a dospělých kriminálních
živlů.“ (Kohlberg in Vacek, 2000, s. 26) Společenské normy jedinec chápe jako něco, co je
dáno z vnějšku. V této úrovni se nachází stadium jedna a stadium dva.
Ve stadiu jedna se jedinec soustředí hlavně na trest a je pro něj příznačné, že se snadno
přizpůsobí autoritě, která má nad nimi převahu moci. (Kegan in Heidbrink, 1997, s. 74). Děti
ve stadiu jedna mají tendenci přisuzovat autoritu či morální hodnotu osoby na základě
fyzikálních znaků, například „Můj otec je šéf, protože je vyšší.“ (Colby a Kohlberg, 1987,
s. 25)
Druhé stadium Vacek (2000, s. 28) charakterizuje tak, že člověk se chová morálně, když to
uspokojí jeho vlastní potřeby a zájmy, a co víc, nebrání jednat stejně ostatním lidem.
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Heidbrink (1997, s. 76) uvádí, že v tomto stadiu se může u dětí objevit výrazný cit pro
spravedlnost, který se může stát až „rovnostářským fanatismem“. Heidbrink uvádí příklad,
kdy starší sourozenci považují za nespravedlivé, když rodiče pomáhají mladším
sourozencům s úkony, na které oni už musí stačit sami, například oblékání.
Druhá úroveň je konvenční. Člověk je schopen respektovat společenské normy a je schopen
je zvnitřňovat. (Vacek, 2000, s. 27) Tato úroveň se znovu dělí na dvě stadia – třetí a čtvrté.
Ve třetím stadiu se jedinec snaží hlavně o udržení důvěry mezi lidmi a společenského uznání.
Pro toto stadium je typická víra ve Zlaté pravidlo. (Colby a Kohlberg, 1987, s. 27)
Předkládám jednu z možných podob Zlatého pravidla - „Jak byste chtěli, aby lidé jednali
s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.“ (Bible – Nový zákon, s. 7) Člověk chce, aby ho
ostatní brali za morálně dobrého. Jedinec se řídí normami zájmových skupin, tato skupina
může být jedna nebo jich může být více. Zájmové skupiny se mohou měnit s věkem a podle
situace. (Heidbrink, 1997, s. 77-78) Dvořáková (2008, s. 16) uvádí, že typický pojem pro
toto stadium je „hodný chlapec – milá dívka“. Jedinec se snaží zavděčit ostatním svým
chováním. Jeho chování je ostatními kladně přijímáno.
„Morálka společenského sytému“, takový název čtvrtého stadia uvádí Kohlberg (Colby a
Kohlberg, 1987, s. 28). Dvořáková (2008, s. 16) uvádí starý název čtvrtého stadia z roku
1973 a to „Orientace na zákon a řád.“ Sociální struktura slouží k podpoře společného dobra.
(Colby a Kohlberg, 1987, s. 28) Pro čtvrté stadium je charakteristické, že jedinec koná
skutky s ohledem na společnost, snaží se, aby nenarušil pravidla společenství tím, že nebude
dodržovat nastavená pravidla a normy. Pravidla a zákony jsou dodržovány nekriticky prostě
proto, že existují. (Vacek, 2000, s. 29)
Třetí a poslední úroveň morálního vývoje je podle Lawrence Kohlberga úroveň
postkonvenční. Jedinec, který se nachází na této úrovni přijímá společenské normy a
pravidla a umí je i vyhodnotit podle „vnitřně zabudovaných morálních principů.“ (Kohlberg
in Vacek 2000, s. 27) Třetí úroveň se dělí na páté a šesté stadium.
Kohlberg (in Heidbrink, 1997, s. 83) uvádí, že „svobodné demokratické ústavy mají sociálně
smluvní charakter 5. stupně.“ Lidé nejsou podřízeni zákonům, ale zákony jsou podřízeny
lidem. Svoboda jednotlivce a právo na život jsou vyšší hodnoty než zákon. Heidbrink uvádí
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příklad, kdy u berlínského soudu byli souzeni čtyři pohraničníci za zastřelení uprchlíka
v roce 1989. Jejich obhájce přišel s otázkou, zda by měl kat před provedením rozsudku sám
přezkoumat, jestli je tento oprávněný. Soudce při vynesení rozsudků řekl, že obvinění měli
přeci vědět, že „ne vše, co je zákon je také právo.“ (Heidbrink, 1997, s. 21) Heidbrink dále
uvádí, že na základě výzkumů není možné postkonvenční chápání práva očekávat od většiny
jedinců. (Heidbrink, 1997, s. 20-22, 80-84)
Šesté stadium nazývá Kohlberg „Mravnost univerzálních, reverzibilních a normativních
obecných etických principů.“ (Colby a Kohlberg, 1987, s. 30) Heidbrink (1997, s. 84) uvádí,
že toto stadium je nejčastějším cílem kritiků Kohlbergova výzkumu. (O reakcích a
následovnících Kohlbergovy práce dále píši v kapitole 2.1.3.) Pokud je právo v rozporu
s vlastní morálními principy jedince, pak jedinec jedná podle svých principů. Kohlberg píše,
že podmínkou morálního hodnocení situace je v první řadě vlastní svědomí. (Colby a
Kohlberg, 1987, s. 19) Jedinec je individualita, která nad své touhy staví potřeby společnosti.
Heidbrink hovoří o tom, že pro šesté stadium je typický pojem „ideální vzájemné převzetí
rolí“, což znamená, že při řešení nějaké situace jedinec musí brát v úvahu všechny nároky a
potřeby všech zúčastněných stran a na jejich základě dospět k řešení, které je morálně co
nejvíce přijatelné pro všechny strany. (Heidbrink, 1997, s. 84-90) Nejen kvůli
problematickému rozlišení jasné dělící čáry mezi jednotlivými stadii a kritice šestého stadia
reagoval Kohlberg tím, že v nejnovějších verzích svého výzkumu stadium šest vůbec
neuvádí. (Vacek, 2013, s. 42)
Heidbrink (1997, s. 92) poukazuje na to, že Kohlberg přepracovával svůj stadiální model.
Jednou z nejvýraznějších změn je přidání přechodového stupně mezi čtvrtým a pátým
stadiem, někdy také nazývaným stupeň 4 1/2. Dále se můžeme setkat také s podstupni A a
B, které byli Kohlbergem zavedeny pro druhé až páté stadium. Do podstupně A se řadí
jedinci spíše orientovaní na praktické důsledky a do podstupně B jedinci, kteří se spíše
orientují na spravedlnost a rovnost. (in Heidbrink, 1997, s. 92-93)
Galbraith a Jones (in Vacek, 2000, s. 31-33) sepsali osm základních charakteristik
Kohlbergovy koncepce. Tato teorie platí pro jedince z nejrůznějších koutů Země, je platná i
přes odlišné sociální, kulturní a náboženské zvyklosti a odlišný původ participantů. Žádné
stadium morálního vývoje nemůže být vynecháno, postup je možný pouze z nižšího do
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vyššího stadia. Jedinci se chtějí sami přesunout do vyššího stadia. Nejvyšší dosažená úroveň
a rychlost při vývoji morálky je individuální. Poučování má velmi malý efekt na morální
vývoj. Na druhou stranu diskuze o morálních dilematech nejen ve škole mohou pomoci
rychlejšímu morálnímu vývoji. Na čím vyšší úrovni se jedinec nachází, tím větší má
schopnost empatie a bere problémové situace v obecnějších souvislostech. Existuje vztah
mezi úrovní chování a úrovní morálního usuzování.
2.1.3 Reakce na Kohlbergův stadiální model
V následující kapitole uvádím některé následovníky a kritiky Kohlbergova modelu, někteří
jsou následovníky i kritiky současně.
Jedním z těchto Kohlbergových následovníků byl William Damon, který na základě
výzkumů, ve kterých u dětí zjišťoval například, jak je podle nich správné rozdělit pět sušenek
mezi dvě děti a proč, pojmenoval a vysvětlil stádia morálního usuzování u menších dětí.
(New a Cochran, 2007, s. 265-266) Děti, které se zúčastnily výzkumu, byly staré od čtyř do
devíti let. Jednalo se o longitudinální výzkum, s dětmi byly vedeny rozhovory znovu po
jednom roce a po dvou letech. (Damon, 1980, s. 1010)
Damon se zabývá hlavně vnímáním pozitivní spravedlnosti. Pozitivní spravedlnost chápe
jako aspekt spravedlnosti, který se zabývá problémy, které vzniknou při sociálních
interakcích, například jak rozdělit statky mezi nějaký počet lidí či jestli někomu pomoci.
(Damon, 1975, s. 301-304) Damon rozlišuje „morálku“ a „já“. Oba tyto systémy se rozvíjejí
samostatně. Morálka usměrňuje já při sociálních interakcích. (Dvořáková, 2008, s. 32)
Damon rozlišil 3 stadia morálního usuzování, která obsahují 6 podstadií. Tato stadia mají
přímou spojitost s věkem, čím starší jedinec, v tím pokročilejším stadiu má šanci se
nacházet. Pro jedince, který se nachází v podstadiu 0-A, je typické, že prostě něco chce,
protože cítí potřebu to mít. Podstadium 0-B znamená, že pro jedince jsou stále důležité jeho
touhy, ale volbu si odůvodní na základě vnějších znaků. Vznik toho odůvodnění se však
podmíněn pouze touhou či potřebou něco mít. V podstadiu 1-A jsou jedinci, kteří považují
za spravedlivé, aby měli vždy všichni stejně. Pro volby v podstadiu1-B je charakteristická
vzájemnost. Každý by měl dostat to, co si zaslouží, ať už v pozitivním či negativním smyslu
slova. Podstadium 2-A vidí Damon jako rozpoznání toho, že všichni nemusí mít stejně,
každý může mít jinak, například chudí by měli dostat více. V podstadiu 2-B jedinci
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zohledňují nejen nároky jednotlivých osob, ale také specifičnost situace. (Damon, 1980, s.
1011)
Na Lawrence Kohlberga navázal také Elliot Turiel, který se ve svých výzkumech se zaměřil
na morální normy, které oddělil od společenských konvencí. Tvrdí, že některé morální
normy děti přebírají na základě svých zkušeností při setkávání se s jinými lidmi a dětmi.
(New a Cochran, 2007, s. 265)
Turiel popisuje teorii domén. Svět je tvořen velkým množstvím propojených sociálních
systémů. Turiel tvrdí, že i malé dítě je schopné rozeznat při morálním usuzování různé
oblasti. Jsou tři základní domény – oblasti: osobní, konvenční a morální. (in Šeráková, 2012,
s. 12) Osobní doména se týká osobních záležitostí, například tělesná sebekontrola či vlastní
vkus při výběru něčeho. (Turiel in Šeráková, 2012, s. 13) Na pozadí morální domény Turiel
vysvětluje, že některá morální pravidla jsou zavedena ne kvůli sociální shodě, ale kvůli
možnému důsledku určité situace. (Turiel in Šeráková, 2012, s. 12-13) Některé morální
normy jsou platné napříč nejrůznějšími typy společností navzdory odlišným národnostem,
rase, náboženství, pohlaví a etnicitě. Vacek uvádí jako příklad vraždu, která je odsuzována
ve velké většině společností. (Vacek, 2013, s. 75) Konvenční doména se také někdy může
nazývat sociální nebo doména sociálních konvencí. Jedná se o situace a činnosti, které se
odehrávají ve společnosti jiných lidí, například zdravení a oblékání. (Turiel in Šeráková,
2012, s. 12-13). Tyto sociální konvence nejsou platné všeobecně. Může se jednat například
o držení se za ruce na veřejnosti, což může být v některých kulturách nepřijatelné, ale
v jiných kulturách jde o zcela běžnou věc. (Vacek, 2013, s. 75-76)
Turiel hovoří také o tom, že existují dva typy vzájemných vztahů – omezující a
spolupracující. Malé děti mají zkušenost hlavně s tím prvním, který je nerovný. Tím
vysvětluje Piagetovu heteronomii. Turiel odkazuje na Mernissin výzkum a její práci
(Mernissi in Turiel, 2002, s. 71-74), jejíž výsledky podle něj vyvrací Kohlbergův stadiální
model. Turiel popisuje několik příkladů z Mernissiny práce. Věnovala se ženám v Maroku
a všimla si toho, že ač tyto ženy sice většinově souhlasí s marockou kulturou, jsou momenty,
kdy záměrně porušují její pravidla, ale dělají to pro dobro svých dětí. Podle Kohlberga a
Piageta se na příslušné úrovni vývoje morální usuzování stále více a více odlišuje od pravidel
a norem. Turiel opírá toto tvrzení o svůj výzkum, kde se morální rozhodnutí týkající se
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prospěchu a spravedlnosti lišilo od rozhodnutí týkajících se osobní a konvenční domény.
(Turiel, 2002, s. 105-107) Turiel (in Vacek, 2013, s. 121) také vyslovuje domněnku, že na
stejnou normu se někdo může dívat jako na morální problém, nebo jako na konvenci, kterou
je snazší porušit.
Jednou z Kohlbergových spolupracovnicí a později jeho velkou kritičkou je Carol Gilligan.
Carol Gilligan si všímá toho, že jsou i jiné aspekty (nejen morálka tak jak ji chápe Kohlberg),
které mohou lidem ztížit vyslovit konkrétní rozhodnutí, mohou například zkoušet hledat
alternativy, které nejméně poškozují zahrnuté vztahy. (New a Cochran, 2007, s. 265)
Gilligan vytýká Kohlbergovi především to, že jeho teorie morálního vývoje a jeho
předchůdců, ze kterých čerpá, je zformulovaná hlavně muži. Postavy, které řeší dilemata
v Kohlbergových příbězích, jsou většinou muži a Kohlberg svůj stadiální model založil na
osmdesáti čtyřech chlapcích. Gilligan dokonce tvrdí, že pro Kohlberga ženy/dívky jako by
neexistovaly. (Gilligan, 1982, s. 5-18) Historie lidstva stojí podle Gilligan převážně na
mužích. Reaguje na to tedy tím, že rozdělí morálku na „ženskou“ a „mužskou“. Ženská
morálka se od té mužské liší hlavně tím, že ženy do svých rozhodnutí více zahrnují péči a
zodpovědnost. (Gilligan, 1982, s. 173) Ženské morálce říká Gilligan „morálka péče“ a říká,
že je podmíněná situací, a mužskou morálku pojmenovává „morálka spravedlnosti“, která
není podmíněná situací, ale spíše abstraktními právy a povinnostmi. (Heidbrink, 1997, s.
120)
Gilligan mluví dokonce o tom, že muži a ženy mluví jiným jazykem a jinak přemýšlí.
Předkládá teorii, že Kohlberg zkoumal pouze etiku spravedlnosti, která vychází z rovnosti,
s každým by ideálně mělo být zacházeno stejně, ale je nutné rozlišovat i etiku péče, která
stojí na nenásilí, na tom, že by nikomu nemělo být ublíženo. (Gilligan, 1982, s. 173-174)
Toto chápe Gilligan jako důvod, proč z Kohlbergových výzkumů vzešlo, že pro ženy je
charakteristické třetí stadium morálního usuzování v průměru. Muži dosáhnou průměrně
čtvrtého stadia Kohlbergova stadiálního. Něha, soucit, empatie ženám brání dosáhnout
nezávislejších etických úsudků. (Gilligan in Vacek, 2013, s. 48)
Gilligan vytvořila ze šesti Kohlbergových stadií tři a dvě přechodné fáze pro zaznamenání
vývoje ženské morálky. V popisu jednotlivých stadií píše, že se týkají pouze žen. Gilligan
vnímá ženy a muže spíše jako otázku genderu, a ne nutně pohlaví. Na základě svých
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výzkumů, ale Gilligan uvádí, že trendem je, že většina žen dává přednost morálce péče a
většina mužů morálce spravedlnosti. (Heidbrink, 1997, s. 120-124) První je prekonvenční
stadium, kdy se žena zajímá hlavně o své přežití a rozhoduje se na základě toho, co je nejlepší
pro něj. Dá se hovořit o egocentrismu. Pak následuje první přechodová fáze, která se dá
charakterizovat tím, že se žena snaží jednat tak, aby byla přijata a oceněna svým okolím.
Dochází k uvědomění si své vlastní sobeckosti v prvním stadiu. Pro ženu v konvenčním
stadiu je hlavním cílem nebýt sobecká, důležitá je péče o druhé, hlavně o slabší a
zranitelnější. Druhá přechodová fáze se také může nazývat „Od dobroty k pravdě“. Důležitý
je důsledek jednání, ne společenské přijetí nebo vlastní prospěch. Poslední, postkonvenční
stadium, Gilligan nazývá „Morálka nenásilí“. Dochází ke spojení egoismu a altruismu. Žena
si svobodně zvolí morální principy. (Gilligan in Heidbrink, 1997, s. 120-121)
Gilligan se stala terčem kritiky například od Nunner-Winkler (in Heidbrink, 1997, s. 126),
která provedla v roce 1986 výzkum, kdy se dotazovala 112 chlapců a dívek v pubescentním
věku. Jedna z otázek byla na legitimnost potratu. Dívky na tuto otázku odpovídali v kontextu
situace, tedy na základě morálky péče, když to chlapci odpovídali spíše abstraktně. Ale na
druhou stranu na otázku týkající se vojenské služby odpovídali chlapci s přihlédnutím ke
kontextu situace a dívky odpovídali abstraktně. Dá se tedy říci, že ten, koho se problém více
dotýká, odpovídá spíše v kontextu situace, ale na druhou stranu ten, co je a pravděpodobně
i bude problémem nedotčený přemýšlí o problému spíše v rovině abstraktního uvažování.
Na Carol Gilligan navázala Nel Noddings. Říká, že díky evoluci se vyvinula naše schopnost
reflektovat vlastní podstatu. (Noddings, 2010, s. 1) Ženská morálka podle ní stojí na
základech mateřského instinktu a empatie, která se objevuje například u matky, když se stará
o dítě. (Noddings, 2010, s. 11-13) Noddings dělí morálku na dva aspekty- „natural caring“
a „ethical caring“. „Natural caring“ se rozvinula díky evoluci, kdy se ženy dostaly do role
těch, co pečují o děti. Jde o to, že se rozhodujeme na základě vrozené potřeby. (Noddings,
2010, s. 17) „Ethical caring“ je znalost toho, jak jsme doposud reagovali při nejrůznějších
příležitostech a jak na nás reagovali ostatní. (Noddings, 2010, s. 44)
Noddings kritizuje morální dilemata, která byla v rámci výzkumů předkládána například
Kohlbergem. Říká, že pro někoho může morální dilema obsahovat nedostatečné množství
informací o všech zúčastněných a že řešení může být často mnohem prostší, než tazatelé
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očekávají. (Noddings, 2010, s. 18-19) Stejně jako Gilligan Noddings kritizuje Kohlberga, že
ženám nedodal ve svých dilematech širší kontext, aby si mohly o situaci udělat jasný
obrázek. (Noddings, 2003, s. 96) Noddings dodává, že je důležité zvážit také možnost, že se
morálka nedá vysvětlit jednou jedinou teorií. (Noddings, 2010, s. 25)
Jedna z teorií, která se dívá na problém morálního vývoje z trochu jiného úhlu, je ta od
Roberta F. Pecka a Roberta J. Havinghursta. Od Kohlbergova stadiálního modelu se liší
hlavně tím, že zvažují také afektivní složku v morálním vývoji. Pavel Vacek (2013) tuto
teorii považuje za velmi zajímavý přístup k morálnímu vývoji. Velkou roli v morálním
vývoji hrají podle Pecka a Havinghursta emoce a intelektuální porozumění. Na základě
tohoto předpokladu sestavili žebříček pěti stadií psychosociálního zrání, která mají morální
charakter. Prvním stadiem je „Amorálnost“, kdy je jedinec egocentrický, amorální a
asociální. Tyto vlastnosti se mohou projevovat pouze v některých momentech. Jedinec ve
druhém stadiu se přizpůsobil pravidlům, ale jen proto aby se vyhnul trestu či nesouhlasu.
Jedná tedy účelně a pravidla dodržuje, aby dosáhl vlastního prospěchu. Druhé stadium se
nazývá „Účelovost“. Třetím stadiem je „Konformita“, kdy jedinec přijímá sociální a morální
pravidla, která však nejsou zobecněna a jsou podmíněna situačně. Čtvrté stadium se nazývá
„Iracionální svědomí“. Toto stadium je vlastně čtvrté Kohlbergovo stadium, pravidla jsou
zvnitřněna. Posledním stadiem je „Racionální altruismus“. Důležitá je péče o druhé, jedinec
jedná tak, aby negativní důsledky ve vztahu k druhým lidem byly co nejmenší. (Vacek, 2013,
s. 58)
Posledním z Kohlbergových následovníků, kterého zmíním, je Georg Lind. Pro Linda je
důležitý pojem morální kompetence. S tímto pojmem pracoval už Lawrence Kohlberg a
chápal ho jako „jedincovu způsobilost rozhodovat se a dospívat na základě svých vnitřních
zásad к morálním soudům a jako způsobilost jednat v souladu s těmito soudy“. (Kohlberg
in Slováčková, 2001, s. 197-198) Lind k této definici ještě dodává, že se jedná o jakýsi
středobod mezi morálními postoji či hodnotami a morálním chováním. (Lind in Slováčková,
2001, s. 198)
Lind představuje model morálky „The Dual-Aspect Model“. O afektivním a kognitivní
aspektu se často uvažuje odděleně, ale Lind tvrdí, že by se o nich mělo uvažovat jako o
celku, protože jsou spolu úzce spjaté. Uvádí jako příklad míč. Když máme míč, tak taky
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neuvažujeme zvlášť o jeho velikosti, váze a tvaru, ale bereme ho jako celek. „The DualAspect Model“ vnímá vztah jednotlivých komponentů spíše jako určitý proces. (Lind, 2016,
s. 51-52) Osobní morálka obsahuje dva aspekty – afektivní a kognitivní, které se navenek
projeví jako chování. Odtud má také svůj název „The Dual-Aspect Method“. (Slováčková,
2001, s. 199) Morální orientace ovlivňuje morální kompetenci a ta ovlivňuje chování. (Lind,
2016, s. 52) Lind kritizuje Kohlberga a říká, že vysokou úroveň morálního usuzování lze
najít už u velmi malých dětí a tato úroveň je proměnná oběma směry. Jedinec se může z
vyšší úrovně morálního usuzování přesunout na nižší. (Lind, 2016, s. 96)

2.2 Morálka a usuzování jako jeden z cílů primárního vzdělávání
Při zabývání se morálním usuzováním jsem se snažila zkoumat, do jaké míry jsou či nejsou
morálka či morální usuzování ukotveny v kurikulárních dokumentech. Také si kladu otázku,
zda by měla být morálka součástí primárního vzdělávání či nikoliv.
2.2.1 Školský zákon a rámcový vzdělávací program základní vzdělávání
Školský zákon stanovuje mimo jiné obecné cíle vzdělávání a výchovy. Pro účely mé práce
vybírám ty cíle, které jsou pro ni relevantní. Jedná se zejména o „rozvoj osobnosti člověka,
který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními
hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání
informací a učení se v průběhu celého života“, „pochopení a uplatňování zásad demokracie
a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro
sociální soudržnost“, „utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické,
národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého“ a „poznání světových a
evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících
z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku.“ 3
Ve školském zákoně se dále dočteme, že „povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání“4
vymezují rámcové vzdělávací programy. Tyto programy jsou vydávány pro „každý obor
3

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), in: Sbírka zákonů České republiky [online], 2004, [vid. 9. 5. 2019], dostupné z:
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019.
4
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), in: Sbírka zákonů České republiky [online], 2004, [vid. 9. 5. 2019], dostupné z:
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019.
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vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové
vzdělávání.“5

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (dále jen RVP) stanovuje, že
v základním vzdělávání má být snaha o naplnění následujících cílů, v nichž zase vybírám ty,
které jsou relevantní k obsahu mé práce. Tyto cíle jsou „připravovat žáky k tomu, aby se
projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a
naplňovali své povinnosti;“, „vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování,
jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí
i k přírodě;“, „učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za
ně odpovědný;“, „vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a
duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi;“ a „pomáhat žákům poznávat a
rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s
osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci.“(RVP, 2017, s. 8-9)
RVP také uvádí, že cíl vzdělávání je dosáhnout takové úrovně osvojení klíčových
kompetencí, na kterou je daný jedinec schopný dosáhnout. (RVP, 2017, s. 10)
Jednou z klíčových kompetencí stanovených RVP ZV je kompetence občanská, podle níž
by měl žák na konci základního vzdělávání rozumět základním principům, kterými se řídí
společenské normy. (RVP, 2017, s. 12)
Z uvedeného je zřejmé, že cíl vzdělávání je nasměřován na dosahování vyšších úrovní
morálního usuzování. Snaží se zejména o vedení žáků k odpovědnosti, respektu a sociální
soudržnosti. Podle Kohlbergova stadiálního modelu by takové uvažování odpovídalo
postkonvenční úrovni, ač z jeho výzkumů vyplývá, že je pro lidskou populaci průměrná
konvenční úroveň morálního usuzování. (Vacek, 2013, s. 48)

5

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), in: Sbírka zákonů České republiky [online], 2004, [vid. 9. 5. 2019], dostupné z:
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019.
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2.2.2 Morálka a usuzování jako jeden z cílů primárního vzdělávání
V předchozí kapitole jsem shrnula, jaké cíle vzdělávání definují kurikulární dokumenty.
V této kapitole se snažím najít vztah mezi morálkou či mravností, výchovou a vzdělávacími
cíli.
Pojmy mravnost a morálka staví na roveň například pedagog a didaktik Kolář. Oba pojmy
definuje jako „soubor požadavků, hodnocení, norem chování a jednání člověka, které
vyplývají z potřeb, zájmů společenství nebo větší (vlivné) skupiny v rámci tohoto
společenství.“ (Kolář, 2012, s. 226) Dá se tedy říci, že vychází z teorií, které morálku chápou
jako něco, co je naučené z vnějšku. Lickon (Lickon in Vacek, 2000, s. 55-56) uvádí, že
mravní vědomí má šest vrstev, které jsou mravní znalosti, poznávání mravních hodnot, úhly
pohledu, morální usuzování, provádění rozhodnutí a sebepoznání. Morální usuzování
znamená porozumět nutnosti být morálním jedincem. Mravní znalosti znamenají, že jedinec
zná pravidla a normy, ví, co je správné a co není správné. Při poznání mravních hodnot
jedinec zvládne aplikovat znalosti v různých situacích. Dále hovoří o schopnosti představit
si, jak asi situace vidí druzí, hlavně ti, kteří nejsou součástí většinové společnosti. Morální
usuzování vyžaduje, aby jedinec pochopil důležitost toho býti morální. Provádění rozhodnutí
by se mělo se znalostí možných možností a s ohledem na důsledky. Poslední vrstvou je
poznání sebe sama, svých silných i slabých stránek.
Co se týká cílů výchovy, tak v pedagogickém slovníku (Průcha, 2013, s. 345) se píše, že
cílem výchovy je „V nejobecnější podobě ucelená představa (ideál) předpokládaných a
žádoucích

vlastností

člověka,

které

lze

získat

výchovou.“

Pod

heslem

„cíle

výuky/vzdělávání“ se mimo jiné můžeme dočíst, že cíle zahrnují „1. hodnoty a postoje; 2.
produktivní činnosti; 3. poznatky a porozumění.“ (Průcha, 2013, s.34-35)
Kolář (2012, s. 178) definuje vzdělávání jako „získávání poznatků (vědomostí), dovedností,
postojů a rozvíjení schopností těchto vědomostí, dovedností a postojů užívat v konání,
chování, jednání i v dalším vzdělávání sebe i vzdělávání jiných.“
Kohlberg (in Pelcová a Semrádová, 2014, s. 167) chápe výchovu jako zdokonalování se,
které je nepřetržité. Výchovu vidí Pelcová jako uvádění do světa, který je společný pro
všechny – pro děti i pro dospělé. Cílem výchovy je pak to, aby člověk, který je vychovávaný,
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byl vychovaný do té míry, aby už výchovu v budoucnu nepotřeboval. (Pelcová a Hogenová,
2012, s. 119-123)
Celkově se dá tedy říci, že morálka a mravnost by měli být součástí výchovy.
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3

Specifika žáků prvního stupně

V této kapitole se zaměřuji na specifika žáků prvního stupně. Zajímají mě hlavně klíčové
determinanty, které mohou nějakým způsobem ovlivnit morální usuzování. Ve vývoji
jedince hrají roli také vnitřní podmínky. Čáp a Mareš (2007, s. 369) tyto vnitřní podmínky
rozděluje na biologické podmínky, psychologické procesy a stavy a psychické vlastnosti. Já
se v této kapitole zaměřím na vnější podmínky, tedy rodinu, školu a školní třídu.
Čáp a Mareš (2007, s. 73) tvrdí, že to, jak se bude člověk projevovat ve společnosti, se začíná
utvářet v rodině. Pokud se dítěti nedostane láskyplná péče, může dojít k narušení emočního,
řečového, kognitivního a morálního vývoje dítěte.
Helus (2009, s. 72) nazývá dnešní rodinu, ve které vyrůstá velká většina dětí, rodinou
postmoderní. Pojmenovává několik klíčových problémů, se kterými se současná rodina
potýká. Za jeden z hlavních faktorů, které ovlivňují dnešní rodinu, považuje vysokou
rozvodovost, která vede k tomu, že děti vyrůstají ve velmi proměnlivém a nestabilním
prostředí. Což se někdy projeví i absencí většinou mužského elementu při výchově dětí.
Jeden z důležitých jevů, ke kterým je nutno přihlédnout, pokud hovoříme o postmoderní
rodině, je pokles porodnosti a s ním související „jedináčkovství“. Helus dále popisuje, že
tento trend můžeme vidět dvojím metrem. Děti jsou více zvyklé být neustále středem
pozornosti a jeho rodiče nemají srovnání s jinými dětmi, takže své dítě považují za
mimořádně nadané, ale při konfrontaci s vrstevníky se může toto povzbuzování rodiči setkat
s odsouzením. Na druhou stranu ale existují psychologické výzkumy, které zjistily, že rodiče
s jedním nebo dvěma dětmi intenzivněji projevují citovou podporu a péči svým dětem. Děti
mají potom možnost se rozvíjet rychleji než jejich vrstevníci z početnějších rodin. (Helus,
2009, s. 71-73) Děti bez sourozenců jsou tedy často vystaveny sociálním interakcím až ve
vzdělávacím zařízení.
Fontana (2014, s. 36) zdůrazňuje, že pro správní sociální vývoj je nutné, aby se dítě mělo ke
komu připoutat, většinou jde o jednoho či více členů rodiny.
„Domov a škola jako společenské instituce mají při přetváření dětí ve zdatné sociální bytosti
rozhodující úlohu.“ (Fontana, 2014, s. 45) Škola tedy hraje v dětském vývoji
nezastupitelnou roli.
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„Vstup dítěte do školy je důležitý životní mezník, jímž nastává pronikavá změna v jeho
způsobu života a sociálních vztazích.“ (Čáp a Mareš, 2007, s. 63) Ve škole začnou dítěti
přibývat nové povinnosti a stane se účastníkem nových činností. Děti v tomto věku ještě
nemají rozvinuté abstraktní myšlení. Děti potřebují k poznávání okolního světa konkrétní
předměty a procesy. Při vstupu do školy také dítě začíná přijímat více různých sociálních
rolí. (Čáp a Mareš, 2007, s. 57)
Fontana (2014, s. 42) uvádí, že v životě dítěte může dojít při vstupu do školy k určitému
názorovému a citovému konfliktu. Pro správný vývoj je podle něj nutné tento konflikt řešit
citlivě, a to na obou stranách, doma i ve třídě.
Ve školní třídě jsou žáci součástí mnoha sociálních interakcí. Hrabal o vztahu morálního
vývoje a školní třídy píše „Velmi zřetelné a prokazatelné je působení třídy jako vrstevnické
skupiny na sociální a morální vývoj žáka.“ (Hrabal, 2003, s. 24) Hrabal dále hovoří o tom,
že školní třída je jakýmsi mezistupněm mezi naprosté závislosti na rodičích a samostatným
členem společnosti. (Hrabal, 2003, s. 24)
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PRAKTICKÁ ČÁST

4

Cíle praktické části

Jak jsem psala v úvodu, zajímá mě, co pro děti znamená „být fér“. V teoretické části jsem
poskytla teoretické zázemí a zjistila jsem, jaké jsou možnosti ve zkoumání dětského pojetí
spravedlnosti. V této části své práce se tedy snažím zjišťovat, jakým způsobem vnímají žáci
na prvním stupni spravedlnost a jak děti při morálním rozhodování uvažují. Dále je pro mou
práci klíčové zjistit, jaké argumenty a důvody děti používají ke zdůvodňování svých
rozhodnutí. Budu pozorovat a zkoumat, jaké typy argumentů děti používají při vyjadřování
svého přesvědčení.
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5

Popis výzkumného prostředí a výzkumného vzorku

Výzkumná sonda proběhla s žáky ze dvou škol. Jedna se nachází na Praze 2 a druhá v Plzni.
Chtěla jsem mít k dispozici v rámci svých možností co možná nejrůznorodější vzorek. Škola
na Praze 2 je státní, vzdělává se na ní okolo 460 žáků. V této škole jsem pracovala s žáky
druhé třídy. Škola v Plzni je církevní, má pouze tři třídy. V této škole jsem pracovala s žáky
ze třetí třídy.
Konkrétní děti ze tříd jsem vybírala na základě podepsaného informovaného souhlasu od
zákonných zástupců. Rozhovor jsem vedla se všemi dětmi, které tento souhlas dodaly.
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6

Přípravná fáze

6.1 Výběr metody
Z toho důvodu, že cíle, které jsem si stanovila, se spíše soustředí na obsahovou stránku,
rozhodla jsem se zvolit kvalitativní výzkumnou sondu. Otázkou však bylo, jakou metodu
bych měla zvolit, aby byla nejefektivnější. Nejen na základě výzkumu Stanleyho Milgrama
(in Vacek, 2013, s. 86-89) jsem se rozhodla, že nechci být během svého zkoumání autoritou,
která žákům svrchovaně pokládá otázky a očekává na ně odpověď. Podle Linda (2016, s.
107) se participanti nejvíce otevřou a uvolní, když autorita nezasahuje do průběhu vůbec či
pouze minimálně. Z tohoto důvodu jsem vyloučila metodu hloubkového rozhovoru. Chtěla
jsem se spíše pasovat do role moderátora diskuze chvílemi až nestranného pozorovatele,
proto jsem zvolila skupinový rozhovor.
Abych však naplnila svůj cíl a zodpověděla otázku, do jaké míry se žáci nechávají ovlivnit
ostatními ve svých morálních rozhodnutích, rozhodla jsem se, že využiji toho, čeho využívá
George Lind při svých výzkumech. Jak jsem psala výše, tak George Lind rozdá každému
participantovi jeden záznamový arch s morálním dilematem a otázkou či otázkami, se
kterým participanty nejdříve seznámí ústně. Nechá každého individuálně si zapsat svůj názor
a potom následuje skupinová diskuze (Lind, 2016, s. 165). Na rozdíl od Linda bych chtěla
mít zdokumentováno, jak se změní názory dětí před i po společné diskuzi. Nechám je proto
po skončení diskuze zapsat jejich konečný názor a viditelně to oddělit od předchozího.
Průběh rozhovoru si budu nahrávat a učiním z něj zápis.

6.2 Metody používané v Piagetových výzkumech morálního usuzování
Jak jsem již uvedla v kapitole 2.1.1, Jean Piaget používal při svých výzkumech hlavně
metodu pozorování a hloubkový rozhovor. Když studoval vztah dětí k pravidlům, pozoroval
děti při hraní hry kuličky a při hraní na schovávanou. Vedl s dětmi také rozhovory o tom,
jakým způsobem rozumí pravidlům hry, kdo tato pravidla zavedl a jestli je někdo může
změnit. (Heidbrink, 1997) Jean Piaget vedl s dětmi také hloubkové rozhovory o morálně
problematických otázkách. (Klusák, 2014) Rozhovory, které Piaget vede s dětmi, vychází
z psychiatrie. Jeho charakteristikou je vytvoření hypotézy, adaptování podmínek a kontrola
každé hypotézy díky reakcím participanta na rozhovor. Je nutné mít pevně v rukou kostru
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rozhovoru, ale v případě participantovi potřeby, je třeba zvážit, zda strukturu nepozměnit.
(Šeráková, 2012)

6.3 Metody získávání dokladů o morálním usuzování
6.3.1 Výběr dilematu
V rámci skupinového rozhovoru se budeme bavit o některém z morálních dilemat. Při
probírání se již vytvořenými dilematy od Piageta a Kohlberga jsem narazila na dilemata
týkající se „oplácející“ spravedlnosti. Na základě svých dosavadních zkušeností mám pocit,
že žáci na prvním stupni mají se spravedlivými i nespravedlivými tresty velkou zkušenost.
Vybrala jsem následující dilema:
„Jeden chlapec si neudělal domácí úkol z počtů. Druhý den ve škole řekl učiteli, že úkol
nemohl udělat, protože byl nemocný. Chlapec ale vypadal zdravě, a tak mu učitel neuvěřil a
informoval se u rodičů, jak to bylo s jeho nemocí.
Otec chlapce ho chtěl za lhaní potrestat, ale nemohl se rozhodnout mezi třemi druhy trestů,
První trest: nechat synovi opsat padesátkrát básničku. Druhý trest: Otec řekne synovi
„Říkáš, že jsi nemocný. Dobře musíš se vyléčit. Půjdeš na celý den do postele a budeš brát
léky, aby ti bylo lépe.“ Třetí trest: „Lhal jsi. A tak ti už nemůžu věřit. Dokonce i tehdy, kdybys
mluvil pravdu, nebudu si jistý.“
Následujícího dne dostal chlapec ve škole jedničku. Za dobrou známku dostával od otce
pětikorunu, kterou si ukládal do kasičky. Chlapec přichází domů a říká otci, že dostal
jedničku. Otec mu odpovídá: „To může být pravda, ale včera jsi mi lhal, a tak ti nemůžu
věřit. Proto ti dnes pětikorunu nedám, protože nevím, jestli mi říkáš pravdu. Když mi několik
dnů nezalžeš, pak ti začnu znovu věřit a všechno bude v pořádku.“
Který trest je nejspravedlivější?“ (Piaget in Vacek, 2013, s. II)
Aby bylo dilema žákům bližší, bude mít chlapec domácí úkol z matematiky. Přemýšlím také
nad tím, zda kdyby se první trest změnil na vypočítání padesáti příkladů, jestli by nebyl
relevantnější z hlediska toho, že chlapec nepřinesl úkol z počtů (matematiky). Piaget (1997,
s. 217) sám upozorňuje na to, že tento trest má nejmenší spojitost s aktem, který by jím měl
být potrestán. Myslím, že na charakteru trestu se touto změnou nic nezmění. Respektive
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Piaget nazývá tento typ trestu „expiatory punishment“. Jde o trest, který slouží vyloženě
k utvrzení moci autority. Proviněný si má uvědomit, že porušil nějaké pravidlo, a díky
tomuto trestu dojde k tomu, že si uvědomí své provinění a že příště raději bude pravidlo
dodržovat, aby se trestu příště vyhnul. Tento trest může ale nemusí mít žádný vztah
k provinění. Tedy například opsat padesátkrát básničku, když chlapec nevypracoval úkol
z počtů. (Piaget, 1997, s. 205)
Další otázka, která vyvstala při přípravě, je ta, jestli nechat žáky uvažovat i o jiných možných
formách trestu. Pokud bych jim dala na výběr ze tří daných možností, tak se může stát, že se
třeba děti nezvládnou s žádným ztotožnit nebo mu třeba vůbec neporozumí. Proto se jich
nejprve zeptám, jak by měl tatínek postupovat, když zjistil, že mu jeho syn lže. Možná bych
se mohla pustit i do otázky: „Jak bys chlapce potrestal ty?“
6.3.2 Jean Piaget a spravedlivé tresty
Otázka, kterou si Piaget kladl při rozhovorech s dětmi o spravedlnosti, byla „Jsou tresty
dávané dětem vždy skutečně spravedlivé (fair), nebo jsou některé spravedlivější než druhé?“.
(Klusák, 2014, s. 161) Děti nejdříve sami vymýšlely trest, kterým by aktéra z příběhu
potrestaly, a potom se jich Piaget ptal na tři určité tresty a z nich měly vybrat ten
nejspravedlivější. Když dítě označilo jeden za nejspravedlivější, následovala otázka „Proč
je nejspravedlivější?“. Dále na základě argumentace dítěte zkoumal, který trest je
nejpřísnější, aby zjistil, zda kritérium pro výběr trestu je přísnost nebo něco jiného. (Klusák,
2014)
Jean Piaget dělí tresty na dva typy trestu „expiatory punishment“ a „punishments by
reciprocity“6. „Expiatory punishment“ nebo tedy podle Klusáka trest pokáním je v našem
případě první trest z příběhu, tedy trest, kdy hlavní aktér má vypočítat padesát příkladů. Jak
už jsem psala výše, tento trest slouží k utvrzení moci autority. Motivace, kterou jedinec bude
příště mít, aby dodržoval dané pravidlo, bude pramenit z nepříjemného prožitku, který
zažíval při výkonu trestu. Expiatory punishment by byl například také tělesný trest, dát
nějakou práci navíc či odebrat nějaký prostředek pro zábavnou aktivitu. Tento typ trestu je
tu od toho, aby působil utrpení. „Punishments by reciprocity“ jsou tresty, které pracují se
6

Miroslav Klusák (2014) překládá do češtiny názvy těchto trestů jako trest pokáním (eypiatory punishment) a
tresty vzájemností(punishments by reciprocity).
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spoluprací a s pravidly rovnosti. Podle Klusáka se jedná o tresty vzájemností. V případě
našeho příběhu do této kategorie spadá trest jít si lehnout do postele, když dítě předstíralo,
že je nemocné, a nedůvěra do budoucna. Důležité pro tento trest je, aby proviněný pocítil
možné důsledky svého jednání. Piaget hovoří také o tom, že jedinec chce mít funkční vztahy
se svým okolím, proto stačí, když by se kvůli tomuto trestu jedinec cítil izolovaně.
Z Piagetova výzkumu vyplývá, že když děti měly samy vymýšlet tresty, téměř ve všech
případech navrhovaly tresty pokáním, z nichž některé se Piagetovi zdály až nepřiměřeně
přísné. (Piaget, 1997)
Při svých výzkumech Piaget došel k závěru, že čím jsou děti starší, tím spíše se rozhodnou
pro trest vzájemností. Piaget tento závěr dále rozvíjí tak, že nevnímá, že jde nutně o stadia
morálního vývoje, ale uvažuje o tom, že tresty, pro které se děti rozhodly, spíše souvisí se
sociálním a náboženským zázemím jejich rodiny. (in Klusák, 2014, s. 165-166)

6.4 Tvorba záznamového archu
Nejprve s dětmi povedu skupinový rozhovor. Když náš rozhovor skončí, tak každému
rozdám jeden záznamový arch. Každé dítě za sebe napíše svůj názor na to, který trest je
nejspravedlivější.
Pro získání základních údajů o žácích, je nechám, aby zaškrtli, zda jsou chlapec či dívka.
Také nechám žáky napsat jejich věk.
Na záznamovém archu se bude nacházet přepsané dilema s otázkami – „Který trest je
nespravedlivější?“ a „Proč si to myslíš?“.
Lind (2016, s. 169) píše, že je lepší hlavního aktéra z morálního dilematu pojmenovat.
Protože půjdu do některých tříd poprvé vyrobím více verzí záznamového archu s různými
jmény hlavního aktéra.
Dilema jsem přetvořila do této finální podoby:
„--- (Na toto místo doplním jméno – Hugo, Emil, Ludvík, Lojza) si neudělal domácí úkol
z matematiky. Druhý den ve škole řekl učiteli, že úkol nemohl udělat, protože byl nemocný.
--- ale vypadal zdravě, a tak mu učitel neuvěřil a informoval se u rodičů, jak to bylo s jeho
nemocí.
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Otec se --- zeptal, zda byl opravdu nemocný. --- se přiznal, že nebyl.
Otec ho tedy chtěl za lhaní potrestat, ale nemohl se rozhodnout mezi třemi druhy trestů.
První trest: Nechat syna vypočítat padesát příkladů.
Druhý trest: Otec řekne --- „Říkáš, že jsi nemocný. Dobře musíš se vyléčit. Půjdeš na celý
den do postele a budeš brát léky, aby ti bylo lépe.“
Třetí trest: „Lhal jsi. A tak ti už nemůžu věřit. Dokonce i tehdy, kdybys mluvil pravdu,
nebudu si jistý.“ Následujícího dne dostal --- ve škole jedničku. Za dobrou známku dostával
od otce pětikorunu, kterou si ukládal do kasičky. --- přichází domů a říká otci, že dostal
jedničku. Otec mu odpovídá: „To může být pravda, ale včera jsi lhal, a tak ti nemůžu věřit.
Proto ti dnes pětikorunu nedám, protože nevím, jestli mi říkáš pravdu. Když mi několik dnů
nezalžeš, pak ti začnu znovu věřit a všechno bude v pořádku.“
Který trest je nejspravedlivější? Proč si to myslíš?“
Zvažovala jsem, zda v některých verzích nezměnit chlapecké jméno na dívčí. Myslím si
však, že v takovém to případě by to mělo na rozhodování dětí jen minimální vliv.
Samozřejmě by to ale mohlo být předmětem dalšího zkoumání.

6.5 Skupinový rozhovor
Miovský (in Švaříček, Šeďová, 2007, s. 184) skupinový rozhovor vnímá jako „metodu, při
níž se provádí strukturované interview (…), přičemž se nepracuje se skupinovou interakcí a
dodržuje se známý model otázka-odpověď.“ Rozhovor, který s dětmi povedu bude
polostrukturovaný. Budu mít předem připravený seznam otázek, které budu s dětmi
procházet v určitém pořadí. Podle Lansheara a Knobelové (in Švaříček, Šeďová, 2007, s.
163) by rozhovor na základní škole neměl přesáhnout 30 minut.
Důležitý moment v rozhovoru je podle Švaříčka a Šeďové (2007, s. 188) úvodní část, jelikož
může pomoci navodit spontaneitu účastníků rozhovoru. Vzhledem k tomu, že si děti budu
vždy odvádět na místo, kde s nimi povedu rozhovor, tak se vždy už cestou pokusím navodit
příjemnou atmosféru ptaním se na otázky týkajících se třeba toho, zda děti byly v nedávné
době na nějakém pěkném výletě, co se jim poslední dobou ve škole i mimo ni povedlo a
podobně.
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6.6 Předpokládaný průběh skupinového rozhovoru
Skupinový rozhovor se bude skládat z následujících částí, které pro přehlednost shrnuji do
několika bodů.
•

Seznámení žáků s přibližným obsahem našeho rozhovoru
V jedné ze tříd se budu nacházet poprvé, proto se v tomto bodě žákům také
představím. Seznámím žáky s důvodem mé přítomnosti a také jim nastíním, jak bude
následující rozhovor probíhat.

•

Stanovení pravidel diskuze
Třídy, ve kterých bude probíhat realizace výzkumné sondy, již fungují na základě
nějakých pravidel. Půjde tedy hlavně o jejich zopakování. V této fázi se pokusím
vyzdvihnout důležitost toho, aby se žáci snažili nikoho ze spolužáků nesoudit za jeho
názor, aby se nám všem fungovalo při rozhovoru komfortně a nikdo se nebál projevit
svůj názor.

•

Seznámení se s první částí dilematu
Verbálně seznámím žáky s první částí dilematu. Tedy konkrétně s tímto:
„--- si neudělal domácí úkol z matematiky. Druhý den ve škole řekl učiteli, že úkol
nemohl udělat, protože byl nemocný. --- ale vypadal zdravě, a tak mu učitel neuvěřil
a informoval se u rodičů, jak to bylo s jeho nemocí.
Otec se --- zeptal, zda byl opravdu nemocný. --- se přiznal, že nebyl.“
Pokud vzniknou nějaké nejasnosti ohledně postav či jejich zázemí společně se s žáky
dohodneme, jak by to mohlo být.
Následně se žáků zeptám, co si o tom myslí a zda se podle nich někdo zachoval
špatně.

•

Seznámení s druhou částí dilematu
Seznámím žáky s tím, že se otec rozhodl syna potrestat. Zeptám se jich, jak by bylo
spravedlivé, aby ho potrestal.

•

Seznámení s jednotlivými variantami trestu
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V této části seznámím žáky postupně s jednotlivými variantami trestů. Budu se jich
doptávat u každého trestu, co si o něm konkrétně myslí.
•

Zapsání nejspravedlivějšího trestu do záznamového archu
Dále se žáků zeptám, který trest považují za nejspravedlivější a proč. Rozdám jim
záznamový arch, nechám je chvilku přemýšlet a vše si zapsat. Každý žák dostane
jeden záznamový arch s morálním dilematem a otázkou. Úkolem žáků bude
samostatně na tuto otázku odpovědět a vysvětlit své rozhodnutí.

•

Závěr
V této fázi žákům poděkuji za rozhovor a zeptám se jich, zda se dozvěděli něco
nového.

6.7 Podpůrné otázky pro skupinový rozhovor a příprava na jeho průběh
Podobu některých otázek jsem již nastínila v předchozí části, z této části se budu snažit více
zaměřit na jejich konkrétní znění.
Piaget (1997, s. 199-217) při hloubkovém rozhovoru dával hlavně otázku týkající se výběru
nejspravedlivějšího trestu – „Který trest je nejspravedlivější?“, „Je to ten nejspravedlivější
trest?“, „Který z těchto tří trestů je tím nejlepším vzhledem k situaci?“ nebo například
„Soustřeďme se pouze na druhý a třetí trest, který je spravedlivější?“. Někdy se také ptal
záporně – „Který z těchto trestů je nejméně spravedlivý?“. Některé z jeho otázek se týkaly
toho, jaký to bude mít dopad na aktéra z příběhu nebo jak se aktér bude cítit – „Který
z uvedených trestů je pro něj nejhorší?“, „Který z trestů ho bude nejvíc nudit?“, „Který
z trestů ho bude nejvíce štvát?“ a „Který trest ho nejvíce rozzlobí?“ Snažil se také odhalit
důvody,

které

participanty

vedly k dané

odpovědi

–

„Proč

byl

tento

trest

nejspravedlivějším?“, „Vybral jsi tuto odpověď, protože je tě to prostě tak napadlo, nebo
protože ti tento trest přijde více spravedlivý?“ nebo „Proč si myslíš, že je tento test
nejspravedlivější?“.
Colby a Kohlberg (1987, s. 153-158) nabízí několik návrhů pro zjišťování odpovědí, které
se dají snadno vyhodnotit. Pokud si tázaný není jistý, na co se to tazatel ptá, je dobré znovu
vysvětlit nebo parafrázovat otázku. Aby tazatel lépe pochopil důvody, které vedly tázaného
k nějakému rozhodnutí, je dobré se ptát na otázku „Proč?“. Dalším dobrým způsobem
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získávání informací je pro tazatele ptát se na otázky typu „Co jste tím myslel/a?“ nebo
„Můžete mi to vysvětlit, prosím?“. Na tyto otázky by se měl tazatel ptát ve chvíli, kdy tázaný
pouze popisuje fakta, která jsou v příběhu daná. Důležité je také rozlišit, jestli tázaný mluví
o tom, co by aktér z příběhu měl udělat, nebo jestli mluví o tom, co by asi udělal. Při
výzkumu morálního usuzování je důležité soustředit se na tu první možnost. Kohlberg také
radí tazatelům nenastavovat tázaným zrcadlo, neptat se „Myslel/a jste…?“ nebo „Takže si
myslíte…?“. Co je rozhodně důležité nedělat, je nenaznačovat, jak by se měl tázaný
rozhodnout, a to ani ve chvíli, kdy tázaný neví, co říct. Pokud tázaný neví nebo na některou
otázku odpovídá stále stejným způsobem, je dobré na chvilku od tématu odejít.
Při skupinovém rozhovoru se budu snažit dohlížet na to, aby mohly být vyslyšeny různé
názory a náhledy na danou problematiku. Kdyby však vznikla nějaká situace, kdy
participanti nebudou vědět, co říci, přejdu k dalšímu bodu ve svém plánu skupinové diskuze.
Protože mi jde hlavně o důvody, které participanty povedou k nějakému názoru, budu se ptát
hlavně na otázky „Proč si to myslíš?“ a „V čem je tento trest spravedlivější než ostatní?“.
Když mi nebude jasné, co participant něčím myslel, a bude prostor se doptat, zeptám se
podle Kohlbergovy rady na otázku „Co tím přesně myslíš?“ nebo „Můžeš mi to prosím více
vysvětlit?“.
Lind (2016, s. 107) uvádí, že se mu osvědčilo zavést „ping-pong rule“. Toto pravidlo
znamená, že jedinec, který domluvil musí vybrat jedince z názorově opačné strany, který
bude pokračovat v diskuzi. Vzhledem k tomu, že budu moderátorem diskuze, tak se o toto
pokusím já. Může se však také stát, že při skupinové diskuzi budou všichni zaujímat stejný
nebo podobný názor.
6.7.1 Hlavní otázky pro skupinový rozhovor
Polostrukturovaný rozhovor, který s dětmi povedu, stojí na hlavních otázkách. Budu však
také reagovat na specifické odpovědi v jednotlivých skupinových rozhovorech.
Hlavní otázky, se kterými přijdu k dětem, se budou týkat jejich názorů na spravedlivost
trestů. Zde nabízím znění jednotlivých otázek.
•

„Můžeš mi říct/ vysvětlit, co se stalo?“ či „Jak chápeš vzniklou situaci?“
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Na tyto otázky se budu ptát hned v úvodu rozhovoru, když děti seznámím s první
částí dilematu. Za první část dilematu považuji tento úsek: „---si neudělal domácí
úkol z matematiky. Druhý den ve škole řekl učiteli, že úkol nemohl udělat, protože
byl nemocný. --- ale vypadal zdravě, a tak mu učitel neuvěřil a informoval se u
rodičů, jak to bylo s jeho nemocí. Otec se --- zeptal, zda byl opravdu nemocný. --- se
přiznal, že nebyl.“
•

„Jak by měl tatínek --- potrestat, aby to bylo spravedlivé?“
Tuto otázku dětem položím po tom, co je seznámím s tím, že se otci nelíbilo chování
hlavního aktéra, a tak ho chtěl nějak potrestat.

•

„Zdá se ti tento trest spravedlivý? Proč ano? Proč ne?“
Tyto otázky položím vždy po seznámení s jednotlivými typy trestu.

•

„Který trest je nejspravedlivější? Proč se to myslíš?“
Poslední otázka, na kterou odpoví každý sám písemně do záznamového archu.
V případě nejasností se budu dětí při odevzdávání záznamového archu doptávat, zda
dobře rozumím tomu, co přesně myslely svou odpovědí.

6.8 Očekávání a možné komplikace
Šeráková (2012, s. 52-53) u dětí, se kterými vedla rozhovory, nezaznamenala skoro žádné
typické projevy morálního realismu. Některé její příběhy poskytovaly alternativní výklad,
který mohl mít vliv na chápání morálního aspektu příběhu. Tomuto se snažím předejít tím,
že se po prvotním seznámení s dilematem zeptám na případné nejasnosti, a následně
společně najdeme možné řešení.
Vzhledem k tomu, že se rozhovoru budou účastnit již žáci druhé třídy, mám strach, zda
budou schopni náležitě vyjádřit své myšlenky písemnou podobou, proto se také budu
ujišťovat o jejich významu jejich názorů doptáváním.
Očekávám, že většina dětí bude popisovat, jak by reagovali dospělí z jejich okolí, rodiče a
učitelé. Očekávám také, že se děti nechají ve svých názorech strhnout vrstevníky a že
výsledky v rámci jednotlivých skupin budou podobné.

40

7

Realizace

Skupinové rozhovory jsem realizovala se třiceti jedna dětmi, šestnáct z nich bylo z pražské
státní školy a patnáct z církevní plzeňské. Rozhovory jsem prováděla vždy s trojicí dětí,
které se znaly, protože spolu chodily do třídy. Konkrétní děti z každé trojice jsem vybírala
na základě losu. V jednom případě mi paní učitelka nedoporučila, aby spolu určité dvě děti
byly ve skupině, její přání jsem respektovala. Přestože jsem skupiny vybírala na základě
losu, tak všechny skupiny obsahovaly alespoň jednu dívku a jednoho chlapce. Žádná skupina
neobsahovala pouze dívky nebo pouze chlapce. Jedna ze skupin obsahuje čtyři děti, jinak se
jedná o trojice.
Skupinový rozhovor vždy probíhal následujícím způsobem. Nejdříve jsme hovořili o
jednotlivých trestech podle pořadí uvedeného v předchozí kapitole. Po ukončení společné
diskuze jsem každému z dětí rozdala jeden záznamový arch a ony do něj napsaly, který trest
se jim zdá nejspravedlivější.
Do obou škol jsem docházela v průběhu června roku 2019. Rozhovory jsem s trojicemi a
jednou čtveřicí dětí vedla v oddělených prostorech z toho důvodu, aby děti rozptylovalo co
nejméně vnějších vlivů.
Skupinové rozhovory jsem se souhlasem rodičů nahrávala na diktafon, abych se
k nahrávkám mohla později vrátit. Samotné skupinové rozhovory trvaly patnáct až dvacet
minut. Zápis do záznamového archu a následné doptávání se nepřekročili deset minut.
Ze třiceti jedna účastníků bylo osmnáct dívek a třináct chlapců. Nejmladšímu účastníkovi
bylo sedm let, nejstaršímu potom deset. Průměrný věk účastníků výzkumné sondy byl osm
a půl roku.
Děti ze druhé třídy pocházely z rodin s jedním nebo dvěma sourozenci nebo jsou jedináčky.
Z více početné rodiny jsou pouze dívky, které se nachází ve třetí a páté skupině. Mezi dětmi
ze třetí třídy můžeme najít jak jedináčky, tak děti s jedním i více sourozenci.
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8

Představení a analýza odpovědí

V této kapitole postupně popisuji ústní i písemné odpovědi jednotlivých skupin a dále podle
obsahu analyzuji a interpretuji. Pro přehlednost tuto kapitolu rozděluji do podkapitol podle
typu školy a čísla skupiny. Skupiny jsou očíslované na základě pořadí, v jakém jsem s dětmi
vedla rozhovory. V popisu jednotlivých rozhovorů vždy píši, kolik dívek a kolik chlapců se
jich zúčastnilo. V uvozovkách uvádím přesné citace toho, co děti řekly nebo napsaly do
záznamové archu.
Když jsem se při přečtení začátku příběhu zeptala, co si o chování chlapce myslí, tak mi
velká většina dětí odpověděla, že je to špatně a že lhát se nemá. Sama sobě si kladu otázku,
do jaké míry to bylo tím, že jsem nebyla schopna vytvořit pohodovou atmosféru při
rozhovoru, a do jaké míry to bylo tím, že jsem na děti působila jako autorita. Samozřejmě
že je to v pořádku, ale myslím, že se děti snažily odpovědět podle očekávání. Také na to
může mít vliv způsob, jakým jsem se dětí ptala na tuto první otázku. V následujícím přehledu
jednotlivých odpovědí tedy uvedu spíše výjimečné odpovědi od dětí, které mi odpověděly
jiným způsobem.
Každého dítěte jsem se po odevzdání záznamového archu ještě krátce doptala, jak přesně
myslí to, co do něj napsal, abych si mohla být jistá, že jsem jejich zápisy správně pochopila.

8.1 Druhá třída
8.1.1 První skupina
V této skupině byla jedna dívka a dva chlapci.
Děti jsem seznámila s první částí příběhu. Na otázku „Co by byl nespravedlivější trest?“
dívka (8 let) odpověděla, že by se hlavní aktér měl učit matematiku, češtinu a angličtinu.
Chlapec (9 let) na tuto otázku odpověděl, že by měl doma za trest stát u dveří jako „na
hanbě“. Poslední chlapec (8 let) řekl, že by nejspravedlivějším trestem bylo, kdyby stokrát
napsal „Nemám lhát.“. Na mou otázku, zda by to pomohlo, řekl, že kdyby to nepomohlo, že
by musel psát „Nemám lhát.“ dokavaď by lhát nepřestal.
Když jsem se doptala, zda by tyto tresty byly spravedlivé, děti se shodly na tom, že
nejspravedlivější by bylo, kdyby udělal ten úkol, co neudělal den předem.
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Při seznámení s prvním trestem se dvě děti shodly na tom, že kdyby byl hlavní aktér příběhu
dobrý počtář, tak by tento trest byl spravedlivý. Třetí dítě, chlapec (9 let), řeklo, že by to
nebylo spravedlivé, protože by musel dělat úkol, zatímco ostatní by si mohli hrát. Dá se tedy
říct, že úplně neporozuměl významu trestů. Všichni se shodli na tom, že by bylo
spravedlivější dát vypočítat méně příkladů, které by byly podobně obtížné jako ty z úkolu.
Při rozhovoru o druhém trestu se děti shodly, že je „hrozný“, čímž myslely přísný, protože
by se aktér nudil. Společně vymýšlely, jak by hlavní aktér mohl do postele něco propašovat,
například nějakou hračku či tablet.
Třetí trest děti z této skupiny hned odsoudily jako nepřiměřeně přísný.
Do záznamového archu všechny děti z této skupiny napsaly, že nejspravedlivější je první
trest. Dívka (8) uvedla jako důvod, že by se díky tomuto trestu zlepšil v matematice. Chlapec
(9) napsal, že se to obojí týká matematiky, proto je spravedlivé dát trest, který se taky týká
matematiky. Chlapec (8) napsal, že je nejspravedlivější, protože je časově nejkratší.
Musím poznamenat, že jsem v této skupině udělala chybu, na začátek jsem jim nesdělila, že
nejsou žádné špatné odpovědi. Dostali jsme se k tomu až časem a myslím, že z tohoto
důvodu se děti do určité míry obávaly, že jejich názor je špatný. Ve chvíli, kdy mi to došlo,
jsem se to snažila napravit. Myslím si ale, že atmosféru rozhovoru už to bohužel nezměnilo.
Při rekapitulaci odpovědí skupiny jsem si všimla, že když měly děti samy navrhnout trest,
navrhovaly tresty spíše méně zaměřené na odčinění chyby, tresty pokáním. Když se ale
snažily společně shodnout na spravedlivém trestu, přiklonily se k trestu, který vede
k napravení provinění. Zajímavé je, že když měly děti vymyslet vlastní trest navrhovaly
tresty spojené s nějakou újmou, když se však bavily o spravedlnosti jednotlivých trestů, tak
jako spravedlivé hodnotily tresty, při kterých dojde k co nejmenší újmě. Je možné, že je to
tím, že úvod spíše vnímaly tak, že mají vymyslet trest pro nějakou fiktivní osobu, kdežto při
probírání jednotlivých trestů to braly osobně, jako kdyby tyto tresty měly za něco trestat je.
8.1.2 Druhá skupina
V této skupině jsem vedla rozhovor se dvěma chlapci a jednou dívkou. Chlapcům bylo
oběma sedm let a dívce osm a půl.
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Když jsem se zeptala, jak by měl tatínek aktéra z příběhu potrestat, aby ten trest byl
spravedlivý, jeden z chlapců odpověděl, že by měl dostat domácí vězení alespoň na jedno
odpoledne. Druhý z chlapců na to reagoval, že by měl dostat domácí vězení na pět dní. Dívka
na to odvětila: „Měl by pracovat doma. Měl by dělat matiku, protože neudělal domácí úkol
z matiky. Dodělal by si domácí úkol, a ještě by udělal něco navíc.“
Při seznámení s prvním trestem se chlapci shodli na tom, že tento trest je „trochu přehnaný.“
Dívka řekla, že by záleželo na tom, jak by byly příklady náročné. Společně se pak shodli, že
aby tento trest byl spravedlivý, tak by příklady, pokud by byl aktér druhák, měly být typu
30+33=63.
První trest přišel všem spravedlivější než ten druhý. Jeden z chlapců řekl, že by tento trest
rád dostal, mohl by si totiž odpočinout a nic nedělat. Dívka vysvětlila, proč je první trest
spravedlivější takto: „Já si myslim, že kdyby ležel v posteli a nic nedělal, tak to by ho nic
nenaučilo. Dělat matiku by ho naučilo třeba, když nesnáší matiku, tak by věděl, že jestli bude
ještě takhle zlobit, tak to (ten trest) bude muset dělat každý den třeba. A to ho naučí, jak se
má chovat.“
Dívka řekla, že třetí je nejlepší, protože by se ponaučil, že už mu nikdo nebude věřit, když
bude lhát. Od tohoto jsme se dostali k tomu, že jsme se bavili o tom, zda je někdy „v pohodě“
lhát. Dívka odpověděla: „Je v pohodě lhát zlým lidem, když třeba něco chtěj, anebo cizím
lidem, když je vůbec neznáš, a nevíš, jestli nejsou náhodou zlí.“
Do záznamového archu dívka zapsala, že nejspravedlivější trest je ten třetí, protože „ho to
ponaučí, že nemá lhát.“ Oba chlapci považovali za nejspravedlivější první trest, ve svém
vysvětlení se shodli na tom, že je nespravedlivější proto, že se aktér naučí matematiku.
Když shrnu, co jsem se v této skupině dozvěděla, tak v první fázi zase všechny děti chtěly
dát hlavnímu aktérovi trest pokáním. Zajímavé je, že při představení prvního trestu ho oba
chlapci v první řadě úplně odsoudili, ale pak pravděpodobně pod tíhou dívčiných argumentů
se v závěru rozhodli, že je nejspravedlivější. Celkově se dá říct, že oba chlapci vybírali trest
z hlediska toho, aby s ním byl aktér rychle hotový a aby neměl žádné velké následky. Dá se
to vysvětlit tím, že se pravděpodobně vcítili do role proviněného a chtěli mít trest, který je
snadný a nemá žádné následky do budoucna, splní se teď a tady. Dívka se snažila si zachovat

44

nestrannost. Také se jedná o jednu z mála skupin, kde všichni členové nenapsali v závěru
stejný typ trestu. Myslím, že v této skupině je dobře vidět, že sedmiletí chlapci jsou na jiné
úrovni přemýšlení než dívka, která je o rok a půl starší. Dívka se spíše viděla v roli toho, co
trestá, a proto se snažila vymyslet přiměřený trest. Chlapci řešili spíše to, aby měl hlavní
aktér trest rychle hotový.
8.1.3 Třetí skupina
V této skupině byli dvě dívky a jeden chlapec. Dívkám bylo osm a devět let, chlapcovi osm.
Co určitě stojí za zmínku je, že starší z dívek řekla: „Když někdy lžu, tak se cejtim blbě vůči
pani učitelce třeba. A proto nelžu.“ Během rozhovoru ale dívka uvedla několik příkladů toho,
jak v poslední době lhala. Celkově se mi zdálo, že se tato dívka snaží vycítit, co bych já jako
autorita chtěla slyšet, a snažila se podle toho odpovídat.
Jako trest, který by měl tatínek dát hlavnímu aktérovi, bylo podle dívky (9) mohlo být to, že
by mu tatínek vynadal anebo že by měl doma uklízet. Druhá dívka (8) navrhla, že by mu
mohl dát za trest měsíc bez televize, dodala však, že jenom v případě, že by lhal ještě jednou.
Chlapec řekl, že by nejspravedlivějším trestem bylo, kdyby nedostal po večeři dezert.
Při představení prvního trestu chlapec řekl, že by aktérovi dal vypočítat méně příkladů.
Dívky se shodly na tom, že pokud by příklady nebyly těžké, tak by to byl spravedlivý trest.
V druhém trestu viděla dívka (8) spravedlnost takto: „Je to spravedlivý, protože když on si
vymejšlí, že byl nemocnej, tak by měl ležet v posteli. A taky není tak přísnej jako ten první.“
Chlapec řekl, že je to spravedlivé proto, že by si nemohl dělat, co bych chtěl.
Dívka (8): „Třetí trest je nespravedlivější, protože ho to naučí, že nemá lhát. Zjistí, že když
bude lhát, tak mu nikdo nebude věřit.“
Do záznamového archu dívka (8) napsala, že nejspravedlivější je třetí trest, protože ho to
ponaučí, že se nemá lhát. Chlapec také napsal třetí trest a jako důvod uvedl, že nedostane za
jedničku žádnou odměnu. Dívka (9) označila druhý trest jako nejspravedlivější, protože je
nejméně přísný.
Odpovědi z této skupiny můžeme shrnout takto. Děti v této skupině zase na začátku
navrhovaly trest pokáním. Je však zajímavé, že jedna z dívek by trestala proviněného pouze,
pokud by lhal ještě jednou. Zajímavý je rozdíl v motivaci chlapce a dívky pro udělení třetího
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typu trestu. Zatímco dívka by uložila tento trest z důvodu, že se naučí nelhat, respektive že
zažije důsledek toho, když někomu lže, ztrátu důvěry. Tak chlapec by potrestal proviněného
tímto trestem, protože by kvůli němu nedostal odměnu. Pro dívku je tedy tento trest trestem
vzájemností, kdežto pro chlapce je to trest pokáním, což odpovídá trestu v podobě
zakázaného dezertu po večeři. Devítiletá dívka byla jediná ze všech druháků, se kterými
jsem vedla rozhovory, která jako nejspravedlivější trest označila druhý trest. Její motivace
k jeho udělení však byla spíše vcítění se do trestaného, představení si sebe sama ve stejné
situaci. Myslím si, že tento trest vybrala, protože ho sama pro sebe, kdyby byla ona ta
trestaná, viděla jako nejmenší zlo.
8.1.4 Čtvrtá skupina
V této skupině spolu byli dvě dívky a jeden chlapec. Oběma dívkám bylo osm a půl roku.
Chlapec byl devět let starý.
Na mou otázku „Jak by měl tatínek --- potrestat?“ jedna z dívek řekla, že by měl dostat
„zaracha“ a nesměl by třeba dva týdny chodit na svůj oblíbený kroužek. V této skupině stejně
jako v předchozí chlapec také řekl, že by hlavní aktér neměl dva týdny dostávat dezert.
Druhá dívka řekla: „Že by už nikdy nelhal a omluvil by se učiteli. Bylo by to spravedlivý,
protože děti se většinou stydí omluvit.“
Když jsem děti seznámila s prvním trestem, tak se shodly na tom, že není spravedlivý. První
z dívek řekla, že by to nebylo spravedlivé, pokud ho baví počítání. Chlapec řekl, že je to moc
lehké a určitě ho baví počítání. Druhá z dívek řekla: „Není to spravedlivý, protože to nic
nenapraví.“ Když jsem se zeptala, co by to mohlo napravit, tak dívka odpověděla: „Když já
třeba neudělám domácí úkol, tak se omluvim. Pokud to učitelům nebo rodičům vadí, tak by
mohl (proviněný) třeba něco vymyslet, co udělat. Třeba uklízet třídu nebo uklízet doma.“
Ke druhému trestu dívka řekla, že to není fér, protože by se aktér nudil. V této skupině začaly
děti vymýšlet, jak by se aktér tomuto trestu mohl vyhnout, například tím, že by si potají vzal
do postele mobilní telefon.
Při třetím trestu řekla jedna z dívek, že je nejspravedlivější, jako důvod uvedla: „Protože ho
potrestá tím, že až třeba dostane jedničku jako jediný ze třídy. On to řekne tátovi a ten mu
nebude věřit. Tim pádem z toho bude smutnej a bude zkoušet co nejdýl vydržet bez lhaní.“
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V této skupině se v záznamovém archu všichni shodli na tom, že nejspravedlivější je třetí
trest. Jedna z dívek napsala jako důvod „protože by napravilo ho to aby nelhal.“ Druhá
z dívek napsala, že by ho to poučilo, aby nelhal. Chlapec z této skupiny nedokázal vyjádřit
důvod, i přestože jsem se ho doptávala i ústně, řekl jen, že souhlasí s tím, co bylo řečeno.
V této skupině došlo k diskuzi o pohlaví hlavního aktéra. Jedna z dívek trvala na tom, že
musí být dívkou. Druhá dívka se k ní přidala. Dohodli jsme se tedy na tom, že si každý ze
skupiny může představit dívku nebo chlapce, jak mu to přijde vhodnější. Možná tomu
napomohl fakt, že v této skupině jsem pracovala s verzí, kde hlavní aktér měl jméno Emil,
proto bylo snadné toto jméno předělat na Emilku.
V této skupině děti v úvodní fázi zase navrhovaly tresty spojené s pokáním. Jedna z dívek
sice navrhla jako trest se omluvit, ale podle jejich slov by byla omluva spravedlivým trestem,
protože „se děti většinou stydí omluvit“, tím pádem by šlo zase o trest pokáním. Tato stejná
dívka uvedla velmi ojedinělý návrh a to, že by si měl proviněný sám vymyslet vlastní trest.
Dá se předpokládat, že s touto formou trestu měla nějakou osobní zkušenost. Zajímavé je,
že ve většině ostatních skupin se děti shodli na tom, že padesát příkladů je mnoho, v této
skupině se diskuze vedla okolo toho, že je tento trest moc lehký. V této skupině děti zase
vymýšlely, jak se při druhém trestu vyhnout nudě. Takže neporozuměly podstatě tohoto
trestu. Také to pravděpodobně svědčí o tom, že se tyto děti samy pokoušejí si tresty nějak
zpříjemnit.
8.1.5 Pátá skupina
Toto byla jediná čtyřčlenná skupina, se kterou jsem vedla rozhovor. Myslím, že bylo
náročnější dát všem dostatečný prostor se vyjádřit, když potřebovali. V této skupině byli tři
dívky a jeden chlapec. Jedné dívce bylo devět let, všem ostatním ze skupiny bylo osm.
Děti se seznámily s první částí příběhu. Na otázku „Co by byl nespravedlivější trest?“ jedna
z dívek odpověděla: „Stokrát napsat Budu dělat domácí úkoly.“ Další z dívek řekla, že by si
měl ten úkol dodělat. Chlapec řekl: „Že to udělá ten úkol, a pak to napíše ještě jednou na
papír.“
Při seznámení s prvním typem trestu se děti shodly na tom, že pokud by úkol, který aktér
z příběhu nesplnil, byl malý, tak by to nebyl spravedlivý trest, pokud by to ale byl velký
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úkol, tak by pak byl spravedlivý. Další možností by bylo, že by dostal méně příkladů, třeba
třicet nebo čtyřicet.
Druhý trest odsoudil chlapec jako velmi nespravedlivý: „Byl by to hezkej trest, protože by
nic nedělal. Mohl by třeba spát nebo tak.“ Ostatní s ním souhlasili, jedna dívka dokonce
řekla, že by to byla pohoda a odměna. Pak společně došli k tomu, že by záleželo na tom,
jestli by hlavní aktér byl aktivní nebo ne. Kdyby byl aktivní, tak by potom tento trest byl
spravedlivý, kdyby byl spíš „pohodář“, pak by to pro něj žádný trest nebyl. Odhadli, že
hlavní aktér je asi „pohodový“, protože si byl líný udělat úkol.
Na třetí trest jedna z dívek řekla, že by nebyl spravedlivý, protože zalhal pouze jednou a
tatínek mu nebude věřit několik dní. Na mou otázku, zda by to bylo spravedlivé, kdyby mu
nevěřil jeden den, dívka odpověděla: „Taky ne, protože on zalhal jenom jednou. Takže
kdyby mu ten tatínek jednou nevěřil. To by bylo spravedlivý.“
V odevzdaných záznamových arších se všichni z této skupiny shodli na tom, že
nejspravedlivější je první trest. Dívka (9) jako důvod uvedla, že je spravedlivý, protože je
jednoduchý. Chlapec (8) napsal, že je to spravedlivé, protože nevypočítal úkol z matematiky,
tak jako trest dostane také vypočítat příklady z matematiky. Dívka (8) napsala víceméně
totéž co tento chlapec. Poslední dívka (8) napsala, že ten první je nejspravedlivější, protože
ten druhý trest by byl pohoda a ten třetí by byl nespravedlivý, protože hlavní aktér lhal jenom
jednou.
V tomto odstavci shrnu nejpodstatnější momenty tohoto skupinového rozhovoru. V této
skupině během první fáze zase všichni navrhovali trest pokáním. Zajímavý byl přístup dětí
z této skupiny ke druhému trestu. Společná diskuze u druhého trestu děti zavedla k tomu, že
by každý člověk měl být potrestaný tak, aby to pro něj byla nějaká újma, ale ne pro všechny
je vhodný stejný trest. Myslím, že to svědčí o jakési vyšší úrovni uvažování o spravedlivém
trestání. V této skupině se ve výsledné podobě v záznamovém archu všichni shodli, že
nejspravedlivější je první trest, což je vlastně zase vedlo k tomu, že brali trest pouze jako
něco, co se musí přetrpět. Při výsledném rozhodování se asi vcítily do proviněného a snažily
se vybrat trest, který by jim osobně způsobil co nejmenší újmu. Znovu se zde objevil
argument, že není spravedlivé někomu nevěřit jen proto, že jednou zalhal.
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8.2 Třetí třída
V této třídě jsem byla poprvé, děti mě neznaly. Myslím, že to mohlo mít nějaký dopad na
vedené rozhovory v tom, že jsme si s dětmi k sobě hledali cestu možná déle.
8.2.1 První skupina
V této skupině byli dva chlapci a jedna dívka. Všem bylo devět let.
Při seznámení dětí z této skupiny s tím, že by tatínek chtěl hlavního aktéra za jeho čin nějak
potrestat, se objevil názor, že by si měl domácí úkol dodělat druhý den. Toto navrhl jeden
z chlapců, druhý navrhl, že by se měli společně učit. Dívka řekla, že by stačilo, kdyby se
omluvil.
U prvního trestu dětem nevyhovoval počet příkladů, který by musel aktér příběhu vypočítat.
Všichni se shodli na tom, že dvacet pět příkladů by bylo spravedlivější.
U druhého z trestů se dívka a jeden z chlapců shodli na tom, že to není vůbec přísný trest.
Druhý chlapec řekl, že je to spravedlivé z pohledu dospělého, ale ne z pohledu dítěte.
Třetí trest chlapcům nepřišel spravedlivý, protože aktér zalhal jenom jednou, kdyby však
zalhal vícekrát, pak by tento trest byl spravedlivý.
Do záznamového archu oba z chlapců uvedli, že nejspravedlivější je první trest. Oba uvedli
jako důvod, že úkol je z matematiky, proto je spravedlivé dát i trest z matematiky. Dívka
napsala, že nespravedlivější je třetí trest, když jsem se jí doptala proč, bohužel mi to
nevysvětlila, když ji tedy poprosila, zda by mi mohla podtrhnout v textu místo či místa, která
jsou pro toto rozhodnutí klíčová, podtrhla tato dvě místa: „kdybys mluvil pravdu, nebudu si
jistý“ a „několik dnů nezalžeš, pak ti začnu znovu věřit.“
Při rekapitulaci odpovědí skupiny jsem si všimla, že tato skupina byla velmi mírná, co se
týká doporučených vlastních trestů. Podle dětí stačí se omluvit či si úkol dodělat. Zase se
zde objevil názor, že když jednou někdo zalže, že to není hned důvod k nedůvěře. Zajímavý
byl názor jednoho z chlapců, který si uvědomil, že záleží na tom, z jaké perspektivy se
člověk na trest dívá, jestli jako proviněný, nebo jako ten, co trest uděluje. Přestože děti na
začátku přišly s docela mírnými tresty, které dokonce ani nebyly myšleny jako tresty
pokáním, tak nakonec oba chlapci ze skupiny označili první trest za ten nejspravedlivější.
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8.2.2 Druhá skupina
V této skupině byli dvě dívky a jeden chlapec. Všem bylo devět let.
Na otázku „Jaký trest by dali hlavnímu aktérovi?“ jedna z dívek odpověděla, že by mu
tatínek měl zakázat elektroniku. Druhá z dívek řekla, že by měl mít zakázáno chodit ven.
Chlapec na toto neměl žádný názor.
Při seznámení s prvním trestem se všichni shodli na tom, že je spravedlivý. Jedna z dívek
jako důvod uvedla, že si aspoň něco procvičí.
Druhý trest přišel také všem spravedlivý. Dokonce jedna z dívek řekla, že by klidně měl
ležet v posteli pět dní, aby to bylo spravedlivé.
Poslední z trestů přišel jedné z dívek spravedlivý „tak napůl.“ Když jsem ji poprosila, aby
své tvrzení zdůvodnila, řekla: „Že to udělal jenom jednou, a tak je to moc přísný.“ Ostatní
ze skupiny s dívkou souhlasili a také tento trest označili za moc přísný.
Do záznamového archu všichni ze skupiny označili za nejspravedlivější trest ten první.
Chlapec napsal, že je spravedlivý, protože si při něm „aspoň procvičí násobení, dělení,
sčítání a odčítání a zabere mu to jenom půl hodiny.“ Druhý trest vyloučil, protože je moc
přísný, a třetí, protože lhal jen jednou. První z dívek také napsala, že tento trest je
spravedlivý, protože si procvičí matematiku, a ostatní tresty se jí zdály hodně přísné. Druhá
z dívek uvedla shodný důvod jako ostatní ze skupiny.
V tomto odstavci shrnu, co zaznělo v této skupině. Při navrhování vlastní trestů obě dívky
navrhly trest pokáním, chlapec se bohužel nevyjádřil. Myslím, že když první dívka navrhla
zákaz elektroniky, tak druhá už přemýšlela pouze v rovině toho, co by bylo možné ještě
zakázat. V této skupině se všichni shodli, že nejspravedlivější trest je ten první. Všichni
napsali, že je spravedlivý v tom, že si proviněný procvičí matematiku. Všechny děti z této
skupiny tedy považovaly za důležité, aby trest byl nějakým způsobem nepříjemný, případně
způsobil proviněnému nějakou újmu. Poslední trest se zdál všem moc přísný, zase ze
stejného důvodu jako v předchozí skupině a to, že jednou zalhat nemá hned vést k naprosté
ztrátě důvěry v osobu, co lhala.
8.2.3 Třetí skupina
Tato skupina obsahovala jednoho desetiletého chlapce a dvě devítileté dívky.
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Chlapec řekl, že by ho nechal hlídat vojáky, aby si úkol příště napsal. Obě z dívek se shodli,
že spravedlivý trest pro hlavního aktéra by bylo naplácat mu na zadek.
Při seznámením s prvním trestem se děti shodly, že by byl spravedlivý, protože by si
procvičil matematiku. Potom vznikla diskuze o tom, jestli by nebylo spravedlivější dát méně
příkladů. Jedna z dívek řekla, že by bylo vhodné dát dvacet příkladů. Chlapec by mu spíše
dal vypočítat třicet příkladů.
Druhý trest děti odsoudily jako „moc zábavný“ na to, aby to mohl být trest. Také řešily, jak
uhlídat to, aby aktér příběhu případně v posteli nemohl vyhledat žádnou činnost, která by ho
bavila.
Třetí trest přišel chlapci spravedlivý, protože se bude muset vypořádat s důsledky svého
lhaní. Obě dívky souhlasily s tím, že tento trest je spravedlivý.
Do záznamového archu všechny děti z této skupiny uvedly, že nejspravedlivější je třetí
z trestů. Chlapec jako důvod uvedl „aby zažil to jaké je to že ti táta nevěří“, což když jsem
se doptala myslel spíše tak, že zjistí, že když lže, tak to může vést k nedůvěře. První z dívek
uvedla, že nejspravedlivější je třetí trest, protože byl stejně potrestán její bratr. Druhá dívka
potom napsala pouze, že třetí trest je nespravedlivější. Na mé doptání se na důvod
odpověděla, že je to proto, že lhal, a tento trest ho učí nelhat.
Při probírání se odpověďmi, jsem si všimla, že obě dívky vnímaly jako spravedlivý trest
tělesný trest. Myslím, že je to tím, že s tím mají osobní zkušenost, že je takto někdo trestá.
Na druhou stranu chlapec spíše řešil, jak tomu příště zajistit to, aby si hlavní aktér úkol
udělal, nechtěl ho žádným způsobem trestat. Druháci většinou vymýšleli, jak druhý trest
nějakým způsobem obejít, tato skupina se spíše snažila vžít do role toho, co trest dává, a
vymýšlela, jak předejít tomu, aby si proviněný mohl čas strávený v posteli nějakým
způsobem zpříjemnit. V této skupině se děti shodly, že nejspravedlivější je poslední trest,
podle jejich odpovědí si myslím, že to braly hodně ze svého pohledu. Vybrali si tento trest,
protože by jim vyhovoval.
8.2.4 Čtvrtá skupina
Tato skupina se skládala ze dvou dívek a jednoho chlapce. Jedna z dívek byla devítiletá,
ostatním dětem bylo devět a půl roku.
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Chlapec řekl, že by hlavní aktér měl za trest dostat vařečkou na zadek. Jedna z dívek navrhla,
že by měl mít za úkol umýt okna. Druhá z dívek označila za nejspravedlivější trest to, že by
se měl učit doma.
Když jsem děti seznámila s prvním typem trestu, který pro hlavního aktéra vymyslel tatínek,
jedna z dívek řekla: „To si jenom napíše a může to (své provinění) udělat znovu. Je potřeba
něco, co by si zapamatoval.“
Druhý trest se zdál dětem spravedlivý. Řešili však to, že by bylo nutné hlavního aktérovi
zabavit mobilní telefon, počítač a hračky, aby se nemohl nějakým způsobem příjemně
rozptylovat při ležení v posteli. Chlapec dodal, že z tohoto trestu se naučí, že nemá lhát, že
se to nevyplácí.
Při třetím trestu děti řešily hlavně důsledky nedůvěry otce ve svého syna. Přicházely
s různými situacemi, při kterých by se tato nedůvěra mohla stát zrádnou až nebezpečnou,
například s tím, že by hlavní aktér mohl být svědkem ohně, řekl by to tátovi a ten by mu
nevěřil.
Do záznamového archu všechny děti z této skupiny uvedly jako nejspravedlivější druhý
trest. Jedna z dívek jako důvod uvedla, že se naučí nelhat. Druhá napsala, že si hlavní aktér
z tohoto trestu vezme ponaučení. Chlapec napsal toto: „Protože z 1. trestu nic nezíská a
prostě to vipočíta a de kdežto u 3. trestu by to bilo nebezpečné protože kdyby se mu něco
stalo tak mu nevěří a je s toho problém a u 2. trestu si uvědomí že udělal chybu a lhát se
nemá.“
V této skupině při vyplňování záznamového archu došlo k tomu, že se jedna z dívek zeptala,
jestli může zakroužkovat, že je holka i chlapec, což jsem samozřejmě povolila. Druhá
z dívek pak následovala jejího příkladu a také na jejím záznamovém archu jsou
zakroužkované obě možnosti.
V této skupině děti na začátku pro proviněného navrhovaly různé tresty pokáním, zase se
objevil návrh na tělesný trest. I v této skupině stejně jako v té předchozí se na rozdíl od
druháků při druhém trestu objevila obava z toho, že by si aktér vzal s sebou do postele nějaké
rozptýlení, děti vymýšlely, jak tomu zabránit a jak na to dohlížet. Ač na začátku děti navrhly
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tresty pokáním, tak se potom ve výsledku všechny shodly na tom, že nejspravedlivější je
druhý trest, většina argumentů se týkala toho, že se tímto trestem naučí, že se nemá lhát.
8.2.5 Pátá skupina
Tato skupina se skládala ze dvou chlapců a jedné devítileté dívky. Věk jednoho z chlapců
byl osm let, druhého osm a půl roku.
Když jsem děti seznámila s první částí příběhu, tak na otázku „Co by byl nespravedlivější
trest?“ jeden z chlapců odpověděl: „Zákaz měsíce na mobilu.“ Druhý z chlapců navrhl, že
by se měl hlavní aktér omluvit učiteli a rodičům a úkol dopsat. Dívka řekla, že by měl stokrát
napsat, že už to neudělá.
První trest se zdál dívce nesouvisející s tím, co hlavní aktér provedl. Pokud by ale dostal za
trest vypočítat stejné typy úloh, pak by to podle ní bylo spravedlivé. Jednomu z chlapců se
padesát příkladů zdálo hodně, dal by za trest vypočítat spíše čtyřicet pět příkladů.
Při druhém trestu se děti shodly, že je spravedlivější než první. Dívka uvedla: „Je
spravedlivější, protože souvisí s tou lží. Když řekl, že se to děje, tak by to měl dělat.“
Třetí trest podle dívky: „Není to dobrý v tom, že třeba když tatínkovi zavolá, že má zlomenou
nohu, a bude to pravda.“ Děti z této skupiny tedy podobně jako děti z předchozí skupiny
řešily, jaké důsledky by tento trest s sebou mohl přinést. Podle jednoho z chlapců je tento
trest až moc přísný.
Do záznamového archu všechny děti napsaly, že nejspravedlivější je druhý trest. Jeden
z chlapců to odůvodnil tím, že když řekl, že je nemocný, tak ať teď leží a je nemocný. Druhý
z chlapců napsal, že „bi ta lež dávala aspoň trochu smisl“, když jsem se ho doptala řekl, že
si přece hlavní aktér nebude hrát, když řekl, že je nemocný, proto by měl ležet v posteli.
Dívka napsala „Nejspravedlivější je druhý protože když lhal o tom že je nemocný a leží
v posteli tak ať se to stane.“
Když shrnu odpovědi této skupiny, tak dojdu k tomu, že když děti měly samy navrhnout
trest, navrhovaly tresty spíše méně zaměřené na odčinění chyby, tresty pokáním. Jednomu
z chlapců by stačila pouze omluva. Všechny děti z této skupiny se shodly v záznamových
arších v tom, že za nejspravedlivější trest označily druhý trest. Všem to přišlo spravedlivé,
protože se aktér musí vypořádat s důsledkem svého lhaní, respektive když o něčem lhal, tak
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teď by si měl zkusit, jaké by to bylo, kdyby to byla pravda. U třetího trestu zase jako
v některých předchozích skupinách děti řešily, jaké důsledky by nedůvěra otce v syna mohla
přinést.

8.3 Souhrnný přehled a interpretace získaných odpovědí
V této kapitole se zaměřuji na zpracování získaných odpovědí. Snažím se zobecnit
argumenty, které děti vyslovovaly na vyjádření spravedlnosti a nespravedlnosti jednotlivých
trestů.
První trest za nespravedlivější označilo čtrnáct účastníků, druhý sedm a třetí deset účastníků.
Nejspravedlivější je podle většiny dívek třetí trest a podle většiny chlapců první trest.
Ve druhé třídě se třikrát objevil názor, že vypočítat příklady z matematiky by nebyl žádný
trest pro chlapci, protože jim matematika jde lépe než dívkám.
Co jistě stojí za povšimnutí, je fakt, že druhý trest označilo za nejspravedlivější celkově sedm
dětí, z toho tři děti spolu byly v jedné skupině a tři děti ve druhé. Poslední dívka byla ze
skupiny, jejíž ostatní členové označili za nejspravedlivější třetí typ trestu.
Minimálně ve třech případech jsem zaznamenala možná až neschopnost kriticky zhodnotit
trest, který přichází od autority. Myslím, že se s podobným uvažováním minimálně tyto tři
děti setkaly poprvé. Po chvilce společného rozhovoru však jejich počáteční „strach“ odpadl
a děti byly alespoň do určité míry na situaci kriticky nahlédnout.
V následujících několika podkapitolách se zaměřuji na to, co děti označily za spravedlivé, a
hlavně na to, jaké uváděly argumenty. Vzhledem k tomu, že tato práce se zabývá spíše
spravedlností a proč děti něco označují za spravedlivé, tak se v následujících kapitolách budu
zabývat hlavně argumenty, které děti uváděly jako odpověď na otázku, proč něco je či není
spravedlivé.
8.3.1 Nejspravedlivější trest
Na otázku „Který trest by byl v dané situaci nejspravedlivější?“ mi odpovědělo dvacet devět
dětí. Třicátého jsem se zapomněla doptat a třicáté první nevědělo, co říct.
Když jsem účastníky nechala samotné rozhodnout o trestu, tak nejčastější odpověď dětí byla
dát domácí vězení a nechat aktéra se za trest učit. Domácí vězení by dalo za trest pět dětí a
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učení jako vhodnou formu trestu viděly čtyři děti. Tři děti by daly za trest stokrát napsat
„Nemám lhát“, další tři by nechaly aktéra si úkol dodělat, další tři by mu zakázaly
elektroniku a další tři by ho potrestaly nějakým typem tělesného trestu. Dvou dětem by
stačila omluva, dalším dvěma by přišlo vhodné dát aktérovi nějakou práci v domácnosti a
dvě děti by mu nedaly žádný dezert. Jedno dítě by aktéra do budoucna nechalo hlídat, zda si
plní své povinnosti, a poslední by ho nechalo jít na „hanbu“. Někde bylo zřejmé, že omluva
je pro děti trest pokáním, protože je to něco nepříjemného, co musí vykonat. V jiných
případech není jasné, co pro děti přesně omluva vyjadřuje.
Myslím, že tyto tresty se dají rozdělit do různých kategorií. Pokud bychom se drželi
rozdělení trestů podle Čápa a Mareše (2007, s. 253) na tělesné, psychické a potrestání
zákazem oblíbené činnosti nebo donucení k neoblíbené činnosti, pak by všechny dětmi
navržené tresty spadaly do třetí skupiny, pouze „dát na zadek“ by patřilo do tělesných trestů.
Dvě děti navrhovaly jako trest omluvu, což by se mohlo zdál, že do trestů vůbec nepatří.
Důležité je se však podívat na motivaci dětí dát proviněnému tento trest. Jedna z dívek, která
omluvu navrhla řekla, že by to bylo spravedlivé, protože se děti stydí omluvit. Tím pádem
by se jednalo také o donucení k neoblíbené činnosti. Bohužel u druhé dívky nevím, co ji
k tomuto trestu vedlo.
Piaget dělí tresty na tresty pokáním a tresty vzájemností.7 Z trestů, které děti navrhly, se
pouze o trestu „nechat aktéra hlídat, aby si příště dělal své povinnosti“ dá polemizovat o
tom, do jaké kategorie by podle Piageta patřil. Jinak všechny ostatní dětmi navržené tresty
by patřily mezi tresty pokáním. O omluvě jako formě trestu jsem již psala v předchozím
odstavci, motivace jedné z dívek dát omluvu jako trest byl fakt, že omluva je dětem
nepříjemné, a proto i omluva v tomto případě by byla trestem pokáním.
Tresty by se také daly seřadit podle toho, jak jsou relevantní k provinění. Zdá se, že nejvíce
se vztahuje k provinění „stokrát napsat Nemám lhát“, protože v tomto trestu trestající bere
na vědomí, že došlo ke lži a snaží se napravit, aby proviněný příště nelhal. Všechny ostatní
tresty se pak k provinění vztahují méně. Možná ještě tresty „úkol si dodělat“ a „učit se“ se
vztahují k faktu, že úkol, který žák nevypracoval, byl z matematiky. Pak je tu samozřejmě
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Více o Piagetově vnímání trestů v kapitole 6.3.2
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zase trest omluvením se, který se vlastně také celkem vztahuje k provinění, ale záleželo by
na přesném znění takové omluvy.
8.3.2 První trest
První trest, který měly děti ve výběru, byl nechat syna vypočítat padesát příkladů.
Čtrnáct dětí z celkového počtu třicet jedna dětí označilo první trest za nejspravedlivější,
takže se podle dětí, kterých jsem se ptala, jedná o nejspravedlivější trest. Spravedlivý se
dětem zdál z několika následujících důvodů. Šest dětí uvedlo, že tento trest je spravedlivý,
protože se hlavní aktér zlepší nebo procvičí v matematice. Pět dětí uvedlo podobný důvod,
přesněji napsaly, že trest je spravedlivý, protože se také jako provinění týká matematiky.
Jeden z chlapců ho považoval za nejspravedlivější, protože je časově nejkratší. Další z dětí
uvedlo, že je jednoduchý, a proto je nespravedlivější. Poslední k němu došel vylučovací
metodou.
V průběhu skupinových rozhorů s dětmi jsem se však setkala s několika zajímavými
argumenty, proč tento trest je či není spravedlivý. Teď je tady rozeberu blíže.
Tento trest by byl pro jedno z dětí spravedlivý pouze, pokud by byl dobrý počtář, což
souviselo hlavně s počtem příkladů. I některým ostatním dětem se zdál počet příkladů
k vypočítaní moc vysoký, a tak se dohadovaly na jiných počtech, v jedné skupině navrhly
děti dvacet pět příkladů, jinde třicet nebo čtyřicet pět. Pro některé děti byla pro označení
tohoto trestu za spravedlivý překážkou obtížnost příkladů. I přestože nikde nebylo řečeno,
jak jsou příklady těžké, některé děti by daly proviněnému za úkol spíše lehčí příklady,
v jednom případě by mu daly spočítat těžší a někdo by za trest nechal proviněného spočítat
podobně obtížné příklady. Tato obtížnost se odvíjela buď od obtížnosti úkolu, nebo od toho,
co je obtížné pro jednotlivé děti.
Pro některé děti hlavním důvodem, proč tento trest není spravedlivý, bylo, že tento trest
nesouvisí s tím, co proviněný provedl. Například jedna dívka uvedla: „To si jenom napíše a
může to (své provinění) udělat znovu. Je potřeba něco, co by si zapamatoval.“ Takže ač na
jednu stranu pro některé děti se tento trest vztahoval k provinění, tak některé vnímaly
provinění spíše ve lži než neudělání úkolu. Hlavně mezi třeťáky se několikrát objevil názor,
že tento trest nesouvisí s tím, co aktér provedl, a že nic nenapraví.
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Zajímavé je, že tento trest za nejspravedlivější považovala velká většina chlapců. Konkrétně
se jednalo o osm chlapců z celkového počtu třináct. Dívky se rozhodovaly pro možné tresty
víceméně rovnoměrně.
Celkově se tedy dá říci, že tento trest označovaly děti na nejspravedlivější, protože vnímaly,
že by trest nějakým způsobem měl souviset s proviněním. Děti pravděpodobně do provinění
zahrnuly zanedbání matematiky. Avšak nechtěly brát do důsledků samotnou lež, nebo
nějakým způsobem v trestu pracovat se lží, spíše jim šlo o to, že byla porušena nějaká
pravidla nastavená autoritou. Trest má být tedy podle nich trestem, který nějakým způsobem
proviněného nebude bavit a bude pro něj nějakým způsobem utrpením. Mnoho dětí navíc
vnímalo jako důležité to, že proviněný bude nejen potrestaný, ale tento trest pro ně má
přidanou hodnotu v tom, že se proviněný procvičí a případně se zlepší v matematice.
8.3.3 Druhý trest
Druhý trest z výběru, ze kterého děti vybíraly ten nejspravedlivější, zněl takto: Otec řekne
proviněnému „Říkáš, že jsi nemocný. Dobře musíš se vyléčit. Půjdeš na celý den do postele
a budeš brát léky, aby ti bylo lépe.“
Děti označily tento trest za nejspravedlivější, protože se hlavní aktér naučí nelhat či vezme
si ponaučení nebo ho vnímaly jako omezení autoritou. Jedno z dětí tento trest vybralo,
protože se jim zdál nejméně přísný. Jako podpůrné argumenty děti viděly to, že si proviněný
nebude moci hrát, bude muset dělat něco, co ho nebude bavit.
Pro některé děti byl tento trest moc přísný na to, aby byl spravedlivý. Nezdálo se jim
spravedlivé, že by se měl proviněný při trestu nudit. Někomu se na druhou stranu zdálo, že
by tento trest byl velká pohoda, a proto není spravedlivý. Myslím si, že to, jak děti nahlížely
na tento trest, se trochu odráželo v tom, zda by ony rády ležely celé odpoledne v posteli,
nebo zda by se nudily. Jedna skupina, pátá skupina druháků, dokonce došla k tomu, že by
záleželo na tom, jaký by byl proviněný. Zjistily tedy to, že spravedlivý trest by měl nějakým
odrážet individualitu proviněného.
Při společné diskuzi o tomto způsobu trestu se děti často dostaly k tomu, jak by se mu mohl
proviněný vyhnout, a to například tím, že by si do postele propašoval nějakou elektroniku či
hračku. Toto řešily dvě skupiny druháků. Naopak u dvou skupin třeťáků jsem se setkala
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s tím, že se děti snažily vymyslet, jak proviněnému zamezit v tom, aby se v posteli mohl
nějak zabavit.
Myslím, že některé z dětí vybraly tento trest, protože se jim zdál velmi podobný jako domácí
vězení. Domácí vězení by přišlo jako spravedlivý trest za provinění šestině dětí.
Tento trest označovaly děti za spravedlivý, protože nějakým způsobem omezoval
proviněného ve vykonávání oblíbených činností. Pro někoho se jednalo o vypořádání se
s důsledkem lži. Tedy když aktér lhal o tom, že je nemocný, tak ať dělá to, co by dělal, kdyby
byl opravdu nemocný. Oba tyto názory se vyskytovaly podobně často. Ale u třeťáků
převládal názor, že je tento trest spravedlivý z důvodu vypořádání se s důsledkem lži. Je také
možné, že některé děti tento trest braly pouze jako újmu ve smyslu odnětí svobody.
8.3.4 Třetí trest
Třetí trest, ze kterého měly děti možnost vybírat, byl tento: „Lhal jsi. A tak ti už nemůžu
věřit. Dokonce i tehdy, kdybys mluvil pravdu, nebudu si jistý.“ Následujícího dne dostal --ve škole jedničku. Za dobrou známku dostával od otce pětikorunu, kterou si ukládal do
kasičky. --- přichází domů a říká otci, že dostal jedničku. Otec mu odpovídá: „To může být
pravda, ale včera jsi lhal, a tak ti nemůžu věřit. Proto ti dnes pětikorunu nedám, protože
nevím, jestli mi říkáš pravdu. Když mi několik dnů nezalžeš, pak ti začnu znovu věřit a
všechno bude v pořádku.“
Pro tři z dětí byl tento trest nejspravedlivější, protože by se aktér ponaučil, že se nemá lhát.
Podle dalších dvou dětí by tento trest aktéra ponaučil, aby nelhal. Jeden z chlapců viděl třetí
trest jako nejspravedlivější, protože by aktér nedostal odměnu. Jedna z dívek uvedla tento
trest, protože s ním sama měla osobní zkušenost.
V průběhu skupinových rozhovorů padaly různé argumenty, proč tento trest je nebo není
spravedlivý. Většina argumentů, které byly pro spravedlnost tohoto trestu, se točila okolo
zažití si na vlastní kůži důsledků lhaní. Děti, které považovaly tento trest za nespravedlivý,
často řešily možné důsledky nedůvěry otce v syna. Hodně dětí ho také označovala za
nepřiměřeně přísný, protože aktér lhal jenom jednou, kdežto jeho otec by mu nevěřil několik
dní při několika rozhovorech. Na mé doptávání se většinou děti shodly na tom, že pokud by
aktér lhal vícekrát, tak by to byl vhodný postup pro spravedlivé potrestání proviněného.
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Celkově se tedy dá říct, že děti označovaly tento trest za spravedlivý, protože trestal lhaní
jako lhaní, ne jako v předchozím trestu, kde se spíše počítalo s důsledkem ten jedné určité
samostatné lži. Tento trest se zaměřoval podle dětí spíše na to, aby proviněnému ukázal, proč
není dobré lhát.
8.3.5 Porovnání skupin
Z rozhovorů se zdá, že na výsledné rozhodnutí dětí mělo opravdu velký vliv to, v jaké
skupině se nacházely. V sedmi z deseti skupin měly děti v záznamovém archu stejné
odpovědi jako jejich spolužáci ze skupiny. Ve zbylých třech skupinách se vždy stejně
rozhodla dvojice a jednotlivec se přiklonil k jinému řešení.
Častý byl také jev, kdy jedinec na začátku projevil nějaký názor, ale pod tíhou argumentů
od ostatních ze skupiny se ve výsledku rozhodl pro stejný trest jako oni. To lze vidět
například v druhé skupině druháků.
Při dotázání se na nejspravedlivější trest bez toho, aniž bych děti limitovala možnostmi, děti
téměř většinou pro proviněného zvolily trest pokáním. Při společných diskuzích se však
většinou snažily o to, aby trest obsahoval nápravu provinění. Je možné si to vyložit tak, že
v úvodu vymýšlely trest spíše obecně, kdežto při diskuzi o možných typech trestu si
představovaly sebe na místě trestaného.
Mezi druháky a třeťáky byl největší rozdíl ve vztahu k druhému trestu, kdy druháci
vymýšleli, jak druhý trest obejít, situovali se tedy do role trestaného, kdežto třeťáky spíše
zajímalo, jak trestanému zabránit v tom, aby trest mohl nějakým způsobem obejít, vnímali
tedy situaci spíše v roli trestajícího.
Některé z dětí by aktéra trestaly pouze, kdyby lhal vícekrát než jednou. V několika
skupinách se objevil v různých variacích názor, že by záleželo na povaze a vlastnostech
trestaného, že ne pro každého je stejný trest trestem.
Párkrát jsem se také setkala s tím, že ač se děti rozhodly pro shodný trest, jejich pohnutky
byly rozdílné. Nejlépe to lze vidět u třetí skupiny druháků, kdy dívka i chlapec rozhodnou
pro třetí typ trestu. Dívka z důvodu toho, že se proviněný setká s důsledkem lží, kdežto
chlapec kvůli tomu, že proviněný nedostane odměnu.
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9

Diskuze

Jak jsem popsala v kapitole 6.3.2 tak z Piagetových výzkumů vyplývá, že když mají děti
samy rozhodnout o trestech, tak téměř vždy zvolí trest pokáním, a to ještě ke všemu velmi
přísný. Podobnou tendenci jsem sledovala i já při rozhovorech. Piaget také došel k tomu, že
čím jsou děti starší, tím spíše se rozhodnou pro trest vzájemností. Při mém zkoumání jsem
k tomuto nedošla. Myslím, že to mohlo být tím, že žáci druhé i třetí jsou podobně staří. Na
druhou stranu byl mezi třeťáky a druháky velký rozdíl ve vztahu k možnosti si trest zmírnit
nebo se mu vyhnout. Druháci spíše přemýšleli nad tím, jak si trest co nejvíce zpříjemnit, a
třeťáci se na stejnou situaci dívali z pozice trestajícího, když viděli, že by byla možnost se
trestu vyhnout nebo si ho zpříjemnit, tak se snažili vymyslet, jak v tom trestanému zabránit.
Samozřejmě jsem vedla rozhovory jen s dětmi ze dvou tříd, takže tento stav může být dán
tím, jakým způsobem s žáky jednají paní učitelky.
Piaget, ač vedl rozhovory s chlapci i dívkami, tak nepopsal ve vnímání spravedlnosti žádné
rozdíly. Na základě mé výzkumné sondy jsem došla k tomu, že chlapci dávají spíš přednost
trestu pokáním a je pro ně důležité, aby trest nebyl časově náročný, zatímco pro dívky, se
kterými jsem v rámci svého zkoumání hovořila, bylo důležitější zvažovat důsledky trestů a
jejich relevantnost k provinění. Dalo by se tedy říct, že má zjištění jsou spíše v souladu s tím,
co tvrdí Carol Gilligan a Nel Noddings, že ženská a mužská morálka je rozdílná. Na druhou
stranu je možné, že v takto nízkém věku participantů je toto způsobeno rozdíly ve vývoji u
chlapců a dívek.
K porovnání uvažování dětí s Kohlbergovým stadiálním modelem nemám dostatečné
množství informací o tom, co děti přesně myslely tím, co při našich rozhovorech řekly.
Avšak na základě vedených rozhovorů si myslím, že se většina dětí nacházela
v prekonvenčním stadiu morálního usuzování. Výroky některých dětí svědčí o tom, že se
pravděpodobně nacházely na konvenční úrovni morálního usuzování. Ale vzhledem k tomu,
že jsem nevedla rozhovory po vzoru Lawrence Kohlberga, tak není možné vyslovovat
v tomto směru jasné závěry. Pro hlubší poznání by bylo vhodné vést samostatný výzkum
zaměřený přímo na tuto problematiku.
Při přípravě dilematu jsem přemýšlela o tom, zda pro část participantů nezařadit dilema
s hlavní ženskou hrdinkou, nakonec mi přišlo, že pro cíl mé práce bude stačit mít pouze

60

mužské hrdiny. Myslím, že by toto určitě mohl být námět na další výzkum. Každopádně při
rozhovorech s chlapci i dívkami jsme vždy narazili na problém genderu a pohlaví na popud
dívek, jednou se jednalo o zakroužkování svého pohlaví, podruhé bylo předmětem diskuze
pohlaví aktéra. Myslím, že na to mohlo mít i vliv mé pohlaví jako moderátora diskuze.
Otázkou tedy je, co kdyby vedl skupinové rozhovory muž, ovlivnilo by to nějakým
způsobem výsledky?
V očekávání před vstupem do terénu jsem uvedla předpoklad, že se děti nechají ve svých
názorech strhnout svými vrstevníky a že jejich výsledné názory v rámci jedné skupiny budou
podobné. A toto mé očekávání se naplnilo, děti opravdu ve většině případů měly v rámci
jedné skupiny podobné odpovědi. Samozřejmě že od sebe odpovědi zapsané do
záznamových archů mohly opsat, já jsem však nic takového nezaregistrovala. Přijde mi, že
k tomu nedocházelo, protože v záznamových arších děti volily jiná slova a jiné argumenty.
Co tedy děti vnímají jako spravedlivé? Když zobecním odpovědi, kterých se mi dostalo, tak
dojdu k tomu, že spravedlivý trest je přiměřeně přísný a je udělován na základě
individuálních vlastností trestaného. Rozhovory, které jsem s dětmi vedla, dokládají, že
většina dětí nemá zkušenost s trestem, který pracuje s důsledky činu. Děti mají spíše osobní
zkušenost s tresty, které působí nějakou újmu (psychickou nebo fyzickou), ale nejde v něm
o důsledek samotného provinění.
9.1

Doporučení pro učitele

S ohledem na uvedené skutečnosti bych učitelům, rodičům a ostatním, kteří pracují s dětmi,
doporučila, aby při provinění poukázali na důsledky jednání a na základě toho pak ukládali
trest. Vzhledem k tomu, že tento typ trestu budou děti zprvu spíše vnímat jako nespravedlivý,
tak je důležité zdůraznit za co a proč je trest udělován.
Z hlediska rozvoje morálního vnímání u dětí se ukázalo, že je dobré s dětmi morální dilemata
probírat. U některých dětí, se kterými jsem vedla rozhovory, bylo zřejmé, že jednají podle
pravidel daných autoritou bez hlubšího přemýšlení. Děti nejsou zvyklé tato pravidla
rozporovat a kriticky na ně nahlížet.
Mezi cíle základního vzdělávání podle RVP patří mimo jiné „připravovat žáky k tomu, aby
se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a
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naplňovali své povinnosti“, „vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich
kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi;“ a „pomáhat žákům
poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu
s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci.“(RVP, 2017, s. 8-9)
Na základě těchto znalostí se tedy jeví jako důležité dát žákům při vyučování prostor vyjádřit
své názory a naslouchat argumentům ostatních, a to nejen z toho důvodu, že se na základě
mé výzkumné sondy ukázalo, že děti nejsou zvyklé pravidla daná autoritou rozporovat. Také
se ukázalo, že rozhovory ve skupinách nabízejí příležitost vhodnou pro sdílení názorů.
V následujících několika odstavcích bych chtěla učitelům navrhnout některé konkrétní
kroky, které mohou podniknout, aby žákům pomohli si uvědomit, jakým způsobem morálně
uvažují oni sami a jakým způsobem uvažuje jejich okolí.
Myslím, že jedním z prvních kroků je spoluvytváření pravidel společného soužití ve třídě,
škole či skupině. Nechat děti spolurozhodovat o pravidlech jim pomůže převzít
zodpovědnost za své chování a jednání. Tato pravidla také mohou pomoci dětem ujasnit si
funkci a důvod existence společenských norem a pravidel. Na uvědomění si nutnosti pravidel
existuje mnoho aktivit, například hrát jakoukoliv známou hru bez pravidel a sledovat, co se
bude dít. (Novotná, Špačková, 2017, s. 48)
Dalším důležitým krokem je zjistit způsoby morálního usuzování dětí a jejich představy o
spravedlnosti a spravedlivých trestech. Existuje mnoho vhodných aktivit pro seznámení se s
třídou. Myslím, že je vhodné také některou z těchto aktivit zaměřit na zjišťování způsobů,
jakým dětí uvažují o morálních hodnotách. Vzhledem k tomu, že se během mých rozhovorů
ukázalo, že děti často jednají pod tlakem skupiny, tak si myslím, že by bylo vhodné nechat
děti nejdříve samotné napsat svůj názor na určité morální dilema a pak o tom společně
diskutovat. Případně by ještě bylo možné nechat děti napsat jejich výsledný názor po
společné diskuzi a pozorovat, jakým způsobem se jejich názory vyvinuly.
Důležité je řešit s dětmi morální dilemata, která jsou jim blízká. Myslím, že by bylo možné
při tvorbě dilemat inspirovat každodenními problémy dětí. K tvorbě dilemat může dobře
posloužit Lindův návod (2016, s. 169), který shrnuje postup do několika bodů, uvedu ty
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nejdůležitější. Dilema by mělo být přiměřeně krátké. Je nutné používat jednoduchý, snadno
pochopitelný jazyk. Dilema by mělo mít jedno hlavního hrdinu, který má jméno, ostatní
jména nemají. Lind dále radí dilema někomu říct a nechat si ho schválit, zda dává smysl, než
s ním učitel půjde do třídy.
Důležité je, aby se ve společných diskuzích děti neučily jen mluvit, ale také aby se učily
vzájemně si naslouchat a aby měl každý možnost se vyjádřit. Vhodná je například metoda
sněhové koule, kdy žáci nejprve mají vyjádřit na něco názor samostatně, například písemnou
formou, potom se spojí do dvojice a společně se mají shodnout na názoru, který je pro oba
přijatelný, pak se dvojice spojí ve čtveřice a tak dále. Nakonec spolu diskutuje celá třída a
hledá společné řešení. (Čapek, 2018, s. 409)
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ZÁVĚR
Cílem této diplomové práce bylo poznat způsoby, jakými děti na prvním stupni základní
školy uvažují o spravedlnosti a co považují za spravedlivé a nespravedlivé. Na základě
těchto zjištění potom zformulovat doporučení pro učitele.
V teoretické části jsem čtenáře seznámila s různými přístupy ke spravedlnosti. Zabývala
jsem se také morálním usuzováním. V práci byla popsána hlavně koncepce morálního
vývoje podle Jeana Piageta a stadiální model Lawrence Kohlberga. Po Kohlbergově teorii
jsem čtenáře seznámila s některými Kohlbergovými kritiky a následovníky. Dále jsem
popsala některé faktory, které mohou mít u dětí vliv na morální usuzování.
V praktické části jsem s využitím těchto znalostí sestavila morální dilema, které převážně
vycházelo z dilematu, které vytvořil Jean Piaget. Na základě skupinových rozhovorů o tomto
dilematu a prací se záznamovými archy jsem identifikovala způsoby, kterými děti na prvním
stupni uvažují o spravedlnosti.
Na základě toho, že jsem rozpoznala některé ze způsobů, jakými děti mohou uvažovat o
spravedlnosti, jsem sepsala doporučení pro učitele. Hlavním poznatkem, který si z mé práce
mohou učitelé odnést, je vést děti ke kritickému nahlížení na pravidla od autority. Dalším
důležitým závěrem, ke kterému jsem nejen na základě své výzkumné sondy došla, je to, že
děti se často setkávají s tresty, které jsou pouze pokáním. Je tedy důležité, aby učitelé při
provinění poukázali na důsledky jednání a na základě toho pak ukládali trest.
Kdybych mohla výzkumnou sondu realizovat znovu s poznatky, které mám teď, tak bych se
pokusila získat podrobnější údaje o zázemí dětí. Nechtěla jsem narušit soukromí dětí a také
jsem se těmito informacemi nechtěla nechat ovlivnit. Myslím si, že by znalost těchto
informací mohla přinést cenné poznatky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o mou první
zkušenost s vedením skupinových rozhovorů, myslím si, že bych se příště mohla ještě lépe
připravit na svou funkci moderátora.
Pro další zkoumání se nabízí několik možností. Jistě by bylo vhodné vést rozhovory s větším
počtem dětí napříč všemi ročníky prvního stupně. Pro teoretické zázemí by šlo více zabrousit
do biologie a vztahu biologie, vývojové psychologie a morálního vnímání. Dále by bylo
zajímavé vytvořit morální dilemata s ženskou hrdinkou a mužským hrdinou zvlášť a
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zjišťovat, zda se odpovědi dětí mění na základě pohlaví hrdiny. Už v rámci diskuze jsem si
položila otázku, zda by fakt, že by byl moderátorem muž, nějakým způsobem ovlivnil
odpovědi při skupinových rozhovorech. Myslím, že by to byla dobrá možnost pro další
zkoumání.
Při skupinových rozhovorech jsem zjistila, že se žáci na prvním stupni umí zamyslet nad
morálními hodnotami, je-li jim k tomu dána příležitost. Doufám, že tato diplomová práce
bude pro učitele inspirací k vytvoření co nejvíce takovýchto příležitostí.
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Příloha 1 – Záznamový arch Hugo
Věk:___________

Kluk / Holka

Hugo si neudělal domácí úkol z matematiky. Druhý den ve škole řekl učiteli, že úkol nemohl
udělat, protože byl nemocný. Hugo ale vypadal zdravě, a tak mu učitel neuvěřil a informoval
se u rodičů, jak to bylo s jeho nemocí.
Otec se Huga se ho zeptal, zda byl opravdu nemocný. Hugo se přiznal, že nebyl.
Otec ho tedy chtěl za lhaní potrestat, ale nemohl se rozhodnout mezi třemi druhy trestů.
První trest: Nechat syna vypočítat padesát příkladů.
Druhý trest: Otec řekne Hugovi „Říkáš, že jsi nemocný. Dobře musíš se vyléčit. Půjdeš na
celý den do postele a budeš brát léky, aby ti bylo lépe.“
Třetí trest: „Lhal jsi. A tak ti už nemůžu věřit. Dokonce i tehdy, kdybys mluvil pravdu,
nebudu si jistý.“ Následujícího dne dostal Hugo ve škole jedničku. Za dobrou známku
dostával od otce pětikorunu, kterou si ukládal do kasičky. Hugo přichází domů a říká otci,
že dostal jedničku. Otec mu odpovídá: „To může být pravda, ale včera jsi lhal, a tak ti
nemůžu věřit. Proto ti dnes pětikorunu nedám, protože nevím, jestli mi říkáš pravdu. Když
mi několik dnů nezalžeš, pak ti začnu znovu věřit a všechno bude v pořádku.“
Který trest je nejspravedlivější? Proč si to myslíš?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Příloha 2 – Záznamový arch Emil
Věk:___________

Kluk / Holka

Emil si neudělal domácí úkol z matematiky. Druhý den ve škole řekl učiteli, že úkol nemohl
udělat, protože byl nemocný. Emil ale vypadal zdravě, a tak mu učitel neuvěřil a informoval
se u rodičů, jak to bylo s jeho nemocí.
Otec se Emila zeptal, zda byl opravdu nemocný. Emil se přiznal, že nebyl.
Otec ho tedy chtěl za lhaní potrestat, ale nemohl se rozhodnout mezi třemi druhy trestů.
První trest: Nechat syna vypočítat padesát příkladů.
Druhý trest: Otec řekne Emilovi „Říkáš, že jsi nemocný. Dobře musíš se vyléčit. Půjdeš na
celý den do postele a budeš brát léky, aby ti bylo lépe.“
Třetí trest: „Lhal jsi. A tak ti už nemůžu věřit. Dokonce i tehdy, kdybys mluvil pravdu,
nebudu si jistý.“ Následujícího dne dostal Emil ve škole jedničku. Za dobrou známku
dostával od otce pětikorunu, kterou si ukládal do kasičky. Emil přichází domů a říká otci, že
dostal jedničku. Otec mu odpovídá: „To může být pravda, ale včera jsi lhal, a tak ti nemůžu
věřit. Proto ti dnes pětikorunu nedám, protože nevím, jestli mi říkáš pravdu. Když mi několik
dnů nezalžeš, pak ti začnu znovu věřit a všechno bude v pořádku.“
Který trest je nejspravedlivější? Proč si to myslíš?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Příloha 3 – Záznamový arch Lojza
Věk:___________

Kluk / Holka

Lojza si neudělal domácí úkol z matematiky. Druhý den ve škole řekl učiteli, že úkol nemohl
udělat, protože byl nemocný. Lojza ale vypadal zdravě, a tak mu učitel neuvěřil a informoval
se u rodičů, jak to bylo s jeho nemocí.
Otec se Lojzy zeptal, zda byl opravdu nemocný. Lojza se přiznal, že nebyl.
Otec ho tedy chtěl za lhaní potrestat, ale nemohl se rozhodnout mezi třemi druhy trestů.
První trest: Nechat syna vypočítat padesát příkladů.
Druhý trest: Otec řekne Lojzovi „Říkáš, že jsi nemocný. Dobře musíš se vyléčit. Půjdeš na
celý den do postele a budeš brát léky, aby ti bylo lépe.“
Třetí trest: „Lhal jsi. A tak ti už nemůžu věřit. Dokonce i tehdy, kdybys mluvil pravdu,
nebudu si jistý.“ Následujícího dne dostal Lojza ve škole jedničku. Za dobrou známku
dostával od otce pětikorunu, kterou si ukládal do kasičky. Lojza přichází domů a říká otci,
že dostal jedničku. Otec mu odpovídá: „To může být pravda, ale včera jsi lhal, a tak ti
nemůžu věřit. Proto ti dnes pětikorunu nedám, protože nevím, jestli mi říkáš pravdu. Když
mi několik dnů nezalžeš, pak ti začnu znovu věřit a všechno bude v pořádku.“
Který trest je nejspravedlivější? Proč si to myslíš?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Příloha 4 – Záznamový arch Ludvík
Věk:___________

Kluk / Holka

Ludvík si neudělal domácí úkol z matematiky. Druhý den ve škole řekl učiteli, že úkol
nemohl udělat, protože byl nemocný. Ludvík ale vypadal zdravě, a tak mu učitel neuvěřil a
informoval se u rodičů, jak to bylo s jeho nemocí.
Otec se Ludvíka zeptal, zda byl opravdu nemocný. Ludvík se přiznal, že nebyl.
Otec ho tedy chtěl za lhaní potrestat, ale nemohl se rozhodnout mezi třemi druhy trestů.
První trest: Nechat syna vypočítat padesát příkladů.
Druhý trest: Otec řekne Ludvíkovi „Říkáš, že jsi nemocný. Dobře musíš se vyléčit. Půjdeš
na celý den do postele a budeš brát léky, aby ti bylo lépe.“
Třetí trest: „Lhal jsi. A tak ti už nemůžu věřit. Dokonce i tehdy, kdybys mluvil pravdu,
nebudu si jistý.“ Následujícího dne dostal Ludvík ve škole jedničku. Za dobrou známku
dostával od otce pětikorunu, kterou si ukládal do kasičky. Ludvík přichází domů a říká otci,
že dostal jedničku. Otec mu odpovídá: „To může být pravda, ale včera jsi lhal, a tak ti
nemůžu věřit. Proto ti dnes pětikorunu nedám, protože nevím, jestli mi říkáš pravdu. Když
mi několik dnů nezalžeš, pak ti začnu znovu věřit a všechno bude v pořádku.“
Který trest je nejspravedlivější? Proč si to myslíš?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Příloha 5 – Ukázka vyplněného záznamového archu od chlapce z druhé třídy
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Příloha 6 – Ukázka vyplněného záznamového archu od chlapce z druhé třídy II
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Příloha 7 – Ukázka vyplněného záznamového archu od dívky ze třetí třídy
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Příloha 8 – Ukázka vyplněného záznamového archu od chlapce ze třetí třídy
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Příloha 9 – Ukázka vyplněného záznamového archu od dívky ze třetí třídy II
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