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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, 
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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 


