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Studentka předkládá diplomovou práci, jejímž cílem bylo replikovat výzkum E. Kuruczové 

z roku 2020 s názvem Vliv sociální organizace her na orientaci v jejich morální dimenzi. Její 

snahou bylo potvrdit (či vyvrátit) zjištění Kuruczové, že hry orientované jako soutěž jsou pro 

žáky jednodušší (vývoj orientace v morální dimenzi hry je rychlejší) než hry orientované na 

spolupráci. Žáci byli tázáni po spravedlivosti předkládaných her (resp. herních situací). 

Studentka zkoumaný vzorek rozšířila ještě o skupinu předškolních dětí. Cílem autorky bylo 

také obecně přispět Piagetově teorii vývoje morálního usuzování dětí ve školním věku. 

Celý obsah práce je shrnut v Abstraktu, který obsahuje také závěrečná zjištění, tedy že se 

výsledky Kuruczové nepodařilo zreplikovat. Už abstrakt počítá s terminologickou 

orientovaností čtenáře. 

Svou práci dělí studentka tradičně na teoretickou a empirickou. V teoretické části uvádí 

související Piagetovy teoretické koncepty (heteronomní a autonomní morálky a chápaní 

pojmu spravedlnost). Další teoretické koncepty odkazují na zpracovanou teorii Kuruczové, 

při detailnější rešerši nebylo autorkou nalezeno nic nového, co by se přímo k tomuto úzce 

vymezenému tématu věnovalo. Nejspíš z tohoto důvodu je teoretická část práce poměrně 

stručná. Teoretická část je kvalitně propracovaná se správnou citací a jednotnou citací zdrojů. 

Za přínosné bych považovala i zmapování tématu spolupráce a soutěžení mezi žáky i bez 

souvislosti s morální dimenzí, které se tato práce věnuje. Jako související vnímám také téma 

autority, resp. argumentaci autoritou, např. v oblasti sociální konformity apod. 

Empirická část začíná velice zdařilou analýzou realizovaného výzkumu Kuruczové, který 

následně replikuje. Uvádí slabiny tohoto výzkumu a navrhuje jejich řešení (např. jak lépe 

pracovat v klinickém rozhovoru při získávání dat). Studentka opakuje transverzální design 

(Kuruczové i Piageta) v 1., 3., 5., 7. a 9. třídě a nově i u předškolních dětí. Stanovuje si dvě 

výzkumné otázky. Dostatečně popisuje metodologickou část výzkumu včetně sběru a 

interpretace dat. Rozbor dat je klíčovým bodem celé práce, tvoří také její největší část. 

Autorka analyzuje získaná data od žáků (vždy 20 žáků v jednom ročníku) u všech čtyř 

hodnocených her a uvádí zde výsledky. Rozdíly v odpovědích žáků jsou popisovány nejen 

slovně, ale také s využitím tabulek, které velmi pomáhají orientaci v předkládaných datech. 

V rámci kapitoly Soutěž versus spolupráce se zaměřuje na porovnání těchto dvou typů her 

vzhledem k získaným datům. Výzkumné otázky jsou jednoznačně zodpovězeny. 

Diskuze představuje spíše rozšířené sdělování závěrů a detailní zodpovídání výzkumných 

otázek. Vzhledem k menšímu množství souvisejících výzkumů a dalších zdrojů není možné 

provést kvalitnější diskuzi tématu a výsledků. Své výsledky autorka důsledně komparuje 

s výsledky Kuruczové. Věnuje se také možnostem postupu při dalším zkoumání tohoto tématu 



a eliminaci úskalí, která se v aktuální studii objevují. Z těchto úvah vyplývá především 

zajištění porozumění problematiky soutěže a spolupráce ještě před dotazováním či 

zjišťováním způsobu vedení třídy učitelem, které může mít na žáky významný vliv a 

ovlivňovat tak výsledky výzkumu.  

Závěr práce rekapituluje velice jasně a srozumitelně nejpodstatnější výsledky. 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Možné otázky k diskuzi: 

 Jak je možné odlišit kognitivní úroveň a úroveň morálního usuzování (např. právě u 

předškolních dětí)? Kdy se tedy může spekulovat a rychlejším rozvoji morálního 

usuzování a kdy o lepší kognici? Otázky reagují především na citovaný výzkum: 

„Nemůžeme však konstatovat, že morální vývoj je rychlejší, přičemž tyto odpovědi jsou 

důkazem kognitivních schopností dětí, nikoli jejich morálních činů“ (Cocorada a 

Cazan, 2011, s. 56). 

 V Závěru práce pokládá studentka sama otázku metodologických omezení tohoto 

výzkumu, jaká jsou? 

 Jako jeden z problémů byl uveden možný nedostatek motivace u starších žáků. Dala 

by se nějakým způsobem zvýšit motivovanost těchto žáků pro plnění úkolů 

(odpovídání na otázky)? 

 Kdy a jak by bylo vhodné rozvíjet spolupráci? Vedou paní učitelky (dané školy) žáky 

ke spolupráci či k soutěžení? Může to mít vliv na výsledky výzkumu? 

 

 

 

 

V Praze dne 1. 5. 2021      Mgr. Anna Frombergerová 

 

 


