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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je zmapování a porozumění tomu, jak rodiče 

pracují s chybou svých dětí během výchovného procesu. V této práci je problematika 

zaměřena zejména na situace plnění školních povinností, zpracovávání domácích úkolů 

či specifických úloh. Teoretická část práce si klade za cíl odkrýt práci s chybou jako 

aktuální problematiku a zaměřit se na její klíčové funkce v našem učení. V rámci různých 

výchovných stylů bylo podstatné poukázat na jejich specifika v uplatňování postupů 

práce s nevydařeným výkonem dítěte. Na jejich základě vedla práce i k zacílení na vlivy 

či rizika následné motivace dítěte. 

Praktická část práce je věnována provedení empirického výzkumu v domácím 

prostředí rodiny. Zde bylo podstatné odhalit různé reakce rodičů na chybování dítěte 

během vypracovávání didaktických úloh či specifických úkolů. Cílem výzkumné sondy 

bylo zjistit, jaké existují u rodičů postoje k chybě jako takové, a jak pracují s dítětem 

v konkrétních situacích. Výzkum byl proveden metodou zúčastněného pozorování 

a následném polostrukturovaném rozhovoru s rodičem.  

Klíčová slova 

práce s chybou, proces učení, chyba, teorie chyby, výchovný styl, chyba a učení, 

motivace, odměny a tresty   



 

 
 

Abstract 

The subject of this bachelor thesis is to map and help to understand how parents 

work with their children's mistakes during the educational process. In this work, the issue 

is focused mainly on the situation of fulfilling school duties, processing homework or 

specific tasks. The theoretical part of the work aims to reveal the work with error as a 

current issue and focus on its fundamental functions in our learning. Within the various 

styles of education, it was essential to point out their specifics in the application of 

procedures for working with unsuccessful performance of the child. Based on them, the 

work also led to targeting the influences or risks of the subsequent motivation of the child. 

The practical part of the work is focused on the implementation of empirical 

research in the home surrounding of the family. Here it was essential to reveal the various 

reactions and actions of parents to the mistakes of the child during the elaboration of 

didactic tasks or specific tasks. The aim of the research was to find out what kind of 

parent’s attitudes to the mistake exist and how they work with the child in specific 

situations. The research was conducted using participatory observation and subsequent 

semi-structured interview with the parent. 

Key words 

work with mistake, learning process, mistake, error, educational style, mistake and 

learning, motivation, rewards and punishments, family  
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ÚVOD 

Tématem této bakalářské práce je deskripce různých postojů rodičů k chybě, jaké 

výchovné postupy jsou využívány při práci s chybou a jak motivují rodiče své dítě. Práci 

s chybou obvykle totiž známe ze školního prostředí v dosazení do role pedagoga. 

V těchto úvahách se odkrývá první motiv pro sepsání této práce. Odborná literatura 

a různé kvalifikační práce se snaží podat ucelený teoretický i praktický přehled učitelovy 

práce s chybou. A právě proto, že v odborné veřejnosti se setkáváme převážně s touto 

problematikou vztahující se k učitelově práci, bylo mým cílem odhalit téma práce 

s chybou v domácím prostředí.  

Právě prostředí domova a výchovné postupy, které uplatňují rodiče jsou naprosto 

zásadní pro rozvoj dětské osobnosti. Proto je klíčové zaměřit se i na tuto oblast, nikoliv 

jen na práci učitele. Dalším výchozím motivem pro zvolení této práce mi bylo zamyšlení, 

jakou úlohu vlastně plní chyba v našem učení a jak je k ní přistupováno z pohledu rodičů. 

Dnešní doba rodičům značně otevírá různé alternativní možnosti či přístupy ke 

vzdělávání a výchově svých dětí. Z toho důvodu je mým cílem odhalit tyto jedinečné 

výchovné přístupy. 

Tato práce, jak již bylo naznačeno výše, si klade za stěžejní cíl podat základní 

vhled do problematiky práce s chybou v kontextu různých výchovných stylů v rodině. Na 

chybu jako takovou je již historicky nahlíženo velmi odlišně. Dalším cílem této práce je 

představení základních konceptů, jak různě může být chyba autory vnímána. 

Práce je rozdělena na dvě části. První část se zaměřuje na teoretické ukotvení dané 

problematiky. Text je strukturován do několika kapitol, které se k ní úzce vztahují. Práce 

s chybou je zde přednesena v souvislosti s jednou ze základních lidských činností – 

učením. Dále vymezuje možné funkce chyby, jak mohou vypadat postoje k chybování 

v rámci rozmanitých výchovných stylů rodičů. Nedílnou součástí různých výchovných 

přístupů, je využívání odměn a trestů, tudíž práce se okrajově dotkne i tohoto tématu. 

Praktická část, empiricko-výzkumná, se zaměřuje na získání základních dat o tom, 

jak rodiče pracují s chybou svých dětí během plnění školních povinností nebo při 

vypracovávání specifických úloh. Cílem výzkumné sondy je odhalit a porozumět určitým 

výchovným prostředkům, které rodiče uplatňují v situacích, kdy se dítěti činnost nedaří 
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nebo, když neodpovídá cílové podobě výkonu. Výsledky praktické části budou 

porovnány ve vztahu k teoretické části. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST  
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1. UČENÍ 

Vzhledem k předmětu této bakalářské práce je důležité vymezit základní rámec 

procesu, v jehož průběhu dochází i k případným participiálním jevům či důsledkům (např. 

úspěch, neúspěch), a tím je proces učení. I přes velmi rozsáhlé množství popisů a definic, 

co pojem skrývá, tato kapitola poslouží k přednesení pouze základních myšlenek pro 

potřeby rozsahu této práce. 

Učení se nevztahuje a neprobíhá pouze během vyučování a na školní půdě, ale 

také všude tam, kde se dítě učí nové věci, kdy se učí jednat v určitých situacích nebo když 

se učí od svých blízkých o sociálních vztazích apod.. Čáp proces učení definuje 

následovně: „Učení znamená získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu jeho 

života… výsledkem lidského učení může být osvojení, dovedností, návyků a postojů, ale 

také změna psychických procesů a stavů i změna psychických vlastností“ (Čáp, 1993, 

s. 62). Atkinsonová, zase zdůrazňuje v učení stránku zkušenostní. „Učení je relativně 

trvalou změnou chování, která vzniká jako důsledek zkušenosti“ (Atkinsonová in Nolen-

Hoeksema, 2012, s. 283). Z těchto definic je patrné, že učební proces nemůže probíhat 

pouze ve škole. Učíme se totiž neustále. Obecně každé učení je tvořivý proces, při kterém 

nedochází pouze k adaptaci, ale též k osvojování klíčových dovedností a schopností pro 

úspěšné zvládání každodenních situací. Každé učení vede k získání nějaké zkušenosti 

a díky tomu se mohou měnit naše postoje, návyky apod.. 

 První prostředí, které dítě poznává, a které na něj působí, je právě prostředí 

nejbližších pečujících osob – nejčastěji rodičů, ale také prarodičů, pěstounů, vychovatelů 

apod.. Tato bakalářská práce upozorňuje již ve svém názvu, že svou pozornost bude 

upínat právě na rodiče a nejbližší okruh rodiny. Neboť právě rodina výchovným 

působením zásadně formuje osobnost dítěte, a utváří (nebo naopak neutváří) podmínky 

pro jeho první učení. 

I přesto, že již existuje mnoho pojmenovaných druhů učení, lze konstatovat, že je 

možno nalézt jejich spojení v tzv. základních mechanismech učení. Tyto základní 

mechanismy jsou zobecněná pravidla, která tvrdí, že se jedinec díky opakování 

jednotlivých výkonů přibližuje ke stanovenému cíli, nebo-li cílové podobě výkonu (Čáp, 

1993). Například pokud rodiče učí své dítě samostatné jízdě na kole, tak nejprve není 

schopno rozjezdu a rovnováze. Postupným opakováním, učením, se pohyby zlepšují 

a dítě je po určité době schopno samostatné jízdy.  
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Proces učení začíná tam, kde se před námi objevuje nová situace, která se nám 

jeví jako problematická, máme o ní jen skromné informace. Dále většinou vstupuje do 

procesu naše motivace danému problému porozumět. Je pravděpodobné, že během učení 

se setkáme s mnoha překážkami, které můžeme a nemusíme mít vůli zdolávat. Většinou 

promýšlíme plán činnosti, jak problémovou situaci zvládnout. Nevydařené výsledky 

činnosti nás posouvají zpět k původnímu plánu, probíhá přehodnocování a znovu 

rozmýšlíme nad dalšími postupy. Hodnotíme také náš výkon, buď k vnějším 

požadavkům, které na nás klade např. rodič, anebo k našemu vnitřnímu přesvědčení 

a konstruované představě o výsledku činnosti. Velmi často, a zejména ve škole, se 

setkáváme spíše s vnějšími tlaky a hodnocení našeho výkonu. Stručný nástin toho, jak 

mohou probíhat poznávací procesy v učení, které Linhart nazývá kognitivní fáze (Linhart, 

1982). 

Samotné učení, jak Kosíková dodává, je ovlivněno řadou psychických procesů 

a schopností. Uvádí pojem kognitivní svébytnost, jako souhrn poznávacích procesů, které 

umožňují zdařilý proces učení. Do kognitivní svébytnosti, lze zařadit i ovládání technik, 

jak zvládat chybný výkon. Kognitivní svébytnost vzniká metakognicí a autoregulací 

(Kosíková, 2011). Učení jedince, a tedy i rozvoj jeho celé osobnosti, probíhá vždy 

vzhledem k jeho vnitřním dispozicím (inteligence, paměť, temperament, motivace apod.) 

a vnějším podmínkám (socioekonomické vlivy, kultura, výchovné působení 

rodičů/učitele apod.) (Havlík, Koťa, 2007).  
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2. CHYBA 

Během učení se jedinec zpravidla nedostává ihned k cíli. Často je to dlouhodobější 

proces, který může probíhat například skrze řízené pedagogické vedení učitele, ale také 

v blízkosti výchovného působení rodinných příslušníků. Aby bylo možné lépe 

formulovat, co je to chyba a jaké mohou být podoby práce s chybou, je důležité poukázat 

na to, jak vlastně chybu během učebních a vyučovacích aktivit odhalit, nebo co se děje 

v centrální nervové soustavě (CNS), když vykonáváme nějakou činnost. 

2.1 Základní mechanismy detekce chyby 

Mezi základní – elementární formulace problematiky učení můžeme zařadit 

v rámci fyziologického výkladu chování a činnosti organismu znázornění dle 

behaviorismu a asociativní psychologie, kdy: S –> R, tedy podnět vede k reakci, na kterou 

navazoval světoznámý I.P Pavlov, tím že přidal do schéma mezičlánek – CNS. Avšak 

důležitým bodem, pro problematiku chybného výkonu, bylo doplnění P.K. Anochinem 

čtvrtého článku, a to zpětné aferentace, nebo-li, nazveme-li tento pojem technickou 

kybernetikou, zpětná vazba. Zpětná vazba byla tímto autorem později rozšířena o ještě 

další jednotku, která funguje na bázi kontroly, zda úkon byl proveden v dostatečné míře 

a odpovídajíc našim informacím o cílové podobě výkonu (jakési měřítko vhodnosti – 

nevhodnosti). To znamená, že pokud ověření výsledku neodpovídá požadovanému, vrací 

se informace v rámci pomyslného kruhu zpět a rozhodujeme se nad dalším postupem, 

který je opět reflektován a posouzen vzhledem k cíli. Tím pádem jedinec tzv. předjímá, 

jaký úkon by mohl vést ke shodě s tím, co považuje za výslednou podobu úkonu (Kulič, 

1971). 

Výše zmíněné schéma prošlo dále dalším vývojem a přidáváním poznatků jiných 

autorů, neboť takto postavený kruh1, neodpovídá komplikovanosti celého procesu. K. 

Pribram, E. Gallanter a G.A. Miller podotýkají, že v rámci hierarchie zpracování 

informací může probíhat pod základním regulačním schématem jednotky taktiky další 

podjednotka, která se věnuje konstruování strategie chování (Kulič, 1971).   

 
1 Pojem reflexivní kruh využíval sovětský fyziolog N.A. Bernštejn. Popisoval ho následovně: „Podnětová 

situace -> volba reakce na základě anticipace -> senzorická zpětná vazba -> srovnání s modelem 

budoucnosti určující míru shody či neshody mezi skutečným (Ist – Wert) a žádaným (Soll – Wert) -> další 

odstředivá impulsace korekčního rázu“ (Bernštejn, N.A. in Kulič, 1971, s. 52). 
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Zásadní uvědomění, které je potřeba z tohoto úvodu získat je, že detekovaná 

chyba v provádění určité činnosti, je přirozená součást celého učení, která umožňuje 

neustálé zlepšování celého organismu ve svém vývoji (Kulič, 1971). 

2.2 Hodnocení ve vztahu k chybě 

Vzhledem k předložené teorii týkající se zcela nejzákladnější struktury procesu 

učení, lze vyvodit, že pokud chceme chybu nalézt, je zapotřebí hodnocení. „Porovnávání 

„něčeho“ s „něčím“, při kterém rozlišujeme „lepší“ od „horšího“, nebo se snažíme najít 

cestu k nápravě či aspoň zlepšení „horšího“ “ (Slavík, 1999, s.15). Hodnocení není opět 

vázáno pouze na vyučování. Hodnocení provádíme všichni vždy, pokud provádíme 

reflexi nad nějakým výsledkem činnosti, situací, jednáním apod., jak již bylo uvedeno 

výše. Hodnocení lze nicméně provádět tehdy, pokud máme představu nad cílovou 

podobou výkonu, a proto je potřeba si vždy ujasnit co je cíl – výsledek (Slavík, 1999).  

V rodičovské pozici mohou být odlišná kritéria hodnocení chybného výkonu než 

v učitelské. Chybu totiž můžeme dle Slavíka rozdělit na objektivní a relativní. Objektivní 

chyby se budou pravděpodobněji spíše vyskytovat v procesu vyučování, neboť se jedná 

o situace, kde jsou přesně vymezeny např. vzorce, fakta, znalosti a můžeme výsledek 

porovnávat se striktními předlohami. Relativní chyby zase spíše nalezneme v domácím 

prostředí, kde mohou vznikat natolik specifické a jedinečné situace, při kterých se nelze 

v hodnocení správnosti, či nesprávnosti „odvolat na obecně platný evidentní důkaz“ 

(Slavík, 1999, s.72). 

Slavík chybu definuje jako: „Nepřijatelný rozpor odhalený hodnotícím srovnáním 

jevu („jak to aktuálně je“) s jeho srovnávacím vzorem („jak by to správně mělo být“)“ 

(Slavík, 1999, s.71). U Tortory můžeme nalézt trochu jiné pojetí chyby. Tortora 

upozorňuje na fakt, že chyba není absolutní a vždy souvisí s okolnostmi, které ji 

doprovází či zapříčinily. I přesto, že se zabývá spíše chybami studentů při výuce – 

především při matematice a učení jazyka, podotýká, že lze jeho pojetí chyby vztáhnout 

i na jiné oblasti (Tortora, 2015). 

2.3 Zaměření na některé teorie chyby 

V odborné veřejnosti ještě stále není mnoho autorů, kteří by se problematikou 

chyby zabývali. Mezi základní a zároveň prvotní texty týkající se snah přednést chybu 

jako teoretický a praktický problém u nás je Chyba a učení od Václava Kuliče. Kulič 

tvrdí, že uvedení této oblasti do vědeckého podvědomí a samotnou reflexi o povaze 



15 
 

a funkce chyby z historické perspektivy, nejspíše vzešlo z úvah o programovém učení. 

Zmiňuje dva podněty, které tyto úvahy podnítily (Kulič, 1971). 

Prvním impulsem pro zamýšlení se nad funkcí chyby a jejími okolnostmi se stal 

střet různého chápání chyby a to zejména, zda je chyba žádoucí pro učení či již zmíněná 

otázka po funkci chybného výkonu. Zde lze uvést dva autory, B.F. Skinnera a N.A. 

Crowdera, kteří každý zastávají jiný pól v rámci programového učení. Skinner vytvořil 

koncepci, která pracuje s vizí, že by dítě mělo postupovat ve svém učení postupně 

(lineárně), dle svého tempa a vytvářením odpovědí na zadané úkoly a otázky se aktivně 

učit. Díky tomu, že zastává názor, že je potřeba až 95% úspěšnost v programu, odmítá 

pozitivní úlohu chyby v procesu učení a tím ji vyřazuje. Oproti tomu Crowder chápe 

odpověď jako akt diagnózy, tedy do jaké míry dítě učební látku pochopilo a zda je učivo 

dostatečně upevněno. Odpověď je čímsi vnějším, něco, co nám vymezuje vnitřní stav 

jedince. Nicméně Crowder chybu, resp. chybnou odpověď do svého (větveného) 

programu zaznamenává a vnímá ji jako stejně hodnotnou jako správnou odpověď (Kulič, 

1971). 

Druhým impulsem byla kritická analýza Skinnerova pojetí lineárního programu, 

neboť výzkumné zjištění ukázalo, že naprosté vylučování/vyvarovávání se chyb z učení 

není garancí kvalitnějšího osvojování poznatků (Kulič, 1971). 

Kulič ve své publikaci dále zmiňuje několik různých teorií chyb, které byly 

v historii publikovány. Tyto teorie by se daly víceméně rozdělit do dvou uskupení. Na 

jedné straně jsou teorie, které zastávají myšlenku „učení bez chyb“, která je zastřešujícím 

výrazem pro různé teorie, které ve svých textech spíše inklinují k tvrzení, že chybě či 

chybnému výkonu by mělo být zabraňováno a měli bychom nalézat efektivní způsoby, 

jak chybné výkony minimalizovat (Kulič, 1971). 

Na straně druhé jsou to teorie chyby, které Kulič zahrnuje pod teorii selektivního 

učení a teorii kognitivních chyb (chyba plní kognitivní funkci). Obě tyto teorie pojímají 

chybu jako nezbytnou součást učení, ať už jde v případě selektivního učení o vyvolání 

negativní odpovědi a následném nezpevnění pro omezení jejich výskytu, nebo u teorie 

kognitivních chyb zdůraznění, že jakýkoliv výsledek určité činnosti je smysluplný pro 

celé učení (Kulič, 1971).  

Metcalfe ve své práci upozorňuje na novější teorie chyb, a to zejména na teorie, 

proč chyby mohou zvyšovat a zajišťovat lepší učení. Naopak právě neochota pracovat 
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s chybami mohla zpomalit vývoj školství a společnosti. Dodává, že „chyby zlepšují 

pozdější paměť a generování správných odpovědí, usnadňují aktivní učení, stimulují 

studenta k tomu, aby vhodně nasměroval pozornost, a informoval učitele, kam zaměřit 

výuku“2 (Metcalfe, 2017, s.20) Výběrem například teorie zprostředkování – mediation 

nebo rekurzivní recursive reminding, které naopak podporují vyšší četnost chyb během 

učení. Nicméně zvláště tyto teorie budou podrobeny dalším výzkumům (Metcalfe, 2017). 

2.4 Psychologické aspekty chyby 

Na chybu bylo a je nahlíženo stále z různých pohledů. Nejčastěji však, jak již bylo 

nastíněno, buď ve velmi negativním světle nebo jako na přirozenou součást učení. 

Nicméně, jak udává Čáp a další, „z psychologického hlediska je chyba v počátcích učení 

zákonitý jev, kterého je třeba využít ke zlepšení dalšího průběhu učení…“ (Čáp, 1993, 

s.248). Stejně jako učitel, tak i rodič by si měl uvědomit, jaký postoj zaujímá k chybování 

dítěte během jeho učení. Chyba nemusí být nutně zastrašující příklad neúspěchu, ale 

naopak se může stát motivačním činitelem v celém procesu učení. Motivační funkci může 

však chyba zastávat pouze tehdy, pokud k ní rodiče (příp. učitelé) tak přistupují. 

Je příhodné, zejména pokud se dítě učí něco nového, aby k případnému chybování 

bylo nahlíženo objektivně a trpělivě napomáháno dítěti k jeho postupnému zlepšování. 

V domácím prostředí dítě za svůj výkon nedostává sice známky, nicméně známku rodiče 

transformují do slovního hodnocení, které pro něj může mít úplně stejnou váhu. Čáp 

podotýká, že dítě je vlastně hodnoceno mnohem častěji než dospělý. Hodnocení, které 

přichází od dospělého nad výkonem dítěte může být dost často spojeno s emocemi. Pokud 

tyto reakce nejsou adekvátní a přiměřené, může to vést u dítěte k vytvoření nízkého 

sebevědomí (v případě trestu, vyčítání) a neodpovídající jeho samotné sebereflexi nad 

úkonem (Čáp,1993). 

Shallenberger ve své práci přináší myšlenku, jak je možné, že člověk má strach 

chybovat i přesto, že chyby mohou pro náš život přinést mnoho pozitivních aspektů. 

(Shallenberger, 2015). Metcalfe podotýká, že některé chyby mohou spolu přinášet 

i závažné následky, kterých se vnitřně obáváme, zvlášť tehdy pokud již máme v určité 

oblasti nějakou negativní zkušenost (Metcalfe, 2017). 

 
2 Originální text v anglickém jazyce, zde: „Errors enhance later memory for and generation of the correct 

responses, facilitate active learning, stimulate the learner to direct attention appropriately, and in form the 

teacher of where to focus teaching.” 
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2.5 Funkce chyby 

Chyba sama o sobě je důležitou nositelkou informace o průběhu a výsledcích 

učení. Kulič ve svém textu však upozorňuje na to, že chyba může plnit kognitivní funkci 

jen za předpokladu, že chyba je odhalena – detekována, nalezli jsme místo jejího výskytu 

– identifikována, byla vysvětlena dítěti její podstata – interpretace a následná náprava – 

korekce. Chyba tedy může být v rámci učení užitečná, pokud jsou naplněna tyto zmíněná 

kritéria (Kulič, 1971). Pojem kognitivní je zde pojímáno jako „hodnotící, vztahující se 

k poznávacím procesům“ (Hartl, 2000, s.261). 

Shallenberger vyzdvihuje tři nejdůležitější pozitivní funkce chyby. Za prvé 

nalezení netradiční cesty řešení situace, která může vést k inovaci. Za druhé vytváření 

prostoru, který přijímá chyby a vytváří tím určitou kulturu. A za třetí, chybu je možné 

vidět jako počáteční stimul pro kreativní myšlení za cílem nalezení vhodnějšího řešení 

úkolu (Shallenberger, 2015). 

Je však podstatné podotknout, že funkci chyby vnímá každá teorie učení jinak, 

tudíž nelze stanovit obecnou platnost pro všechny situace. V různých teoriích učení může 

plnit např. funkci regulační, diskriminační, diferenciační, selektivního filtru, korigující, 

kognitivní, identifikaci nedostatečného porozumění, negativní abstrakce apod. (Kulič, 

1971). 

2.6 Normativní a kreativní chyby 

Slavík přináší úvahy nad tím, zda dojde-li jedinec ke správnému výsledku 

chybnou činností – respektive zvolením nesprávných prostředků, ale dosáhne 

požadovaného výsledku, tak zda hovoříme o chybě. Na základě těchto myšlenek rozlišuje 

dva typy chyb – normativní a kreativní. Normativními chybami jsou nazývány ty, které 

na základě hodnocení výsledného produktu považujeme jako odchylující se od cílové 

podoby výkonu, nějaké normy. Kreativní chyby oproti normativním, pracují s cílem 

v budoucnosti, cíl teprve bude stanoven. „Kreativní chybu lze také vyložit jako zdánlivě 

bezchybný (normovaný) výkon v chybném (normou neočekávaném) kontextu“ (Slavík, 

1994, s.120).  

Důvodem, proč Slavík upozorňuje na kreativní chyby je ten, že v určitých 

oblastech, např. ve výtvarném, dramatickém umění, je velmi obtížné stanovit chybný 

výkon. Dítě totiž může dojít svým tvůrčím přístupem k nečekaným výsledkům, které 
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nemusejí být nutně nevyhovující. Souvisí s tím i jeho vnitřní vnímání světa, které může 

být odlišné od toho dospělého (Slavík, 1994). 

2.7 Příčiny chyby 

Vzhledem k individuálním zvláštnostem učení každého dítěte souvisí i příčiny 

chyby s těmito specifickými aspekty, které mohou být vzájemně provázané a tvořit velký 

komplex. Můžeme do nich určitě zařadit: postoj k učení, aktuální fyzický stav, motivace, 

prostředí rodiny – vliv určitého výchovného stylu, psychické procesy, osobnost jedince 

či nějaký handicap (např. dítě se speciálními vzdělávacími potřebami). 

Bobněvová předkládá tvrzení, že „chybná reakce může být důsledkem působení 

obranného mechanismu, na jehož základě člověk chybu redukuje psychicky nadále 

neúnosný stav v situaci přetížení informací“ (Bobněvová, M.I., in Kulič, 1971, s.55). 

Může se stát, že na dítě jsou kladeny nepřiměřené nároky, které neodpovídají jeho věku 

nebo je dítě jen zatíženo mnoha úkoly, které nedokáže splnit v dostatečné míře, která je 

od jeho okolí očekávána. 

Pokud by chyby ve výsledcích dítěte měly být redukovány, je důležité chybu 

detailně rozebrat již v počátku a zaměřit se právě na různé příčiny, které pak vedou 

k chybnému výkonu. A jak Čáp podotýká, pokud dojde k upevnění chyby (např. pokud 

se jedná o učivo) je značně komplikované její odstranění (Čáp, 1999). I Kulič zdůrazňuje, 

že pokud chyba není odhalena může ohrozit celý učební proces (Kulič, 1971).  
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3. RŮZNÉ VÝCHOVNÉ STYLY V RODINĚ 

Rodina by měla tvořit vždy nejbližší okruh lidí, kteří se starají a pečují o děti. Dítě 

vrůstá do konkrétního mikroprostředí, které má zásadní vliv na jeho formování osobnosti 

a rozvinutí intelektových schopností. To, v jakých podmínkách rodina žije (historické, 

sociokulturní, ekonomické podmínky pro život dané země apod.), má nesmírný vliv na 

to, jaké dítě podává výkony (Čáp, 1993). Každé dítě má totiž jiné podmínky a příležitosti 

k učení. Nejbližší pečující osoba (obvykle rodič) je dítěti klíčovým zdrojem podnětů 

a informací o světě. Tudíž rodič je jako první dítěti prostředníkem mezi vnějším světem 

a jeho samotným. Každý rodič svým specifickým výchovným působením vytváří dítěti 

základní obraz o věcech, jevech, sociálních vztazích apod.. A vzhledem k zabývané 

problematice, přistupují rodiče svými postoji také rozdílně k chybám svých dětí. 

3.1 Výchovný styl 

Výchova může mít mnoho podob a je ovlivněna řadou skutečností. Rodiče v rámci 

svého výchovného působení volí výchovné prostředky a metody tak, aby dosáhli 

požadovaného výchovného cíle (Čáp, 1996). „Způsob výchovy znamená celkovou 

interakci a komunikaci dospělých (matky, otce, učitele, rodiny, školy atd.) s dítětem“ 

(Čáp, 1996, s. 135). Rodiče se také rozhodují, jaké způsoby kontroly využijí vůči 

výkonům dítěte. Tím, že výchova je velmi složitý komplex různých aspektů, které se 

vztahují vždy ke konkrétnímu dítěti, nemusí na něj mít určité jednání rodičů stejný účinek 

jako by mohlo mít u jiných dětí (Čáp, Mareš, 2001). Nelze opomenout tvrzení, že stejně 

jako působí rodiče na dítě, tak i dítě působí na rodiče. Tím je myšleno, že na základě 

poznatků o dítěti a jeho dovednostech či schopnostech, mohou rodiče měnit v průběhu 

jeho vývoje své požadavky. Vzhledem ke sociokulturním zvyklostem se také liší to, 

k jakým hodnotám rodina dítě vede a jaké může mít na dítě požadavky (Havlík, Koťa, 

2007).  

Vágnerová také podotýká, že dítě je výtečný pozorovatel chování rodičů. Rodiče 

pro dítě vytvářejí jeho budoucí vzor dospělého chování, tzv. model pro budoucnost. Navíc 

může být ve zvolení výchovného stylu určující pořadí narození dítěte nebo do jakého 

rozpoložení rodiny přichází (Vágnerová, 2012).  
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3.1.1 Typologie způsobů výchovy v rodině 

Mezi tradiční pojmenování výchovných stylů se řadí rozdělení dle K. Lewina – 

autokratické, liberální a demokratické vedení. Autokratická3 výchova se vyznačuje 

přísností, hrozbami, neadekvátním trestáním a často malým respektem k přáním 

a potřebám dítěte. Dítě pak může mít sklony k agresivitě, podrážděnosti, bývá pod 

nátlakem rodičů napjaté a své napětí může patologicky uplatňovat vůči jiným členům 

rodiny nebo například ve škole. Jedinec pod tímto vedením touží po pozornosti a pochvale 

a je schopen pro ně udělat vše (např. stres vede k podvádění ve škole nebo zatajování 

skutečností před rodiči) (Čáp, Mareš, 2001). 

Liberální postoj rodičů, dává dítěti přemíru volnosti, dítě bývá hlavním zdrojem 

požadavků a rodiče mu ustupují. Pokud kladou požadavky rodiče, nejsou pak důsledně 

kontrolovány. Důsledkem toho může být nízká víra v autoritu, dezorganizace (neboť 

v rodině není žádný stálý řád) a neexistence vnímání hranic (Čáp, Mareš, 2001). Zřejmě 

oprávněně Matějček užívá pojem potřeba smysluplného světa. Mezi bazální potřeby 

dítěte totiž patří mít určitý pořádek a řád, a to zejména v okolních podnětech, které působí 

na jedince (Matějček, 2007).  

Demokratická výchova stojí mezi těmito dvěma póly, nazývá se také sociálně-

integrační. Rodiče jsou otevření vůči přáním a potřebám dítěte. Respektují ho a umožňují 

mu zdravý vývoj ve všech oblastech. Dítě má znatelně lepší vztah k dospělému 

a k činnostem obecně. Pokud by se před ním objevila překážka, má větší předpoklady pro 

úsilí ji zvládnout a vyřešit. Rozdělení pouze na tři typy výchovy se však stává pouze 

počátečním bodem pro další bádání, neboť pestrost výchovných prostředků nelze rozřadit 

pouze do pár kategorií. Často totiž výchovné prvky mohou spíše tvořit jakýsi „smíšený“ 

typ výchovy (Čáp, Mareš, 2001). 

Jako další typologii přináší E.S. Schaefer, dvou dimenzionální model (obdoba 

modelu osobnosti podle Eysenecka). První dimenze zahrnuje emoční vztah k dítěti, jako 

je láska (kladný postoj) oproti nepřátelství, zavrhující postoj (záporný postoj). Druhá 

dimenze obsahuje autonomii – minimální řízení oproti přísné kontrole – maximálnímu 

řízení. Ani tato teorie se neobešla bez kritiky, a to především ohledně jednoduchosti obou 

dimenzí, neboť jak Čáp a Mareš podotýkají, například ani jeden pól dimenze nevylučuje 

 
3 Pojem autokratická výchova je dle Pedagogického slovníku definován takto: “Autoritativní výchova je 

styl výchovy (autokratický, dominantní) typický častým používáním rozkazů, trestů, malým 

porozuměním pro potřeby a zájmy dětí a potlačováním jejich iniciativy.“ (Průcha, 2009, s.25) 
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ten druhý (v rámci ambivalentního postoje) a nejsou na sobě nezávislé (Čáp, Mareš, 

2001). 

Tzv. model devíti polí, analyticko – syntetický, který je výsledným produktem 

výzkumu Čápa a kol. (též ale porovnatelný s jinými autory), přináší pohled na způsoby 

rodinné výchovy detailněji. Pokud bychom měli zařadit určitý způsob rodinné výchovy 

do příslušného pole, máme k dispozici rovinu emočního vztahu mezi dítětem 

a jednotlivým rodičem (záporný, záporněkladný, kladný, extrémně kladný). Další rovina 

obsahuje řízení (silné, střední, slabé, rozporné). Různými variacemi těchto rovin, vznikají 

pole, které obecně a stručně charakterizují celkový způsob výchovy. Například spojením 

kladného emočního vztahu a středním řízením vzniká optimální forma výchovy se 

vzájemným porozuměním a přiměřeným řízením (Čáp, Mareš, 2001).  

Může však nastat situace, že jeden z rodičů aplikuje odlišný způsob výchovy 

a není mezi oběma rodiči v řízení soulad. V tomto případě Čáp a Mareš ukazují deváté 

pole – vzniká výchova emočně rozporná (poněvadž zde trvá záporněkladný emoční 

vztah), pokud jeden z rodičů vysílá k dítěti kladné až extrémně kladné emoce, mohou 

vytvářet tzv. koalici před druhým rodičem (Čáp, Mareš, 2001).  

3.2 Úskalí a možné podoby práce s chybou 

V kontextu výchovných stylů v rodině můžeme spatřit různé postoje rodičů při 

uplatňování kontroly nad výkonem dítěte. Většinou to má souvislost s mírou řízení. 

Nicméně silné řízení nemusí nutně znamenat historicky tradiční – autoritářskou výchovu. 

A slabé řízení nemusí znamenat liberální typ výchovy a nepříznivé podmínky pro vývoj 

dítěte. Vždy je potřeba brát v úvahu širší souvislosti, ve kterých výchova probíhá. 

Klíčovým momentem je totiž konkrétní způsob, jak rodiče přistupují k případným 

chybám dítěte. Které způsoby a formy volí při kladení požadavků, záleží na zkušenostech 

vychovávajícího, jeho osobnosti, ale také na již zmíněných sociokulturních podmínkách 

(Čáp, Mareš, 2001). 

Samotné vlastnosti osobnosti rodiče sehrávají v podobě vnějších projevů k dítěti 

podstatnou roli. Kladný emoční vztah mezi dítětem a rodičem nemusí být hned patrný, 

zvlášť pokud je rodič perfekcionista a vyžaduje po dítěti bezchybné výkony. Chyba je tu 

pro rodiče jako něco nepřípustného. Tresty za „nedokonale“ provedenou činnost mohou 

být nepřiměřené a dítě z nich nedokáže pocítit rodičovo bezpodmínečné přijetí i přesto, 

že rodič chce vysílat k dítěti lásku (Čáp, Mareš, 2001). S tím souvisí i problém, který 
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vzniká tehdy, pokud rodiče stanovují příliš vysoké cíle, které dítě není schopno (vzhledem 

k jeho věku, schopnostem apod.) splnit, tudíž rodič není nikdy uspokojen. Jedinec pak 

může pociťovat stálou neúspěšnost, která se může negativně promítat do budoucích 

pokusů a učení (Vágnerová, 2012). Pokud dítě i přes své snažení spatřuje dlouhodobé 

tlaky v rámci neuspokojování požadavků okolí může přejít v pasivitu nebo naopak se 

zvyšuje jeho stresové vypětí. Proto je žádoucí, aby na dítě byly kladeny požadavky, které 

dokáže splnit. 

Pöslová spatřuje tento problém v souvislosti s autokratickou výchovou. Rodič na 

chyby dítěte reaguje nepřiměřeně, dítě může být odmítáno a ponižováno. Tím, že rodič 

nedává moc prostoru na diskuzi nebo nepřipouští možné návrhy dítěte na řešení, dítě 

může ztrácet přirozenou touhu učit se a pouze se snaží vyvarovat se chyb, aby doma 

nebylo zle. Dítě je zde podřízené názoru rodiče. Avšak Pöslová tvrdí, že záleží i na dalších 

výchovných vlivech a sociálních kontaktech, které mohou negativní důsledky zmírnit 

(Pöslová, 2020). 

Jakýkoliv styl rodinné výchovy, může přinést dříve či později i určité obtíže. 

Například tzv. ochranářská výchova – hyperprotektivní typ výchovy, která bývá 

důsledkem nepřiznivých situací (vlastní zkušenosti z rodiny, předčasně narozené nebo 

vážně nemocné dítě či jiné okolnosti) může vést k tomu, že rodič příliš zabraňuje, aby se 

dítě dostávalo do nepříjemností (Jičínská, 2018). Jedinec ale není poté dostatečně 

připraven pro zvládání neúspěchů v běžném životě. Mohou mu chybět strategie 

vypořádávání se s případnými chybami. Jedlička uvádí, že rodič „nenechá zažít pocit 

vlastní způsobilosti“ (Jedlička, 2017, s.90). Dítě je závislé při vyřešení překážek na 

ostatních a může mít problém v rozhodování. 

U ryze liberálního způsobu výchovy je zase riziko snížení vnímání rodiče jako 

autority, neboť dítě nemá nad sebou pevnou ruku a samo si určuje pravidla. Navíc 

liberální výchova nemůže vytvářet natolik podnětné prostředí, aby se mohly prohloubit 

morálně – kognitivní vlastnosti pro zdravé rozvíjení osobnosti i vzhledem k pozdějším 

sociálním vztahům. Nejsou zde zpravidla hranice, o které by se dítě mohlo opřít (Jičínská, 

2018). Při detekování chyby to může znamenat obtíže, neboť si nemusí být jedinec svých 

chyb vědom, nebo jim není připisována velká váha. Zde práce s chybou není důsledná 

a často mohou být chyby přehlíženy. 
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Jičínská tvrdí, že pokud ve výchově jsou alespoň určité prvky autoritativní 

výchovy, bývá při neúspěchu či chybě prostor pro vysvětlení, pochopení příčiny vzniklé 

situace. Dítě dostává informaci o tom, že výkon neodpovídá cílové podobě a dostává 

prostor pro další pokus. Důležité je podle Jičínské, zvolit takové projevy vůči dítěti, aby 

vzhledem k jeho možnostem, podporovaly jeho učení a osobní růst. Jičínská tak odlišuje 

pojetí tohoto typu výchovy od jiných autorů, nepřirovnává ho však k autoritářskému typu 

výchovy (Jičínská, 2018). Pokud je sdělována informace o chybném výkonu, je třeba, aby 

byl použit jazyk srozumitelný i dítěti. Doptávat se, zda všemu rozumí a chápe obsah 

sdělení. Může to pak předcházet dalším chybám spočívající v nedorozumění. 

V rámci plnění domácích úkolů se mohou rodiče dostávat do střetu požadavků 

školy s jejich pohledem na vzdělávání obecně (např. odlišně postavené hodnoty a potřeby 

v rodině). Nicméně, co by mělo být společné všem rodičům – zejména v prvních letech 

povinné školní docházky, je podpora, a i když se dítěti nedaří, hledat způsoby, které by 

mohly jeho výkony zlepšit. Dle Matějčka to může být i změna stylu práce, odstranění 

rušivých podnětů z místnosti, denní řád, anebo začít více oceňovat snahu, kterou do úkolu 

nebo učení dítě vložilo (Matějček, 2007). Pöslová také uvádí, že pokud dítě nevydrží 

u nějakého úkolu dlouho či je zbrklé, je dobré například rychleji střídat předměty. Některé 

děti zase potřebují více času na soustředění. Důležité je naladit se na schopnosti a tempo 

dítěte (Pöslová, 2020). 

S tím souvisí i to, aby bylo dítě aktivním tvůrcem prostředí, ve kterém mu bude 

příjemně. Například u relativně nového myšlenkového hnutí zvané Nevýchova, je 

důležitá kooperace dítěte a rodiče. Pokud dítě ve škole chybuje, nosí špatné známky, 

nerado se učí – je na místě zjišťovat, za jakých podmínek se to odehrává. Podstatné je 

kladení otázek, které směřují k získání informací o tom, co samo dítě pokládá za ztěžující 

učení a proč např. se nedokáže soustředit během plnění domácích úkolů. Dále pak rodiče 

zjišťují, co by samotnému dítěti pomohlo k většímu soustředění, co potřebuje apod. 

(Nevýchova, 2020). 

Zhruba kolem 10. – 11. roku dítěte se obvykle začnou projevovat prvky chování 

rodičů (což většinou nemusí být uvědomované, neboť se jedná o intuitivní jednání). Dítě 

opakuje jednání v konkrétních situacích po rodičích (Matějček, 2007). V problematice 

práce s chybou to znamená, že dítě přejímá vzorce chování, jak reagují rodiče, buď na 

své neúspěchy, nebo svého okolí. Pokud tedy rodiče přijímají chybné výkony za něco 
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přirozeného a zároveň se otevírají šanci na zlepšení je pravděpodobné, že dítě bude 

opakovat tyto postoje také. Proto je zásadní uvědomění, aby jednak bylo jednání rodičů 

shodné vůči svým chybám a svých dětí a jednak uvědomění, co pro ně chyba znamená 

a jak k ní přistupují, nebo by chtěli přistupovat. 

Další možnou variantou práce s chybou je být proaktivní a nenechat v některých 

případech dítě chybovat. Matějček tento způsob vysvětluje je tak, že při dělání domácích 

úkolů upozorníme na potenciální problematické místo, zpomalíme dítě ve psaní 

a necháme ho promyslet v klidu další kroky. Tím nedopustíme, aby se případně v celé 

práci objevovaly chyby a dítě nemělo před sebou jen červeně označený list – a to často 

doplněný o pokárání. Navíc pochvalou může být dítě více motivováno k další práci 

a nebude si budovat negativní vztah ke konkrétním činnostem (Matějček, 2015). 

Matějček upozorňuje na problematiku méněcennosti, která může znamenat 

zrádnou bariéru při dosahování našich cílů. Pocit méněcennosti se však dá využít 

i v dobrém slova smyslu. Člověk si přeje být úspěšný a pokud uděláme chybu či se nám 

něco nepovede, sesbíráme naši sílu k lepšímu výkonu, neboť nechceme zažít další pocit 

selhání. Podstatné je u dítěte vypozorovat, zda pocit méněcennosti nekomplikuje jeho 

učení a každodenní situace. Především, zda se chyby nevyskytují v takovém rozsahu, aby 

dítě nedokázalo najít motivaci k dalšímu snažení. Pokud si rodiče neví rady v příčinách 

pocitu méněcennosti, je vhodné, vyhledat i odbornou pomoc, neboť dítě může například 

vyžadovat speciální přístup v učení – v důsledku poruch učení apod. (Matějček, 2007).   
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4. ODMĚNY A TRESTY 

Jak již bylo předneseno v minulých kapitolách, rodiče volí různé prostředky, 

jakými dosahují patřičné kontroly nad výsledky činností a především, jak přistupují 

k případným chybám. V mnoha chvílích k tomu dopomáhají prostředky z pestré řady 

odměn a trestů. Odměny a tresty jsou většinou vnímány jako přirozená součást výchovy 

a mnoho rodičů je využívá k dosažení jejich vytyčeného cíle ve výchově.  

Užívání těchto prostředků má jakousi regulativní formou dopomoci 

k vyžadovanému chování. Odměny a tresty jsou vnějšími praktikami rodičů a neučí dítě 

vlastní sebedůvěře, pouze cílí na opakování, či naopak eliminaci určitého chování 

(Jedlička, 2017). Mertin také upozorňuje na to, že ať už se jedná o odměny nebo tresty, 

je důležité zamyslet se nad tím, jakou informaci jimi zaobalujeme. „Jakákoli výchovná 

opatření jsou pouze prostředek, nikoli cíl našeho působení. Mají pomoci k maximálnímu 

rozvoji potencialit dítěte…“ (Mertin, 2013, s.10).  

Často se totiž můžeme setkat s tím, že dospělí pouze bezmyšlenkovitě aplikují 

tresty například v rámci zvyklostí a tradičních postojů v rodině. Problém je v situaci, kdy 

dítě má odlišnou představu o průběhu a výsledku oproti rodiči, tudíž pak nemusí chápat 

význam užitého trestu. Proto Mertin zdůrazňuje potřebu sdělení a odůvodnění dítěti, proč 

by se mělo chovat jinak, nebo proč je jiný postup vypracování úkolu vhodnější než jeho 

(Mertin, 2013). Stojíme tedy ve velmi diskutovaném poli – zda, jak a proč užívat odměny 

a tresty ve výchově. 

Mertin podává další variantu výchovných prostředků a metod, které bývají 

užívány místo tradičních odměn a trestů. Těmi je především vysvětlování a důraz na 

komunikaci rodiče s dítětem. Do komunikace je zahrnována diskuze, dotazování 

a porozumění. Výchova dítěte se odehrává prostřednictvím vysvětlujících slov (Mertin, 

2013).  

Už od raného dětství jedinci touží po pozornosti a reakci dospělých.  A pokud se 

jim této základní potřebě nedostává, hledají různé způsoby, jak přilákat zájem svého 

vychovatele. Výběr způsobu závisí na jeho osobnosti a zkušenostech, buď z rodiny nebo 

širšího sociálního kontextu. Nicméně rodič může toto chování (předvádění, vytahování, 

sebepoškozování) vnímat pouze jako nevhodné a dítě za něj trestá. Důležité je však 

chování pojmenovat a sledovat jeho příčiny i z dětského pohledu na věc (Mertin, 2013).
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4.1 Motivace 

Ještě než bude přistoupeno ke konkrétním výchovným prostředkům v podobě 

odměn a trestů, je záměrem nastínění problematiky motivace. Termín motivace pochází 

z latinského slova moveo neboli hýbám a movere pohybovat se. Motivace je souhrn 

dynamických sil, které naše jednání posouvají směrem k vytyčenému cíli. Je to jedna 

z podmínek jeho dosažení. Motivaci můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. A na každou 

z nich působí jiné aspekty (Kirchner, 2009). 

Základním schématem je motivace (motiv) – cesta (musím vynaložit energii 

k dosažení) – cíl (naplnění, výsledek). Nicméně během cesty ke stanovenému cíli mohou 

nastat různé překážky. Zvládnutí překážek je velmi individuální záležitostí a odráží se 

zde mnoho faktorů. Zda vnímáme překážky jako velké a i nepřekročitelné, má určující 

vliv, jak zatěžující jsou vnitřní překážky (subjektivní – psychický stav, míra motivace, 

temperament apod.) a vnější (objektivní – termín odevzdání práce, počasí apod.) 

(Kirchner, 2009). 

Kramulová se ve svém článku zabývá výkonovou motivací. Upozorňuje na 

skutečnost, že u dětí může existovat 5 typů různé variace míry potřeby úspěšného výkonu 

a potřeby vyhýbání se neúspěchu. Například nízká potřeba úspěšného výkonu s vysokou 

potřebou vyhnutí se neúspěchu u dítěte znamená, že je zde dominance nízké sebedůvěry 

ve své schopnosti. Dítě se snaží vyhýbat náročnějším úkolům, aby se „nepřišlo“ na to, že 

to nezvládne. Z toho důvodu je i potřeba brát ohledy na osobnost toho konkrétního dítěte. 

Navíc u pochvaly je dobré, aby motivace dítěte umožňovala jeho osobní růst. Konkrétně 

bychom se měli vyvarovat vyzdvihování pouze talentu, nadání – „ty jsi ale rozený malíř!“. 

Je dobré se zaměřit opravdu na samotný výkon (Kramulová, 2019, s.23). 

Hodnocení, které je postaveno na pozitivních principech, může splňovat funkci 

motivační. Pokud dítě pociťuje skrze hodnocení uznání, může to mít vliv na jeho vnitřní 

odhodlání zlepšovat se v různých dovednostech, např. v rámci učení (Kosíková, 2011). 

Nejde zde však o nadměrné nepřiměřené chválení, ale o adekvátní zhodnocení, že vidíme 

jedincovu snahu a pokroky. Myers však podotýká, že na sebepojetí (určitý smysl pro 

vlastní hodnotu) každého člověka má vliv mnoho faktorů včetně toho, jak vnímáme 

hodnocení od druhých lidí (Myers, 2016). Proto je důležité, aby dítě umělo i pochvalu 

přijímat. 
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4.2 Odměny 

Základním odůvodněním rodiče, proč odměňuje dítě za vydařený výkon, je 

obvykle to, že pokud dítě získá nějaké ocenění výkonu posiluje to jeho touhu vykonávat 

věci správně. Dále také, že v něm vytváříme příjemný pocit z provedené činnosti. Na 

druhou stranu, zde existuje mínění, které tvrdí, že pokud budeme dítě často odměňovat 

a chválit, nebude dítě chtít po nějakém čase vykonávat činnosti bez odměny. Důvodem 

je přesvědčení, že jedinec by měl chtít dělat věci především z vlastní vnitřní motivace, 

nikoliv za působením vnějších vlivů (Mertin, 2013).  

Dle definice u Čápa lze výše uvedené doplnit o tvrzení, že odměna „vyjadřuje 

kladné společenské hodnocení … chování nebo jednání“ (Čáp, 1993, s. 315). Odměna 

může mít podoby emoční, morální a materiální. Čáp přisuzuje emočním a morálním 

odměnám větší účinnost. Nicméně to, co může vnímat jako odměnu jedno dítě, nemusí 

takto brát jiné. I Čáp zastává názor, že odměny je třeba udělovat s mírou, neboť mohou 

při velkém množství ztratit na významu – omrzí se (Čáp, 1993). Mimo jiné, ale odměny 

mohou v dítěti probouzet radost a uspokojovat některé jeho potřeby (Čáp, Mareš, 2001). 

Čáp a Mareš uvádí příklady odměn: úsměv, pochvala, věcný dárek, finance, 

umožnění činností nebo zážitků, po kterých dítě touží. Přidávají se také na stranu pojetí 

výchovy, která podporuje spíše vnitřní motivaci než vnější. U odměn je problematické to, 

že jsou vlastně prostředkem k dosažení chtěného stavu z pohledu rodičů (Čáp, Mareš 

2001). Kopřiva navíc dodává, že odměny snižují vnitřní zájem dítěte o danou činnost. Jde 

spíše o manipulaci dospělým, než-li skutečný chtíč dítěte vykonávat činnost pro svou 

zvídavost. Mohou nastat situace, kdy jedinec určitou činnost dělá opravdu ze svého 

vnitřního zájmu, nicméně rodič v dobré víře začne dítě odměňovat (například vidí u dítěte 

radost a potěšení) a následné odměny zničí původní zájem. Dítě pak může přestat aktivita 

bavit (Kopřiva, 2006). 

U Pöslové lze nalézt tvrzení, že některé děti jsou až závislé na pochvale, a to 

zejména za vydařené školní výsledky, „ztotožňují ocenění s láskou a přijetím“ (Pöslová, 

2020, s.125). Což může mít za následek, že se dítě bude neustále snažit o vynikající 

výsledky, za cílem vnitřně pocítit rodičovo přijetí.  
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4.3 Tresty 

Motivem udělení trestu dítěti rodičem bývá zpravidla to, aby se určité chování již 

neopakovalo. Jde především o činy, které jsou v rozporu s normami společnosti, rodiny 

nebo s očekáváním dospělého. Matějček však podotýká, že trest je trestem pro dítě pouze 

tehdy, pokud ho samo takto vnímá. Funkce trestu by měly být následující: napravení 

škody, zabránění, aby se nesprávné chování opakovalo a zbavit viníka pocitu viny 

(Matějček, 2015, s.36–40). 

Podstatné je, zastavit se u toho, na jaké bázi fungují vlastně tresty (i odměny). 

Jedná se totiž o učení podmiňováním. Matějček poukazuje na proslulé testy se zvířaty I. 

P. Pavlova, které dokazují, že posilujeme-li nějaký původně neutrální podnět, vytváří se 

podmíněný reflex na tento podnět. Nevědomě reagujeme na nějakou skutečnost 

(Matějček, 2015). To znamená, že pokud dítě zažije pokaždé, když přinese špatnou 

známku pouze pokárání a udělení trestu, bude při každém příchodu domů ve stresovém 

napětí. Nebo pokud školák za každé špatně napsané vyjmenované slovo dostane 

pohlavek, nedokáže očekávat při psaní úkolů nic příjemného. 

Tresty mohou negativně limitovat učení dítěte, neboť může v sobě prožívat strach 

z ještě neprovedené činnosti. Použitím trestu jako výchovného prostředku nemusíme tedy 

dojít k námi chtěnému výsledku. „…když dítě udělá něco nesprávného, naučí se sice něco 

nedělat, ale tím se ještě nenaučí dělat to, co je správné.“ (Matějček,2015, s.34). To 

znamená, že trest brání rozvoji. Mertin dodává, že tresty mohou (ač dospělí takového 

chování nechtějí dospět) zvyšovat napětí u dítěte, křivdu, agresi, které následně posilují 

„nežádoucí“ chování jako je lhaní, podvody (ve snaze vyhnout se trestu, opisování za 

cílem lepší známky), vymlouvání, krádeže apod. (Mertin, 2013). 

Trest může mít mnoho podob, například psychické trestání. V této souvislosti 

Pavelková uvádí, že mezi nejčastější tresty, které dítě takto vnímá, bývá zklamání 

očekávání – tzv. ledové mlčení, přehlédnutí snahy o nápravu, výsměch, arogance, 

sarkasmus (Pavelková, 2002). Dále také trest odebrání nějaké hračky, zákaz sledování 

televize, hraní her na počítači, chození ven s kamarády, opisování cvičení navíc a další. 

Mezi velmi diskutované výchovné metody patří užití fyzické síly – bití.  

Existují určité okolnosti, které ovlivňují efektivitu užití trestu. Je to například 

odkládání a větší časová prodleva mezi skutkem a trestem. Dále také neuvedení jasného 

časového ukončení trestu. Mertin zmiňuje konkrétní věty, které velmi často užívají 
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rodiče: „Až si opravíš trojky“, „až se polepšíš, tak zas budeš chodit ven“. Jakmile je takto 

daný trest, dítě si po pár dnech může zvyknout a nadále mu to již nevadí. Nebo naopak, 

vzít ihned uložený trest zpět na základě přemlouvání, vydírání dítěte či že je rodičům ho 

líto, nepodporuje pevnou autoritu rodiče, a naopak dítě se učí, že bude vždy po jeho 

(Mertin, 2013, s.29). 

Užití trestu by však nikdy nemělo vést k tomu, aby se narušovalo emociální 

a citové pouto mezi rodičem a dítětem. Je třeba vždy pojmenovat ono určité chování, za 

který je trest uložen. Nežádoucím aspektem je, pokud jednání rodiče dítě chápe jako 

odsouzení (zavržení) své osoby. Zároveň pokud rodič dává najevo svou „pozornost“ 

pouze tehdy, pokud dítě udělá něco špatně, vede jednak k posilování negativního chování 

a za druhé k prohlubování trhliny citové vazby (Čáp, 1993).  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST  
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5. METODOLOGIE VÝZKUMU 

V nadcházejících kapitolách bude práce zaměřena na metodologická východiska 

provedené výzkumné sondy vztahující se k problematice přednesené v teoretické části. 

Použité metody byly aplikovány v rámci kvalitativního přístupu. Podle Švaříčka a kol., 

se definice kvalitativního přístupu ve výzkumu liší u různých autorů podle toho, zda 

například odlišují kvantitativní přístup dle použitých metod sběru dat, metod usuzování, 

typu a analýze dat. Souhrnem všech je „kvalitativní přístup proces zkoumání jevů 

a problémů v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený 

na hlubokých datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu…“ 

(Švaříček, 2007, s. 17). 

Kvalitativní přístup byl zvolen vzhledem k potřebě zachytit konkrétní postoje 

rodičů k chybě. Tím, že rodiny a někdy každý rodič jinak, zastávají svým osobitým 

přístupem různé přístupy, vznikají originální výsledné variace jednání. Bylo tedy potřeba 

nahlédnout na problematiku práce s chybou tak, aby bylo možné zachytit jemné nuance 

ve výchově.  

5.1 Výběr výzkumného vzorku 

Účastníci výzkumu byly vybíráni s ohledem na jejich specifické výchovné styly, 

uplatňujíc odlišné výchovné prostředky a metody. Celkem se výzkumné sondy účastnily 

3 rodiny, které pocházely z různých míst Středočeského kraje. U první rodiny byla 

zapojena matka a tříletá dcera, u druhé rodiny matka a sedmiletá dcera, a nakonec u třetí 

rodiny matka a osmiletý chlapec. 

U všech rodin byla možnost provést obě části výzkumu v jejich přirozeném 

prostředí. Vzhledem k pestrosti povolání a různých životních podmínek, bylo možné 

pozorovat rozdílnost prostředí, ve kterém se výchova uskutečňuje – tudíž i rozmanitá 

získaná data. Důvodem, proč byl zapojen do výzkumu pouze jeden z rodičů, je to, že tato 

práce se zaměřuje na porozumění určitých výchovných stylů nehledě na to, zda oba rodiče 

jsou ve svých výchovných postupech jednotní.  

Pro přehlednost je znázorněna charakteristika účastníků v tabulce na další straně.  
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Tabulka č.1. Charakteristika účastníků 

Rodič zapojený do 

výzkumu 

Věk rodiče (roky) Věk dítěte (roky) 

Matka R1 29 3 

Matka R2 37 7 

Matka R3 36 8 

 

5.2 Výzkumný problém a cíl výzkumu 

Problematika práce s chybou je často viděna především v souvislosti 

s konkrétními postoji a technikami učitele během vyučovacího procesu. Nicméně práce 

s chybou se objevuje bezprostředně i v domácím prostředí prostřednictvím konkrétních 

postupů rodičů. Ať je to již uvědomované, cílené chování nebo neuvědomované – vždy 

nějakým specifickým způsobem k chybě svého dítěte přistupují. V tomto bodě se odkrývá 

cíl provedeného výzkumu, tedy práce s chybou v domácím prostředí. 

Tato práce si klade za cíl několik zjištění: Odhalit konkrétní přístupy a postoje 

rodičů k chybě svých dětí. Tedy, jaké postoje rodičů k chybě převládají a zda přístupy 

k chybě jsou spíše negativní nebo pozitivní. Nebo naopak, zda existuje i nějaký střed mezi 

těmito póly. Jak v souvislosti s hodnocením nebo v kontextu výchovného stylu v rodině. 

Další podstatnou součástí je také důraz na získání informací o tom, jakou formou dítě 

motivují a jaké případně odměny a tresty využívají. Cílem je odkrýt stále aktuální 

problematiku a zodpovězení palčivých otázek vztahující se k chybě jako takové.  

5.3 Výzkumné otázky 

Vzhledem k výše stanovenému cíli výzkumné sondy, tvoří výzkumné otázky tento 

soubor: 

V.O.1 Jaké existují u rodičů postoje k chybě jako takové?  

První otázka je zaměřena na zmapování základních poznatků ohledně postojů rodičů 

k chybě. Neboť z jejich utvořených postojů se dále formují určitá jednání, které tento 

postoj upevňují a zastupují navenek. 

V.O. 2 Jaké konkrétní techniky a postupy rodiče využívají při práci s chybou? 
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Druhá otázka vychází z potřeby zjistit, jaké specifické techniky a postupy uplatňují při 

chybování dítěte v určitých situacích. Tedy, jaké je jejich jednání vůči dítěti v těchto 

situacích. 

V.O. 3 Které výchovné prostředky rodiče volí za účelem motivace dítěte? 

Třetí otázka je zaměřena spíše na zmapování postoje k využívání odměn a trestů, přičemž, 

zda jsou využívány spíše výchovné prostředky posilující opakování žádoucího chování 

(např. v podobě odměn) nebo spíše upřednostňování trestů jako zamezování nežádoucího 

chování dítěte. Eventuálně naopak, zda rodiče volí jiné prostředky než odměny a tresty. 

5.4 Zajištění etické dimenze výzkumu 

Výzkum byl proveden s ohledem na obecné etické principy, které vycházejí 

etického kodexu. Všichni účastníci obdrželi předem dokument obsahující charakteristiku 

– představení výzkumu, příloha č. 1 a poučený souhlas. Vzhledem k vysoké citlivosti 

získaných údajů byla dodržena, v co největší možné míře, jejich bezpečná ochrana 

k zamezení zneužití dat. Z toho důvodu jsou v přepisu rozhovorů a níže v přednesené 

analýze a interpretaci uvedena pouze obecná písmena, příkladem rodič – R1.  

Před zahájením jednotlivých částí výzkumu na místě konání nebo v online 

prostředí, byly všem účastníkům znovu zopakovány etické zásady, kterými se výzkum 

řídí. S ohledem na nízký věk aktérů byl kladen důraz na zajištění pocitu bezpečí tak, aby 

nedošlo k psychické či fyzické újmě. 

5.5 Použité výzkumné metody: pozorování, rozhovor 

Výzkumná sonda se skládala ze dvou částí. První částí bylo zúčastněné 

pozorování. Hlavním důvodem zařazení pozorování do výzkumu bylo zaznamenání 

konkrétních postupů rodičů při plnění školních povinností nebo v případě dívenky, která 

navštěvuje mateřskou školu, vyplňování pracovního listu určeného pro mateřské školy. 

Pracovní listy byly vybrány a vytvořeny vzhledem k věku a schopnostem dětí. 

V prvním případě pracovní list pro dívenku MŠ sloužil k procvičení zrakového vnímání 

a znalostech o barvách, tvarech a počtech. Dále následovaly cvičení na hledání 

podobnosti obrázků a nalézání obrysů – stínů obrázků.  

Pro ostatní dvě rodiny byly použity pracovní listy s úlohami z knihy 

Postráneckého, Cvičíme postřeh a logiku str. 21, 46, 54. Již z názvu publikace je patrné 

zaměření úloh. Zabývají se procvičováním logického uvažování, postřehu, zrakového 
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vnímání a představivosti – tudíž tvoří ideální prostor pro pozorování postupů, jak dítěte, 

tak rodiče.  

Záměrem zvolených úloh bylo sledovat kooperaci rodiče s dítětem při určité 

činnosti. Během pozorování jsem měla k dispozici záznamový arch, na kterém byly 

předem připravené body, které považuji za podstatné ke sledování. Jednalo se o tyto dílčí 

složky: Schopnost rodiče vysvětlit dítěti zadání úkolu, reakce na nepovedený úkon dítěte, 

celkové emoční naladění rodiče, celková atmosféra při plnění školních povinností, reakce 

dítěte na požadavky rodiče. Ačkoliv jsem měla předem připravené stěžejní body, tak 

během pozorování bylo zaznamenáváno co nejvíce zajímavých adekvátních situací. 

Druhou částí výzkumné sondy byl polostrukturovaný rozhovor. Rozhovor 

obsahoval 7 otázek, z nichž jedna obsahovala jednu podotázku, která měla za cíl získání 

detailnějších informací dané problematiky. V případě nutnosti (např. odklon od tématu 

určité otázky) byla položena doplňující otázka. 

5.5.1 Nástroje sběru dat 

V případě pozorování, byla využita situace přípravy na další školní den v podobě 

plnění domácích úkolů zadaných školou. Dále byl předložen aktérům výzkumu pracovní 

list, na kterém byly předtištěny úlohy zaměřené na logické uvažování a zrakové vnímání. 

Celková doba pozorování byla u každé rodiny individuální, nicméně se jednalo vždy 

o jedno odpoledne strávené s konkrétní rodinou. 

Z důvodu tehdejší nelepšící se situace ohledně pandemie byla rodinám nabídnuta 

alternativní možnost plnění výzkumných částí. Rodičům byla poskytnuta varianta online 

rozhovoru a pozorování situace skrze videonahrávku. Pouze jedna rodina prvotně svolila, 

aby se všechny části výzkumu odehrávaly v reálném čase a s mojí osobní přítomností 

v domácnosti. Nicméně z důvodu uzavření okresů proběhlo šetření nakonec online také. 

Rozhovor byl ve všech případech nahráván a následně přepisován z důvodu pozdější 

analýzy dat. Přepisy rozhovorů jsou k dispozici v příloze č. 3. 

5.6 Analýza a interpretace dat 

Získané informace tvořily dva objemné soubory dat: První pozorování, kdy 

sledované situace byly zaznamenávány na list papíru a nahrávky rozhovorů, které byly 

následně doslovně přepsány to tištěné podoby. Proto budou nejprve výsledky každé 

části výzkumu předneseny odděleně, a až v závěru porovnány mezi sebou. 
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Při analýze získaných dat jsem uplatňovala metodu otevřeného kódování. 

Otevřené kódování se dle Švaříčka a kol., dá využívat nejen při designu zakotvené 

teorie, ale také při jiných kvalitativních výzkumech. Podstatou této metody je např. 

přepsaný rozhovor, který tvoří jeden celek, rozdělit na menší jednotky, které jsou 

pojmenovány názvy. Tyto názvy – přidělené kódy jsou zastřešujícím výrazem pro 

danou jednotku. Jednotka nemusí nutně znamenat odstavec nebo jednu větu. 

Výzkumník se vždy řídí významem a hlubším sdělením daného textu. Například 

v konkrétním příkladu ve sdělení matky R3: „Snažím se tu chybu nějak vysvětlit, 

například názorně…“, byl použit kód vizualizace a explanace. Následně se provádí 

systematická kategorizace, která shlukuje kódy na základě podobnosti či hlubšího 

významu. Švaříček podotýká, že jde o techniku induktivní, vycházíme ze 

získaného materiálu, který je ještě v této fázi popisný a odkrýváme kódy to co v textu 

je. Dále v analýze dat byla použita strategie konstantní komparace (Švaříček, 2007).  

Během analýzy byla využita také technika myšlenkových map (Buzan, 2012). 

Kódy byly shlukovány na základě podobnosti k jednotlivým otázkám. Každá rodina 

byla brána jako jedna jednotka, ke které byly vytvořeny vždy dvě myšlenkové mapy – 

jedna k získaným datům z pozorování a druhá k rozhovoru. Technika myšlenkové 

mapy byla použita za cílem přehlednosti dat a snadnější závěrečné komparaci. Navíc 

umožnila vyplynutí a porozumění podstatných znaků pro danou jednotku, a dále pak 

pro všechny jednotky mezi sebou. 

5.7 Výsledky výzkumné sondy – pozorování  

V první rodině, rodič R1 a tříletá dívenka, bylo pozorování situace provedeno 

skrze videonahrávku. Pozorování během hovoru s kamerou v reálném čase jsme 

s matkou zamítly, neboť by to mohlo dceru rozptylovat od úkolu.  

Celková atmosféra při vyplňování pracovního listu byla klidná, přehledná 

a nebyl patrný žádný rušivý podnět, který by mohl dítě vytrhovat ze soustředění. 

Naladění rodiče na dítě bylo přijímající a vůči situaci povzbuzující, optimistické. 

Klíčovým momentem bylo pozorování reakcí rodiče na nepovedený výkon dítěte. Ve 

chvíli, kdy se dívka odchýlila od zadání cvičení, matka klidným tónem hlasu buď 

zopakovala zadání, či předvedla, jak by to mohlo vypadat. Jasně patrný, zde byl důraz 

na slovo, např. „zkus to ještě jednou“. Dále také ujištění, zda ji dcera slyší a naslouchá 

jí. Celková schopnost matky vysvětlit dítěti zadání úkolu byla přiměřená jeho věku 
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a všechny úkoly doprovázely jednoduché, jasné instrukce. Vzhledem k uvedenému, 

mohla dívka v klidu vypracovávat úkoly a když v něčem udělala chybu byl otevřený 

prostor pro nápravu – respektive více se přiblížit cílové podobě výkonu. 

V rámci spolupráce dítěte s matkou na úkolech bylo viditelné, že dívka pokyny 

kladně přijímala. Jen občas musela matka dítě k činnosti povzbudit či v jednu chvíli 

určit hranice, kde ještě činnost patří k úkolu a kdy už ne (zaujetí dítěte něčím jiným). 

Co může mít pozitivní vliv na formování osobnosti dítěte je pochvala a ocenění na 

konci úkolu. Matka uzavřela činnost zhodnocením a dítě mělo jasnou informaci o tom, 

že je konec.  

Shrnutím lze dodat, že výchovný styl matky, byl charakteristický otevřeností 

vůči přijímání pocitů dítěte, nalézáním vhodnější cesty, jak by mohl být úkol splněn. 

Dítě mělo tedy prostor pro opravu a reagovalo na pokyny rodiče s klidem. Při chybném 

úkonu nemělo obavy zkusit nový pokus směřující k cílové podobě výkonu.  

Druhé pozorování bylo provedeno skrze online platformu Google Meet 

v rodině, kterého se zúčastnil rodič R2 a sedmiletá dívka. Celková atmosféra během 

pozorování byla ovlivněna nervozitou na straně dítěte a rušivým zvukem domácího 

mazlíčka. Celkové naladění rodiče bylo pozitivní a otevřené vůči samotnému 

výzkumu. Zadání úkolu bylo matkou srozumitelně vysvětleno vzhledem k věku dítěte. 

Nicméně nikoliv k aktuálnímu prožívání dítěte. Dívenka na mnoho pokynů matky 

reagovala bez zaujetí a motivace. Velmi často bylo možné vidět odmlouvání. Což 

mohlo být způsobeno tím, že neviděla v činnosti (samotném výzkumném šetření) 

smysl. 

Toto pozorování přineslo zase trochu jiný pohled na výchovu a reakce na 

chybný výkon dítěte oproti první rodině. Mezi nejčastější reakce na nevydařený úkon, 

bylo napomínání a přísnější kontrola činnosti. Tudíž dítě bylo usměrňováno vzhledem 

k cílové podobě výkonu očima rodiče. Důraz byl kladen na opravu ihned po chybě, 

přičemž byla vždy příčina chyby vysvětlena. Jako pozitivní aspekt lze konstatovat, že 

díky tomu, že příčina chyby byla objasněna bezprostředně po jejím vzniku, nemusí do 

budoucna docházet k jejímu opětovnému vzniku a nežádoucímu upevnění. Vliv 

skutečnosti, že se jednalo o přípravné procvičování do školy, bylo po zpozorování 

týchž reakcí u úloh zaměřených na zrakové vnímání a logické uvažování, zavrhnuto. 
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Zajímavým prvkem během provázení rodiče úlohami, byly sugestivní otázky 

a věty typu „vždyť vidíš, že tam není“. Což je vlastně podsouvání subjektivního názoru 

a zároveň přílišné napovídání, jak udělat úkol.  

Závěrem je potřeba dodat, že výchovný styl matky z druhého pozorování je ze 

zpozorovaných prvků příznačný pevnými hranicemi ohraničujícími možnosti plnění 

činnosti (úkolu). Avšak otevřeností pomoci dítěti nalézt vhodnější řešení úlohy 

a poskytováním podpory. Ze situace nebyly patrné komponenty působící, jak na 

motivaci vnější, tak vnitřní. Nicméně to nevyvrací možnost, že k tomu nedochází 

během běžného dne, mimo toto pozorování. 

Třetí pozorování proběhlo též prostřednictvím online platformy Google Meet. 

Situace byla přehledná a v okolí nezněly žádné rušivé podněty. Celkové naladění dítěte 

přispívalo k zdařilému průběhu přípravy na vyučování. Školní povinnosti ho totiž baví 

a má k nim kladný postoj. Matka R3 přispívala k pozitivní atmosféře a byla otevřena 

samotnému výzkumu. I zde byly pevněji nastavené hranice cílové podoby výkonu, 

nicméně s větším důrazem na samostatnost dítěte při dosahování cíle. Např. „Jak budeš 

počítat?“ byly časté počátky při řešení slovní úlohy. 

Opět nejdůležitějším prvkem pozorování byly reakce rodiče na chyby během 

učení. Matka R3 při každé chybě, na ni klidně upozornila a snažila se dovést dítě 

k opravě chyby ihned po jejím vzniku. Dokonce využívala didaktické pomůcky pro 

názorné předvedení početních úloh. Díky tomu se chlapec rychleji dostával 

k požadovanému výsledku a učení ho bavilo. Dále také matka dávala prostor pro 

samostatné nalezení vhodnějšího řešení např. „zkus to jinak“. Vždy mu pomáhala 

nalézt řešení např. pomocí vysvětlení a zmíněné názorné ukázky.  

Reakce dítěte na požadavky rodiče byly kladné a bez bázlivosti říci si o pomoc. 

Při dokončení úlohy mělo radost z objevení správného způsobu řešení. Celkový vztah 

mezi matkou R3 a dítětem byl na partnerské rovině a tato skutečnost byla jasně patrná 

při vyplňování pracovního listu.  

Výchovný styl matky R3 byl během pozorování charakteristický uznáváním 

názoru dítěte, poskytování mu svobody projevu, cíleným učením samostatnosti, ale 

zároveň poskytování podpory při nezdařilých úkonech. Také nastavování hranic 

a důrazem na názornost.  
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5.8 Výsledky výzkumné sondy – rozhovor 

Výsledky z rozhovoru byly vyhodnoceny nejdříve v rámci jedné jednotky 

(jedné rodiny) a poté porovnávány v rámci závěrečného shrnutí. V této kapitole níže je 

již přednesena tato výsledná komparace. Rozhovor spolu s pozorováním podal ucelený 

přehled daného výchovného stylu a to, co bylo spatřeno během konkrétní situace, 

rozhovor doplnil prvotní domněnky. Avšak je důležité podotknout, že každý z níže 

uvedených postojů k chybě je jedinečný, utvářený specifickými podmínkami rodiny 

a nelze se dopouštět necitlivého hodnocení. 

První otázka cílila na asociace vztahující se k chybě a k celkovému postoji 

k chybě. „Slovo chyba je pro mě s negativním nábojem, ale pokud to převedeme do 

praxe a do reálného života, vnímám chybu jako příležitost k učení a růstu“ Z tvrzení 

od matky R1 lze vyčíst, že k chybě zaujímá ambivalentní postoj. Pokud není jasné, 

o jakou chybu se jedná, nelze říci, jaký postoj k ní zaujmeme. To znamená, že určuje 

závažnost chyby. Nicméně chybování vnímá jako prostor pro zlepšení a tvůrčí práci na 

sobě samém. Pokud se jedná o závažné chyby, může to ni znamenat osobní selhání.  

Matka R2 zaujímá vůči chybě přijímající postoj a chyba je pro ni nositelkou 

informace, že se něco nevydařilo, ale zároveň je zde prostor pro zlepšení. Z jejího 

tvrzení vyplývá, že je pro ni podstatné najít příčiny chyb (např. ledabylost) a kdo chybu 

způsobil – odpovědnosti za chybu (rodič, dítě). Matka R3 má podobné vidění chyby. 

„Chyba zamrzí, ale posune tě dál…“ Je tedy pro ni nejdříve nepříjemnou zkušeností, 

ale zároveň pomáhá při cestě „vzhůru“ k lepším výsledkům 

Mezi hlavní benefity chyby lze z pohledu matky R1 považovat to, že se jedná 

o přirozenou cestu k úspěchu. Chyba nám je zpětnou vazbou našeho výkonu. Je to 

možnost tvůrčími postupy zdokonalovat danou činnost v rámci reálné situace. Podobně 

je tomu tak i v tvrzení matky R2. Přední benefity chyby pro ni jsou podpora v získání 

odpovědnosti za své chyby, zpětná vazba, uvědomění a zlepšování se v určité činnosti. 

Dále ale také zdůrazňuje hledání příčin za cílem eliminace dalších chyb. Dle matky R3 

díky chybě víme, kam zaměřit naši pozornost (např. kde se dítěti nedaří a pomoci). Je 

to způsob, jak být lepšími lidmi a dělat věci lépe. 

Naopak negativní aspekty chyby spatřuje matka R1 vzhledem k chybám 

hodnoceným subjektivně jako závažné. V těchto případech používá termín osobní 

selhání. Zároveň už u první otázky, zde byla prvotní asociace též zahalena 
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v negativním stínu. Matka R2 dle tvrzení vnímá u chyby negativní důsledky 

v momentě, kdy k ní dítě přistoupí lhostejně. „Jestliže k ní přistoupí ledabyle „No tak 

jsem udělal chybu, nic se neděje“, a nic si z toho nevezme, tak si myslím, že v tu chvíli 

to je špatně.“ Tedy, že k ní nepřistoupí se záměrem nápravy či zlepšení. Matka R3 vidí 

chybu jako hrozbu ve chvíli, kdy není v počátku odhalena, nebo byla zanedbána – 

nenastala korekce. Pokud dítě opakovaně chybuje, spatřuje jako rodičovu 

zodpovědnost, že se to děje. „Například pokud je ta chyba vnímána jako negativní a je 

opakující se, tak už to beru jako svou chybu, protože on jako druhák by měl být ještě 

pod dozorem a ty chyby bychom měli my jako rodiče eliminovat“ Vztahuje tedy onu 

chybu na sebe. Proto je pro ni důležité zapracovat na oblastech např. v učení a pomoci 

dítěti v nápravě.  

V další oblasti bylo šetření zaměřeno na konkrétní přístupy a postupy rodiče, 

pokud dítě udělá chybu. Matka R1 přistupuje k chybě s pokorou, neboť cesta k cíli je 

určitý proces získávání zkušeností. Je třeba nastavovat hranice, ale také je potřeba dát 

naději, že je tu další pokus. Toto tvrzení dokresluje a zároveň shodně podtrhuje 

výsledky z pozorování. Naopak matka R2 tvrdí, že záleží, kdy chybu dítě udělá 

a z jakého důvodu. Tudíž není jasné, jaký je postup u různých chyb. Je pro ni důležitý, 

jak celkový proces, tak i výsledek činnosti. 

Tvrzení matky R3 podtrhovalo zpozorované prvky stejně jako u matky R1. 

Pokud dítě chybuje, je potřeba věc znovu vysvětlit a názorně předvést (vizualizace). 

„Snažím se tu chybu nějak vysvětlit, například názorně, že ještě v ten moment se o tom 

bavíme, aby si to uměl názorně představit.“ Přesně tomu tak bylo při pozorování. 

Důležitost vidí v momentě, kdy dítě chybu udělá a pracovat s konkrétní situací hned. 

Smysl vidí, jak v procesu, tak ve výsledku určité činnosti. 

Další podstatnou částí rozhovoru bylo zjišťování, zda a jaké odměny a tresty 

rodiče používají. Jak matka R1, R2 tak i matka R3 fyzické tresty bezpodmínečně 

odmítají. Matka R1 nevyužívá žádné formy trestů v rámci chybného výkonu. 

Podotýká, že určující je též věk dítěte a jeho úroveň dovedností vzhledem k věku, 

poněvadž pokud by se jednalo již o školní věk souvisí s tím jiné aspekty. Do budoucna 

chce vést dítě k odpovědnosti za své činy, neboť pokud díky nedostatečně 

promyšlenému jednání udělalo chybu, je to chvíle pro udělení trestu. „Pokud bude 

dcera týden předem vědět, že píše pololetní písemku a záměrně se na ní nepřipraví 
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a pak dostane nedostatečnou známku, trest bude následovat.“ Z hlediska odměn matka 

R1 používá verbální zhodnocení situace a poděkování. Staví se do opozice vůči tomu, 

aby dítě udělalo jen něco pro hmotnou odměnu.  

Matka R2 využívá tresty. Trest má obvykle podobu nějakého zákazu oblíbené 

činnosti „…že třeba nepůjde ven s dětmi, ale bude se učit to, co minule zameškal, na 

co se nepřipravil.“ Odměny jsou v rodině často za povedenou přípravu do školy, neboť 

tvrdí, že je to pro dítě motivující. Tudíž jsou zde aplikovány odměny podporující spíše 

vnější motivaci. Nicméně matka R2 cílí na to, aby se později transformovala na 

motivaci vnitřní.  

Matka R3 odmítá využívání trestů ve své výchově celkově. I u odměn postupují 

v rodině obezřetně. Při vyučování a studiu odměny nemáme, ani ve výchově nemáme 

zavedený nějaký odměnový systém, že „když si uklidíš, dostaneš“ nebo „za dobré 

vysvědčení dostaneš“ Snaží se vyvarovat odměnám za studium a místo toho spíše 

pojímají např. zakončení školního roku jako oslavu. Ale z jejího sdělení vyplývá, že 

odměny ve výchově využívají k docílení žádaného chování (např. vyvarovávání se 

sladkého). 

S tím souvisí poslední zkoumaná oblast a tou je motivace. Matka R1 cíleně dítě 

nemotivuje, ale z jejích tvrzení vyplývá, že vždy pracuje s aktuální situací – zaměří se 

na to, co má dítě rádo a ukázat mu, co mu může činnost přinést. Konkrétně „… hodně 

chápe, takže vysvětlujem. „Pojď, venku je moc krásně, půjdeme ven? Prosím, bude na 

nás svítit sluníčko a nemusíme mít bundu.“ 

Matka R2 tvrdí, že pracuje převážně s verbální motivací. Uvádí, že je pro ni 

důležité chválit a upřímný zájem o pokroky dítěte. „Myslím si, že nejlepší je chválit, 

chválit, chválit. A motivovat ve své podstatě i tvou pochvalou.“ Má dobrou zkušenost 

s tím, že pokud je dítě chváleno, výkony jsou lepší. Otázkou je, proč je tvrzení odlišné 

od praktikovaného jednání během pozorování. Nicméně na pozorovanou situaci mohlo 

mít vliv mnoho okolností před zahájením, anebo také již zmíněná nervozita, nejenom 

na straně dítěte, ale také u matky. 

Dle sdělení matky R3 se snaží v rodině motivovat dítě konkrétní situací a tím, 

čím by mohlo být pro něj něco výhodné. Usilují o posilování vnitřní motivace, neboť 

pokud si dítě zažije určitou situaci, ze které poté pramení jeho touha poznávat a učit se, 

je výdrž jít si za cílem trvalejší.  
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5.9 Závěrečné shrnutí výsledků výzkumu 

Z výzkumného šetření se ukázalo, že každá z rodin uplatňuje jiný výchovný 

styl, a tedy i pracuje jiným způsobem s chybou dítěte. Je důležité podotknout, že 

výzkumný vzorek nelze zobecnit, především z důvodu specifičnosti výchovných stylů, 

ale i také pro jeho malé množství. Nicméně výzkumný vzorek umožnil alespoň 

nahlédnout do problematiky práce s chybou v rodinách a přinesl několik hlavních 

zjištění. 

Závěr z výzkumu bude přednesen nejprve prostřednictvím zodpovězení 

výzkumných otázek, které si kladou za cíl přehlednost získaných dat. 

V.O.1 Jaké existují u rodičů postoje k chybě jako takové? 

Každý zúčastněný rodič měl svůj osobitý přístup k chybě. Chyba pro ně obecně 

nepředstavuje nic nenávratného a něco, proti čemu by se přímo bránili. Shoda panovala 

určitě ve funkci chyby. Chyba je upozorněním na skutečnost, že je zde prostor pro 

zlepšení. Je to způsob, jak můžeme ještě více zapracovat na našich schopnostech 

a dovednostech. Zároveň vždy záleží, o jakou chybu se jedná (míra závažnosti – což 

může být velmi subjektivní).  

Mezi účastníky spíše převládá pozitivní postoj k chybě, avšak prvotní asociace 

k chybě jsou negativní – úlek, rozladění, mrzutost apod.. Přesto se však objevily ve 

výpovědích určité rozdíly. Například byl objeven prvek, kdy rodič bere odpovědnost 

za chybu dítěte na sebe. Zvlášť v situaci, kdy se chyba opakuje a příčiny chybování 

nebyly odstraněny včas. 

V.O. 2 Jaké konkrétní techniky a postupy rodiče využívají při práci s chybou? 

Mezi hlavní a opakující se techniky lze rozhodně zařadit důraz na verbální 

vysvětlení. Zajímavou technikou u jedné rodiny pak bylo názorné předvedení úkolu 

pomocí didaktických pomůcek – kuliček, které mají, jak terapeutickou funkci, tak 

vizuální. Všichni účastníci se shodují, že je důležitá práce s chybou hned po jejím 

vzniku. Což jak bylo prezentováno v teoretické části – má zásadní vliv na úspěšnost 

učení. Také odhalení příčin vzniku chyby, je pro rodiče důležitá. 

Dále mezi technikami práce s chybou byla práce s hlasem a konkrétními 

větami. Dítě z nich dostávalo informaci, že úkon nebyl proveden dobře a snažilo se 

přijít na chybu. Důležitým prvkem byl tedy klidný tón hlasu – zejména při vysvětlení 
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a poukázání na chybu. Způsob, jakým sdělení rodiče říkali, mělo vliv na uvažování 

dítěte nad chybou – vnímalo ji přirozeně a byl prostor pro další pokus. 

Všichni rodiče odmítají užití fyzických trestů, dokonce i trestů obecně. 

Nicméně u jednoho z respondentů záleží, z jakého důvodu chyba vznikla. Pokud by za 

to mohla ledabylost nebo lenost, jsou tresty obvykle zacílené na oblíbené činnosti 

dítěte. Takže i takto může vypadat práce s chybou. 

V.O. 3 Které výchovné prostředky rodiče volí za účelem motivace dítěte? 

Výsledná data ohledně podpory motivace dítěte byla různorodá. V prvním 

případě je dítě motivováno konkrétní činností (práce s aktuální situací) či možnou 

budoucí situací. Především předložení toho, co může dítěti přinést – myšleno zaměření 

na to, co má rádo (viz výsledky rozhovoru). Podobný způsob motivace dítěte byl 

i u jiného rodiče. Jen s tím rozdílem, že si dítě prožilo danou situaci a samo se chtělo 

něco nového naučit. Například, když se naučím anglicky, budu rozumět a moci si užít 

legraci i s dětmi z jiných zemí. V jiném případě je motivace zvyšována pochvalou 

a oceněním. 

Dalším způsobem, jak rodič zvyšuje motivaci dítěte byla upřímná radost 

z výkonu dítěte. Neboť, pokud dítě spatřuje ve svém učení a činnostech smysl, může 

mít větší touhu pokračovat i přes možné neúspěchy. 

Celkově zajímavým zjištěním byly odměny. V rodinách dochází 

k minimalizaci hmotných odměn (v souvislosti se studijními výsledky). I přesto, že 

v jedné rodině jsou občas využívány, tak na ně není kladen velký důraz. Jeden rodič 

dokonce využívá slovní zhodnocení situace a následným poděkováním. Snaží se, aby 

žádná situace nebyla bezvýznamná (všední) a přehlížena. 

 Na úplný závěr výzkumné části je vhodné už pouze dodat následující: 

▪ Z celkem tří rodin přinesl výzkum zajímavé poznatky ohledně konkrétních 

postupů práce s chybou dítěte. Některé postupy jsou více zaměřeny na tvůrčí 

proces samotného dítěte – chyba umožňuje osobní růst a ponaučení, jak pro 

rodiče, tak pro dítě. Je to hledání cesty, která bude vést ke stanovenému cíli. 

Jiný postup rodiče zase velmi jasně ohraničuje cestu k výsledné podobě 

výkonu, proces není tolik samostatný, ale přesně splňuje očekávaný výsledek 

rodiče. 
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▪ V žádné z rodin nebyl zpozorován takový postoj, který by nedával prostor pro 

nápravu chyby dítěte. Pouze se lišily formy a způsoby kontroly činnosti.  

▪ K chybě je přistupováno z obezřetností a je, pokud je to možné, opravována 

ihned po jejím vytvoření. 

▪ K motivaci přistupují rodiče různě a dle svých vlastních zkušeností. Ve dvou 

rodinách je dítě motivováno skrze prožití určité situace. 

▪ Odměny a tresty se v konkrétních rodinách velmi liší. Fyzické tresty však 

odmítají všechny. 

5.10 Diskuze  

V této kapitole se pokusím nastínit pár důležitých myšlenek, které vyplynuly 

z provedeného výzkumu v rámci porovnání s teoretickou částí.  

Forma, jakou rodič volí při sdělení chybného výkonu je zásadní. Většinou je jí 

zdůrazněn a potvrzen celkový postoj rodiče k chybě. Z výsledků výzkumu si lze 

povšimnout situace, kdy matka R2 využívala k poukázání na chybu podsouvání svého 

názoru, sugestivními otázkami a direktivním způsobem vedla dítě k požadovanému cíli. 

Náprava chyby, a tedy další pokus při realizaci konkrétní úlohy, vedla skrze slovní vedení 

matky a dítě pouze následovalo bezmyšlenkovitě její sdělení. Nemělo prostor pro vlastní 

zamyšlení a přípravu řešení úlohy. Poukázání na samotnou chybu bylo formou snížení 

provedené operace dítěte. Na tuto situaci mohlo mít vliv mnoho faktorů, nicméně, pokud 

by tento výchovný přístup by byl uplatňován dlouhodobě, mohlo by to mít postupem času 

za následek nezdravé vyvíjení sebedůvěry a malou víru ve své schopnosti. Avšak záleží 

na dalších vnějších a vnitřních faktorech podílející se na rozvoji osobnosti dívky. 

V teoretické části je uváděno, že je důležité pro rodiče si uvědomit, jaký postoj 

k chybě zaujímají. Často je to vázáno na školní povinnosti (domácí přípravu) a výsledky 

(známky, hodnocení učitele). Pokud budeme nyní vycházet z věku konkrétních 

participantů výzkumu, tak rodiče představují pro malého školáka důležitý vzor chování 

a jednání. To, jaké hodnoty v rodině vyznávají má zásadní význam pro žákovo pojetí 

učení a možné „neúspěchy“. Dítě nasává a plně vnímá rodinné naladění ohledně 

nezdařilých výkonů. 

Mimo jiné, poukážeme-li na různé psychické potřeby dítěte školního věku dle 

Vágnerové, mezi zásadní moment pro utváření zdravé sebedůvěry je potřeba získání 

pozitivního hodnocení od jeho okolí (rodiče, učitel, vrstevník) a ověřit si tak svoje 
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schopnosti a možnosti. Pozitivním hodnocením dítě získává jistotu, že ve světě uspěje 

a utváří si kladný vztah ke svému výkonu (Vágnerová, 2012). V problematice této práce 

to souvisí v momentu, kdy detekujeme chybu, a to právě skrze hodnocení provedeného 

úkonu dítěte. Pokud se dítěti nedostává kladné hodnocení, či minimální, může ztrácet 

motivaci k dalším pokusům o nápravu. Proto je důležité dítěti pomoci odstranit chyby již 

v počátku. Zaměřit se na jejich příčiny a především na individuální potřeby dítěte při 

učení. Podporovat jeho silné stránky a hledat jejich využití pro další oblasti. 

Při zamyšlení nad realizovaným výzkumem je nutné podotknout, že na jeho 

výslednou podobu a získaná konkrétní data mohla mít vliv řada skutečností. Za značnou 

komplikaci při plánování a realizaci výzkumu považuji nestálou a stále přetrvávající 

pandemickou situaci ohledně koronavirového onemocnění Covid-19. Vzhledem k povaze 

výzkumu, který měl být navíc proveden přímo v konkrétních rodinách, nebylo možné 

naplánované šetření provést v takovém rozsahu, jako bylo předem zamýšleno. Domnívám 

se, že na výsledky výzkumu může mít vliv skutečnost, že všechny vzorky byly získávány 

prostřednictvím online platformy Google Meet a videonahrávky, tudíž nemohla být 

natolik nastavena důvěrná atmosféra (především u dětí). 

Dále v souvislosti s okolnostmi též s pandemickou situací by mohlo být působící 

také to, že rodiče s dětmi jsou již téměř rok doma na distanční výuce a paralelně pracují 

na homeoffice, tudíž některé reakce na nepodařený výkon mohou být jiné (např. co týče 

trpělivosti), než kdyby byl výzkum realizován před vypuknutím tohoto onemocnění. 

Skutečnost, že výzkumné šetření bylo prováděno pouze se ženami – matkami, 

může mít také vliv na výsledky výzkumu. Mužské zastoupení by mohlo přinést jiný 

pohled na zkoumanou problematiku.  
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ZÁVĚR 

Chyba v našem učení plní důležitou funkci. Umožňuje osobní růst a zlepšování se 

v dané oblasti. Může být dokonce předpokladem pro nalézání kreativních řešení. Detekce 

chyby či chybného místa úkonu se odehrává prostřednictvím hodnocení. Bez zhodnocení 

bychom nemohli nalézt chybu. Jde tedy o důležitou reflexi nad provedenou činností, která 

nám poskytuje informaci – zpětnou vazbu nad procesem nebo výsledkem našeho 

produktu. Existuje řada druhů chyb, které jsou specifické svým vznikem (např. 

objektivní, relativní, normativní, kreativní). 

I když se některé teorie chyb v minulosti striktně vymezovaly vůči chybě a snažily 

se vytvořit takový systém, kterým by člověk chyby vytvářel naprosto minimálně (B.F. 

Skinnerovo pojetí lineárního programu - „učení bez chyb“). Existují oproti tomu starší 

i současné teorie chyb, které se snaží dokázat v rámci nových výzkumných šetření, že 

četný výskyt chyb napomáhá učení, obohacuje naši schopnost učit se a nalézat nová 

originální řešení (např. teorie kognitivních chyb, teorie zprostředkování, teorie 

rekurzivní). 

Hlavním cílem této práce bylo představit problematiku práce s chybou v rámci 

různých výchovných stylů v rodině. Díky realizaci výzkumné sondy se ukázalo, že 

k chybě jako takové je přistupováno různě, především se liší konkrétní prvotní reakce 

a provázení nápravou chyby. Nicméně, co bylo společné všem rodinám je to, že chyba 

nám dává možnost zapracovat na našich schopnostech a dovednostech. To znamená, že 

postoj vůči chybě v pozitivním světle byl u zúčastněných rodin ve výzkumu uplatňován. 

Pro konkrétní participanty ve výzkumu je také důležitá povaha chyby a příčiny jejího 

vzniku. Mezi konkrétní postupy při nápravě chyby bylo verbální a názorné vysvětlení. 

V teoretické části byly předneseny podmínky, za kterých vznik chyby může být 

pro učení (i jedince jedince) prospěšné a za kterých podmínek není narušen celkový 

učební proces. Proto, pokud rodiče pracují s chybou ihned (a ve všech uvedených 

případech tomu tak bylo) a snaží se s dítětem pracovat na zlepšení, není chyba 

nežádoucím jevem. Dělat chyby je člověku přirozené a podstatnou součástí jeho 

individuálního učení. 

Je to moment, při kterém dítě se znovu vrací k počátečnímu bodu a uvažuje nad 

dalšími postupy. Důležité je však, jak je informace o chybě dítěti podána. Zda ze sdělení 

rodiče dítě dostatečně rozumí, kde se stala určitá chyba, zda si ví rady, a jak ji napravit.  
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Práce se zabývala i doprovodnými tématy – a to odměny a tresty. Odměny a tresty 

tvoří rozsáhlou oblast výchovných prostředků, které rodiče využívají k docílení 

požadovaného chování. Vhodnost jejich používání je velmi diskutabilní, nicméně, autoři 

se shodují, že tresty nepodporují osobní růst a brání rozvoji. Odměny zase mohou cílit 

pouze na posilování vnější motivace a dítě nevykonává činnost pro své potěšení. Chování 

docílené odměnami a tresty vzniká prostřednictvím učení podmiňováním. 

  Motivace dítěte vždy závisí na jeho individualitě a potřebách. Důležité je 

oceňovat snahu dítěte během činnosti a adekvátně zhodnotit výsledný produkt. Dítě se 

potřebuje ubezpečit, že vložená energie má význam, a že ve svém úkolu obstálo. 

Opětovné nezdary, které znemožňují zažít vlastní úspěch a ocenění, mohou vyústit ve 

ztrátu naděje a pasivitu. Proto je důležité odhalovat příčiny chyb včas a zaměřit se na 

oblasti, které dítěti dělají problémy. Rodiče, kteří se zapojili do výzkumu své dítě motivují 

v rámci prožití konkrétní situace. Cílí tím tak na růst vnitřní motivace, neboť dítě dostává 

prostor vyhledávat momenty, ve kterých vidí význam a učí se proto, že se chce naučit 

nové věci. Dalším příkladem byla rodina, která odměnami hlavně podporovala vnější 

motivaci. 

Tato práce si kladla za cíl přiblížit problematiku práce s chybou, která svou 

podstatou je velice rozsáhlou oblastí mnoha směrů zkoumání. Dalším vhodným 

zaměřením by jistě bylo zjišťování, jak vnímají chybu samotné děti, nebo jaký vliv může 

mít využívání určitých strategií práce s chybou na pozdější řešení situací v dospělosti.  
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Příloha č.1 

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu a se zpracováním osobních údajů 

 

Informace o výzkumu:  

Výzkum je prováděn v rámci bakalářské práce s názvem Práce s chybou dítěte v kontextu 

různých výchovných stylů v rodině. Tento výzkum si klade za cíl několik zjištění: Odhalit 

konkrétní přístupy a postoje rodičů k chybě svých dětí. Tedy, jaké postoje rodičů k chybě 

převládají a zda přístupy k chybě jsou spíše negativní či pozitivní. Nebo, zda existuje 

i nějaký střed mezi těmito póly, a to jak v souvislosti s hodnocením, nebo v kontextu 

výchovného stylu v rodině. Dále také, jakou formou dítě rodiče motivují a jaké případně 

odměny a tresty využívají.  

Výzkum je rozdělen na dvě části, přičemž první bude provedeno zúčastněné pozorování 

situace, při které rodič pracuje s dítětem na domácích úkolech. Následně bude pokračovat 

pozorování situace, kdy rodič bude s dítětem vyplňovat pracovní list s cvičeními na 

logické uvažování a zrakové vnímání. Úlohy budou koncipovány vzhledem k věku dítěte. 

Po ukončení pozorování bude následovat polostrukturovaný rozhovor s rodičem v dané 

problematice. Vzhledem k probíhající pandemické situaci bude účastníkům nabídnuta 

možnost plnění obou částí výzkumu v online prostředí. 

Výzkumné šetření bude prováděno pouze mou osobou, níže uvedenou. Analýza výsledků 

bude konzultována s vedoucím bakalářské práce Mgr. Terezou Komárkovou, PhD.. 

 

Autor výzkumu: Kateřina Brokešová 

Informace o účastníkovi výzkumu:  
 

 

jméno a příjmení:  

datum narození:  

bytem:  

 

Prohlášení  
 

Já níže podepsaný/-á potvrzuji, že  

a) jsem se seznámil/-a s informacemi o cílech a průběhu výše popsaného výzkumu (dále 

též jen „výzkum“);  

b) dobrovolně souhlasím s účastí své osoby a svého dítěte v tomto výzkumu;  

c) rozumím tomu, že se mohu kdykoli rozhodnout ve své účasti na výzkumu 

nepokračovat;  

d) jsem srozuměn s tím, že jakékoliv užití a zveřejnění dat a výstupů vzešlých z výzkumu 

nezakládá můj nárok na jakoukoliv odměnu či náhradu, tzn. že veškerá oprávnění k užití 

a zveřejnění dat a výstupů vzešlých z výzkumu poskytuji bezúplatně.  

Zároveň prohlašuji, že  

a) souhlasím se zveřejněním anonymizovaných dat a výstupů vzešlých z výzkumu 

a s jejich dalším využitím;  

b) souhlasím se zpracováním a uchováním osobních a citlivých údajů v rozsahu v tomto 

informovaném souhlasu uvedených ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, 

IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, a to pro účely zpracování 
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dat vzešlých z výzkumu, pro účely případného kontaktování z důvodu zpracování dat 

vzešlých z výzkumu či z důvodu nabídky účasti na obdobných akcích a pro účely 

evidence a archivace; a s tím, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty subjektům 

oprávněným k výkonu kontroly projektu, v jehož rámci výzkum realizován;  

c) jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně 

podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu v Praze 

o informaci o zpracování mých osobních a citlivých údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat 

a že mohu požádat Univerzitu Karlovu v Praze o opravu nepřesných osobních údajů, 

doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci.  

 

Výše uvedená svolení a souhlasy poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání 

a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně 

okolností.  

Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky, s výjimkou tzv. kolizních norem, 

a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými 

soudy v České republice.  

 

Potvrzuji, že jsem převzal/a podepsaný stejnopis tohoto informovaného souhlasu.  

 

 

Dne:  

 

 

Podpis: 
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Příloha č. 2 

Otázky použité v rozhovoru: 

1) Jaký máte názor na chybu jako takovou?  

2) Pokud je chyba vnímána jako přirozená součást učení, jaké jsou pro vás její 

hlavní benefity? 

Pokud je vnímána jako negativní aspekt při učení, jaké spatřujete důsledky chyb 

během učení? 

3) Pokud nastane situace, kdy dítě udělá během nějaké činnosti chybu, jak se k tomu 

postavíte? 

4) Využíváte za nezdařilý výkon tresty? Pokud ano, jaké? Pokud ne, proč? 

5) Využíváte ve výchově odměny? Pokud ano, při jakých příležitostech a jaké? 

Pokud ne, proč? 

6) Je pro vás důležitý proces nebo výsledek v rámci určitých činností? 

7) Jakým způsobem motivujete své dítě? 
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Příloha č. 3 

Přepisy rozhovorů 

Rozhovor 1 

T: Jaký máte názor na chybu jako takovou?  

R1: No, slovo chyba je pro mě s negativním nábojem, ale pokud to převedeme do praxe 

a do reálného života, vnímám chybu jako příležitost k učení a růstu. Záleží ovšem na tom, 

co za chybu to je, protože chyba při testu není stejná chyba v hlubších věcech. To pak 

vnímám jako osobní selhání, ale stejně tak příležitost ke zlepšení… 

T: Pokud je chyba vnímána jako přirozená součást učení, jaké jsou pro vás její hlavní 

benefity? 

R1: Poučení se, prostor ke kreativitě při vymýšlení jiných, lepších kroků vedoucích 

k úspěchu nebo takové situaci, jakou potřebujeme. U mě osobně dělání chyb znamená, že 

si už umím říct o pomoc s tou činností, což jsem dřív neuměla… ale pořád se to učím. 

T: Pokud je vnímána jako negativní aspekt při učení, jaké spatřujete důsledky chyb během 

učení? 

R1: Já si myslím, že nic není černobílé, že jsou všude stupně šedi, proto i chybu můžeme 

vnímat jak negativně, tak pozitivně. Při tom negativním aspektu to beru tak, že to je svým 

způsobem jistá míra selhání, ale opět záleží na tom, co to je za chybu… 

T: Pokud nastane situace, kdy dítě udělá během nějaké činnosti chybu, jak se k tomu 

postavíte? 

R1: Mám tříletou dceru, takže každý jistě pochopí, že chyby děláme celá rodina – dcera, 

která ještě nemá určitě zkušenosti a i my jako rodiče, kteří mají své první dítě, a kteří se 

také každým dnem učí, jak s respektem a láskou vychovávat, jak nastavovat hranice a tak 

dále. Takže náš postoj většinou bývá takový, že si řekneme „dobře, tohle se tedy moc 

nepovedlo, tak jak to udělat příště jinak a lépe?“.  

T: Využíváte za nezdařilý výkon tresty? Pokud ano, jaké? Pokud ne, proč? 

R1: Za nezdařilý výkon nevyužíváme žádné tresty. Vím o tom, že jsou rodiny, které mají 

vůči svým dětem různé ambice, a když dítě neplní, co rodič požaduje, tak je zle. U nás to 

s tou tříletou takhle nemáme a doufám, že ani mít nebudeme. Co se ale třeba týče školy, 
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tak samozřejmě, že záleží na hodně aspektech. Pokud bude dcera týden předem vědět, že 

píše pololetní písemku a záměrně se na ní nepřipraví a pak dostane nedostatečnou 

známku, trest bude následovat. Ale ne kvůli té známce, ale kvůli tomu, že řádně nezvážila 

důsledky svého počínání. Ale dost záleží na věku, protože ta interiorizace, tedy to 

osvojování vnější motivace za vnitřní, je proces na několik let. A kdo někdy 

neprokrastinoval, že?... Ale abych odpověděla, na co se přesně ptáte, tak ne, v tuhle chvíli 

za to, že se jí nepovede postavit puzzle, což je pro mě výkon, nedáváme žádné tresty. 

V situacích, kdy se vzteká, se to snažím řešit tak, že zjistím příčinu, vymýšlím řešení. Trest 

v podobě „jdi do pokojíčku a přijď, až budeš v klidu a probereme to“, což někomu nemusí 

přijít jako trest, ale pro dceru je to v tu chvíli forma odmítnutí, dělám nerada, ale 

praktikuju ho. Když má někdy svůj den, kdy se špatně vyspala, kdo to nezná? Tak umí 

dělat naschvály a být protivná… a to se pak naštvu a zakážu jí pohádky nebo bonbony 

apod., aby věděla, že to není samo sebou, že pokud mám já být hodná a vstřícná, musí to 

být oboustranné. Ale neděje se to často a neformulovala bych to jako trest za nezdařilý 

výkon, to se prostě tak někdy stává. 

T: Rozumím. A využíváte ve výchově odměny? Pokud ano, při jakých příležitostech 

a jaké? Pokud ne, proč? 

R1: Ve výchově odměny? Jako třeba že si správně obuje boty, zastaví se na přechodu 

a počká na mě, aniž by mi vlítla do silnice, v obchodě mi při odmítnutí koupě něčeho 

neudělá vztekací scénu apod.? Vždy poděkuji. Vždycky. Ale odměny účelně děláme velice 

výjimečně, snažíme se s manželem, aby dcera nedělala něco jen pro to, že pak něco 

dostane, ale je pravda, že někdy se to tak může zdát, třeba „tak si teď prosím vezmi tu 

bundu a pak půjdeme na tu zmrzlinu“. 

T: Je pro vás důležitý proces nebo výsledek v rámci určitých činností? 

R1: Samozřejmě, že proces i výsledek, protože si myslím, že to, jakým způsobem řešíme 

problémy a konflikty a vlastně vůbec všechny situace, tvoří nejen nás, ale i naše děti 

a okolí. Výsledek už je vlastně pak taková odměna za to, jak jsme se k tomu dopracovali. 

T: Jakým způsobem motivujete své dítě? 

R1: Nad tím se musím zamyslet… já vlastně ani nevím, jestli ji motivuji. Tak nějak mi 

konkrétně nic nepřijde jako motivace. To dítě se od nás učí nápodobou především, 



56 
 

odkoukává, opakuje… a hodně chápe, takže vysvětlujem. „Pojď, venku je moc krásně, 

půjdeme ven? Prosím, bude na nás svítit sluníčko a nemusíme mít bundu.“ Třeba takhle? 

T: Ano, děkuji za rozhovor. 

Rozhovor 2 

T: První otázka…Jaký máš názor na chybu jako takovou? 

R2: Jakou chybu myslíš? Ve smyslu, kdy děláme například domácí úkoly a udělá nějakou 

chybu? 

 

T: Třeba, nebo, když se ti řekne celkově pojem chyba, tak jakou první asociaci si vybavíš? 

R2: Tak samozřejmě otázkou je, v jakém smyslu si to vybavím. Jestliže to vezmu jako 

chyba dítěte, tak v tu chvíli bych se měla spíš zamyslet, jestli skutečně je to chyba dítěte, 

nebo chyba těch rodičů, kteří k té chybě to dítě dovedou. To znamená, viz třeba, když se 

to týká školy, jestliže se s ní učit nebudu, řeknu, vykašli se na to, a ona přinese špatnou 

známku s tím, že řeknu „je to tvoje chyba“, ty jsi se neučila. Tak samozřejmě otázkou je, 

jestli za to může skutečně to dítě, nebo v tu chvíli ten rodič, který si na to dítě vykašlal. 

 

T: Děkuju. A jaký máš tedy celkově názor na chybu, co to pro tebe znamená? 

R2: Každý dělá chyby. Samozřejmě každý se učí z chyb, aby byl lepší, takže si myslím, že 

jsou chyby i důležité, jelikož je to pro nás i poučení, nad čím se zamyslet, co příště nedělat, 

z čeho se učit dál, ale všeobecně si myslím, že každý dělá chyby, takže si myslím, že to 

není o tom, že když udělám chybu, tak jsem špatná, ale je to o tom, že když udělám chybu, 

tak se mám zamyslet, proč jsem tu chybu udělala. 

 

T: Tak to trochu navazuješ na mou druhou otázku. Pokud je chyba vnímána jako přirozená 

součást učení, jaké jsou pro vás její hlavní benefity? 

R2: Takové, aby se to dítě z těch chyb poučilo. To znamená, že když zjistí, že tam tu chybu 

dělá, tak se snažit mu vysvětlit, proč tam ta chyba vzniká a následně aby si z toho vzalo 

něco do života, aby ta chyba příště nebyla, tak proto musí něco udělat. 

 

T: A pokud je vnímána jako negativní aspekt při učení, jaké spatřuješ důsledky chyb 

během učení? 
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R2: Důsledky chyb si myslím, že vznikají hlavně z důvodu nesoustředění těch dětí 

a z důvodu lenosti dětí. To znamená, že jestliže to dítě se na tu školu nepřipravuje, tak 

potom může dělat chyby. Což samozřejmě není optimální. 

 

T: A když tu chybu udělá, tak co na tom je vlastně nejhorší? Na tom, že se stala ta chyba. 

R2: Na tom je asi nejhorší ta otázka, jak k tomu to dítě přistoupí. Jestliže k ní přistoupí 

ledabyle „No tak jsem udělal chybu, nic se neděje“, a nic si z toho nevezme, tak si myslím, 

že v tu chvíli to je špatně. Na druhou stranu, jestliže to dítě k tomu přistoupí tak, že 

„Udělal jsem chybu a budu snažit jí příště neudělat“, tak si myslím, že naopak je to pro 

něj poučné. 

 

T: Děkuji. Pokud nastane situace, kdy dítě udělá během nějaké činnosti chybu, jak se 

k tomu postavíš? 

R2: Zase záleží, kdy udělá tu chybu. Nebo z jakého důvodu udělá tu chybu. 

 

T: Využíváš za nezdařilý výkon tresty? Pokud ano, jaké a pokud ne, proč? 

R2: Tresty jako fyzické určitě. A co se týká jiných trestů, tak bych to nebrala jako formu 

trestu, ale jestliže to dítě se na tu školu třeba nepřipraví z nějakého konkrétního důvodu, 

protože se mu nechce, tak v tu chvíli bych to viděla formou trestu, že třeba nepůjde ven 

s dětmi, ale bude se učit to, co minule zameškal, na co se nepřipravil. 

 

T: Využíváš ve výchově odměny? Pokud ano, při jakých příležitostech a jaké, pokud ne, 

proč? 

R2: Odměny ano. Já bych to viděla z pohledu celého školního roku, nebo řekněme půl 

roku, protože jsou dvě vysvědčení. Jestliže se dítě půl roku připravuje a snaží se, tak 

samozřejmě když dostane vysvědčení, tak potom je dobré, co se týká psychiky, když to dítě 

dostane nějakou odměnu za to, že se snažil a připravoval. Na to si myslím, že je to dobré 

pro něj a i motivující. Protože jestliže v pololetí dostane odměnu za to, že se učí tak ví, že 

je to dobrý a bude se učit potom dále, nejen samozřejmě kvůli té odměně, ale ví, že se mu 

to vyplatí, že když se bude učit, tak za prvé je to pro něj dobré, že bude mít dobré známky, 

ale že za to třeba i něco dostane, bude mít nějakou odměnu, ať už psychickou, nebo pak 

nějakou fyzickou, něco dostane. 

 

T: Dobře. Je pro tebe důležitý proces, nebo výsledek v rámci určitých činností? 
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R2: Oboje. Protože nejprve je proces a potom teprve je výsledek. 

 

T: Jasně. A poslední otázka – jakým způsobem motivuješ své dítě? 

R2: Řekla bych, že hodně slovně. Aby byly šikovné, protože mám dcery a samozřejmě 

i nějaká ta odměna se najde stoprocentně, když se jim něco hodně podaří a potom jsme 

třeba v nějakém obchodě, tak se nebráním tomu, aby se jim nějaká ta odměna koupila. 

Nějaká rozumná odměna samozřejmě. Myslím nějaká dobrůtka a podobně. 

 

T: A třeba při nějaké činnosti, máš nějaký postup, jak motivuješ? Nebo jak dovést dítě 

k výsledku, když se mu třeba nechce? 

R2: Myslím si, že nejlepší je chválit, chválit, chválit. A motivovat ve své podstatě i tvou 

pochvalou. Protože jakmile, když to vidím třeba i na dítěti, třeba když čteme, a měla by 

číst něco ze slabikáře a jí se nechce, tak v tu chvíli, kdy se jí nechce, tak čte škaredě 

samozřejmě. A jakmile jí začnu chválit, jako třeba „Jé, tohle jsi hezky přečetla, to jsem 

nevěděla, že čteš už takhle hezky.“, tak si myslím, že to dítě to strašně nastartuje a v tu 

chvíli se začne víc snažit, protože z toho má radost, že dostane pochvalu, a proto jí to jde 

lépe. To si myslím, že je základ. 

T: Tak jo, děkuji. Děkuji za rozhovor. 

Rozhovor 3 

T: První otázka – jaký máš názor na chybu jako takovou? 

R3: V učení, jako v učícím procesu? 

 

T: Celkově, jaká je tvoje asociace k tomu? 

R3: Chyba zamrzí, ale posune tě dál, to mě napadne jako první. 

 

T: Pokud je chyba vnímána jako přirozená součást učení, jaké jsou pro tebe hlavní 

benefity? 

R3: Že nám to ukáže, jaké jsou slabiny toho dítěte a potom s nimi umíme pracovat. 

 

T: Pokud je vnímána jako negativní aspekt při učení, jaké spatřujete důsledky chyb během 

učení? 

R3: Potom spatřuji u sebe nedostatek pozornosti vůči tomu dítěti. Například pokud je ta 

chyba vnímána jako negativní a je opakující, tak už to beru jako svou chybu, protože on 
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jako druhák by měl být ještě pod dozorem a ty chyby bychom měli my jako rodiče 

eliminovat. Matematiku se například učí rád sám a já mu to kontroluji a teď už začali 

těžší úkoly jako například slovní úlohy, tak u toho sedíme spolu. Ale například diktáty mu 

nešli a to jsme potom začali psát častěji a pravidelněji diktáty, tak to jsem například 

vnímala jako svou chybu, že on měl z opakování dvojku nebo trojku, tak to už bylo pro mě 

takové upozornění. 

 

T: Pokud nastane situace, kdy dítě udělá během nějaké činnosti chybu, jak se k tomu 

postavíš? 

R3: Snažím se tu chybu nějak vysvětlit, například názorně, že ještě v ten moment se o tom 

bavíme, aby si to uměl názorně představit. 

 

T: S tím souhlasím to jsem viděla, to bylo super. Využíváš za nezdařilý výkon tresty? 

Pokud ano jaké, pokud ne, proč? 

R3: Nemáme vůbec tresty, za učení ani nic podobného. Tresty vůbec nemáme. 

T: Využíváš ve výchově odměny? Pokud ano, při jakých příležitostech jaké a pokud ne, 

proč? 

 

R3: Při vyučování a studiu odměny nemáme, ani ve výchově nemáme zavedený nějaký 

odměnový systém, že „když si uklidíš, dostaneš“ nebo „za dobré vysvědčení dostaneš“. 

Asi nemáme nastavené žádné odměnovací pravidla. Máme, že když bude jíst zdravě, 

a nebudeš hodně mlsat, tak má nějaké jídlo jako odměnu, že má rád například hamburger 

z Mc Donaldu. Tak máme v té stravě například, aby moc nemlsal sladké, tak se mu 

snažíme „odpusť si to radši, ale potom půjdeme o víkendu si někde dát něco dobrého“. 

Ale za známky, ani nic podobného, ne. Moje rodiče kdysi měli, že moje prarodiče mě 

odměňovali za dobré známky, za vysvědčení a tak, ale mně se to nelíbí. Určitě něco 

dostane, že ho vezmeme na zmrzlinku, nebo něco podobného, abychom to vysvědčení 

oslavili, než že bychom ho motivovali, že by dostal nějakou hru, nebo něco. 

 

T: Je pro vás důležitý proces, nebo výsledek v rámci určitých činností? 

R3: Obojí. 

 

T: A poslední otázka – jakým způsobem motivujete své dítě? 
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R3: No motivujeme ho příkladem, například teď jsme měli - byli jsme na dovolené, a on 

dost fláká angličtinu. A doma jsme se mu snažili vysvětlit, že to je důležité, že to je pro 

něj, že se to neučí pro nás, ale pro sebe. No a tam byl klubík a bylo tam hrozně moc dětí 

a bylo to zábavné, ale on většinu nerozuměl. Těch úkonů, co ta paní po nich chtěla. 

A strašně tam chtěl chodit, tak jsme mu říkali „No, to je přesně ono, kvůli tomu se učíš tu 

angličtinu, aby ses nebál domluvit, aby sis uměl všechno říct, aby sis uměl zažít tu 

legraci“. No, tak to je tím příkladem. Tak jsem ráda, když to vnímá. 

T: Super, bezvadný. Děkuji za rozhovor.  
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Příloha č. 4 

Pracovní listy 

Pracovní list určený pro děti MŠ 

1. Vybarvi všechny hvězdičky, co jsou na obrázku modrou barvou. Kolik jich 

vidíš? 

2. Udělej puntík do každého obdélníku. 

3. Vybarvi žlutou barvou největší trojúhelník. 
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Pracovní list určený pro děti MŠ 
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Pracovní list určený pro děti MŠ 
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Pracovní list určený pro děti ZŠ – úloha z publikace Cvičíme postřeh a logiku, str. 21 
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Pracovní list určený pro děti ZŠ – úloha z publikace Cvičíme postřeh a logiku, str. 46 
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Pracovní list určený pro děti ZŠ – úloha z publikace Cvičíme postřeh a logiku, str. 54 


