
Příloha 1 – rozbor rozhovorů s dětmi, které nemají zkušenost s cirkusovou 

pedagogikou

Předškolní věk 5 - 7 let

1.  Soutěž: hra Král lovců jelenů

1.1  Morálně orientované odpovědi: orientace v herní situaci - formálně funkční řešení herní 

situace (užití adekvátních pravidel pro zachování řevnivosti i rovnosti ve hře)

Alexis, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? A: Ne. K: A co ti na tom připadá nespravedlivé? A: Že prohrávali 

ty mladší. K: A proč myslíš, že prohrávali oproti těm starším? A: Protože oni byli větší a 

tamty mladší. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat v té hře, aby to bylo spravedlivější? 

A: Já bych to posunul trošku blíž, aby se trefili. K: A kdybychom to stanoviště posunuli, tak 

už by to bylo spravedlivější? A: Jo.

Aneta, 5 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? A: Ne. K: A pročpak. A: Protože ty malý se nemohli trefit. K: A 

proč si myslíš, že jim to nešlo? A: Protože byli malý. K: A napadá tě něco, co by se dalo 

udělat, aby to bylo spravedlivější? A: Že by víckrát házeli. K: Takže by měli více pokusů? A: 

Jo. 

Dominik, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? D: Ne. K: A pročpak? D: Protože ty starší pořád vyhrávají. K: A 

proč si  myslíš,  že ty starší  pořád vyhrávají  oproti  těm mladším? D: Protože se nejvíckrát  

trefili. K: A proč myslíš, že jim to šlo líp a těm malým to tak nešlo? D: Protože mají malou 

mušku a jsou menší. K: A dalo by se podle tebe udělat něco, aby to bylo spravedlivější pro ty 

mladší děti? D: Že by měly víc pokusů než ty velký. K: A bylo by to pak spravedlivé? D: 

Ano. 

Patrik, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? P: Ne. K: A proč ti to připadá nespravedlivé? P: Protože ty malý 

neumějí tak dobře hrát. K: A proč si myslíš, že neumějí tak dobře hrát jako páťáci? P: To už 

nevim. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat, aby to bylo spravedlivější? P: To, že by 
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s nima byli páťáci kamarádi a udělali to pro ně tak, aby mohli taky vyhrát. P: A jak by to pro 

ně mohli udělat? Řekl bys mi jak by to vypadalo? P: Aby to měli třeba blíž a měli to pak 

lehčí. K: A pak by to bylo spravedlivější? P: Ano.

Tyto děti považují situaci za nespravedlivou, splňují tedy kritérium morální orientace v herní 

situaci, které se vyznačuje pochopením principiální nerovnosti v obratnosti, kdy je pro mladší 

žáky  vzhledem  k jejich  horší  obratnosti,  snížen  potenciál  na  dosažení  výhry.  Návrhy  na 

funkční řešení herní situace jsou zvoleny vhodným způsobem ve formě náskoku pro ty méně 

obratné.  Zvolené zvýhodnění  současně zachovává princip řevnivosti  i  rovnosti  ve hře.  Po 

nápravném řešení se tedy nevytrácí napětí v šanci na výhru ani riziko z prohry, což je stěžejní 

podstatou  herní  organizace  typu  soutěž.  Mezi  tyto  adekvátní  návrhy  se  řadí  zejména 

poskytnutí více pokusů na hod pro ty méně obratné – „Že by měly víc pokusů než ty velký“, 

„Že by víckrát házeli.“, nebo posunutí stanoviště pro méně obratné druháky  – „Já bych to 

posunul trošku blíž, aby se trefili.“, „Aby to měli třeba blíž a měli to pak lehčí.“, což svědčí o 

porozumění principu soutěživé hry. 

 1.2 Částečně morálně orientované odpovědi: orientace v herní situaci – formálně nefunkční 

řešení herní situace (užití neadekvátních pravidel pro vyrovnání nerovnosti ve hře)

Honza (1), 6 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? H: Ne. K: A proč ti to tak připadá? H: Protože ty malý to nemůžou 

oproti těm starším tak umět. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat pro to, aby to bylo 

spravedlivější? H: Kdyby k těm druhákům šlo více páťáků. K: Ale to se nehraje na týmy, ale 

na jednotlivce. H: Tak, kdyby se rozdělili a bylo by tam stejně páťáků a druháků.

Kuba, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? Ku: Ne. K: A pročpak? Ku: Protože ty větší hážou líp ty balóny.  

K: A dalo by se něco v té hře udělat, aby to bylo spravedlivější? Ku: Jo, že by se ty druháci 

vyhýbali tomu balónu a pro ty páťáky by bylo těžší se trefit a museli by se víc snažit a ty 

druháci by se vyhýbali tak rychle, že by vyhráli. 

Monika, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: Myslím, že ne. K: A pročpak? M: To by asi měly hrát jen starší 

děti a mladší děti by měly hrát jinou hru. Ty starší děti se asi nemusí bát, když je někdo trefí.  
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K: A napadá tě něco, co by se dalo v téhle hře udělat, aby to bylo spravedlivější? M: Kdyby 

starší děti šly místo mladších, potom by se všichni vystřídaly a potom by to bylo fér. K: A jak 

by  to  vypadalo  při  té  hře?  Kde  by  byly  ty  mladší  děti?  M:  Do  těch  mladších  by  se 

nestrefovalo, aby je to nebolelo, takže by jenom házely. K: A pak by to bylo spravedlivější? 

M: Ano. 

Honza, 5 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? J: Ne. K: A proč ti to připadá nespravedlivé? J: Protože by se měli  

trefit i ty mladší, ale netrefovali  se. K: A proč si myslíš, že ty děti prohrávaly oproti těm 

starším? J: Protože byly mladší a neuměly toho tolik jako ty starší. K: Napadá tě něco, co by 

se dalo udělat, aby to šlo i těm mladším dětem? J: Kdyby ten jelen byl větší. K: A jak by to 

šlo udělat, aby ten jelen byl větší? J: No, kdyby tam stál někdo velkej a bylo by jednoduchý se 

trefit. K: A kdo by tam měl stát? J: Ty velký děti a ty malý by nebyly jeleni.

Adam, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? A: Ne, protože páťáci jsou větší a oni jsou menší. K: A jak by to 

bylo spravedlivější? A: Kdyby šli nějaký páťáci k těm menším a pomáhali by jim. K: A jak by 

jim měli pomáhat? A: No, kdyby házeli s nima na toho jelena. 

Anička, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? A: Ne. K: A pročpak. A: Ty malý prohrávají. K: A proč myslíš, že 

prohrávají? A: Protože jsou menší a neuměj to. K: A jak by to bylo spravedlivější? A: Kdyby 

ty páťáci neházeli tak silně. K: A pak by to bylo spravedlivější? A: Ano.

Děti  zařazené  do  kategorie  „částečně  morálně  orientované“ považují  situaci  za 

nespravedlivou, splňují tedy kritérium morální orientace v herní situaci, které se vyznačuje 

pochopením principiální nerovnosti v obratnosti,  kdy je pro mladší žáky vzhledem k jejich 

horší obratnosti, snížený potenciál na dosažení výhry. Návrhy na funkční řešení herní situace 

zde  již  technicky  nenaplňují  principy  hry organizované  jako soutěž  – zachování  principu 

řevnivosti  a  rovnosti.  Jedná  se  o  návrhy,  které  se  na  první  pohled  snaží  vyrovnat 

nespravedlivou herní situaci, avšak v konečném důsledku se nerovnost ve hře nevyrovnává, 

přičemž se ani nezachovává princip řevnivosti ve hře a řešení se tedy jeví jako technicky 

nefunkční.  Nejčastěji  se  v tomto případě jedná o odpovědi  zahrnující  smíchání  druháků a 

páťáků, přidání většího počtu druháků, nebo aby páťáci druhákům pomáhali – Adam: „Kdyby 
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šli nějaký páťáci k těm menším a pomáhali by jim… kdyby házeli s nima na toho jelena“. Tyto 

odpovědi mají  společné to,  že děti  uvažovaly o herní  situaci  jako by se jednalo o soutěž 

rozdělenou  do  jednotlivých  týmů.  Nezaregistrovaly  tedy  fakt,  že  se  jednalo  o  hru  pro 

jednotlivce,  kdy  hraje  každé  dítě  samostatně  za  sebe  a  v důsledku  toho,  byly  zvoleny  i 

neadekvátně funkční řešení pro nápravu nespravedlivé herní situace. Jako další návrh zaznělo, 

aby méně obratné děti figurovaly pouze v roli lovců a páťákům by tak byla odepřena možnost 

hodu na jelena –Honza: „Ty velký děti a ty malý by nebyly jeleni.“, Monika navrhuje úpravu 

rolí ve hře z toho důvodu, že by pro mladší děti mohl být zásah bolestivý „Do těch mladších 

by se nestrefovalo, aby je to nebolelo, takže by jenom házely“, podobně uvažuje i Anička: 

„Kdyby ty páťáci neházeli tak silně“, která již ale vůbec nezohledňuje nerovnost v obratnosti, 

ale  uplatňuje  pouze  princip  slušnosti  a  přátelskosti,  což  ale  funkčně  nerovnost  ve  hře 

nevyrovnává.  Kuba navrhuje: „že by se ty druháci vyhýbali tomu balónu a pro ty páťáky by 

bylo těžší se trefit  a museli by se víc snažit a ty druháci by se vyhýbali tak rychle,  že by  

vyhráli.“, což opět neplní funkci adekvátního řešení herní situace. 

1.3.1 Morálně neorientované odpovědi: orientace v herní situaci – formálně nefunkční řešení 

herní situace (separace druháků a páťáků, trénink pro ty méně obratné, nebo návrh chybí) 

Amálka, 5 let 

K: Je to spravedlivé? A: Není. K: A proč to podle tebe bylo nespravedlivé? A: Protože tam 

byli ty starší.  K: A jak by to bylo spravedlivější?  A: Kdyby tam nebyli.  K: A jak bys to 

udělala, aby to bylo spravedlivější? A: Kdyby tam byli jenom ty druháci. 

Helenka, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? H: Ne. K: A pročpak? H: Protože menší mají víc energie, ale umí 

toho míň. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat pro to, aby to bylo spravedlivější i vůči 

těm menším dětem? H: Aby vyrostli. K: A napadá tě, jak by se to dalo vyřešit při té hře? H: 

Že by hráli ty starší spolu a mladší zvlášť. 

Kuba, 5 let 

K: Přišlo ti  to spravedlivé? Ku: Ne. K: A pročpak si myslíš, že je to nespravedlivý? Ku: 

Protože ty, jak jsou starší, jsou ještě větší než oni a můžou to umět ještě víc než oni. K: A 

napadá tě něco, co by se dalo udělat pro to, aby to bylo spravedlivější? Ku: Že by to mohli  
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hrát  ty  mladší  spolu  a  vedle  ty  starší  K:  Takže,  kdyby  byli  stejně  starý,  tak  by  to  bylo 

spravedlivější: Ku: Jo. 

Natálka, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? N: Ne nepřišlo. K: A pročpak to podle tebe není spravedlivé? N: 

Protože měli by je to naučit ty větší. K: A co by je měli naučit? N: Jak líp házet. K: A pak už 

by to bylo spravedlivé? N: Jo.  

Přemek, 7 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? P: Ne. K: A pročpak ne? P: Protože ty mladší jsou na to moc malý. 

K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat pro to, aby to bylo spravedlivější? P: Že by byli  

všichni stejně velký. K: A jak by se to dalo v téhle situaci udělat? P: Že by spolu hráli páťáci a 

pak by spolu hráli druháci. K: A pak už by to bylo spravedlivé: P: Jo. 

Honza (2), 6 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? J: Ne. K: A pročpak? J: Protože druháci nejsou tak silný jako 

páťáci.  K: A napadá tě něco,  co by se dalo udělat  pro to,  aby to bylo spravedlivější  pro 

druháky? J: Kdyby ty druháky naučili se strefovat. K: A kdo by je to měl naučit? J: Ty páťáci.

Nela, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? N: Nepřišlo. K: A pročpak ne? N: Protože druháci jsou menší a 

slabší. K: A jak by to bylo spravedlivější pro ty menší děti? N: Kdyby tam nebyli ty páťáci a 

byli by tam jen druháci. K: A dalo by se to udělat tak, aby hrály všechny děti spolu? N: To 

nevím.

Martinka, 6 let 

K: Bylo to podle tebe spravedlivé? M: Ne. K: A co ti na tom přijde nespravedlivé? M: Že 

hrajou druháci s páťákama. K: A dalo by se něco udělat pro to, aby to bylo spravedlivější? M: 

Kdyby hráli  druháci  s druhákama a páťáci  s páťákama.  K: Takže by měl  hrát  zvlášť  děti 

z jedné třídy? M: Ano.

Tyto děti považují situaci za nespravedlivou, splňují tedy kritérium morální orientace v herní 

situaci, které se vyznačuje pochopením principiální nerovnosti v obratnosti, kdy je pro mladší 

žáky vzhledem k jejich  horší  obratnosti,  snížený potenciál  na  dosažení  výhry.  Návrhy na 

funkční řešení herní situace však nejsou zvoleny vhodným způsobem. Děti navrhují separaci 
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dětí  dle  míry  jejich  obratnosti.  Uplatňují  tedy  princip  zásluhovosti,  kdy  by  dle  jejich 

uvažování  měli  spolu  hrát  stejně  obratní  jedinci.  Na základě  takového  uvažování  již  pak 

neuplatňují princip slušnosti a rovnosti, protože tomu předešli separací skupin na méně a lépe 

obratné. Návrh separace brání tomu, aby děti vstoupily do oboru úvah, který příběh navozuje 

a z toho důvodu jsou zařazeny do kategorie morálně neorientovaní. Dále Natálka a Honzík 

navrhují, aby méně obratné děti podstoupily trénink od starších a obratnějších dětí– „Kdyby ty 

druháky naučili se strefovat.“, „A co by je měli naučit? N: Jak líp házet.“, což je ale necitlivé 

vůči starším dětem, kterým je tím upírána možnost na rovnocennou šanci na úspěch ve hře, 

zároveň trénink nekoresponduje s krátkodobým časovým horizontem vyplývajícího z aktuální 

situace příběhu. 

1.3.2 Morálně  neorientované  odpovědi:  dezorientace  v  herní  situaci  -  formálně  nefunkční 

řešení herní situace (návrh chybí nebo nekoresponduje s herními principy)

Alaj, 5 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? A: Ano. K: A když ty mladší prohrávali a nešlo se jim strefit do 

toho jelena a těm starším to šlo dobře, bylo to podle tebe spravedlivé? A: Ano.  K: A proč si 

myslíš, že to bylo spravedlivé? A: Nevím. 

Adéla, 5 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? A: Ano. K: A pročpak ti to přišlo spravedlivé? A: Nevím. K: A 

proč si myslíš, že se těm mladším dětem oproti starším nedařilo vyhrát? A: Protože nejsou tak 

rychlí. K: A myslíš si, že by se dalo něco udělat, aby to šlo i těm malým dětem? A: Že by se 

to naučili nejdřív hrát doma.  

Maruška, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: Ne. K: A pročpak ne? M: Protože ty malý děti  byly ještě  

menší. K: A proč myslíš, že to těm menším šlo hůř než těm větším? M: To nevím. K: A 

napadá tě něco, co by se dalo udělat, aby to bylo spravedlivější? M: Nevím.

Vojta, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? V: Připadá. K: A pročpak? V: Nevím. 

Lucie, 6 let 
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K: Přišlo ti to spravedlivé? L: Ne. K: A pročpak? L: Protože ty starší pořád vyhrávali a ty 

mladší pořád prohrávali. K: A čím to podle tebe bylo, že ty starší pořád vyhrávali a ty mladší 

ne? L: Protože byli větší a šikovnější. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat, aby to bylo 

spravedlivější pro ty mladší? L: Ne.

Natálka, 5 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? N: Ne. K: A pročpak ti to připadá nespravedlivé? N: Každý musí 

jednou vyhrát.  K: A proč to podle tebe těm druhákům tak nešlo teda? N: Nevím. K: A myslíš 

si,  že by se v té hře dalo udělat  něco, aby to bylo víc spravedlivé vůči těm mladším? N: 

Nevím.

Majda, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: Jo. K: A proč ti to připadá spravedlivé? M: Protože si mohli 

všichni hrát. K A proč ty druháci oproti páťákům pořád prohrávali? M: Protože jsou menší. K: 

A je to spravedlivé? M: Není. K: A proč ne? M: Protože ty druháci pořád prohrávali. K: A 

dalo by se něco vymyslet v té hře, aby to bylo spravedlivé i pro druháky? M: Asi jo. K: A 

napadá tě co? M: Nenapadá.

Adéla a Alaj považují situaci za spravedlivou, ale nedokážou svou odpověď zdůvodnit. Nelze 

tedy  z jejich  výpovědí  usuzovat,  zdali  vůbec  porozuměli  herní  situaci,  jeví  se  tedy  jako 

dezorientovaní, neboť neodhalili nerovnost ve hře méně obratných druháků, u který je snížen 

potenciál  na výhru.  Majda z  počátku považuje  situaci  za spravedlivou a její  argumentace 

spočívá v tom, že jsou pro všechny nastolená stejná pravidla a podmínky a nikdo z dětí není 

diskriminován nemožností si zahrát, což zdůrazňuje pouze jeden princip hry –  „Protože si 

mohli všichni hrát.“. Po opětovném dotazu je situace sice přehodnocena na nespravedlivou, 

z čehož se dá předpokládat, že je zde jistá citlivost pro principiální nerovnost v rovnocennou 

šanci na úspěch ve hře, avšak z odpovědi vyplývá upřenost pouze na konečný důsledek herní 

situace,  že  méně  obratní  druháci  prohrávali.  To,  že  nespravedlnost  spočívá  primárně 

v nerovnosti v obratnosti, a ne pouze v prohře méně obratných druháků tak nebylo odhaleno. 

Adekvátní návrh na nápravu herní situace a vyrovnání nerovnosti zde zcela chybí, z čehož lze 

usuzovat,  že  nedošlo  k  porozumění  technického  pojetí  konceptu  hry,  potřebného  pro 

vyrovnání  nespravedlnosti  ve  hře.  Odpovědi  Natálky,  Lucie  a  Marušky  vycházejí  také 

z upřenosti na konečný důsledek herní situace, že méně obratní druháci prohrávali.  To, že 
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nespravedlnost  spočívá  primárně  v nerovnosti  v obratnosti,  a  ne  pouze  v prohře  méně 

obratných druháků také nebylo odhaleno.

2.  Spolupráce: hra Horký brambor

2.1 Morálně orientované odpovědi: orientace v herní situaci – formálně funkční řešení herní 

situace (pochopení závislosti zdařené přihrávky)

Patrik, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? P: Ne. K: A pročpak? P: Protože jsou ještě malý, takže to ještě  

neumějí moc chytat a ty velký to hážou moc silně. K: A napadá tě zase něco, co by se dalo 

udělat, aby to bylo spravedlivější? P: Že by jim to házeli malinko, takhle (názorná ukázka). K: 

A pak by to bylo spravedlivé? P: Ano.   

Zde  je  situace  považována  za  nespravedlivou  – respektive  za  špatnou spolupráci.  Dítě  je 

tedy morálně orientováno v herní situaci organizované jako spolupráce. V návaznosti na to, 

užívá  adekvátní  funkční  řešení  herní  situace,  čímž  vykazuje  porozumění  technického 

konceptu hry, který závisí na vydařené přihrávce od obratnějšího páťáka, při čemž tak vzniká 

spolupráce v obratnosti – Patrik: „Že by jim to házeli malinko, takhle (názorná ukázka).“

2.2.1 Částečně morálně orientované odpovědi: orientace v herní situaci – nefunkční řešení 

herní  situace  (návrh  pro  vyřešení  herní  situace  chybí,  nebo  náprava  neřeší  jednoznačně 

nerovnost v obratnosti)

Adéla, 5 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? A: Ne. K: A proč si to myslíš? A: Protože jak jsou velký, tak 

hážou rychle.  K: A dalo by se udělat něco pro to, aby to bylo spravedlivější? A: Nevím.

Přemek, 7 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? P: Ne. K: A proč myslíš, že je to nespravedlivé? P: Protože ty 

druháci asi ještě neumějí chytat a ty páťáci uměj líp házet a ty druháci to nestihnou chytit. K: 

A co by se dal udělat, aby to bylo spravedlivější pro ty druháky? P: Kdyby byli blízko u sebe,  

aby to líp chytili.  

Adam, 6 let 
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K: Přišlo ti to spravedlivé? A: Ne, protože ty druháci jsou menší a když jsou daleko od sebe,  

tak to neuměj chytat, protože ty páťáci jsou větší tak to chytí, i když je to daleko a hážou 

daleko. K: A jak by to bylo spravedlivější? A: Kdyby stáli takhle blízko u sebe a pak by jim to 

při chytání nemohlo spadnout. 

Tyto děti považují  situaci za nespravedlivou – respektive za špatnou spolupráci. Děti  jsou 

tedy morálně  orientované  v herní  situaci  organizované  jako  spolupráce.  Vykazují  také 

tendenci  k citlivosti  vůči  porozumění  technického  konceptu  hry,  který  závisí  na  vydařené 

přihrávce od obratnějšího páťáka  „Protože jak jsou velký,  tak hážou rychle.“, „protože ty 

páťáci jsou větší tak to chytí, i když je to daleko a hážou daleko“, „ty páťáci uměj líp házet a 

ty druháci to nestihnou chytit.“, avšak návrh pro uplatnění technického konceptu spolupráce 

závislé na zdařilé přihrávce chybí. Nebo když Adam s Přemkem navrhují, aby šli druháci blíž, 

což spolupráci funkčně nevyrovnává. 

2.2.2 Částečně  morálně  orientované  odpovědi:  orientace  v herní  situaci  (pouze  zběžná)  – 

nefunkční řešení herní situace (návrh pro vyřešení herní situace chybí, nebo je neobratnost 

druháků považována pouze za jejich zodpovědnost, separace, trénink)

Aneta, 5 let 

K: Přišlo ti  to spravedlivé? A: Ne. K: A pročpak ti  to připadá nespravedlivé? A: Protože 

nastavili špatně ruce a spadlo jim to.  K: Komu to spadlo? A: Ty malý. K: A napadá tě něco,  

co by se dalo udělat, aby to bylo spravedlivější pro ty malé děti? A: Že by se to naučily chytat. 

Vojta, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? V: Já si myslím, že ne, protože malý děti když to neumí, tak by se 

to  měly  nejdřív  naučit.  K:  A napadá tě  něco,  co by se dalo udělat,  aby to  v té  hře  bylo 

spravedlivější? V: Že by se třeba učily chytat. K: A kdo by je to měl učit? V: Ty starší, který  

to umějí líp by je to nejdřív naučily. K: A pak by to bylo fér? V: Jo.    

Honza (1), 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? J: Je to nespravedlivý. K: A proč je to podle tebe nespravedlivé? J: 

Protože ty druháci jsou slabší a menší a neumí chytat tak dobře. K: A napadá tě něco, co by se 

při té hře dalo udělat, aby to bylo pro ty druháky spravedlivější? J: Nenapadá.

Alexis, 6 let 
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K: Přišlo ti to spravedlivé? A: Nepřišlo K: A pročpak ti to připadá nespravedlivé? A: Protože 

oni byli mladší a ty starší to chytali líp. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat v té hře, aby 

to bylo spravedlivější? A: Jo.  K: A jak by to vypadalo? A: Nevím.

Kuba, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? Ku: Ne. K: A co ti na tom připadá nespravedlivé? Ku: No, že 

takový malý děti to nechytí a upustí to. K: A napadá tě něco, co by se dalo zase udělat pro to, 

aby to bylo spravedlivější? Ku: Jo. K: A popsal bys mi jak by se to dalo udělat, aby to bylo 

spravedlivější i pro ty druháky? Ku: Ty starší by jim to měli ukázat, jak se to má chytat.

Natálka, 5 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? N: Ne. K: A proč si myslíš, že to těm druhákům pořád padalo 

z ruky oproti těm větším? N: Protože oni jsou starší a umí to a ty malý to neumí. K: A napadá 

tě něco, co by se v té hře dalo vymyslet, aby to bylo spravedlivé i pro ty mladší? N: Ne.

Dominik, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? D: Ne. Zase pořád vyhrávají ty starší. K: V téhle hře se nevyhrává, 

jde o to, aby nikomu ten balónek nespadnul a těm menším dětem pořád padal. Proč myslíš, že 

tomu tak bylo? D: Protože ty malý jsou menší a neuměj zas tak moc chytat. K: A napadlo by 

tě něco, co by se dalo udělat, aby to bylo pro ty menší spravedlivější? D: Že by dobře zamířili 

a chytli to prostě. Třeba aby je to naučil táta nebo máma. K: A jak by se to dalo udělat při té 

hře, aby to bylo spravedlivější? D: No, že by ty malý už trochu vyrostli a už by jim ten míč 

zase tolik nepadal. K: Takže by ty druháci měli hrát tu hru až vyrostou, jak si říkal? D: Jo

Kuba, 5 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? Ku: Ne. K: A pročpak to není spravedlivé? Ku: Protože ty větší 

kluci  jsou  lepší  v tom než  ty  menší.  K:  A napadá  tě,  co  by  se  dalo  udělat,  aby  to  bylo 

spravedlivé i pro ty menší? Ku: Zase kdyby se rozdělili, aby byli stejně starý. 

Natálka, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? N: Ne nepřišlo. K: A pročpak? N: Protože ty velký to uměj a 

tamty ne. K: A proč si myslíš, že ty starší děti to uměj a ty mladší ne? N: Protože jsou menší a  

špatně to chytají. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat, aby to bylo víc spravedlivé? N:  

Taky, aby je to ty starší naučily.  

10



Helenka, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? H: Ne. K: A proč? H: Protože, chtělo by to, aby se to ty druháci 

víc naučili. K: A jak by se dalo udělat, aby to bylo spravedlivější i pro ty druháky? H: Aby víc 

vyrostli, jako minule. K: A jak je to v tom příběhu, že hrály menší děti se staršíma, napadá tě, 

jak by to mohlo být spravedlivější? H: Ano.  K: A jak? H: Že až budou velký, tak taky budou 

umět chytat.

Tyto děti považují také situaci za nespravedlivou – respektive za špatnou spolupráci. Tyto děti 

se však morálně orientují v herní situaci organizované jako spolupráce pouze zběžně, protože 

neobratnost druháků ve hře přikládají pouze jejich odpovědnosti – „Protože nastavili špatně 

ruce a spadlo jim to.“, „Protože ty druháci jsou slabší a menší a neumí chytat tak dobře.“, 

„Protože oni byli mladší a ty starší to chytali líp.“, „Protože jsou menší a špatně to chytaj.“ 

Nevykazují tak citlivost vůči porozumění technického konceptu hry, který závisí na vydařené 

přihrávce  od  obratnějšího  páťáka.  Návrhy pro  uplatnění  technického  konceptu  spolupráce 

závislé na zdařilé přihrávce chybí, nebo se jeví jako nelogické a neodkazují na to, na čem mají 

děti při spolupráci společný zájem (aby to i ti méně obratní chytili). Helenka a Kuba navrhují, 

aby děti hrály hru až vyrostou nebo, aby spolu hrály stejně obratné skupiny dětí, což se zcela 

obchází princip spolupráce v obratnosti závislé na vydařené přihrávce od páťáků, stejně tak, 

jako když Vojta, Kuba, Dominik a Natálka navrhují trénink pro méně obratné druháky, 

2.3.1 Morálně neorientované odpovědi: orientace v herní situaci– chybí funkční řešení

Maruška, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: Ne. K: A pročpak? M: Protože byly menší a ty děti větší, byly 

větší než ty menší. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat, aby to chytaly i ty menší a bylo  

to spravedlivější? M: Nevím.

Amálka, 5 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? A: Ne. K: A co ti na tom připadá nespravedlivé? A: Nevím.  K: A 

napadá tě, proč to těm mladší pořád padalo? A: Nevím.

Honza, 5 let 

K: Přišlo  ti  to  spravedlivé?  J:  Ne.  K:  A pročpak  ti  to  připadá  nespravedlivé.  J:  Protože 

(pauza), to asi nevím.
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Anička, 6 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? A: Nepřišlo. K: A pročpak: A: Nevím. K: A jak by to podle tebe 

mělo být spravedlivé? A: To taky nevím. 

Tyto dětí  považují  situaci za nespravedlivou – respektive za špatnou spolupráci,  ale zcela 

chybí důvodné objasnění. Nelze tedy z odpovědí určit, že došlo k principiálnímu pochopení 

principu  spolupráce  a  technického  konceptu  hry,  který  závisí  na  vydařené  přihrávce  od 

obratnějšího páťáka.

2.3.2 Morálně neorientované odpovědi: dezorientace v herní situaci (domněnka, že se jedná o 

soutěž) – nefunkční řešení situace

Lucie, 6 let

K: Přišlo  ti  to  spravedlivé?  L:  Ne,  protože  ty  větší  furt  vyhrávaj.  K:  Ale  v téhle  hře  se 

nevyhrává, když někomu spadne balónek, tak prohrají všichni. L: Aha. K: Myslíš si, že by se 

v té hře dalo vymyslet něco, aby to teda bylo víc fér? L: Že půlka toho kruhu bude mladší a ta 

druhá půlka starší. K: A pak by to bylo spravedlivější? L: Jojo. 

Nela, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? N: Ne, protože ty druháci jsou menší a pořád prohrávají. K: V té to 

hře se, ale neprohrává, jen nesmí nikomu v kroužku spadnout balónek. Napadá tě, co bychom 

mohli udělat, aby to bylo spravedlivější? N: To nevím, asi aby hráli jenom ty malý spolu bez 

těch páťáků.

Martinka, 6 let 

K: Bylo to spravedlivé? M: Nebylo, protože druháci pořád prohrávají. K: V téhle hře hrajou 

všichni  spolu  jako jeden tým,  takže  se  neprohrává.  K:  Proč  myslíš,  že  to  těm druhákům 

padalo? M: Protože jsou o hodně menší. K: A dalo by se něco udělat pro to, aby to bylo 

spravedlivější? M: Nevím.

Honza (2), 6 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? H: Ne. K: A proč? H: Protože jim to pořád padalo. K: A dalo by se 

něco udělat,  aby to bylo to spravedlivější? H: Kdyby pořád neprohrávali.  K: Tady se, ale 

neprohrává, jde jen o tom, aby ten míček co nejdéle nikomu nespadnul. Napadlo by tě ještě 

něco jiného, jak by to mohlo být spravedlivé? H: Nevím.
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Monika, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: Nespravedlivý. K: A pročpak?  M: Protože ta hra je asi pro 

starší děti a nějakou jinou hru by měly hrát ty mladší děti, nebo by byly starší děti zvlášť a 

mladší děti spolu. K: A proč myslíš, že to těm mladším pořád padalo oproti těm starším? M: 

Ty menší děti si myslej, že je to bude strašně bolet, proto to asi nechytěj. K: A proč myslíš, že  

by je to bolelo? M: Protože ta brambora pálí. K: Ale to je jenom jako, oni si hází s balónkem. 

Napadá tě teda něco, jak by to mohlo být pro ty mladší spravedlivější? M: Kdyby hrály mladší 

děti jenom spolu a pak už by neprohrávaly. 

Majda, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: Nepřišlo. K: A proč ti to přišlo nespravedlivé? M: Podle mě 

byli ty druháci naštvaný, že jim to nejde a pořád prohrávají, je to nefér. K: V téhle hře se 

neprohrává, všichni jsou za jeden tým a jde o to, aby balónek co nejdelší dobu nikomu při 

chytání  nespadnul,  jinak  prohraji  všichni.  Napadlo by tě  ještě  něco,  jak  by to  mohlo  být 

spravedlivé? M: Já nevím.

Tyto děti považují situaci za nespravedlivou – respektive za špatnou spolupráci, ale vzhledem 

k tomu, že zde dochází k principiálnímu nepochopení typu herní organizace spolupráce, jeví 

se odpovědi za morálně neorientované, neboť zde nastává dezorientace v herní situaci, kdy je 

na koncept spolupráce nahlíženo jako na soutěž. V momentě, kdy je dítěti objasněno, že se 

nejedná o soutěž, tak funkční návrh zcela chybí, nebo následuje neadekvátní návrh funkčního 

řešení, čímž se prokazuje neporozumění technického konceptu herní spolupráce, který závisí 

na vydařené přihrávce od obratnějšího páťáka, přičemž vzniká spolupráce v obratnosti. Lucie 

navrhuje reorganizaci  kruhu dle obratnosti  „Že půlka toho kruhu bude mladší a ta druhá 

půlka  starší“. Nela  a  Monika  navrhují  separací  více  a  méně  obratnějších  dětí,  což  zcela 

obchází princip spolupráce v obratnosti  závislé  na vydařené přihrávce od páťáků. Monika 

dokonce převzala metafory horkého bramboru doslovně, když tvrdí, že –  „ty menší děti si 

myslej,  že  je  to  bude  strašně  bolet,  proto  to  asi  nechytěj…protože  ta  brambora  pálí“. 

Odpověď nelze označit za morálně orientovanou ani z hlediska orientace v herní situaci ani 

z hlediska užití funkčního řešení. 

2.3.3 Morálně neorientované odpovědi: dezorientace v herní situaci (domněnka, že se jedná o 

dobrou spolupráci) – nefunkční řešení situace
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Alaj, 5 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? A: Ano. K: A když takhle všichni děti stály v kruhu a těm malým 

ten míček pořád při chytání padal na zem, tak proč si myslíš, že jim to nešlo chytat a těm 

starším jo? A: Protože jsou malinký. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat, aby to těm 

malinkým dětem šlo líp, aby jim balónek nepadal? A: Ano. K: A co by se teda dalo pro to 

udělat, aby jim to šlo líp? A: Že oni to netrefí do toho jelena. K: Ale my teď mluvíme už o  

jiné hře. Tak já ti to znovu přečtu a vysvětlím, jak děti hrály hru která se jmenovala horký 

brambor. (Převyprávění). Tak co, připadá ti to takhle fér? A: Ano. K: A proč těm dětem ten 

balónek pořád padal? A: Protože byly malinký. K: A myslíš, že by se dalo něco udělat, aby 

jim to nepadalo? A: Až budou velký. Rozdělit je na starší a malinký. K: Takže, kdybychom ty 

děti rozdělili na menší a starší, tak by to bylo spravedlivější? A: Ano.

Zde je herní situace považována za spravedlivou – respektive za dobrou spolupráci. Alaj byl 

při rozhovoru poměrně dezorientovaný a u příběhu horký brambor si ještě stále myslel, že se 

bavíme  o  předchozí  hře.  Bohužel  ani  opětovné  převyprávění  příběhu  nevedlo  k lepšímu 

porozumění, neboť Alaj vypověděl, že je situace spravedlivá, ale vzápětí navrhuje, aby se děti 

rozdělily na mladší a starší dle míry obratnosti, uplatňuje zde tedy princip rovnosti. Separace 

však  zcela  obchází  princip  spolupráce.  Odhalení  principu  spolupráce,  který  závisí  na 

technickém konceptu vydařené přihrávky od obratnějšího páťáka a toho na čem by měli mít 

hráči společný zájem (aby i méně obratní druháci balón chytili) zde tak zcela chybí, proto se 

řadí do kategorie morálně neorientovaní. 

3.  Nespravedlivě úkolující autorita: příběh s domácími pracemi

3.1.1 Obhajující rovnost: pochopení principu spravedlnosti – rovnost nadřazena poslušnosti – 

uplatnění principu slušnosti 

Dominik, 6 let 

K: Co dítě řeklo?  D: No, že to udělá.  K: A připadá ti to spravedlivé? D: Nebylo to vůbec 

spravedlivý, protože ta maminka potřebuje pomoct a on nedělá nic. K: A jak by to podle tebe 

bylo spravedlivé? D: No, že by všichni pomáhali mamince.

Lucie, 6 let
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K: Co dítě řeklo?  L: Klidně. K: Takže myslíš, že mu to nevadilo? L: Ne, protože maminka 

měla radost. K: A myslíš si, že to takhle bylo spravedlivé? L: Nebylo. K: A proč? L: Protože 

ta holčička musela dělat všechno a od toho bráchy je to nefér. K: A jak by to podle tebe bylo 

spravedlivé? K: Kdyby to dělal i ten brácha.

Natálka, 6 let 

K: Co dítě řeklo?  N: Že mamince pomůže, když je tak unavená.  K: A myslíš, že mu to 

nevadilo, že musel udělat i místo toho druhého? N: Ne. K: A připadá ti to spravedlivé? N: 

Nepřipadá. K: A pročpak? N: Protože ten první si šel hrát a ten druhej musel tam všechno za 

něj udělat. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? N: Že by tem druhej to pak za něj 

udělal zase příště a tamten by si šel hrát pak taky ven.

Martinka, 6 let 

K: Co dítě řeklo?  A: Že brácha neposlouchá a ať se vrátí domů K: A myslíš, že to dítě to za 

něj udělalo? A: Jo, protože, kdyby to neudělalo, tak by ta miminka byla smutná, protože jí 

nikdo nepomáhal.  K: Takže to udělalo? A: Jo.  K: A bylo to spravedlivé? A: Nebylo, ten 

brácha neměl jít ven. 

Výpovědi  těchto  dětí  jsou  morálně  orientované  a  dle  jejich  odpovědí  převyšuje  princip 

rovnosti princip poslušnosti a zároveň je zde i uplatněn princip slušnosti. Navzdory tomu, že 

děti považují situaci za nespravedlivou, odpovídají, že by dítě práci za druhého sourozence 

udělalo v rámci zachování principu slušnosti a přátelskosti vůči unavené mamince – „protože 

ta maminka potřebuje pomoct“, „protože maminka měla radost“, „že mamince pomůže, když 

je tak unavená.“, „že bude hodný a pomůže jí a udělá to“, „jo, protože, kdyby to neudělalo, 

tak by ta miminka byla smutná, protože jí nikdo nepomáhal.“.

3.1.2 Obhajující rovnost: pochopení principu spravedlnosti – rovnost nadřazena poslušnosti – 

chybí uplatnění principu slušnosti

Kuba, 5 let

K: Co dítě řeklo?  Ku: Že to je nespravedlivý. K: A proč je to nespravedlivý? Ku: Protože to 

nestíhá, to děcko jedno, tak jako kdyby to stíhaly dvě děcka spolu. K: A myslíš, že to nakonec 

stejně udělal? Ku: Ne, protože by to nestihl, tak počkal na toho druhýho. K: A jak by to podle 

tebe bylo spravedlivější? Ku: Že by to oba udělali a pak by si šli ven.   
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Maruška, 6 let 

K: Co dítě řeklo? M: Nevim. K: A bylo to podle tebe spravedlivé? M: Není to spravedlivý. K: 

A proč to není spravedlivé? M: Protože ta maminka poslala obě děti, ale udělalo to jenom 

jedno, a to druhý neposlouchá K: A jak by to bylo podle tebe spravedlivé? M: Kdyby to 

maminka nedovolila, aby šlo ven. K: A myslíš, že to dítě tu práci udělalo i přesto, že ten 

druhý šel ven? M: Já nevím, asi byla smutná a nechtěla to dělat celý.

Monika, 6 let

K: Co dítě řeklo?  M: Že to nemůže udělat,  že i ten bráška by měl to taky dělat,  protože 

všechno, kdyby to udělala ona, tak to vypadá jako kdyby ta holčička byla služka. K: A napadá 

tě něco, co by se dalo udělat pro to, aby to bylo spravedlivé? M: Že by sestřička s maminkou a 

tatínkem šli ven a řekli tomu bráškovi, aby šel taky pomáhat a, že když nebude poslouchat, 

tak že ho zamknou do pokojíčku a bude tam zamknutej. 

Patrik, 6 let 

K: Co dítě řeklo?  P: Že si musí jít hrát ven za kamarády, že tam musí něco udělat. K: A 

připadá ti to spravedlivé? P: Ne. K: A pročpak ne? P: Protože jeden si užíval zábavu a ten 

druhej musel pracovat. A ta maminka jednomu dovolila jít ven a tomu druhému vzkázala, aby 

se postaral o domácnost. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? P: Že by oba pomáhali a  

pak by oba šli ven. 

Alexis, 6 let 

K: Co dítě řeklo?  A: Asi ne, protože je to nefér. Já bych řekl, že by měli pomáhat spolu, aby 

to bylo fér.  

Honza (2), 6 let 

K: Co dítě řeklo?  J: No, nevím. K: A připadá ti to spravedlivé? J: Nepřipadá. K: A co ti na  

tom přijde nefér? J: Že ten jeden neměl jít ven. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? J: 

Kdyby to dělali oba. K: A myslíš, že to dítě to udělalo? J: Ne, protože to měli dělat společně. 

Výpovědi  těchto  dětí  jsou  morálně  orientované  a  dle  jejich  odpovědí  převyšuje  princip 

rovnosti  princip  poslušnosti,  ale  chybí  zde  uplatnění  principu  slušnosti.  Nejčastěji 

argumentaci zdůvodňují tím, že by měli oba sourozenci pomáhat rovným dílem – „Kdyby to 

dělali oba“, „Že by oba pomáhali a pak by oba šli ven.“, „Já bych řekl, že by měli pomáhat 
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spolu, aby to bylo fér.“. Dále se objevovaly argumenty, že kdyby dítě udělalo všechnu práci 

tak by to nestihlo všechno udělat (Kuba), nebo Monika tvrdí, že, kdyby holčička podlehla 

principu poslušnosti,  tak by se dostala do pozice “služky“ a dále dodává, že by mělo pro 

neposlušné dítě následovat trest „Že by sestřička s maminkou a tatínkem šli ven a řekli tomu 

bráškovi, aby šel taky pomáhat a, že když nebude poslouchat, tak že ho zamknou do pokojíčku 

a bude tam zamknutej.“. Maruška jako způsob vyrovnání nespravedlnosti také navrhuje, aby 

maminka nedovolila jít neposlušnému dítěti ven. Děti tedy obhajují princip rovnosti, avšak 

princip slušnosti a přátelskosti již neuplatňují. Chybí zde přizpůsobení se situačnímu kontextu 

vůči mamince, která je unavená.

3.2.1  Obhajující  poslušnost:  pochopení  principu  spravedlnosti  –  poslušnost  nadřazená 

rovnosti

Aneta, 5 let 

K: Co dítě řeklo?  A: Já myslím, že řeklo a mamí, proč si on může hrát a já musím dělat  

všechno co ty říkáš. K: A myslíš, že to dítě i přesto udělalo? A: Asi jo, aby se maminka  

nezlobila. K: A přijde ti to spravedlivé? A: Ne. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivý? A: 

Aby všechno udělali spolu.  

Helenka, 6 let 

K: Co dítě řeklo?  H: No, že musí víc uklízet. K: A myslíš, že to tomu dítěti vadilo a udělalo  

to? H: Vadilo,  ale  udělalo to.  K:  A připadá ti  to  spravedlivé?  H: Ne.  K:  A pročpak? H: 

Protože, ta holčička neposlouchala maminku. K: A jak by to podle tebe bylo víc spravedlivé? 

H: Aby už poslouchala maminku a taky uklízela. 

Honza (1), 6 let 

K: Co dítě řeklo?  J: Asi to udělá,  ale  nelíbí  se mu to.  K: A proč se mu to nelíbí,  je to 

spravedlivé? J: Ne, protože on nechtěl nic dělat. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? J: 

Kdyby si to rozdělili. 

Natálka, 5 let 

K: Co dítě řeklo?  N: Že to udělá, ale že se mu nechce. K: A připadá ti to spravedlivé? N: Ne.  

K: A pročpak je to podle tebe nespravedlivé? N: Že to dítě musí pracovat. K: A jak by to 

podle tebe bylo spravedlivé? N: Kdyby se vystřídali. 
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Nela, 6 let 

K: Co dítě řeklo?  N: Bylo na něj naštvaný a řeklo mamince, proč mohl jít ven. K: A myslíš,  

že dítě tu práci udělalo? N: Udělalo. K: A bylo to spravedlivé? N: Nebylo, protože to dělala ta 

holčička a kluci by měli taky pomáhat, a ne si pořád hrát.  

Přemek, 7 let 

K: Co dítě řeklo?  P: Že to udělá, a ještě bych řekl, že je to nefér. K: A myslíš, že mu to  

nevadilo? P: Vadilo, ale nic jinýho mu nezbylo. K: A proč je to nefér? P: Protože ten brácha 

nic nedělal. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? P: Kdyby všichni pomáhali.  

Majda, 6 let 

K: Co dítě  řeklo?   M: Že to  je  pěkně nespravedlivý,  ale  že  bude poslušný a  udělá  to  a 

maminka by měla tomu duhýmu dát trest.  

Adam, 6 let 

K: Co dítě řeklo?  M: Že by ten druhý neměl chodit ven a udělat to. K: A myslíš, že to dítě to  

za něj udělalo? M: Já nevím. K: A kdybys byl na jeho místě, tak bys to udělal? M: Já bych jí  

poslechl. K: A bylo to v tom příběhu spravedlivé? M: Nebylo. 

Výpovědi  těchto  dětí  jsou  heteronomně  morálně  orientované.  Navzdory  tomu,  že  rozumí 

principiální  nerovnosti,  úkol by splnily,  protože podléhají  vynucené poslušnosti  autority  a 

princip poslušnosti tak převyšuje princip spravedlnosti

3.2.2 Obhajující  poslušnost:  heteronomní nepochopení  principu spravedlnosti  – poslušnost 

nadřazená rovnosti

Adéla, 5 let 

K: Co dítě řeklo?  A: Že musíš taky pomáhat a pak si budeš hrát venku. K: A myslíš si, že to  

v tom příběhu bylo spravedlivé? A: Holka musela pomáhat a kluk si hrál venku. K: A udělala 

by to podle tebe ta holčička? A: Jo, protože maminka chtěla pomáhat. K: A myslíš, že to bylo 

fér takhle? A: Asi jo. 

Alaj, 5 let 

K: Co dítě řeklo?  A: Že on hraje míč.  K: Ale tady už si povídáme o jiném příběhu, (znovu 

jsem chlapci přečetla příběh a snažila se mu vysvětlit situaci). K: Tak co, bylo to spravedlivé? 
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A: Ano. K: A myslíš,  že  to  tomu dítěti,  které  muselo udělat  všechnu práci  nevadilo?  A: 

Nevadilo.

Amálka, 5 let 

K:  Co  dítě  řeklo?   A:  Že  maminka  pracuje  a  chce  pomáhat.  K:  A  bylo  to  podle  tebe 

spravedlivé, že pomáhalo mamince jedno dítě i za to druhé, které si šlo hrát? A: Jo. K: A proč 

ti to připadá spravedlivé? A: Protože to jedno bylo hodné a druhé neposlušné.  

Anička, 6 let 

K: Co dítě řeklo?  A: Mně by to nevadilo, protože já doma uklízím i po ségře. K: Takže 

myslíš,  že  to  dítě  tu  práci  udělalo?  A:  Jo,  protože  to  muselo  udělat.  K:  A připadá  ti  to 

spravedlivé? A: Jo. 

Kuba, 6 let 

K:  Co  dítě  řeklo?   Ku:  Ne,  protože  si  chtěl  hrát  taky  venku.  K:  A  připadá  ti  to  teda 

spravedlivé? Ku: Myslim, že asi jo. K: A proč? Ku: Protože jim to řekla maminka. 

Vojta, 6 let 

K: Co dítě řeklo?  V: Že to udělá. K: A připadá ti to spravedlivé?  V: Jo, ale to dítě by taky 

řeklo tomu druhému, aby mu šlo pomoct. K: A co kdyby mu nešlo pomoct? V: Tak by to 

nakonec musel udělat sám. K: A bylo by to spravedlivé? V: Jo.

Honza, 5 let 

K: Co dítě řeklo?  H: Že to udělá. K: A připadá ti to takhle spravedlivé? H: Jo. K: A proč si to  

myslíš? H: Máma může mít třeba méně času a řekla jim to. 

Výpovědi těchto dětí jsou případem heteronomního nepochopení spravedlnosti. Rovnosti je 

nadřazena  poslušnost  vůči  autoritě,  v tomto  případě  unavené  mamince,  která  žádá  děti  o 

pomoc  s domácností.  Spravedlnost  zde  splývá  s poslušností  a  poslušnost  vůči  autoritě 

představuje nejvyšší normu. Děti vysvětlují své odpovědi tím, že by práci udělaly, protože 

musí poslechnout – „holka musela pomáhat a kluk si hrál venku…protože maminka chtěla 

pomáhat“, protože to jedno bylo hodné a druhé neposlušné“, „jo, protože to muselo udělat“, 

„protože jim to řekla maminka“,  „tak by to nakonec musel udělat sám“, „máma může mít 

třeba méně času a řekla jim to“.  V odpovědích se objevují dva stěžejní prvky – maminka 

představující  autoritu  a  princip  poslušnosti,  který  v úvahách  dětí  převládá.  Amálka  pak 
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doslovně uplatňuje princip poslušnosti, když označí druhého sourozence za “neposlušného“. 

Alaj  se  jeví  být  v příběhu  opět  dezorientovaný  a  svou  odpověď  nijak  konkrétně 

nezdůvodňuje. 

4.  Nespravedlivě úkolující autorita: příběh s pochůzkami

4.1 Obhajující rovnost: pochopení principu spravedlnosti – rovnost nadřazena poslušnosti 

Adéla, 5 let 

K: Bylo to spravedlivé? A: Není to fér. K: A pročpak ti to připadá nefér? A: Protože ten jeden 

chce pomáhat taťkovi a ten druhý ne. K: A jak by to podle tebe bylo fér? A: Že by pomáhali  

taťkovi oba. 

Dominik, 6 let 

K: Bylo to spravedlivé? D: Není spravedlivý odmlouvat. K: Takže to není spravedlivé od toho 

sourozence? D: Asi od obou, i od tatínka. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? D: No, 

že by všichni chodili na pochůzky. K: I tatínek? D: Jo. 

Lucie, 6 let 

K: Bylo to spravedlivé? L: Není. K: Jakto? L: Protože teďka jak je ten covid, tak se nesmí 

nikam chodit. K: A kdyby nebyl covid, tak by ti to přišlo taky nespravedlivé? L: Jo. K: A jak 

by to podle tebe bylo spravedlivé? L: Kdyby ten brácha tam taky chodil.

Alexis, 6 let 

K: Bylo to spravedlivé? A: Ne. K: A pročpak ne? A: Protože tam chodil sám. K: A jak by to 

podle tebe bylo spravedlivé? A: Že by tam chodili oba.  

Aneta, 5 let 

K: Bylo to spravedlivé? A: Ne. K: A pročpak ti to připadá nespravedlivé? A: Protože ten 

jeden tam nechodil. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivější? A: Kdyby tam chodil taky.

Anička, 6 let 

K: Bylo to spravedlivé? A: Ne. K: Jak to, že ne? A: Protože by měli chodit spolu stejně. K: A 

pak by to bylo spravedlivější, kdyby chodili spolu? A: Asi jo.

Helenka, 6 let 
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K: Bylo to spravedlivé? H: Ne. K: A pročpak? H: Protože ten chlapeček taky neposlouchá 

toho tatínka,  jak ta holčička neposlouchala maminku. K: A myslíš  si,  že by se dalo něco 

udělat, aby to bylo víc spravedlivé? H: Aby tam taky chodil.  

Kuba, 5 let

K: Bylo to spravedlivé? Ku: Ne. K: A pročpak? Ku: Protože tam chodil jenom on. K: A jak 

by to bylo podle tebe spravedlivé? Ku: Kdyby tam chodili spolu. 

Honza, 5 let

K: Bylo to spravedlivé? J: Ne. K: A pročpak. J: Protože ten druhý by měl jít taky. K: Takže 

kdyby tam chodili oba, tak by to bylo spravedlivější? J: Jo. 

Maruška, 6 let 

K: Bylo to spravedlivé? M: Ne. K: A co ti na tom připadá nespravedlivé? M: Protože ten kluk 

nešel na pochůzku. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? M: Že by tam šel i tam ten.

Monika, 6 let 

K: Bylo to spravedlivé? M: Není. Měli by oba chodit, protože rodiče se musí poslouchat. K: A 

jak by to podle tebe bylo spravedlivé? M: Že by tatínek chodil s nima a klukům by se pak 

chtělo obou dvoum.

Natálka, 6 let 

K: Bylo to spravedlivé? N: Ne není. Ten druhej si bude třeba něco dělat na mobilu a ten 

druhej na tu pochůzku musí. K: A jak by to bylo spravedlivější? N: Asi aby tam chodili oba a 

někdy tam nemusel chodit ten, kterej tam musel chodit furt. 

Patrik, 6 let 

K: Bylo to spravedlivé? P: Ne. K: A pročpak? P: Protože ten jeden se vymlouval a táta ho 

nechal doma a díky tomu si mohl užívat doma a ten druhej tam musel stále chodit a je to nefér 

od toho tatínka. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? P: Že by tam tatínek posílal i toho 

druhého a naučil ho tam chodit. 

Přemek, 7 let 

K: Bylo to spravedlivé? P: Taky ne. K: A pročpak ne? P: Protože ten brácha byl lenoch a nic 

nedělal. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? P: Aby tam chodili spolu.
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Honza (2), 6 let 

K: Bylo to spravedlivé? J: Ne. K: A proč ne? J: Protože tam chodil jenom jeden. K: A jak by 

to podle tebe bylo spravedlivé? J: Kdyby tam chodili oba.   

Natálka, 5 let 

K: Bylo to spravedlivé? N: Ne. K: A co je na tom nespravedlivé? N: Že tam nejdou oba. K: A 

jak by to bylo fér? N: Kdyby tam chodili a střídali by se. 

Majda, 6 let 

K: Bylo to spravedlivé? M: Nebylo. Ten jeden chlapeček nic nechtěl dělat. K: A jak by to 

podle tebe bylo spravedlivé? M: Kdyby tam taky chodil.

Adam, 6 let 

K: Bylo to spravedlivé? A: Ne. K: A proč ne? A: Protože tam měli chodit společně, ale takhle 

tam chodil  jenom ten jeden a ten druhej zase neposlouchal.  K: Takže,  kdyby tam chodili 

společně, tak by to bylo spravedlivé? A: Ano.

Nela, 6 let 

K: Bylo to spravedlivé? N: Nebylo, ten jeden tam chodil i za toho druhýho. K: A jak by to 

bylo spravedlivé? N: Kdyby chodil ten i tamten. 

Výpovědi  těchto  dětí  jsou  morálně  orientované  a  dle  jejich  odpovědí  převyšuje  princip 

rovnosti princip poslušnosti. Argumentaci zdůvodňují tím, že by měl druhý sourozenec také 

chodit na pochůzky – „Kdyby ten brácha tam taky chodil.“, „Že by tam chodili oba dva.“, 

„Protože  by  měli  chodit  spolu  stejně.“,  „Kdyby  tam  chodili  spolu.“. Patrik  a  Dominik 

uvádějí,  že nerovnost v distribuci úkolů je nespravedlivá od tatínka.  Spravedlnost slušnosti 

zde  není  záhodno  uplatňovat,  neboť  z příběhu  neplyne,  že  by  tatínek  vykazoval  potřebu 

uplatnění  tohoto  principu.  Syny  posílá  na  pochůzky  pouze  na  základě  příkazu.  Monika 

uvažovala o tom, že by tatínek chodil na pochůzky se syny a tím je motivoval k tomu, aby 

chodili oba dva. 

4.2.  Obhajující  poslušnost:  heteronomní  nepochopení  principu  spravedlnosti  –  poslušnost 

nadřazená rovnosti

Alaj, 5 let 
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K: Bylo to spravedlivé? A: Ano. K: A proč myslíš, že tam ten jeden chodil častěji než ten 

druhý? A: Protože ten druhý byl malinký. 

Amálka, 5 let 

K: Bylo to spravedlivé? A: Jo. K: A pročpak ti to připadá spravedlivé? A: (pauza) K: Bylo to 

podle tebe fér, že tam chodil ten jeden častěji? A: Jo. K: A pročpak ti to připadá spravedlivé? 

A: Ten jeden byl taky hodnej a druhej zlobivej. 

Honza (1), 6 let 

K: Bylo to spravedlivé? H: Je to spravedlivé. K: A proč? K: Tatínek má málo času a když mu 

pomůže ten jeden, tak bude mít více času. 

Kuba, 6 let 

K: Bylo to spravedlivé? Ku: Jo. K: A proč? Ku: Nevim.

Vojta, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? V: Připadá. K: A pročpak ti to připadá spravedlivé? V: Nejdřív mi 

nepřipadalo spravedlivý, že ten chlapeček tam moc nechodil, ale ten druhej chodil, takže je to 

tak napůl. K: A připadá ti to víc spravedlivé nebo nespravedlivé? V: Spravedlivé.

Martinka, 6 let 

K: Bylo to spravedlivé? M: Já nevím.  

Výpovědi těchto dětí jsou případem heteronomního nepochopení spravedlnosti. Rovnosti je 

nadřazena poslušnost vůči autoritě, v tomto případě tatínka, který posílá syny na pochůzky. 

Spravedlnost zde splývá s poslušností a poslušnost vůči autoritě představuje nejvyšší normu. 

Argumentace dětí, proč považují situaci za spravedlnost se jeví ve směs za nelogickou, nebo 

nekoresponduje s informacemi z příběhu – „Protože ten druhý byl malinký.“, „Ten jeden byl 

taky hodnej a druhej zlobivej.“, „Nejdřív mi nepřipadalo spravedlivý, že ten chlapeček tam 

moc nechodil, ale ten druhej chodil, takže je to tak napůl“. Kuba a Martinka své odpovědi 

nezdůvodnili vůbec. Honza na první pohled uplatňuje princip slušnosti –  „Tatínek má málo 

času a když mu pomůže ten jeden, tak bude mít více času.“, avšak informace o tom, že by měl 

tatínek málo času a potřeboval by pomoct z příběhu nikterak nevyplývají. 

Starší školní věk 13-15 let
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1.  Soutěž: hra Král lovců jelenů

1.1 Morálně orientované odpovědi: orientace v herní situaci – formálně funkční řešení herní 

situace (užití adekvátních pravidel pro zachování řevnivosti i rovnosti ve hře)

Klára, 13 let 

K: Bylo to spravedlivé?  B: No mně přijde nespravedlivý, jak s nima hráli ty druháci, protože 

jsou mladší. K: A co by se dalo podle tebe udělat, aby to bylo spravedlivější? B: No, že by ty 

druháci měli více hodů, jakože více pokusů. K: A pak už by to teda bylo spravedlivé? B: Jojo. 

Viktor, 15 let 

K: Bylo to podle tebe spravedlivé? V: Ne. K: A proč ne? V: Ty menší ještě neuměli tak házet 

a jsou o dost mladší. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? K: Buď měly děti z 5. třídy 

brát trošku ohled na věk dětí z družiny nebo si zahrát tu samou hru mezi sebou a neměla je ta 

paní učitelka posílat ke starším. K: A dalo by se to nějak udělat, aby hráli všichni, jak to bylo 

v tom příběhu?  V:  Ty  páťáci,  když by na  ně  mířili,  tak  by  neházeli  tak  silně,  aby je  to 

nebolelo a těm druhákům bych posunul o pár kroku blíž to stanoviště, aby se trefili.

Adam, 13 let 

K: Bylo to spravedlivé?  A: Tak jakoby já si mysli, že když to hrajou jenom ty páťáci, tak to 

spravedlivý je,  ale  když se k nim pak připojili  i  ty druháci,  tak by měli  mít  třeba blíž to 

stanoviště oproti páťákům a měli by mít třeba víc jakoby prostoru na vyhýbání. K: Takže by 

si  upravil  takhle  ty  podmínky  hry,  aby  byli  druháci  zvýhodněný  a  pak  už  by  to  bylo 

spravedlivé? A: Jo. 

Lukáš, 14 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? L: Nebylo to férové, ale tak zase si aspoň zahráli. K: A napadá tě 

co by se dalo udělat pro to, aby to bylo spravedlivé? L: Možná, kdyby měli víc pokusů, ale 

třeba maximálně tak o dva.   

Matěj, 13 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: Bylo to nespravedlivé, protože druháci neuměli tak dobře házet 

jako páťáci. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat pro to, aby to bylo spravedlivější? M: 

Dal bych jim několik pokusů navíc nebo nějaký plusový body.
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Jakub, 15 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? J: Jako myslím, že je to jen hra, že to nevadí, ale mělo by to být  

spravedlivější.  K: A napadá tě, jak by to mohlo být spravedlivější? J: Třeba kdyby mohli 

házet z kratší vzdálenosti. 

Bety, 13 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? B: Pokud ta hra probíhala podle pravidel, tak to bylo spravedlivé, 

nicméně  by  to  starší  děti  mohly  zjednodušit  mladším spolužákům.  K:  Takže  ti  to  přijde 

spravedlivé, nebo nespravedlivé? B: Jak jsou tam ty druháci, tak je to spíš nespravedlivý. K: 

A napadá tě,  jak by se to dalo zjednodušit?  B: Ty mladší by mohly posunout trochu blíž 

k tomu jelenovi. K: A pak by to bylo spravedlivé? B: Jo, pak by měly aspoň šanci, že se trefí.

Ben, 15 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? B: Ne. K: A proč ti to připadá nespravedlivé? B: Tak ty druháci 

jsou na to asi ještě malý a moc neuměj házet. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat pro to, 

aby to bylo spravedlivé? B: Ty druháci by měli házet blíž než ty děti z páté třídy. 

Adéla, 15 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? S: Spravedlivé to není. Nicméně, několikrát  jsem to v družině 

zažila a vždy se to bralo jako „hra“, která není až tak důležitá. K: A napadá tě něco co by se 

dalo v této situaci udělat pro to, aby to bylo spravedlivější? S: Asi by mohly mít třeba více 

pokusů ty menší děti nebo bych je rozdělila na skupiny, kde by byli jenom ty druháci a pak 

páťáci, ale myslím si, že je fajn, že si aspoň tu hru mohly zahrát. K: A kdyby si měla zvolit  

jen jeden způsob z těch, který si uvedla, který by to byl? S: Asi bych jim dala víc pokusů.

Veronika, 14 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? V: Ne. K: A proč? V: Protože druháci neumí tak dobře házet. Tak 

by ty ostatní mohli udělat, že je dají o trochu blíže k jelenovi. K: A kdyby ty druháci mohli 

stát blíž k jelenovi, tak už by to bylo spravedlivější? V: Jo

Tyto děti považují situaci za nespravedlivou, splňují tedy kritérium morální orientace v herní 

situaci, které se vyznačuje pochopením principiální nerovnosti v obratnosti, kdy je pro mladší 

žáky  vzhledem  k jejich  horší  obratnosti,  snížen  potenciál  na  dosažení  výhry.  Návrhy  na 

funkční řešení herní situace jsou zvoleny vhodným způsobem ve formě náskoku pro ty méně 
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obratné.  Zvolené zvýhodnění  současně zachovává princip řevnivosti  i  rovnosti  ve hře.  Po 

nápravném řešení se tedy nevytrácí napětí v šanci na výhru ani riziko z prohry, což je stěžejní 

podstatou  herní  organizace  typu  soutěž.  Mezi  tyto  adekvátní  návrhy  se  řadí  posunutí 

stanoviště  pro méně obratné  druháky,  nebo poskytnutí  více  pokusů na  hod,  což svědčí  o 

porozumění principu soutěživé hry – „že by ty druháci měli více hodů, jakože více pokusů“, 

„, tak by měli  mít třeba blíž  to stanoviště oproti  páťákům a měli  by mít  třeba víc jakoby 

prostoru na vyhýbání“, „kdyby měli víc pokusů, ale třeba maximálně tak o dva“,  „dal bych 

jim několik pokusů navíc nebo nějaký plusový body“. Jakub a bety z počátku neodpověděli 

jednoznačně, že se jedná o nespravedlivou herní situaci, protože nejprve uvažovali i nad tím, 

že se jedná o hru, kde jsou pro všechny nastolena stejná pravidla a podmínky, nakonec však 

při opětovaném dotázání, jestli se přiklání spíše k spravedlnosti, nebo nespravedlnosti zvolili 

druhou možnost a uplatnily následně adekvátně funkční nápravu nerovnosti ve hře, což svědčí 

o  jejich  porozumění  principu  nerovnosti  v obratnosti  při  současném  zachování  principu 

řevnivosti i rovnosti ve hře.

1.2 Částečně morálně orientované odpovědi: orientace v herní situaci – formálně nefunkční 

řešení herní situace (užití neadekvátních pravidel pro vyrovnání nerovnosti)

Ondra, 13 let 

K: Bylo to spravedlivé?  O: No tak asi nebylo, protože nikdo z těch druháků nevyhrál vlastně, 

protože jsou o dost mladší. K: A proč si myslíš, že se těm druhákům nepodařilo vyhrát? O: 

No, protože ty páťáci už mají víc rozvinutej ten mozek a jde jim to líp, ale těm druhákům, 

protože jsou o dost mladší, tak ne. K: A dalo by se něco udělat, aby to bylo spravedlivější? O: 

No, tak ty páťáci by je mohli nechat občas vyhrát, aby to bylo vyrovnanější.

Marek, 14 let 

K: Bylo to spravedlivé?  M: Ne nebylo. K: A proč ti to nepřipadá spravedlivé? M: Protože ty 

druháci nemají stejnou sílu jako ty páťáci. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat pro to, 

aby to  bylo  spravedlivější?  M:  No asi  bych zdvojnásobil  počet  druháků anebo,  aby těch 

páťáků bylo míň než těch druháků. K: A pak by to bylo spravedlivější? M: Jo.

Pavel, 13 let 

26



K: Přišlo ti to spravedlivé? P: Ne, protože ty menší jsou dost v nevýhodě, když neuměj tak 

dobře házet jako ty páťáci. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat pro to, aby to bylo 

spravedlivé i pro ty druháky? P: Ty starší děti by je mohly někdy nechat vyhrát. 

Karel, 13 

K: Přišlo ti to spravedlivé? Ka.: Nepřišlo. K: A z jakého důvodu? Ka.: Protože byli mladší o 

dvě třídy a neuměli  házet.  K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat pro to, aby to bylo 

spravedlivější? Ka.: Já si myslím, že je ty páťáci třeba nechali občas vyhrát, když jsou o dvě 

třídy mladší. 

Markéta, 15 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: Já si myslím, že ta učitelka udělala správně, že je tam poslala,  

protože asi chtěla  v žácích probudit  soutěživost,  ale vůči těm mladším dětem je to trochu 

nespravedlivý, protože nejsou tak dobrý, jako ty starší, K: A napadá tě něco, co by se dalo 

udělat pro to, aby to bylo spravedlivější? M: Ty starší žáci by možná mohli nechat ty mladší 

nějak vyhrát nebo jim nechat náskok. K: A jak by takový náskok vypadal? M: No, kdyby je 

nechali párkrát vyhrát, aby se necítili tak špatně.

Děti  zařazené  do  kategorie  „částečně  morálně  orientované“ považují  situaci  za 

nespravedlivou, splňují tedy kritérium morální orientace v herní situaci, které se vyznačuje 

pochopením principiální nerovnosti v obratnosti,  kdy je pro mladší žáky vzhledem k jejich 

horší obratnosti, snížený potenciál na dosažení výhry. Návrhy na funkční řešení herní situace 

však již technicky nenaplňují  principy hry organizované jako soutěž – zachování principu 

řevnivosti  a  rovnosti.  Jedná  se  o  návrhy,  které  se  na  první  pohled  snaží  vyrovnat 

nespravedlivou herní situaci, avšak v konečném důsledku se nerovnost ve hře nevyrovnává, 

přičemž se ani nezachovává princip řevnivosti ve hře a řešení se tedy jeví jako technicky 

nefunkční. Nejčastěji  se v tomto případě jedná o návrhy, kdy by obratnější  děti nechávaly 

druháky vyhrát (Markéta, Karel, Pavel, Ondra). Tyto návrhy naplňují princip spravedlnosti 

slušnosti na úkor toho, že je starším dětem upírána možnost na rovnocennou šanci na úspěch 

ve hře. Dále Marek navrhuje – „No asi bych zdvojnásobil  počet druháků anebo, aby těch 

páťáků bylo míň než těch druháků.“, což nerovnost ve hře nijak nevyrovnává.

1.3.1 Morálně neorientované odpovědi: orientace v herní situaci – formálně nefunkční řešení 

herní situace (separace druháků a páťáků, trénink pro ty méně obratné, nebo návrh chybí) 

27



David 13 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? D: Je to neférový, protože za prvý ten straší má větší sílu a dál 

dohodí než ten menší a za druhý je celkově vyšší a tu hru hrál třeba už víckrát než ty druháci, 

který  tu  hru  vidí  třeba  poprvé  nebo  podruhý.  K:  A myslíš,  že  by  se  dalo  něco  v té  hře 

vymyslet, aby to bylo teda spravedlivější? D: Jo šlo by to, kdyby byl druhák s druhákem a 

páťáci spolu proti sobě. K: Takže by si ty děti rozdělil do skupinek, podle věku? D: Jojo, pak 

by to bylo vyrovnaný. 

Richard, 15 let

K: Bylo to spravedlivé?  R: Jako by bylo to nespravedlivý pro ty menší děti, protože podle mě 

nemají moc šanci, jak jsou malý. A ta učitelka tam hlavně neměla ty druháky posílat. K: A 

proč si myslíš, že ty malý děti nemají šanci, oproti těm starším? R: Protože, jsou ještě malý a 

oproti páťákům neuměj tak dobře mířit a házet. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat 

proto, aby to bylo teda spravedlivější? R: To asi nevím. 

Tereza, 15 let 

K:  Bylo  to  spravedlivé?   T:  Je  to  nespravedlivý,  protože  ty  druháci  jsou  slabší  oproti 

páťákům. K: A v čem si myslíš, že jsou druháci oproti páťákům slabší?  T: No tak asi neuměj 

moc házet a jak jsou menší, tak jim to asi celkově moc nepůjde oproti těm větším dětem. K: A 

napadá tě něco, co by se dalo udělat pro to, aby to bylo teda spravedlivější? T: No ty druháci 

se tam do tý hry moc nehodí.  K: Takže bys je do té hry vůbec s páťákama nezařazovala? T: 

No asi ne no. Jakože, kdyby v tý družině byli jenom páťáci a ty tři druháci, tak bych nedělala 

tuhle aktivitu, jakože bych vymyslela něco lepšího, co by bylo třeba spravedlivý pro všechny. 

K: A jaká aktivita by podle tebe byla v téhle situaci spravedlivější? T: Nevím, teď mě zrovna 

nic nenapadá. 

Daniel, 15 let 

K: Bylo to spravedlivé?  D: Ta poslední část,  jak je rozdělila paní družinářka mi připadá 

nespravedlivá. K: A proč? D: Protože, přece jenom ty páťáci jsou si myslím schopnější v tom 

házení těch míčků a mají lepší reflexy, ale jinak ten začátek mi přišel dobrej, ale nepřijde mi 

spravedlivý,  že hráli  druháci s páťákama.  K: A napadá tě něco, co by se dalo v té situaci 

udělat, aby to bylo spravedlivější? D: Já bych je teoreticky rozřadil na skupiny tak, aby spolu 
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hráli páťáci a zvlášť ty druháci. K: A dalo by se to udělat i tak, aby hráli všichni a bylo to  

spravedlivější? D: To nevím, podle mě by bylo nejjednodušší, kdyby hráli odděleně. 

Alex, 14 let 

K: Bylo  to  spravedlivé?  A: Přijde  mi  to  docela  spravedlivý.  K:  A proč  je  to  podle  tebe 

spravedlivý? A: Ty starší to umí a potom to můžou naučit i ty menší. K: A čím si myslíš, že to 

bylo, že ty menší děti měly nejméně bodů? A: To je tím, že jsou menší a nejsou ještě tak 

šikovný a zkušený. Možná, aby to bylo úplně spravedlivý, tak by se mohly rozdělit, aby spolu 

hrály stejně staré děti. K: A jak by to tedy podle tebe mělo vypadat, aby to bylo spravedlivé? 

A: No asi, bych to udělal tak, aby druháci hráli jen s druhákama a páťáci jen s páťákama. 

Radek, 14 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? R: Ne. K: A proč ne? R: Myslím si, že by měla paní učitelka poslat 

stejně staré děti, protože 3 roky mezi hráči je velký rozdíl a šance dětí z druhé třídy je malá. 

K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat pro to, aby to bylo spravedlivější i pro ty mladší  

děti? R: Kdyby se rozdělili na mladší a starší a nebyl by tam ten věkový rozdíl.  

Petr, 15 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? P: Ne. K: A proč ne? P: Nejde hrát se staršíma tak, aby to pro ně 

bylo vyrovnané. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat pro to, aby to bylo spravedlivější? 

P: Ta učitelka je tam neměla posílat vůbec.

Patrik, 15 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? P: Je to nespravedlivý, protože páťáci jsou silnější, takže jim to 

půjde líp než druhákům. K: A myslíš, že by se dalo udělat něco, aby to bylo spravedlivější? P: 

To nevím, je to chyba hlavně tý družinářky, já bych je poslal, aspoň za třeťákama. 

Tyto děti považují situaci za nespravedlivou, splňují tedy kritérium morální orientace v herní 

situaci, které se vyznačuje pochopením principiální nerovnosti v obratnosti, kdy je pro mladší 

žáky vzhledem k jejich  horší  obratnosti,  snížený potenciál  na  dosažení  výhry.  Návrhy na 

funkční řešení herní situace však nejsou zvoleny vhodným způsobem. Děti navrhují separaci 

dětí dle míry jejich obratnosti –  „kdyby byl druhák s druhákem a páťáci spolu proti sobě“, 

„já bych je teoreticky rozřadil na skupiny tak, aby spolu hráli páťáci a zvlášť ty druháci“, 

„podle mě by bylo nejjednodušší,  kdyby hráli  odděleně“. Tereza navrhuje,  aby děti  hrály 
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zcela jinou hru, která by byla spravedlivá pro všechny, avšak žádný konkrétní příběh takovéto 

hry neuvádí. Richarda nenapadá vůbec, jak by se dala vyrovnat nerovnost ve hře, stejně tak 

jako Petra, který tvrdí– „Ta učitelka je tam neměla posílat vůbec.“.

1.3.2 Morálně  neorientované odpovědi:  dezorientace  v herní  situaci  – formálně nefunkční 

řešení herní situace (návrh chybí nebo nekoresponduje s herními principy)

Mikuláš, 14 let 

K: Bylo to spravedlivé?  M: No já si myslím, že ty malý druháci, jak jsou menší, tak byly hůř 

trefitelný, ale páťáci, jak jsou větší, tak mají zase přesnější ránu, takže mi to přijde celkem i 

spravedlivý. K: Takže ti to teda přišlo spravedlivé? M: No docela i jo.

Martin, 15 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: Tak jak se to vezme, je jasný, že druháci jsou oproti páťákům 

slabší, ale tak zase je to jenom hra a často spolu hrajou různě starý děti. K: A přijde ti to teda 

spíš spravedlivé nebo nespravedlivé? M: Asi je to spíš spravedlivé. K: A když ti přijde, že 

jsou ty druháci oproti páťákům slabší, napadá tě něco, co by se dalo udělat, aby to pro ně bylo 

spravedlivější? M: To nevím.

Tyto děti hodnotí herní situaci jako spravedlivou. Mikuláš považuje situaci za spravedlivou 

z toho důvodu, že by měly být mladší děti „hůř trefitelný“ a straší děti „mají zase přesnější 

ránu“, takže by měla být obratnost dětí dle jeho úsudku vyrovnaná. V příběhu však zaznělo, 

že mladším dětem se nedaří vyhrát a mají nejméně bodů, z čehož vyplývá, že je zde jistá 

nerovnost v obratnosti dětí, která se mu však nepodařila odhalit. Martin považuje situaci za 

spravedlivou,  jeho  argumentace  spočívá  v tom,  že  se  jedná  pouze  o  hru  a  je  v podstatě 

lhostejné, že mezi sebou soutěží obratnější a méně obratné děti.

2.  Spolupráce: hra Horký brambor

2.1 Morálně orientované odpovědi: orientace v herní situaci – formálně funkční řešení herní 

situace (pochopení závislosti zdařené přihrávky)

Viktor, 15 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? V: Nespravedlivé, paní učitelka je neměla posílat a měla zase tu 

hru dát jen mezi ty druháky a zvlášť páťáky. K: A myslíš, že by to šlo nějak udělat, aby to 

bylo spravedlivé i mezi těmi páťáky a druháky, kdyby hráli spolu? V: Tak ty páťáci by na ně 
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měli brát ohled a pomáhat jim třeba nějak. K: Mohl by si mi říct, jak by jim měli pomáhat? V: 

Hm(pauza). Kdyby jim ten míč mírnějc nadhazovali, aby jim to nepadalo. 

Pavel, 13 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? P: Nepřišlo, protože ty starší děti možná hází moc prudce, takže by 

mohly házet pomalu a jít k nim trošku blíž, ať to nemají tolik těžký. K: Takže, kdyby jim ten 

balónek házeli pomaleji, jak říkáš, tak by to bylo spravedlivější? P: Jo. 

Veronika, 14 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? V: Ne, protože ty druháci mají menší ručičky a taky asi protože 

jim  ty  balóny  házeli  moc  rychle.  K:  A  dalo  by  se  udělat  něco  pro  to,  aby  to  bylo 

spravedlivější? V: Kdyby jim ty páťáci házeli ten balón pomaleji.  

Matěj, 13 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: Ne. K: A proč? M: Některý páťáci jim to třeba schválně blbě 

házeli. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? M: Kdyby všichni ty páťáci brali ohled na 

ty malý děti a házeli jim to míň a prostě tak, aby se to dobře chytalo. 

Martin, 15 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: Ani ne, ty druháci jsou prostě slabší. K: A proč myslíš, že jim 

to pořád padalo? M: Myslím si, že ty páťáci jim to házeli schválně špatně, aby odešli a mohli 

hrát sami. Tím pádem bych pro druháky vymyslel jinou hru, aby jí mohli hrát ve trojici. K: A 

napadá tě něco, jak by mohli hrát všichni společně tuhle hru, aby to bylo spravedlivé? M: Tak, 

kdyby ty páťáci byli hodný a fakt by si s těma malejma chtěli zahrát, tak by jim to že jo házeli 

dobře a pak by jim to už ani nemuselo tolik padat, ale to záleží, jestli by je to bavilo nebo ne. 

K: A kdyby jim to házeli dobře, tak by to bylo spravedlivé? M: No myslim si, že docela i jo.

 Zde je situace považována za nespravedlivou – respektive za špatnou spolupráci. Děti jsou 

tedy morálně orientované v herní situaci organizované jako spolupráce. V návaznosti na to, 

užívají  adekvátní  funkční  řešení  herní  situace,  čímž  vykazují  porozumění  technického 

konceptu hry, který závisí na vydařené přihrávce od více obratnějšího páťáka, při čemž tak 

vzniká spolupráce v obratnosti  –  „protože ty  starší  děti  možná hází moc prudce,  takže by 

mohly házet pomalu a jít k nim trošku blíž, ať to nemají tolik těžký“, „protože ty druháci mají 

menší ručičky a taky asi protože jim ty balóny házeli moc rychle.“, „Kdyby všichni ty páťáci 
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brali ohled na ty malý děti a házeli jim to míň a prostě tak, aby se to dobře chytalo.“. Viktor 

z počátku navrhuje  separaci,  ale  po dalším dotazu  navrhuje,  že  by měli  páťáci  druhákům 

mírněji  nadhazovat  míč.  Matěj  s Martinem  uvádí,  že  páťáci  hráli  druhákům  špatně  míč 

schválně, přičemž Martin tuto úvahu vysvětluje tím, že chtěli hrát páťáci sami bez druháků. 

Po dalších dotazech však vstupují do obor úvah, které navozují adekvátně funkční řešení herní 

situace. 

2.2.1 Částečně morálně orientované odpovědi: orientace v herní situaci – nefunkční řešení 

herní  situace  (návrh  pro  vyřešení  herní  situace  chybí,  nebo  náprava  neřeší  jednoznačně 

nerovnost v obratnosti)

Ben, 15 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? B: Zase ne. K: A proč ne? B: Protože, druháci chytají hůř než 

páťáci a do toho ty páťáci asi neuměj odhadnout, jak jim to maj hodit.   A ta hra by byla 

zábavnější, kdyby si házeli s balónkem, který je naplněný vodou, byla by to větší sranda a ty 

druháci  by pak tolik  neprožívali,  že  jim to nejde.  K: Takže takhle by to podle tebe bylo 

spravedlivější? B: No spíš by to byla větší zábava a bavilo by to asi i ty druháky, když jim to 

pořád padalo. 

Daniel, 14 let 

K: Bylo to podle tebe spravedlivé? D: To mi taky přijde nespravedlivý, protože, jak už jsem 

říkal minule, myslím si, že se nedá úplně hrát fér páťáci s druhákama, protože přece jenom ty 

páťáci by to mohli asi líp chytat a ty druháci vlastně nejsou tak dobří v tom chytání. Navíc 

páťáci na ně hážou asi moc velký rány, takže bych to zase rozdělil na dvě skupiny, že v jedné 

skupině by byli páťáci a v jedné druháci. K: A pak by to podle tebe bylo už spravedlivé? D: 

Takhle jo. K: A napadá tě něco, co by se dalo vymyslet, aby mohli hrát všichni spolu? D: No 

tak mně připadá možná tahle situace i spravedlivější než ten jelen, protože vlastně ten druhák 

je menší,  takže dohodí třeba ne tak vysoko, takže ten páťák by to taky nemusel vždycky 

chytit, takže nejlepší by bylo, kdyby hráli zvlášť jak jsem říkal. 

Tyto děti považují  situaci za nespravedlivou – respektive za špatnou spolupráci. Děti  jsou 

tedy morálně  orientované  v herní  situaci  organizované  jako  spolupráce.  Vykazují  také 

tendenci  k citlivosti  vůči  porozumění  technického  konceptu  hry,  který  závisí  na  vydařené 

přihrávce od obratnějšího páťáka –  „protože, druháci chytají  hůř než páťáci a do toho ty 
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páťáci asi neuměj odhadnout, jak jim to maj hodit“, „navíc páťáci na ně hážou asi moc velký 

rány“,  avšak  návrh  pro  uplatnění  technického  konceptu  spolupráce  závislé  na  zdařilé 

přihrávce chybí. Ben navrhuje – „A ta hra by byla zábavnější, kdyby si házeli s balónkem, 

který je naplněný vodou, byla by to větší sranda a ty druháci by pak tolik neprožívali, že jim to 

nejde.“.  Daniel dále  uvažuje,  že  situace  není  jednoznačně  nespravedlivá,  protože  hod 

balónkem od druháků by mohl být pro páťáky z technických důvodů také špatný na chycení, a 

proto navrhuje jako nejlepší řešení situace separaci, což koncept spolupráce a společný zájem 

na vydařené přihrávce zcela opomíjí, stejně tak jako návrh Bena.

2.2.2 Částečně  morálně  orientované  odpovědi:  orientace  v herní  situaci  (pouze  zběžná)  – 

nefunkční řešení herní situace (návrh pro vyřešení herní situace chybí, nebo je neobratnost 

druháků považována pouze za jejich zodpovědnost, separace)

David, 13 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? D: Nebylo to asi fér, protože ty menší děti měly zase menší sílu a 

blbě se jim to chytalo, protože na to nebyly zvyklý na rozdíl od páťáků a tak jim to nešlo tak, 

jak by mělo. K: A dalo by se i tady něco vymyslet, aby to bylo spravedlivější? D: No, zase 

bych to rozdělil na skupiny podle věku, aby spolu hráli páťáci a zvlášť spolu druháci. 

Bára, 12 let 

K:  Bylo  to  podle  tebe  spravedlivé?  B:  Noo  (pauza),  nevim,  tak  je  to  taky  takový 

nespravedlivý, protože ty druháci neumějí tak chytat, jako ty páťáci. K: A napadá tě něco, co 

by se dalo udělat, aby to bylo spravedlivější? B: Nevím.

Mikuláš, 14 let 

K: Bylo to podle tebe spravedlivé? M: No to si myslím, že je docela nespravedlivý, protože ty 

druháci to neuměli vůbec chytat. K: A proč myslíš, že to ty druháci neuměli tak dobře chytat 

oproti těm druhákům? M: No, protože mají menší ruce a nejsou v tom ještě tak dobrý. K: A 

co by se dalo v této situaci udělat pro to, aby to bylo spravedlivější? M: No ty druháci by se to 

měli nejdřív naučit chytat. K: A jak by to při té hře vypadalo? M: Že by si to nejdřív spolu 

natrénovali a pak už by chytali líp.

Karel, 13 let
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K: Přišlo ti to spravedlivé? Ka.: Ne, ty druháci nemají sílu chytit míč, protože jsou slabý. K: A 

napadá tě něco, co by se dalo udělat, aby to bylo spravedlivější? Ka: Asi bych zase neřešil, 

kdyby jim to spadlo.     

Petr, 15 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? P: Zase ne, ty malý neuměj chytat. K: A napadá tě nějaké řešení,  

jak by to mohlo být spravedlivější i pro ty menší děti? P: Že by je nejdřív ty starší děti nebo ta 

učitelka naučily ty mladší děti chytat.       

Patrik, 15 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? P: To stejný jako předtím, není to spravedlivý, protože ty páťáci 

jsou silnější. K: A proč myslíš, že to těm druhákům tak nešlo oproti páťákům? P: Protože 

ještě neuměj tak chytat a nemají v tom tolik praxe. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat 

pro to, aby to bylo spravedlivější? P: No jak už jsem říkal, ta družinářka je tam neměla vůbec 

posílat a když už, tak aspoň za třeťákama. K: A napadá tě něco, aby si spolu i přes ten věkový 

rozdíl mohli zahrát? P: Hm (pauza), tak ty páťáci by je to mohli nějak naučit, jak to líp chytat. 

Bety, 15 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? B: Tak tohle není chyba dětí, ale učitelky. Je jasný, že v tomhle 

nemají moc šanci a asi by měli zkusit jinou hru. K: A myslíš, že by se dalo něco udělat, aby to 

bylo spravedlivější? B: No já bych jim vymyslela nějakou jinou hru.     

Radek, 14 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? R: To je to samé jako u toho jelena,  je mezi nimi moc velký 

věkový rozdíl. K: Takže ti to nepřipadá spravedlivé? R: Ne. K: A proč ne? R: Protože jsou 

mladší, a tak jsou ještě nešikovný. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivější? R: Asi bych 

je zase rozdělil, aby to hráli ve třech je asi blbý, ale jinak to asi nejde.   

Tyto děti považují také situaci za nespravedlivou – respektive za špatnou spolupráci. Tyto děti 

se však morálně orientují v herní situaci organizované jako spolupráce pouze zběžně, protože 

neobratnost druháků ve hře přikládají pouze jejich odpovědnosti –  „ty druháci neumějí tak 

chytat, jako ty páťáci“, „ty druháci to neuměli vůbec chytat“, „ty druháci nemají sílu chytit 

míč, protože jsou slabý“, „ty malý neuměj chytat“. Nevykazují tak citlivost vůči porozumění 

technického konceptu hry, který závisí na vydařené přihrávce od obratnějšího páťáka. Návrhy 
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pro  uplatnění  technického  konceptu  spolupráce  závislé  na  zdařilé  přihrávce  chybí  (Bára), 

nebo se jeví jako nefunkční a neodkazují  na to,  na čem mají  děti  při spolupráci společný 

zájem (aby to i ti méně obratní chytili). David navrhuje separaci a Bety zcela jinou hru, což 

obchází princip spolupráce v obratnosti závislé na vydařené přihrávce od páťáků. Mikuláš, 

Petr a Patrik navrhují trénink pro méně obratné druháky. Karel by byl lhostejný vůči padání 

míče, což odporuje tomu, na čem mají hráči společný zájem (aby druháci chytili míč).

2.3.1 Morálně neorientované odpovědi: orientace v herní situaci– chybí funkční řešení

Richard, 15 let 

K: Bylo to podle tebe spravedlivé? R: No tak zase jakoby to stejný, zase je to nespravedlivý  

pro ty menší děti. K: A z jakého důvodu ti to tady připadá nespravedlivé? R: No já si myslím, 

že ty páťáci berou ty druháky prostě jako za mladší, takže prostě je nemuseli mít tolik rádi a 

mohli jim schválně házet ten míč špatně. Myslím si, že prostě ty děti z pátý třídy nemají rádi 

hrát takhle hry s druhákama a budou jim dělat akorát naschvály. K: A napadlo by tě tady 

něco, co by se dalo udělat, proto, aby to bylo spravedlivé teda? R: No, kdyby hráli druháci 

sami spolu a ty starší se staršíma. 

Zde je sice hra považována za nespravedlivou – respektive za špatnou spolupráci, ale Richard 

ve svých úvahách naznačuje, že se páťáci snaží druháky vyčlenit z kruhu tím, že jim schválně 

špatně házejí míč. Představa, že by si měli hrát s druhákama s principiálně neschopnějšíma je 

natolik cizí, že brání vstoupit do oboru úvah, který příběh navozuje. Nelze tedy z odpovědi 

určit, že došlo k principiálnímu pochopení principu spolupráce a technického konceptu hry, 

který závisí na vydařené přihrávce od obratnějšího páťáka.

2.3.2  Morálně neorientované odpovědi: dezorientace v herní situaci (domněnka, že se jedná o 

soutěž)– nefunkční řešení situace

Adam, 13 let 

K: Bylo to podle tebe spravedlivé? A: Tak zase, kdyby to hráli spolu jenom ty páťáci, tak je to 

takové v pohodě, ale když se tam k nim připojí ty druháci, tak je to zase docela nefér. K: A 

dalo by se něco udělat v této herní situaci, aby to bylo více spravedlivé? A: No, že kdyby to 

těm druhákům spadlo, tak by měli ještě jednu šanci vlastně a neprohráli by hned. K: Tady při 

té hře se nesoutěží, když to jednomu spadne, tak prohrají všichni. A: Tak to je vlastně docela 

jedno když jim to spadne, by ten míč mohli zvednout a hrát dál.
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Markéta, 15 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: Zase ne. Je to stejná situace jako u tý předchozí hry. K: A jak 

by to mohlo být tady spravedlivější?  M: Nechala bych je zase párkrát vyhrát. K: Ale v téhle 

hře se nesoutěží, napadá tě něco jiného? M: Tak bych asi nepočítala to spadnutí balónku u 

těch mladších, aby tam prostě byli jen pro radost. 

Děti sice hodnotí hru za nespravedlivou – respektive jako špatnou spolupráci, ale vzhledem 

k tomu, že zde dochází k principiálnímu nepochopení typu herní organizace spolupráce, jeví 

se odpověď za morálně neorientovanou, neboť zde nastává dezorientace v herní situaci, kdy je 

na koncept spolupráce nahlíženo jako na soutěž. V momentě, kdy je dítěti objasněno, že se 

nejedná  o  soutěž,  tak  nenásleduje  adekvátní  návrh  funkčního  řešení,  čímž  se  prokazuje 

neporozumění technického konceptu herní spolupráce, který závisí na vydařené přihrávce od 

obratnějšího  páťáka,  přičemž  vzniká  spolupráce  v obratnosti.  Namísto  toho  navrhují 

lhostejnost vůči padání  míče,  což odporuje tomu,  na čem mají  hráči  společný zájem (aby 

druháci chytili míč).

2.3.3 Morálně neorientované odpovědi: dezorientace v herní situaci (domněnka, že se jedná o 

dobrou spolupráci)– nefunkční řešení situace

Tereza, 15 let

K: Bylo to podle tebe spravedlivé? T: No přijde mi to zase docela stejný, ale je to asi lepší,  

protože to je jeden tým a nejsou nějak proti sobě. K: Takže ti to připadá spravedlivé nebo 

nespravedlivé? T: Asi spíš spravedlivé, protože druháci mají větší šanci, že to chytí a nemusí 

páťáky porazit.   

Alex, 13 let

K: Bylo to podle tebe spravedlivé? A: Podle mě to je spravedlivé, protože si můžou navzájem 

pomáhat, když je to jeden tým. K: A proč teda podle tebe těm druhákům padal pořád míč? A: 

No to je tím, že ty druháci to oproti těm páťákům neuměj chytat a musí se to nejdřív naučit a 

nějak si to chytání natrénovat. K: A jak by si v tom týmu měli pomáhat? A: Tak, když to těm 

druhákům občas nejde, tak je to naučí a prostě jde jen o házení si, aspoň se v tom zlepší.

Ondra, 14 let 
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K: Bylo to podle tebe spravedlivé? O: No jako přijde mi to celkem spravedlivý. Jako záleží, 

jestli se zabavili a jestli to ty druháky bavilo. K: A proč si myslíš, že těm druhákům pořád 

padal ten balónek? O: No tak, asi neuměj tak dobře chytat, takže je to pro ně trochu těžší. K: 

A považuješ to jako spravedlivé, i když ti přijde, že je to pro ty druháky těžší? O: Jo docela jo, 

mohli si aspoň zahrát s páťákama a zabavit se. 

Marek, 14 let 

K: Bylo to podle tebe spravedlivé? M: Tady mi to nepřijde tak nespravedlivý. K: Takže tuto 

herní situaci považuješ za spravedlivou? M: Ano. K: A z jakého důvodu? M: Protože v tom 

není takový rozdíl. Možná někdo hází líp, jakože ty páťáci možná budou házet o něco líp, ale 

přijde mi, že ty druháci by to v týhle hře měli taky docela dobře zvládat.  

Lukáš, 14 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? L: Bylo to částečně fér, jen to museli umět. K: A proč to podle 

tebe ty menší děti neuměly? L: Tak jak jsou malý, tak ještě neuměj tak dobře chytat jako ty 

starší. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat pro to, aby to bylo spravedlivější? L: Kdyby 

se to ty malý nejdřív naučili, třeba ty starší si to s nimi mohli natrénovat. K: A bylo to podle 

tebe spíš spravedlivé nebo nespravedlivé? L: Já myslím, že tady to nebylo tak nespravedlivé, 

o nic moc nešlo.

Jakub, 15 let 

K: Přišlo ti  to spravedlivé? J: To je asi spravedlivé,  prostě to nechytli.  Takže to je jejich 

chyba, ne někoho jiného.   

Sára, 15 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? S: Tohle mi nepřijde tolik nespravedlivý, protože je sice pravda, že 

druháci asi budou méně zručnější než páťáci, ale můžou být i výjimky. K: Takže myslíš, že je 

to teda spravedlivý nebo nespravedlivý? S: Asi je to v pohodě, tady se vlastně ani nesoutěží, 

takže to nevadí, je jasný, že když jsou menší, tak jim to bude častěji padat.

Děti  považují  herní situaci  za spravedlivou – respektive za dobrou spolupráci.  Nejčastější 

argumentace vychází z úvah, že když se ve hře neprohrává, tak je v podstatě lhostejné, že 

druhákům balón neustále vypadává z ruky –  „je to v pohodě, tady se vlastně ani nesoutěží, 

takže to nevadí, je jasný, že když jsou menší, tak jim to bude častěji padat“ , „mohli si aspoň 
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zahrát s páťákama a zabavit se“, „asi spíš spravedlivé, protože druháci mají větší šanci, že to 

chytí a nemusí páťáky porazit“. Alex také tvrdí, že „prostě jde jen o házení si, aspoň se v tom 

zlepší“ a naznačuje, že obratnější páťáci by mohli naučit druháky chytat balón, a že díky této 

hře získávají druháci prostor pro zdokonalení se v chytání, což je ku jejich prospěchu. Lukáš 

podobně jako Alex uvažuje o tom, že by druháci  měli  podstoupit  trénink od obratnějších 

páťáků a poté dodává – „Já myslím, že tady to nebylo tak nespravedlivé, o nic moc nešlo.“, 

čímž obdobně jako u předchozích odpovědí projevuje lhostejnost vůči principu spolupráce, 

který závisí na technickém konceptu vydařené přihrávky od obratnějšího páťáka a toho na 

čem by měli  mít  hráči společný zájem (aby i  méně obratní druháci  balón chytili).  Marek 

z herní  situace usuzuje,  že „ty druháci by to  v týhle  hře měli  taky docela dobře zvládat“, 

předpokládá tedy, že je zde rovnost šancí všech hráčů. Jakub přisuzuje neobratnost druháků 

pouze  jejich  individuální  odpovědnosti  „prostě  to  nechytli…  takže  to  je  jejich  chyba,  ne 

někoho jiného“.

3.  Nespravedlivě úkolující autorita: příběh s domácími pracemi

3.1.1 Obhajující rovnost: pochopení principu spravedlnosti – rovnost nadřazena poslušnosti – 

uplatnění principu slušnosti 

Richard, 15 let 

K: Bylo to podle tebe spravedlivé? R: Zase je to nespravedlivý. K: A kvůli čemu je to podle 

tebe nespravedlivé? R: No jako já bych to jako to dítě asi udělal i za toho sourozence. K: A 

proč bys to za něj udělal? R: Tak zas nemůžou se na ní všichni vykašlat, když je unavená a 

potřebuje to. Ale potom by ta máma měla při dalším rozdělování prací, říct tomu druhýmu 

dítěti, který šlo ven, aby to teď zase udělalo celý samo. K: A pak by to bylo spravedlivý? R: 

Jo, takhle asi jo.

Tereza, 15 let 

K: Co dítě řeklo? T: No, že mu to přijde nespravedlivý, protože ten druhej to měl taky udělat 

a měli to mít rozdělený napůl. A on to tak jako hodil na tu sestru. K: A kdyby to měli teda 

rozdělený napůl, tak by to byl už spravedlivější? T: Jo. K: A myslíš, že to stejně udělalo to 

dítě, i když si šel druhý hrát? T: Jo asi mamce chtělo pomoct, ale já bych pak vymyslela  

nějakej trest, pro toho druhýho, nebo aby taky něco pak musel udělat a ten první ne.

Daniel, 14 let 

38



K: Co dítě řeklo? D: Řeklo třeba, že se mu to nelíbí a jakto, že ten druhej si může hrát a on 

musí dělat tuhle práci. K: A myslíš, že tu práci udělalo? D: No to záleží, jako mně by zase asi 

bylo  líto  tý  maminky,  takže  by  to  udělal  kvůli  ní.  K:  A připadá  ti  to  spravedlivé  nebo 

nespravedlivé? D: Přijde mi to taky nespravedlivý, protože nejdřív by měli oba dva udělat tu 

samou práci a pak teprve by si mohli jít hrát. K: Takže pak už by to bylo spravedlivější? D: 

No tak jak jsem říkal, tak jo. 

Ondra, 14 let 

K: Co dítě řeklo? O: Bych asi řekl, že ten druhej se na to vykašlal a byl bych naštvanej. K: A 

myslíš, že to dítě tu práci udělalo? O: To nevim, já bych to asi udělal pro tu mámu. K: A 

přijde ti to spravedlivé nebo ne? O: Ne. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat, aby to bylo 

spravedlivější? O: No, buď si promluvit s tou mámou, aby pro to druhý dítě vymyslela nějakej 

trest. K: A pak už by to bylo spravedlivější? O: Asi jo. 

Mikuláš, 14 let 

K: Co dítě řeklo? M: No já si myslim, že řeklo, že je to nespravedlivý. K: A proč to podle tebe 

řeklo? M: No, protože by se o tu práci měli podělit. K: A udělalo dítě tu práci? M: Asi byl 

rozumnější  a  chápal,  že  je  mamka  unavená,  tak  jo.   K:  A  jak  by  to  podle  tebe  bylo 

spravedlivé? M: No, že by třeba ta máma tomu dítěti, který muselo uklízet pomohla anebo by 

zakázala jít tomu druhýmu ven, aby to taky udělal.  

Radek, 14 let 

K: Co dítě řeklo?  R: Že to není fér, když jsou dva sourozenci, tak by měli oba dva pomoct.  

Když druhý jde ven první musí pomoct. Tak by to mělo být tak, že až pomůžou oba tak pak 

můžou ven. K: Takže kdyby to bylo tak, jak si teď popsal, tak by to bylo už spravedlivé? R: 

Ano. K: A myslíš, že to dítě tu práci za něj udělalo? R: Podle mě jo, asi byl hodnější a chtěl jí 

pomoct.

Martin, 15 let 

K: Co dítě řeklo?  M: To nevím. K: A kdybys byl na jeho místě, tak bys to udělal? M: Jo, to  

tak občas bejvá, že jeden pomáhá víc a druhej míň, ale když to ta maminka potřebuje udělat, 

tak si nemyslim, že by jí v tom nechal, ještě když byla unavená. K: A bylo to podle tebe 

39



spravedlivé? M: Nebylo, jako já bejt tou maminkou, tak bych toho druhého potrestal tak, že 

by to pak dělal celý následující týden, jakože chodil pro dříví a utíral nádobí.  

Pavel, 13 let 

K: Co dítě řeklo?  P: Že tu práci za něj nebo za ní udělá, ale pak by si to vyřídilo s  tím 

sourozencem.  K: A přišlo  ti  to  spravedlivé?  P:  No nepřišlo,  ale  tak  asi  by to  dítě  stejně 

udělalo,  když máma potřebovala pomoct.  K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? P: 

Kdyby to dělali tak jak je o to mám poprosila, že by si každej udělal tu svojí práci.

Jakub, 15 let 

K: Co dítě řeklo?  J: Že to je nespravedlivý. K: A proč je to nespravedlivé? J: Myslím si, že je 

to nespravedlivé, protože jedno dítě dělalo práci za druhé. Tím pádem on nebo ona dělal práci 

za oba a druhé dítě si dělalo co chtělo. J: A z jakého důvodu tu práci za něj udělalo? J: Protože 

asi nechtěl naštvat maminku a nechat to celý na ní, ale záleží jaký bylo to dítě no. K: A jak by 

to bylo podle tebe spravedlivé? J: Každý by měl udělat svojí práci.  

Markéta, 15 let 

K: Co dítě řeklo?  M: Myslim si, že kdyby to bylo malé dítě, tak by to asi udělalo, ale kdyby 

bylo v pubertě, tak by protestovalo, protože to je období vzdoru. K: A proč by to dítě tu práci 

udělalo? M: Protože by chtělo mamince pomáhat. K: A připadá ti to spravedlivé? M: Určitě 

ne. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? M: Jako chápu tu maminku, že chtěla mít  

splněné všechny ty práce, ale to dítě by to mělo udělat samo až přijde domů. 

Sára, 15 let 

K: Co dítě řeklo?  S: Asi něco jako, vidím že jsi unavená, tak ti pomůžu, ale zítra udělá vše on 

nebo ona K: A pak by to bylo spravedlivé? S: No v tomto případě by to spravedlivé mohlo 

být, ale kdyby tu práci druhý den neudělal, tak by to bylo špatně.  

Karel, 15 let 

K: Co dítě řeklo?  Ka.: Dítě řeklo, že to není spravedlivé, že jeden jde ven a nic nedělá. K: A 

udělalo to  dítě  za něj?  Ka: Zase by bylo i  nespravedlivý,  kdyby šli  ven oba dva vůči  tý 

mamince, takže to pro ní asi udělal. K: A jak by to bylo spravedlivé? Ka: Kdyby si každý 

udělal tu svojí práci.
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Výpovědi  těchto  dětí  jsou  morálně  orientované  a  dle  jejich  odpovědí  převyšuje  princip 

rovnosti princip poslušnosti a zároveň je zde i uplatněn princip slušnosti. Navzdory tomu, že 

děti považují situaci za nespravedlivou, odpovídají, že by dítě práci za druhého sourozence 

udělalo v rámci zachování principu slušnosti a přátelskosti vůči unavené mamince – „Tak zas 

nemůžou se na ní všichni vykašlat, když je unavená a potřebuje to“, „Jo asi mamce chtělo 

pomoct“, „mně by zase asi bylo líto tý maminky, takže by to udělal kvůli ní“, „já bych to asi  

udělal pro tu mámu“, asi byl rozumnější a chápal, že je mamka unavená, tak jo“.

3.1.2 Obhajující rovnost: pochopení principu spravedlnosti – rovnost nadřazena poslušnosti – 

chybí uplatnění principu slušnosti

David, 13 let 

K: Co dítě řeklo?  D: Že je to nespravedlivý. K: A udělalo to dítě? D: Já nevim, já bych si 

udělal tu svojí práci a pak na něj počkal a řekl mu ať to dodělá. K: A proč to považuješ za 

nespravedlivé? D: No, protože obě ty děti měly udělat, každej svou práci a ne, aby to dělal jen 

jeden  a  ještě  i  za  toho  druhýho.  K:  A  myslíš,  že  by  se  dalo  udělat  něco,  aby  to  bylo 

spravedlivější? D: Kdyby máma vymyslela nějaký dvě nový práce a muselo by je všechny 

udělat to druhý dítě, který si předtím šlo hrát. 

Bára, 13 let 

K: Co dítě řeklo? B: No, asi řeklo, že počká až to druhý dítě přijde domu a udělá si jen tu  

práci, kterou má udělat. K: A bylo to podle tebe spravedlivé? B: No nebylo, protože ten jeden 

si mohl jít ven a ten druhej musel jít uklízet. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? B:  

No, že by si nejdřív oba udělali tu práci a pak šli ven. 

Marek, 14 let 

K: Co dítě řeklo? M: Že to dělat nebude. K: A proč myslíš, že řeklo zrovna tohle? M: Protože  

to není férový. K: A z jakého důvodu to není férové? M: Protože se na to ta druhá osoba 

vykašlala  a  nechala  to  na  tom  druhým.  K:  A  jak  by  to  podle  tebe  v téhle  situaci  bylo 

spravedlivé? M: No, aby to ta máma kontrolovala,  že to dělají  oba a, že se jeden nefláká 

někde. 

Lukáš, 14 let 
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K: Co dítě řeklo?  L: Udělám půlku a zavolám sourozence na druhou půlku. K: A bylo to 

podle tebe spravedlivé v tom příběhu? L: Nebylo, měl si každej udělat tu svojí práci.  

Matěj, 13 let 

K: Co dítě řeklo?  M: Ne, ať přijde domu a udělá to. K: A bylo to podle tebe spravedlivé? M: 

Je to nespravedlivý, protože jedno dítě si hraje a druhé za to pyká. M: A jak by to podle tebe 

bylo spravedlivé? K: Kdyby si to nejdřív udělali a pak si šli hrát.

Bety, 15 let 

K: Co dítě řeklo?  B: Že to nechce dělat a nebude a ať to ten druhej udělá až se vrátí. K: A 

bylo to podle tebe spravedlivé? B: Spravedlivé to není ani pro dítě a ani pro tu maminku, 

myslím si, že to dítě je docela sobec a mělo by být potrestané. 

Petr, 15 let 

K: Co dítě řeklo?  P: Že to za něj nebude dělat.  K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? P: 

Kdyby spojili síly dohromady a udělali to spolu, takže by to měli rychleji hotový a pak by si 

mohli jít oba hrát ven. 

Ben, 15 let 

K: Co dítě řeklo?  B: No kdybych to byl já, tak bych řekl, že se to dá udělat i později a ať to 

udělá až se vrátí, protože co bych z toho měl, kdybych to měl celý dělat a ten druhej nic. K: A 

jak by to podle tebe bylo spravedlivé? B: Kdyby to nejdřív oba udělali a pak by šli ven. 

Patrik, 15 let 

K: Co dítě řeklo?  P: Podle mě řeklo, že je to nespravedlivý a šlo si hrát taky ven a práci nikdo 

neudělal. A myslím si, že i to rozdělení prací je nespravedlivý, nošení dříví je náročnější než 

utírání talířů. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? P: Kdyby to teda spolu nějak udělali 

a až pak šli ven a ne, že to má dělat jen ten jeden. 

Viktor, 15 let 

K: Co dítě řeklo? V: To dítě mělo udělat jen to, co udělat mělo a zbylou práci mělo nechat na 

druhém dítěti. K: A pak by to bylo spravedlivé? V: Jo, to dítě to mělo udělat třeba až by se 

vrátilo z venku. 

Alex, 14 let 
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K: Co dítě řeklo? A: Bylo naštvaný. K: Proč podle tebe bylo naštvané? A: Protože ten druhej 

si užíval a ten první to za něj měla dělat. K: A udělalo to dítě tu práci? A: Asi ne, udělal si 

jenom to svoje a počkal na něj. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat pro to, aby to bylo 

spravedlivější? A: No, že by ta máma nepustila to druhý dítě ven a uklízeli by oba.

Veronika, 14 let 

K: Co dítě řeklo?  V: Že to není fér, že to má uklidit on nebo ona. K: A udělalo dítě tu práci? 

V: Pokud by pak maminka potrestala i to, které nepracovalo, tak by to udělalo, ale kdyby mu 

to jen tak prošlo, tak asi ne. K: A bylo to podle tebe spravedlivé? V: Ne, protože maminka 

měla férově rozdělit práci. To, že jedno dítě nic nedělá neznamená, že ten to co to poctivě 

udělá má udělat všechno. Maminka by měla spíš potrestat to dítě, co nepracuje a dát to tomu 

druhému. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? V: Kdyby to udělali tak, jak jim to 

máma řekla a ne, že se to nechá jenom na jednom. 

Adam, 13 let 

K: Co dítě řeklo? A: Že to není spravedlivý, a že to dělat nebude. A ta máma by měla říct 

tomu druhému dítěti, které si šlo hrát ven, aby se nejdříve vrátilo a šlo si udělat tu práci. K: A 

pak by to bylo spravedlivé? A: Jo.

Výpovědi  těchto  dětí  jsou  morálně  orientované  a  dle  jejich  odpovědí  převyšuje  princip 

rovnosti  princip  poslušnosti,  ale  chybí  zde  uplatnění  principu  slušnosti.  Argumentaci 

zdůvodňují tím, že by měli oba dva sourozenci pomáhat rovným dílem – „obě ty děti měly 

udělat, každej svou práci“, „to dítě mělo udělat jen to, co udělat mělo a zbylou práci mělo 

nechat na druhém dítěti“, „ať to udělá až se vrátí, protože co bych z toho měl, kdybych to měl 

celý dělat“. Patrik tvrdí, že pokud si jeden může hrát venku, tak by druhý sourozence měl mít 

také nárok na hraní si venku – „podle mě řeklo, že je to nespravedlivý a šlo si hrát taky ven a 

práci  nikdo neudělal“ a dále považuje i  rozdělení  prací za nespravedlivé  „nošení dříví  je 

náročnější než utírání talířů“. Alex, Veronika, Adam a Marek zdůrazňují, že by máma měla 

plnění prací spravedlivě distribuovat a kontrolovat tak, aby si druhé dítě nemělo možnosti jít 

hrát ven. Veronika s Bety navrhují trest pro dítě, které šlo ven a David navrhuje trest v podobě 

kompenzace  za ji  jiné dvě práce do budoucna.  Děti  tedy obhajují  princip  rovnosti,  avšak 

princip slušnosti a přátelskosti již neuplatňují. Chybí zde přizpůsobení se situačnímu kontextu 

vůči mamince, která je unavená.
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4.  Nespravedlivě úkolující autorita: příběh s pochůzkami

4.1 Obhajující  rovnost:  pochopení  principu  spravedlnosti  –  rovnost  nadřazena  poslušnosti 

David, 13 let 

K: Bylo to spravedlivé? D: Zase je to nespravedlivý, protože ten jeden to zase celý odnesl a 

ten druhej syn se někde flákal. K: A od koho ti to přijde nespravedlivý? D: Od toho táty. K: A 

jak by to teda podle tebe bylo spravedlivý? D: Kdyby je tam táta prostě posílal oba dva stejně 

často, i přesto, že ten jeden odmlouval. 

Richard, 15 let

K: Bylo to spravedlivé? R: No je to zase nespravedlivý, ale je to hlavně chyba toho táty, že 

měl ne jako bejt zlej, ale měl bejt důslednější i na toho druhýho, prostě taky musí dělat svojí 

práci.  K: A jak bys to teda tady udělal, aby to bylo spravedlivé? R: No, bejt na místě toho 

táty, tak bych je tam prostě posílal oba dva, i kdyby ten jeden odmlouval. 

Tereza, 15 let 

K: Bylo to spravedlivé? T: Tohle je asi spíš na tom tátovi, že tam posílal někoho, na koho se 

může  spolehnout,  že  to  udělá.  Ale  pořád  je  to  v podstatě  oproti  tomu  sourozenci 

nespravedlivý. K: A jak by to podle tebe mělo vypadat, aby to bylo nejspravedlivější? T: No, 

že by tam chodili oba dva stejně. 

Daniel, 14 let

K: Bylo to spravedlivé?  D: Taky je to nespravedlivý, protože, když tam ten jeden chodí skoro 

pořád a ten druhý nemusí, tak mi to přijde nespravedlivý, protože proč by tam on nechodil, 

vlastně jen kvůli tomu, že pořád odmlouvá. K: A od koho ti to připadá nespravedlivé? D: Od 

toho táty. Měl by to udělat tak, aby tam chodili oba dva stejně, i když ten jeden odmlouvá. K: 

A pak by to bylo spravedlivější. D: No pak jo. 

Alex, 14 let

K: Bylo to spravedlivé? A: No není to spravedlivý, pro toho, který tam musí chodit častěji. K: 

A jak by to bylo podle tebe spravedlivé? A: Kdyby ten táta dal tomu druhému synu, který tam 

nechce chodit nějakou jinou práci.  

Bára, 13 let 
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K: Bylo to spravedlivé?  B: No jako bylo by dobrý, kdyby chodil  i ten druhej, jenže jak 

odmlouvá, tak tatínek měl říct, že tam musí taky chodit i přesto, že odmlouvá. K: A bylo to 

pro tebe teda spravedlivé? B: Ne, spravedlivý by to bylo, kdyby tam chodili oba dva stejně a 

tatínek by donutil i toho, který odmlouval.

Ondra, 14 let 

K: Bylo to spravedlivé? O: Tak ten jeden byl asi línej a nechtěl nikam chodit. A jako je to 

celkem nespravedlivý, protože je tam měl prostě posílat oba dva, i když ten jeden odmlouval. 

Mikuláš, 14 let 

K: Bylo to spravedlivé?  M: To mi taky přijde nespravedlivý. K: A z jakého důvodu? M: Ten 

táta by tam měl poslat i toho druhýho, i přestože odmlouvá. Jakože na příkaz. K: A pak už by 

to bylo spravedlivý? M: Jo.

Marek, 14 let 

K: Bylo to spravedlivé?  M: Rozhodně to není fér. K: A jaké navrhuješ řešení, aby to bylo 

fér? M: No to je složitý takhle říct, ale asi jako dejme tomu, aby se prostě střídali. Jakože, aby 

ten druhej, kterej chodí častěji nešel do tý doby, než půjde i ten, kterej se vymlouvá pořád. K: 

Takže navrhuješ, aby se oba dva stejně střídali a pak by to už bylo spravedlivé? M: Ano. 

Adam, 13 let 

K: Bylo to spravedlivé?  A: Moc ne, táta by měl tomu klukovi, kterej tam nechodil, dát na 

práci ještě něco jinýho, aby to bylo spravedlivý. 

Radek, 14 let 

K: Bylo to spravedlivé? R: Ne. Myslím si, že pokud tam ten jeden chodí, protože chce pomoct 

a ten jeden ne, měli by jít oba dva. K: Takže kdyby tam chodili oba dva, tak už by to bylo 

spravedlivé? R: Ano. 

Lukáš, 14 let

K: Bylo to spravedlivé? L: Ne, měli  se střídat. K: A kdyby se střídali,  tak už by to bylo  

spravedlivé? L: Jo.  

Martin, 15 let 
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K: Bylo to spravedlivé? M: Ne, podle mě to není správný přístup toho tatínka, protože by měl 

posílat  i  toho  druhého  a  když  by  nechtěl,  dal  bych  mu  trest.  K:  A  pak  by  to  už  bylo 

spravedlivé? M: Jo a nejlepší by bylo, kdyby tam chodili oba dva stejně.

Pavel, 13 let

K: Bylo to spravedlivé? P: Nebylo. K: A proč to nebylo spravedlivé? P: Tatínek by tam měl  

taky někdy chodit a stejně tak i ten chlapec, kterej tam skoro nechodí.

Jakub, 15 let 

K: Bylo to spravedlivé? J: Znovu si myslím, že je to nespravedlivé. Jeden z chlapců šel na 

pochůzku a druhý si mohl dělat co chce. Takže by měli chodit oba anebo jednou by šel jeden 

a někdy zase druhý. Pro jedno z nich to bylo nespravedlivé a takhle by to spravedlivé bylo.  

Bety, 15 let

K: Bylo to spravedlivé? B: Není to spravedlivé. Je vidět, že jeden je zodpovědnější a později 

se  to  promítne.  Ale  říkám  si  proč  nechodil  i  tatínek.  K:  A  jak  by  to  podle  tebe  bylo 

spravedlivé? B: Toho neposlušného syna měl donutit nebo potrestat.   

Karel, 13 let 

K: Bylo to spravedlivé? Ka.: Ne, ten jeden vůbec tátovi nepomáhá a měli by tam chodit oba.  

Petr, 15 let 

K: Bylo to spravedlivé? P: Není, ten jeden se furt podřizuje. K: A jak by to podle tebe bylo  

spravedlivé? P: Budou se střídat, jednou půjde první a příště zase ten druhý. 

Matěj, 13 let 

K: Bylo to spravedlivé? M: Ne. Měl mu dát nějaký trest, aby tam taky chodil. K: A pak by to 

už bylo spravedlivé? M: Jo. 

Ben, 15 let 

K: Bylo to spravedlivé? B: Nebylo.  Ten první,  kterej  tam chodí by měl dostávat nějakou 

odměnu a pak by ho to motivovalo i toho druhýho.  K: A bylo by to pak spravedlivější? B: Jo. 

Markéta, 15 let 
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K: Bylo to spravedlivé? M: Myslím si, že by se nic nestalo, kdyby chodil na pochůzky občas 

jen jeden chlapec.  Pokud,  ale  odmítá  to  druhé dítě  pravidelně,  mělo  by se na něj  trošku 

zatlačit, aby si na to nezvyknul a taky tam chodil, takže takhle to nebylo moc fér. 

Sára, 15 let

K: Bylo to  spravedlivé?  S:  Ne,  sourozenci  by se měli  o  práci  dělit,  když se jeden naučí 

odmlouvat, tak to není spravedlivé. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? S: Asi bych 

toho co odmlouvá, nějak potrestala a nebo prostě nějak přikázala, aby tam chodili oba dva. 

Patrik, 15 let 

K:  Bylo  to  spravedlivé?  P:  Je  to  nespravedlivý,  protože  jenom kvůli  tomu,  že  se  tomu 

jednomu nechce, tak by neměl chodit jen ten druhý, takže by se měli střídat. K: A kdyby se 

střídali, tak by to bylo spravedlivější? P: Jo. 

Veronika, 14 let 

K: Bylo to spravedlivé? V: Ne, ten táta by měl být přísnější na toho syna co tam odmlouval, 

aby z něho něco vyrostlo a nebyl líný. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? V: Kdyby 

tam chodili oba stejně často

Viktor, 15 let 

K: Bylo to spravedlivé? V: Nebylo, měli by oba chodit stejně často. 

Výpovědi  těchto  dětí  jsou  morálně  orientované  a  dle  jejich  odpovědí  převyšuje  princip 

rovnosti princip poslušnosti. Argumentaci zdůvodňují tím, že by měl druhý sourozenec také 

chodit na pochůzky – „měli by jít oba dva“, „měli se střídat“, „měli chodit oba a nebo jednou 

by šel jeden a někdy zase druhý“, „měli by tam chodit oba dva“. Také se často objevuje 

názor,  že  by měl  tatínek  práci  spravedlivě  distribuovat  navzdory  tomu,  že  jeden ze  synů 

odmlouvá –  „táta by měl  být  přísnější  na toho syna co tam odmlouval,  aby z něho něco 

vyrostlo a nebyl líný“, „podle mě to není správný přístup toho tatínka“, „ten táta by tam měl 

poslat  i  toho  druhýho“,  „hlavně  chyba  toho  táty,  že  měl  ne  jako  bejt  zlej,  ale  měl  bejt 

důslednější i na toho druhýho“.  Sára, s Matějem navrhují trest pro dítě, které nechodilo na 

pochůzky  a  Alex  s Adamem  navrhují  trest  v podobě  kompenzace  za  ji  jinou  práci.  Ben 

navrhuje uplatnění odměny pro chlapce, který chodí na pochůzky jako zdroj motivace pro 

chlapce, který na pochůzky nechodí. Pavel s Bety usuzují, že by měl na pochůzky chodit i 

tatínek – „tatínek by tam měl taky někdy chodit a stejně tak i ten chlapec“, „říkám si proč 

nechodil  i  tatínek“. Spravedlnost  slušnosti  zde  není  záhodno  uplatňovat,  neboť  z příběhu 
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neplyne, že by tatínek vykazoval potřebu uplatnění tohoto principu. Syny posílá na pochůzky 

pouze na základě příkazu.
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Příloha 2  – rozbor rozhovorů s dětmi, které mají zkušenost s cirkusovou 

pedagogikou

Předškolní věk 5–7 let

1.  Soutěž: hra Král lovců jelenů

1.1 Morálně orientované odpovědi: orientace v herní situaci – formálně funkční řešení herní 

situace (užití adekvátních pravidel pro zachování řevnivosti i rovnosti ve hře)

Pavel, 7 let

 K: Přišlo ti to spravedlivé? P: Ne. K: A pročpak ne? P: Protože ty mladší tam nedosáhli 

dohodit. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat pro to, aby to bylo spravedlivější? P: Že 

bychom  to  stanoviště  posunuli  blíž  a  už  to  tam  pak  dohodí.  K:  A  bylo  by  to  pak  víc  

spravedlivé? P: Jo.

Tereza, 6 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? T: Ne. K: A pročpak ti to připadá nespravedlivé? T: Protože ty 

malý mají míň bodů, tak to není spravedlivé. K: A proč si myslíš, že to těm mladším šlo hůř 

než těm starším? T: Protože jsou mladší a neuměj to tak. K: A napadá tě něco, co bychom 

mohli vymyslet v téhle hře, aby to bylo spravedlivější? T: Jo, že by byli blíž ty mladší a už by 

to pro ně nebylo tak daleko, aby se trefili. K: A pak by už to bylo spravedlivější? T: Ano.

Tyto děti považují situaci za nespravedlivou, splňují tedy kritérium morální orientace v herní 

situaci, které se vyznačuje pochopením principiální nerovnosti v obratnosti, kdy je pro mladší 

žáky  vzhledem  k jejich  horší  obratnosti,  snížen  potenciál  na  dosažení  výhry.  Návrhy  na 

funkční řešení herní situace jsou zvoleny vhodným způsobem ve formě náskoku pro ty méně 

obratné.  Zvolené zvýhodnění  současně zachovává princip řevnivosti  i  rovnosti  ve hře.  Po 

nápravném řešení se tedy nevytrácí napětí v šanci na výhru ani riziko z prohry, což je stěžejní 

podstatou  herní  organizace  typu  soutěž.  Mezi  tyto  adekvátní  návrhy  se  řadí  posunutí 

stanoviště  pro  méně  obratné  druháky,  což  svědčí  o  skutečnému  porozumění  principu 

soutěživé hry.

1.2 Částečně morálně orientované odpovědi: orientace v herní situaci - formálně nefunkční 

řešení herní situace (užití neadekvátních pravidel pro vyrovnání nerovnosti ve hře)

Berta, 7 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? B: Ne. K: A pročpak? B: Nevím. K: Víš, co ti na tom připadá 

nespravedlivé? B: Že ti druháci nevyhrávají a ti páťáci jo, protože už něco umí a je to pro ně 
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třeba lehké ta hra. K: A napadá tě co by se dalo udělat, aby to bylo víc spravedlivé? B: Že by 

bylo fér, kdyby zkusili pomoct druhákům. K: A jak by jim měli pomoct? B: Že by je naučili 

líp házet a ukázali jim, jak se trefit do toho jelena. K: A pak by to bylo spravedlivé? B: Ano. 

Janička, 7 let 

K: Myslíš si, že to takhle bylo spravedlivé? J: Ne. K: A pročpak ti to připadá nespravedlivé? 

J: Protože ty páťáci byli lepší a silnější. K: A proč si myslíš, že to nešlo těm druhákům se 

strefit do toho jelena? J: Protože byli malý. K: A napadá tě něco, co by se v téhle hře dalo 

udělat, aby to bylo spravedlivější? J: Že větší si mají hrát s většíma a menší s menšíma. K: A 

dalo by se něco vymyslet i tak, aby mohli hrát i menší se staršíma spolu? J: Že, si vymění 

role. K: A jak by to vypadalo při té hře? J: Že by ty menší byli jenom lovci. 

Michal, 7 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: Nebylo. K: A proč ne? M: Protože ty starší jsou vyšší a silnější 

a dál dohodí. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat pro to, aby to bylo spravedlivější? M: 

Že by se ty páťáci míň vyhýbali.

Jiří, 5 let

 K: Přišlo ti to spravedlivé? J: Ne. K: A pročpak? J: Protože velký už jsou nejstarší a malý 

nejmladší a malý se netrefí na toho jelena. K: A proč si myslíš, že těm malým to jde hůř? J: 

Protože na toho jelena neumí mířit. Protože tady jsou takhle ty malý a ty míří tak (názorná 

ukázka) a ty velký takhle. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat, aby to bylo spravedlivé 

pro ty mladší? J: Já bych to udělal, že by měli luk a zkusili by se takhle trefit. K: A napadá tě 

něco i bez toho luku? J: S tím lukem by jim šlo líp mířit.

Jonáš, 5 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? J: Hrály větší děti s menšíma? K: Ano, paní družinářka poslala 3 

menší děti z druhé třídy, aby hrály se staršíma dětma z páté třídy. J: Takt to je nespravedlivé. 

K: A pročpak ti to připadá nespravedlivé? J: Protože hrajou větší s mladšíma. K: A proč si 

myslíš, že to těm druhákům oproti těm starším dětem nešlo? J: Že jsou víc rozumnější na tu 

hru. K: A napadá tě něco,  co by se v té hře dalo udělat, aby to bylo spravedlivější? J: Třeba 

aby tam paní učitelka poslala další malý děti, aby jich bylo víc.

Děti  zařazené  do  kategorie  „částečně  morálně  orientované“ považují  situaci  za 

nespravedlivou, splňují tedy kritérium morální orientace v herní situaci, které se vyznačuje 

pochopením principiální nerovnosti v obratnosti,  kdy je pro mladší žáky vzhledem k jejich 

horší obratnosti, snížený potenciál na dosažení výhry. Návrhy na funkční řešení herní situace 
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zde  již  technicky  nenaplňují  princip  hry  organizované  jako  soutěž  –  zachování  principu 

řevnivosti  i  rovnosti.  Jedná  se  o  návrhy,  které  se  na  první  pohled  snaží  vyrovnat 

nespravedlivou herní situaci, avšak v konečném důsledku se nerovnost ve hře nevyrovnává, 

přičemž se ani nezachovává princip řevnivosti ve hře a řešení se tedy jeví jako technicky 

nefunkční.  Nejčastěji  se  v tomto případě jedná o odpovědi  zahrnující  smíchání  druháků a 

páťáků, přidání většího počtu druháků, nebo aby páťáci druhákům pomáhali – tyto odpovědi 

mají společné to, že děti uvažovaly o herní situaci jako by se jednalo o soutěž rozdělenou do 

jednotlivých týmů. Nezaregistrovaly tedy fakt, že se jednalo o hru pro jednotlivce, kdy hraje 

každé dítě samostatně za sebe a v důsledku toho, byly zvoleny i neadekvátně funkční řešení 

pro nápravu nespravedlivé herní situace. Berta navrhuje, aby obratnější páťáci pomáhali méně 

obratným druhákům, – „Že by je naučili líp házet a ukázali jim, jak se trefit do toho jelena.“ , 

uplatňuje  princip  slušnosti  na  úkor  principu  rovnosti  v šanci  na  výhru.  Jako  další  návrh 

zaznělo, aby méně obratné děti figurovaly pouze v roli lovců a páťákům by tak byla odepřena 

možnost hodu na jelena – Janička: „Že, si vymění role. Že by ty menší byli jenom lovci.“, nebo 

od Michala: „Že by se ty páťáci míň vyhýbali.“, tyto dva návrhy, naplňují princip slušnosti na 

úkor toho,  že je  starším dětem upírána možnost  na rovnocennou šanci  na úspěch ve hře. 

Návrh od Jiřího: „Já bych to udělal, že by měli luk a zkusili by se takhle trefit. S tím lukem by 

jim šlo líp mířit.“,  již částečně obsahuje doslovné přenesení metafory, což se jeví návrhem 

nelogickým, který opět neplní funkci adekvátního řešení herní situace. 

1.3.1 Morálně neorientované odpovědi: orientace v herní situaci – formálně nefunkční řešení 

herní situace (návrh separace druháků a páťáků, trénink pro méně obratné) 

Dorotka, 7 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? D: Já si myslim, že to nebylo spravedlivé, protože byli větší ty  

páťáci, a proto jim to šlo líp. K: A dalo by se něco udělat, aby to bylo spravedlivější? D: 

Kdyby to ty páťáci hráli poprvý a ty druháci už by to uměli. Takže by to bylo tak jako napůl. 

K: A jak by to vypadalo? D: Druháci by si to natrénovali a ty páťáci by to pak hráli na ostro a 

ty druháci by to už uměli. K: A pak by to bylo spravedlivé? D: Jo. 

Jindra, 7 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? J: Nespravedlivé.  K: A proč? J: Protože páťáci to většinou umí 

líp.  K: A v čem si myslíš, že jsou ty páťáci tak lepší než ty druháci? J: Že umí líp mířit. K: A 

jak bys to udělal, aby to bylo spravedlivější? J: Že by se rozdělili na skupiny páťáci a druháci. 

K: A pak by to bylo spravedlivější? J: Ano. 
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Matylda, 6 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: Mně připadá spravedlivej ten začátek, ale nespravedlivej ten 

konec. K: A co ti připadalo nespravedlivé na tom konci? M: Ty páťáci jsou větší než druháci 

a dokážou jakoby líp házet, protože mají větší sílu.  K: A napadá tě něco co by se při té hře 

dalo udělat, aby to bylo spravedlivé? M: Že, by se rozdělili na dvě skupiny. Druháci by měli 

jednu skupinu a páťáci taky jednu skupinu. K: Takže bys ty skupiny rozdělila podle věku a 

pak už by to bylo spravedlivější? M: Jo. 

Tyto děti považují situaci za nespravedlivou, splňují tedy kritérium morální orientace v herní 

situaci, které se vyznačuje pochopením principiální nerovnosti v obratnosti, kdy je pro mladší 

žáky vzhledem k jejich  horší  obratnosti,  snížený potenciál  na  dosažení  výhry.  Návrhy na 

funkční řešení herní situace však nejsou zvoleny vhodným způsobem. Děti navrhují separaci 

hráčů  dle  míry  jejich  obratnosti.  Uplatňují  tedy  princip  zásluhovosti,  kdy  by  dle  jejich 

uvažování  spolu  měli  hrát  stejně  obratní  jedinci.  Na základě  takového  uvažování  již  pak 

neuplatňují princip slušnosti a rovnosti, protože tomu předešli separací skupin méně a lépe 

obratných hráčů. Návrh separace brání tomu, aby děti vstoupily do oboru úvah, který příběh 

navozuje a z toho důvodu jsou zařazeny do kategorie morálně neorientovaní. Dále Dorotka 

navrhuje, aby méně obratné děti podstoupily trénink a starší děti hrály hru poprvé takříkajíc 

“naostro“,  což  je  ale  necitlivé  vůči  starším  dětem,  kterým  je  tím  upírána  možnost  na 

rovnocennou  šanci  na  úspěch  ve  hře,  zároveň  trénink  nekoresponduje  s  krátkodobým 

časovým horizontem, který z vyplývá z aktuální situace příběhu. 

1.3.2 Morálně  neorientované odpovědi:  dezorientace  v herní  situaci  – formálně nefunkční 

řešení herní situace (návrh chybí nebo nekoresponduje s herními principy)

Maruška, 6 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: Jo. K: A proč ti to připadá spravedlivé? M: Protože se všichni 

vystřídali. K: A když pak na konci poslala paní družinářka ty malé děti, aby hrály se staršíma 

a  těm  to  moc  nešlo,  tak  to  bylo  spravedlivé?  M:  Nebylo.  K:  A  proč  to  podle  nebylo 

spravedlivé? M: Nebylo to spravedlivé, protože jedni vyhrávali a jedni prohrávali. K: A proč 

podle tebe prohrávali zrovna druháci? M: Protože byli malý. K: A napadá tě něco, co by se 

dalo udělat, aby jim to šlo lépe? M: Nevím.  

Zde je situace z počátku považována za spravedlivou a argumentace spočívá v tom, že jsou 

pro všechny nastolená stejná pravidla a podmínky, což zdůrazňuje pouze jeden princip hry – 

Maruška: „Protože se všichni vystřídali.“  Po opětovném tázání je situace sice přehodnocena 
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na  nespravedlivou,  z čehož  se  dá  předpokládat,  že  je  zde  jistá  citlivost  pro  principiální 

nerovnost v rovnocennou šanci na úspěch ve hře, avšak z odpovědi vyplývá upřenost pouze 

na  konečný  důsledek  herní  situace,  že  méně  obratní  druháci  prohrávali.  Převládá  zde 

domněnka, že nerovnost spočívá pouze v prohře méně obratných druháků. Uvědomění toho, 

že nespravedlnost spočívá primárně v nerovnosti v obratnosti tak nenastává. Adekvátní návrh 

na nápravu herní situace a vyrovnání nerovnosti zde zcela chybí, z čehož lze usuzovat, že 

nedošlo  k  porozumění  technického  pojetí  konceptu  hry,  potřebného  pro  vyrovnání 

nespravedlnosti ve hře. 

2.  Spolupráce: hra Horký brambor

2.1 Morálně orientované odpovědi: orientace v herní situaci – formálně funkční řešení herní 

situace (pochopení závislosti zdařené přihrávky)

Jiří, 5 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? J: Ne, protože ty starší to hodí takhle daleko a těm malým to 

spadne a vždycky to hážou takhle daleko. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat, aby to  

bylo spravedlivější? J: Já by jsem to udělal, že ten velkej, kterej má míč, by to pak takhle 

málo hodil a ten menší by to chytil. 

Zde  je  situace  považována  za  nespravedlivou  – respektive  za  špatnou spolupráci.  Dítě  je 

tedy morálně orientováno v herní situaci organizované jako spolupráce. V návaznosti na to, 

užívá  adekvátní  funkční  řešení  herní  situace,  čímž  vykazuje  porozumění  technického 

konceptu hry, který závisí na vydařené přihrávce od více obratnějšího páťáka, při čemž tak 

vzniká spolupráce v obratnosti – Jiří: „Já by jsem to udělal, že ten velkej, kterej má míč, by to 

pak takhle málo hodil a ten menší by to chytil.“

2.2.1 Částečně morálně orientované odpovědi: orientace v herní situaci – nefunkční řešení 

herní situace (návrh funkčního řešení chybí, nebo náprava jednoznačně neřeší nerovnost v 

obratnosti)

Jindra, 7 let

K: Co si o tom myslíš, bylo to spravedlivé? J: Že to není fér. K: A pročpak ti to nepřipadá fér? 

J: Protože páťáci umí líp házet a chytat. K: A proč to těm druhákům pořád padá? J: Protože 

jim to ty páťáci hodí hodně a oni se třeba leknou. K: A napadá tě něco, co by se v této hře 

dalo udělat, aby to bylo spravedlivější? J: Že by se zase rozdělili na dvě skupiny. K: A jak by 

to vypadalo? J: Že by hráli druháci s druhákama a páťáci s páťákama. K: A dalo by se to 

udělat i tak, aby hráli všichni spolu? J: Že by šli blíž k sobě.
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Matylda, 6 let

K: Co si o tom myslíš, bylo to spravedlivé? M: Já si myslim, že to bylo nespravedlivé zase 

vůči těm druhákům, protože oni byli zase menší a zase ty páťáci uměli házet líp a líp chytali a 

jak byli menší, tak to pro ně bylo moc rychlý, a proto to nechytali. K: A dalo by se udělat 

něco pro to, aby to bylo spravedlivější? M: Zase bych je rozdělila na dvě skupiny. K: Takže 

kdyby zase hráli druháci s druhákama a páťáci s páťákama, tak už by to bylo v téhle situaci 

spravedlivější? M: Ano. 

Dorotka, 7 let

K: Co si o tom myslíš, bylo to spravedlivé? D: No já myslim, že trošku ne, protože ty páťáci 

dohodí vlastně dál a přeženou to a těm druhákům to spadne a ty druháci na to nejsou zvyklý, 

takže stojej prostě na místě a nechytí to, protože ty páťáci to hodí moc daleko a silně. K: A 

napadá tě jak bys to vyřešila, aby to bylo spravedlivější v téhle hře? D: No na tohle mě něco 

úplně tak nenapadá. Možná by to šlo, že by si to zase ty menší nazkoušeli s těma páťákama a 

až pak by to hráli spolu na ostro. 

Michal, 7 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: Nepřišlo. K: A pročpak ne? M: Protože páťáci jsou lepší než 

druháci. K: A proč to těm páťákům pořád padalo? M: Protože jak jsou ty páťáci lepší, tak už 

neví, že druháci to ještě tak neumí a hážou jim to vysoko. K: A co bychom mohli udělat pro 

to, aby to bylo spravedlivější? M: Že by ty páťáci stáli blíž u těch druháků a ty páťáci by od 

sebe stáli dál. 

Pavel, 7

K: Přišlo ti to spravedlivé? P: Ne. K: A proč myslíš, že je to nespravedlivé? P: Protože to 

nedokázali chytit, a protože to ty páťáci házeli moc silně. K: A napadá tě něco co by se dalo 

něco udělat pro to, aby to bylo spravedlivější? P: To nevím. 

Tyto děti považují  situaci za nespravedlivou – respektive za špatnou spolupráci. Děti  jsou 

tedy morálně  orientované  v herní  situaci  organizované  jako  spolupráce.  Vykazují  také 

tendenci  k citlivosti  vůči  porozumění  technického  konceptu  hry,  který  závisí  na  vydařené 

přihrávce  od  obratnějšího  páťáka  „Protože  jim  to  ty  páťáci  hodí  hodně  a  oni  se  třeba 

leknou.“, „Protože ty páťáci dohodí vlastně dál a přeženou to a těm druhákům to spadne a ty 

druháci na to nejsou zvyklý.“,  avšak návrh pro uplatnění technického konceptu spolupráce 

závislé na zdařilé přihrávce chybí. Nebo když Jindra a Michal navrhují, aby šli druháci blíž, 

což spolupráci nevyrovnává. Matylda navrhuje separaci, což koncept spolupráce a společný 
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zájem na vydařené přihrávce zcela opomíjí, stejně tak jako návrh od Dortoky, která navrhuje 

trénink. 

2.2.2 Částečně  morálně  orientované  odpovědi:  orientace  v herní  situaci  (pouze  zběžná)  – 

nefunkční řešení herní situace (návrh funkčního řešení chybí, nebo je neobratnost druháků 

považována pouze za jejich zodpovědnost)

Berta, 7 let 

K:  Co  si  o  tom  myslíš,  bylo  to  spravedlivé?  B:  Nebylo.  K:  A  co  ti  na  tom  přišlo 

nespravedlivé? B: Že to těm druhákům padalo. K: A proč myslíš, že jim to padalo? B: Protože 

oni třeba něco neumí nebo to ještě nikdy nedělali ani nezkoušeli.  K: A myslíš, že by se dalo 

udělat něco, aby to bylo spravedlivější? B: Musí se to nejdřív naučit a cvičit to, aby to uměli 

líp.

Janička, 7 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? J: Ne. K: A pročpak ti to připadá nespravedlivé? J: Protože jsou 

menší a větší. K: A napadá tě proč to těm druhákům pořád vypadává ten balónek, čím by to 

mohlo být? J: Protože mají menší dlaně. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivější? J: Že 

by ten balónek byl menší. 

Jonáš, 5 let 

K: Přišlo  ti  to  spravedlivé?  J:  To  je  něco  stejného jako  předtím.  K:  Takže  ti  to  připadá 

nespravedlivé, nebo spravedlivé? J: Nespravedlivé, protože zase tam dala paní učitelka ty tři 

malé děti. K: A proč je to podle tebe nespravedlivé? J: Protože druháci neumí moc chytat. K: 

A proč jim to podle tebe tak nejde? J: Jsou na to ještě malý a ty páťáci už to umí. K: A napadá 

tě jak by se to dalo udělat, aby to bylo spravedlivější? J: No něco stejného jako předtím. K: A 

mohl bys mi to říct, jak bys to zase udělal, aby to bylo spravedlivější? J: Aby hráli jenom 

malý spolu bez těch velkých.   

Tyto děti považují také situaci za nespravedlivou – respektive za špatnou spolupráci. Morálně 

se orientují v herní situaci organizované jako spolupráce pouze zběžně, protože neobratnost 

druháků ve hře přikládají pouze jejich odpovědnosti – „Protože druháci neumí moc chytat.“, 

„Protože oni třeba něco neumí nebo to ještě nikdy nedělali ani nezkoušeli.“,  „Protože mají 

menší dlaně.“.  Nevykazují  tak citlivost vůči porozumění technického konceptu hry, který 

závisí  na  vydařené  přihrávce  od  obratnějšího  páťáka.  Návrhy  pro  uplatnění  technického 

konceptu  spolupráce  závislé  na  zdařilé  přihrávce  chybí,  nebo  se  jeví  jako  nelogické  a 

neodkazují na to, na čem mají děti při spolupráci společný zájem (aby to i ti méně obratní 
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chytili). Jonáš navrhuje separaci  „Aby hráli jenom malý spolu bez těch velkých.“, což zcela 

obchází  princip  spolupráce  v  obratnosti  závislé  na  vydařené  přihrávce  od  páťáků.  Berta 

navrhuje trénink pro méně obratné druháky, nebo Janička, která přisuzuje vyrovnání rovnosti 

v neobratnosti  při  spolupráci  velikosti  balónku,  což  vzájemnou  spolupráci  nikterak 

nevyrovnává. 

2.3.1  Morálně  neorientované  odpovědi:  orientace  v  herní  situaci–  návrh  funkčního řešení 

chybí

Maruška, 6 let

K: Co si  o tom myslíš,  bylo to  spravedlivé?  M: Ne. K: A pročpak ne.  M: Já nevím. K: 

Nenapadá tě proč těm druhákům oproti páťákům padal míček častěji? M: Nenapadá. 

Zde je sice hra považována za nespravedlivou – respektive za špatnou spolupráci, ale zcela 

chybí důvodné objasnění. Nelze tedy z odpovědi určit, že došlo k principiálnímu pochopení 

principu  spolupráce  a  technického  konceptu  hry,  který  závisí  na  vydařené  přihrávce  od 

obratnějšího páťáka.

2.3.2 Morálně neorientované odpovědi: dezorientace v herní situaci (domněnka, že se jedná o 

soutěž) – nefunkční řešení situace

Tereza, 6 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? T: Ne. K: A pročpak ti to připadá nespravedlivé? T: Protože těm 

malým to nejde, tak potom ti velcí vyhrajou a oni budou mít vždycky málo bodů. K: Tady se 

ale nesoutěží, když to někomu spadne, tak všichni prohrají. Proč myslíš, že to těm menším 

nešlo? T: No, protože byli mladší a ten balón byl velký a oni měli malé ruce. K: A napadá tě 

něco, co by se dalo udělat, aby to bylo spravedlivější? T: Nevím.

Zde  je  sice  hra  považována  za  nespravedlivou  –  respektive  za  špatnou  spolupráci,  ale 

vzhledem  k tomu,  že  zde  dochází  k principiálnímu  nepochopení  typu  herní  organizace 

spolupráce,  jeví  se  odpověď za  morálně  neorientovanou,  neboť  zde  nastává  dezorientace 

v herní situaci, kdy je na koncept spolupráce nahlíženo jako na soutěž. V momentě, kdy je 

dítěti objasněno, že se nejedná o soutěž, tak nenásleduje adekvátní návrh funkčního řešení, 

čímž  se  prokazuje  neporozumění  technického  konceptu  herní  spolupráce,  který  závisí  na 

vydařené přihrávce od obratnějšího páťáka, přičemž vzniká spolupráce v obratnosti. Namísto 

toho je neobratnost druháka přisuzována pouze jeho odpovědnosti „No protože byli mladší a 

ten balón byl velký a oni měli  malé ruce.“ a následně návrh zcela chybí. Odpověď nelze 
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označit za morálně orientovanou ani z hlediska orientace v herní situaci ani z hlediska užití 

funkčního řešení. 

3.  Nespravedlivě úkolující autorita: příběh s domácími pracemi

3.1.1 Obhajující rovnost: pochopení principu spravedlnosti – rovnost nadřazena poslušnosti – 

uplatnění principu slušnosti 

Matylda, 6 let

K: Co dítě řeklo?  J: Já si myslim, že já bych řekla, že je to nespravedlivý, že tamten by měl  

jít taky něco dělat. K: A jak by to tedy podle tebe mělo vypadat, aby to bylo spravedlivé? M: 

Aby šel ten druhej taky něco dělat.   K: A udělalo to podle tebe to dítě, i přesto, že si šel  

sourozenec hrát? M: Já bych to udělala, aby měla maminka radost.

Dorotka, 7 let 

K: Co dítě řeklo?  D: Jako úplně nevim, ale mohlo by říct, že to není spravedlivý, a že udělá 

jenom tu svojí práci, a že tu druhou jako nechá ať ji udělá ten druhej. Ale mohla to i udělat, 

protože maminka byla unavená. K: A myslíš, že by to spíš udělalo nebo neudělalo? M: Asi 

spíš udělalo, protože ta maminka byla unavená, ale bylo naštvaný na bráchu. K: A jak by to 

bylo podle tebe spravedlivé? D: Tak, že by si to dítě udělalo jen tu svojí práci a to druhý taky 

tu svojí. 

Michal, 7 let 

K: Co dítě řeklo?  M: Že to není spravedlivý. K: A udělalo to podle tebe to dítě? M: Jo, 

protože maminka byla unavená. K: A proč to podle tebe není spravedlivé? M: Protože by to 

měli dělat a oba a měli by poslouchat maminku.  

Výpovědi  těchto  dětí  jsou  morálně  orientované  a  dle  jejich  odpovědí  převyšuje  princip 

rovnosti princip poslušnosti a zároveň je zde i uplatněn princip slušnosti. Navzdory tomu, že 

děti považují situaci za nespravedlivou, odpovídají, že by dítě práci za druhého sourozence 

udělalo v rámci zachování principu slušnosti a přátelskosti vůči unavené mamince – „Já bych 

to  udělala,  aby  měla  maminka  radost.“,  „Asi  spíš  udělalo,  protože  ta  maminka  byla 

unavená.“,“ Jo, protože maminka byla unavená“. Dorotka nejdříve tvrdí, že by dítě mělo 

udělat  jen tu svoji  část  práce kvůli  nespravedlnosti  rovnosti,  avšak vzápětí  dodává –  „ale 

mohla  to  i  udělat,  protože  maminka  byla  unavená“,  princip  slušnosti  se  tedy  v průběhu 

uvažování  nad  situací  objevil,  takže  lze  tuto  odpověď  také  považovat  za  morálně 

orientovanou. 
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3.1.2 Obhajující rovnost: pochopení principu spravedlnosti – rovnost nadřazena poslušnosti – 

chybí uplatnění principu slušnosti

Jonáš, 5 let

K: Co dítě řeklo?  J: Že to dělat nebude. K: A proč si myslíš, že dítě tohle řeklo, myslíš, že mu 

to přišlo spravedlivé? J: Nespravedlivé, protože je jeden na dvě práce a pak se tak unaví, že už 

nebude mít sílu. Takže bude hodně unavený. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? J: Že 

by ten druhý nešel ven anebo by pomohl i táta. 

Maruška, 6 let

K: Co dítě řeklo?  M: Řeklo, že ne, protože jedno muselo dělat věci a druhé si hrálo. K: A jak  

by to podle tebe bylo spravedlivé? M: Buď aby to jedno si také hrálo, nebo aby to jedno taky 

dělalo věci.  

Jiří, 5 let

K: Co dítě řeklo?  J: Že by mu ten druhej musel pomoct. K: A udělalo by to podle tebe to 

dítě? J: Já nevim. K: A ty bys to udělal na jeho místě? J: Řekl bych mamince, aby mu řekla ať 

mi taky pomůže.  K:  A připadá ti  to spravedlivé?  J:  Ne. K:  A jak by to  podle tebe  bylo 

spravedlivé? J: Kdyby mu ten druhej pomohl. 

Tereza, 6 let 

K: Co dítě řeklo?  T: Řeklo, že ne. K: A proč to podle tebe řeklo? T: No protože, když maj  

dělat nějakou práci a ten druhej nic, tak bude i ona unavená. K: A přišlo ti to spravedlivé? T: 

Ne. K: A jak by to podle tebe bylo fér? T: Že by ten druhej taky pomáhal. 

Výpovědi  těchto  dětí  jsou  morálně  orientované  a  dle  jejich  odpovědí  převyšuje  princip 

rovnosti  princip  poslušnosti,  ale  chybí  zde  uplatnění  principu  slušnosti.  Argumentaci 

zdůvodňují tím, že by měli oba sourozenci pomáhat rovným dílem  –  „Řekl bych mamince, 

aby mu řekla ať mi taky pomůže.“, „Že by ten druhej taky pomáhal.“.  Maruška tvrdí, že 

pokud si jeden může hrát venku, tak by druhý sourozence měl mít také nárok na hraní si 

venku  – „Buď aby to jedno si také hrálo, nebo aby to jedno taky dělalo věci.“.  Děti tedy 

obhajují  princip rovnosti,  avšak princip  slušnosti  a  přátelskosti  již  neuplatňují.  Chybí zde 

přizpůsobení se situačnímu kontextu vůči mamince, která je unavená.

3.2.1  Obhajující  poslušnost:  pochopení  principu  spravedlnosti  –  poslušnost  nadřazená 

rovnosti

Berta, 7 let 
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K: Co dítě řeklo?  B: Já bych řekla, že bych to uklidila, ale to dítě, který si šlo hrát by pak  

mělo taky něco dělat. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? B: Nejlepší by bylo, kdyby 

maminka řekla oběma, aby pomáhali stejně. Aby neřekla jenom jednomu ať pomáhá. Bude 

pomáhat i ten druhý a nemůže si hrát jen tak pro zábavu.

Pavel, 7 let 

K: Co dítě řeklo?  P: Že by to musel dělat moc dlouho, a že ho to nebaví. K: A je to podle tebe 

spravedlivé? P: Ne. K: A pročpak? P: Protože, ten druhej mu nepomáhá. K: A jak by to podle 

tebe  bylo  spravedlivé?  P:  Kdyby ten  druhej  byl  v pokojíčku a  já  bych mu říkal,  aby mi 

pomohl a on by mi pomáhal. K: A udělalo to podle tebe to dítě? P: Jo, ale musel to dělat sám. 

Janička, 7 let 

K: Co dítě řeklo?  J: Že je to nespravedlivé. K: A myslíš, že to i tak udělalo? J: Udělalo. K: A  

pročpak ti to připadá nespravedlivé? J: Protože ten jeden si mohl jít hrát a ten druhý ne. K: A 

jak by to podle tebe bylo spravedlivé? J: Že by oba dělali to, co jim maminka nařídila a pak si  

šli hrát. 

Jindra, 7 let

K: Co dítě řeklo?  J: Že to není fér. K: A proč? J: Protože, jeho brácha si hraje. K: A jak by to  

podle tebe bylo spravedlivé? J: Že by všichni udělali práci a potom by si spolu hráli. K: A 

myslíš, že to i tak to dítě udělalo? J: Asi jo. K: A proč by to podle tebe udělalo? J: Protože to 

muselo udělat.

Výpovědi  těchto  dětí  jsou  heteronomně  morálně  orientované.  Navzdory  tomu,  že  rozumí 

principiální  nerovnosti,  úkol  by  splnily,  protože  podléhají  vynucené  poslušnosti  autority. 

Princip poslušnosti tak převyšuje princip spravedlnosti.  

4.  Nespravedlivě úkolující autorita: příběh s pochůzkami

4.1 Pochopení principu spravedlnosti: rovnost nadřazena poslušnosti 

Jonáš, 5 let

K: Bylo to spravedlivé? J: Jako ne. K: A pročpak? J: Protože tam mají chodit spolu. K: A pak  

by to bylo spravedlivější? J: Jo. 

Jindra, 7 let

K: Bylo to  spravedlivé?  J:  Přijde mi  to  zase  nefér.  K:  A pročpak ti  to  připadá nefér?  J: 

Protože,  ten jeden tam chodí hodně často a ten druhej skoro vůbec.  K: A jak by to bylo 

spravedlivé? J: Že by se v tom střídali a chodili tam stejně často. 

Matylda, 6 let
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K: Bylo to spravedlivé? M: Že je to taky nespravedlivý, protože ten druhej by měl chodit taky 

často, aby se střídali, že vždycky by chodil jeden den on a jeden den zase ten druhej a potom 

zase on a potom zase ten druhej.   

Maruška, 6 let

K: Bylo to spravedlivé? M: Nebylo. K: A co ti na tom přišlo nespravedlivého? M: Že druhý 

tam nemusí chodit. K: A jak by to bylo podle tebe spravedlivé? M: Že by tam chodili stejně. 

Dorotka, 7 let

K: Bylo to spravedlivé? D: O tomhle si myslim, jakože to vážně není spravedlivý, no, že 

odmlouval. K: A jak by to bylo spravedlivé? D: Kdybych mohla tomu, co odmlouval něco 

říct, tak bych mu řekla, aby to zase nosil chvilku jenom ten, kterej tam nechce chodit.

Berta, 7 let

K: Bylo to spravedlivé? B: Já bych řekla, že ten, co odmlouval… tak, že tatínek by mu měl 

říct, že nemá odmlouvat a prostě mu to řekne, aby tam šel. K: A takhle jak si to popsala by to 

bylo spravedlivé? B: Jo bylo, protože by tam chodili oba stejně, to je jedno, že se ten jeden 

vymlouvá. 

Pavel, 7let

K: Bylo to spravedlivé? P: Ne. K: A pročpak? P: Protože tam ten druhej nechce chodit. K: A 

jak by to bylo spravedlivé? P: Kdyby tam chodili všichni spolu. 

Jiří, 5 let 

K: Bylo to spravedlivé? J: Ten jeden bude smutnej, protože tam musí chodit sám. K: Takže je 

to  spravedlivé  nebo  nespravedlivé?  J:  Nespravedlivé.  K:  A  jak  by  to  podle  tebe  bylo 

spravedlivé? J: Kdyby tam šel s ním.  

Janička, 7 let 

K: Bylo to spravedlivé? J: Ne. K: A pročpak ti to připadá nespravedlivé? J: Protože ten jeden 

nechodil a ten jeden chodil skoro pořád. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? J: Že by 

chodili buď zároveň nebo každý sám stejně často.  

Michal, 7 let 

K: Bylo to spravedlivé? M: Taky ne. K: A proč ne? M: Protože by mu měl jít tatínek s tím 

pomoct a chodit s ním místo toho, co tam nechodí. 

Výpovědi  těchto  dětí  jsou  morálně  orientované  a  dle  jejich  odpovědí  převyšuje  princip 

rovnosti princip poslušnosti. Argumentaci zdůvodňují tím, že by měl druhý sourozenec také 
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chodit na pochůzky – „Protože tam mají chodit spolu.“, „Že by se v tom střídali a chodili tam 

stejně často.“, „Že by tam chodili stejně.“, „Že by chodili buď zároveň nebo každý sám stejně 

často.“.  Dále se objevují názory, že by tatínek měl práci spravedlivě distribuovat navzdory 

tomu, že jeden ze synů breptá – „tatínek by mu měl říct, že nemá odmlouvat a prostě mu to 

řekne, aby tam šel.“.  Spravedlnost slušnosti zde není záhodno uplatňovat, neboť z příběhu 

neplyne, že by tatínek vykazoval potřebu uplatnění tohoto principu. Syny posílá na pochůzky 

pouze na základě příkazu. Michal uvažoval o uplatnění principu slušnosti a přátelskosti ze 

strany otce vůči poslušnějšímu synu – „Protože by mu měl jít tatínek s tím pomoct a chodit 

s ním místo toho, co tam nechodí.“ 

4.2.2 Obhajující  poslušnost:  heteronomní nepochopení  principu spravedlnosti  – poslušnost 

nadřazená rovnosti

Tereza, 6 let 

K: Bylo to spravedlivé? T: Jo. K: A proč tam teda chodil ten jeden častěji než ten druhej? T:  

Protože on nechtěl. K: Ale ten druhý také nechtěl, a přesto ho ten tatínek posílal, myslíš, že 

mu to nevadilo? T: Když tam chodil hodně krát, tak já myslím, že ne.

Výpověď je  heteronomně morálně orientovaná.  Tereza uvádí  situaci  za spravedlivou a na 

dotaz, jestli to poslušnému synu nevadilo argumentuje tím, že – „když tam chodil hodněkrát, 

tak já myslím, že ne.“. Tato odpověď je nelogická, neboť bylo připomenuto, že ani poslušný 

syn na pochůzky nechtěl chodit, tím pádem lze vyvozovat, že nejspíše došlo k dezorientaci 

v situaci.

Starší školní věk 13-15

1.  Soutěž: hra Král lovců jelenů

1.1 Morálně orientované odpovědi: orientace v herní situaci – formálně funkční řešení herní 

situace (užití adekvátních pravidel pro zachování řevnivosti i rovnosti ve hře)

Sebastian, 13 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? S: Tak jako asi to není úplně spravedlivý, když jako páťáci jsou o 

dost starší a mají i větší předpoklady na to, aby vyhráli. Ale tak zase byla to jenom hra, takže 

to nebylo nic ultra důležitý, ale jako asi to bylo nespravedlivý, protože druhák a páťák není 

stejná věková kategorie a není to pak vyrovnaný. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat, 

aby to bylo spravedlivější? S: Tak třeba zlehčit nějak tu část pro ty druháky. K: A napadá tě 

jak? S: Jako když ty páťáci házeli z nějaký čáry, tak že by ty druháci to měli třeba blíž. 
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Katka, 15 let

K1: Přišlo ti to spravedlivé? K2: To úplně spravedlivé nebylo, protože oni byli, jakože starší a 

byli vyšší třeba a měli výhody v tom, že byli vytrénovaní a znali déle tu hru. Takže si myslím, 

že to  nebylo úplně  fér.  K1:  A napadá tě  něco,  co by se dalo udělat  pro to,  aby to  bylo  

spravedlivější? K2: Emm (pauza). No mě tak jako napadlo, že by ty mladší mohli mít třeba 

více pokusů, třeba o dva pokusy navíc na rozdíl od páťáků.

Tony, 13 let

K: Přišlo  ti  to  spravedlivé?  T:  To  nebylo  moc  spravedlivé,  že  poslala  ty  druháky k těm 

páťákům. K: Proč to podle tebe nebylo spravedlivé? T: Protože ty páťáci jsou tak o tři roky 

starší  a  mají  o  hodně větší  zkušenosti  oproti  těm druhákům,  takže  byli  šikovnější.  K:  A 

napadá tě něco, co by se dalo v téhle situaci udělat pro to, aby to bylo spravedlivé? T: Aby ty 

druháky dali s druhákama. K: A proč by to pak podle tebe bylo takhle spravedlivější? T: No 

protože, by měli vyrovnané síly. Nebo kdyby museli hrát s těma páťákama, tak že by měli 

více pokusů na hod balónkem. K: A kdyby měli druháci více pokusů na hod balónkem, tak už 

by to bylo podle tebe spravedlivé? T: No, to bylo. 

Matyáš, 15 let

K: Přišlo ti  to spravedlivé? T: No tak jako přijde mi,  že je to hra,  takže  to není zas tak 

podstatný, že tam poslala družinářka ty mladší děti, ale zase jako není překvapivý, že žádnej 

z těch mladších nevyhraje u takovýhle hry. Takže jako spravedlivý ve smyslu pravidel tý hry, 

a že jako hrajou nějaký ty starší s mladšíma, tak kdyby šlo o něco víc než o hru, tak by to 

nebylo úplně spravedlivý, kdyby to byl třeba nějakej turnaj a teď by museli hrát takhle spolu. 

Ale když je to jakože ve škole a hrajou tuhle hru a prostě hrajou spolu dvě třídy mladší a 

starší,  tak  mi  to  přijde  jedno  docela.  Jestli  si  ty  mladší  nestěžovali,  že  to  hrajou  s těma 

staršíma. K: A připadá ti to teda spíš spravedlivé, nebo nespravedlivé? T: No tak není to úplně 

vyrovnaný, takže to není zas tak spravedlivý,  jako kdyby spolu hrály stejně starý děti.  K: 

Říkal si, že není překvapivé, že v téhle hře ty mladší nevyhrají. Napadá tě, proč by tomu tak 

mohlo být?  T: No tak protože ty starší budou líp házet a oproti těm mladším. K: A dalo by se 

v té hře něco udělat, aby to šlo i těm druhákům? T: Hm, tak asi bych jim možná posunul o 

trochu to místo odkud mají házet. K: A pak by to bylo spravedlivější? T: Tak pro ty druháky 

určitě jo, měli by větší šanci, že se trefí.

Marek, 13 let 
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K: Přišlo ti to spravedlivé? M: No v tu chvíli bych ty mladší, který měli míň bodů, tak bych 

jim dal, že by mohli třeba házet z bližší vzdálenosti než ty starší. K: Takže ti to připadalo tak 

jak to bylo v tom příběhu spravedlivé, nebo nespravedlivé? M: Nespravedlivé. K: A jak si 

popisoval, že by si udělal, aby ty mladší mohli házet z bližší vzdálenosti, tak pak by to už bylo 

spravedlivé? M: Ano. 

Veronika, 13 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? V: Ne. K: A co ti na tom přišlo nespravedlivé? V: Všechno. K: A 

mohla bys říct  co ti  na tom přišlo nejvíc  nespravedlivé? V: Že ty malý děti  hrály s těma 

páťákama. K: A napadá tě něco, co by se dalo v té hře udělat, aby to bylo spravedlivější? V: 

Aby ty druháci měli prostě nějakou výhodu. K: A jaká výhoda by to podle tebe mohla být? V: 

Třeba by mohli mít víc balónků než páťáci.

Hanka, 14 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? H: Není to spravedlivé pro ty druháky. K: A proč? H: Protože 

druháci jsou mladší a mají míň síly, mají menší přesnost než ti velcí, nedohodí tak daleko. K: 

A napadá tě něco, co by se dalo udělat pro to, aby to bylo spravedlivější? H: Kdybych byla 

v kůži těch druháků a měla na výběr mezi koukáním a hrou, tak bych hrála, i kdybych věděla, 

že prohraju, aspoň bych si to užila. Spravedlivější by to mohlo být tak, že by třeba ti starší 

mohli mít méně pokusů než druháci. nebo by druháci mohli házet z menší vzdálenosti. 

Eliška, 14 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? E: Z jedné strany situaci považuji za nespravedlivou, protože děti 

z druhé  třídy  mohou být  slabší  než páťáci.  Z druhé strany však všechny děti  měly  stejné 

podmínky a stejný počet pokusů. K: A připadalo ti to spíše spravedlivé, nebo nespravedlivé? 

E: Spíše je to nespravedlivé. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat pro to, aby to bylo 

spravedlivější pro ty druháky? E: Pro podporu by druháci mohly stát o kousek blíž než páťáci 

nebo mít o několik pokusů víc. 

Adéla, 15 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? A: Ne. K: A proč ne? A: Ti druháci jsou mnohem menší, takže je 

jasné,  že  jim to šlo  hůř.  K:  A napadá tě  něco,  co by se dalo udělat  pro to,  aby to  bylo 

spravedlivější? A: Kdyby jim to opravdu nešlo, tak bych je povzbuzovala, že je to normální a 

každou hru si musíš nejdřív pořádně vyzkoušet. A kdyby se snažili a pořád by jim to nešlo, 

tak bych udělala kompromis a vymyslela bych nějakou jinou hru. K: A napadá tě jak by se to 
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dalo udělat konkrétně v této hře? A: Možná by jim ty páťáci mohli dát více pokusů, třeba o 

dva.

Adam, 13 let

K: Bylo to podle tebe spravedlivé? A: Není to fér, protože ty z páté třídy mají lepší hod a tak, 

jsou vyspělejší. Ale na druhou stranu to tak nemusí být vždy, v druhé třídě můžou být i děti 

lepší než děti v páté třídě, je to hodně osobní.  K: A napadá tě, co by se dalo udělat pro to, aby 

to bylo spravedlivější pro ty druháky, když jim to moc nešlo? A: Asi bych těm druhákům dal 

do začátku třeba dva pokusy na víc. 

Anička, 14 let

K: Bylo to podle tebe spravedlivé? A: Nebylo. K: A proč ne? A: Děti z  páté třídy by měly 

taky brát ohledy na to, že s nima hrajou mladší děti z druhé třídy, který jsou slabší, protože 

jsou mladší. K: A jak by to podle tebe mělo vypadat, aby to bylo spravedlivé? A: Páťáci by 

měli  druhákům pomáhat, aby všichni měli stejný, nebo podobný počet bodů. K: A jak by 

taková pomoc od páťáků vypadala? A: Třeba by mohli mít více pokusů. K: A pak by to bylo 

spravedlivější? A: Ano

Tyto děti považují situaci za nespravedlivou, splňují tedy kritérium morální orientace v herní 

situaci, které se vyznačuje pochopením principiální nerovnosti v obratnosti, kdy je pro mladší 

žáky  vzhledem  k jejich  horší  obratnosti,  snížen  potenciál  na  dosažení  výhry.  Návrhy  na 

funkční řešení herní situace jsou zvoleny vhodným způsobem ve formě náskoku pro ty méně 

obratné.  Zvolené zvýhodnění  současně zachovává princip řevnivosti  i  rovnosti  ve hře.  Po 

nápravném řešení se tedy nevytrácí napětí v šanci na výhru ani riziko z prohry, což je stěžejní 

podstatou  herní  organizace  typu  soutěž.  Mezi  tyto  adekvátní  návrhy  se  řadí  posunutí 

stanoviště  pro méně obratné  druháky,  nebo poskytnutí  více  pokusů na  hod,  což svědčí  o 

porozumění principu soutěživé hry. Eliška a Tobiáš z počátku neodpověděli jednoznačně, že 

se jedná o nespravedlivou herní situaci, protože nejprve uvažovali i nad tím, že se jedná o hru, 

kde jsou pro všechny nastolena stejná pravidla a podmínky, nakonec však při opětovaném 

dotázání, jestli se přiklání spíše k spravedlnosti, nebo nespravedlnosti zvolili druhou možnost 

a  uplatnili  následně  adekvátně  funkční  nápravu  nerovnosti  ve  hře,  což  svědčí  o  jejich 

porozumění principu nerovnosti v obratnosti při současném zachování principu řevnivosti i 

rovnosti ve hře.

1.2 Částečně morálně orientované odpovědi: orientace v herní situaci – formálně nefunkční 

řešení herní situace (užití neadekvátních pravidel pro vyrovnání nerovnosti)
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Dana, 13 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? D: Spíš ne. K: A z jakého důvodu? D: Protože družinářka poslala 

mezi víc páťáků 3 děti z druhé třídy, takže jsou prostě mladší a je jich míň. K: A napadá tě 

něco, co by se dalo udělat pro to, aby to bylo spravedlivější? D: Třeba, kdyby těch druháků 

bylo 2krát víc než těch páťáků. K: V této hře se, ale nehraje na týmy, napadá tě něco, aby 

mohli hrát ve stejném uskupení, jak to bylo v tom příběhu? D: Hm, tak bych je rozdělila na 

dva týmy, aby tam byl vyrovnanej počet páťáků a druháků a ty páťáci by jim to třeba mohli 

ukázat, jak líp házet.

Martin, 13 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: V rámci možností,  jako pokud je lepší si aspoň zahrát než 

vůbec nehrát, ale není to moc spravedlivý. K: A kvůli čemu ti to připadá nespravedlivé? M: 

No, protože prostě hráli proti někomu, kdo je podstatně silnější. K: A napadá tě něco, co by se 

v téhle situaci dalo udělat pro to, aby to bylo spravedlivé? M: Třeba nějak upravit týmy, aby 

tam bylo třeba víc druháků nebo míň páťáků. 

Matěj, 13 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: Nepřijde mi to nespravedlivý. K: A proč? M: No tak protože ti 

páťáci jsou o tři roky starší, takže jsou silnější, měli by mít lepší přesnost, dál dohodí. Takže 

mi to přijde nespravedlivý vůči těm druhákům. K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat pro 

to, aby to bylo spravedlivé? M: No asi, že by těch páťáků bylo buď míň, ale to nevím, anebo 

by to bylo třeba druhá třída s třetí třídou.  

Děti  zařazené  do  kategorie  „částečně  morálně  orientované“ považují  situaci  za 

nespravedlivou, splňují tedy kritérium morální orientace v herní situaci, které se vyznačuje 

pochopením principiální nerovnosti v obratnosti,  kdy je pro mladší žáky vzhledem k jejich 

horší obratnosti, snížený potenciál na dosažení výhry. Návrhy na funkční řešení herní situace 

zde již  technicky nenaplňuje  principy hry organizované jako soutěž – zachování  principu 

řevnivosti  a  rovnosti.  Jedná  se  o  návrhy,  které  se  na  první  pohled  snaží  vyrovnat 

nespravedlivou herní situaci, avšak v konečném důsledku se nerovnost ve hře nevyrovnává, 

přičemž se ani nezachovává princip řevnivosti ve hře a řešení se tedy jeví jako technicky 

nefunkční. Nejčastěji se v tomto případě jedná o odpovědi zahrnující přidání většího počtu 

druháků, nebo aby páťáci druháky naučili, jak házet – Dana:  „Hm, tak bych je rozdělila na 

dva týmy, aby tam byl vyrovnanej počet páťáků a druháků a ty páťáci by jim to třeba mohli 

ukázat, jak líp házet.“ Odpovědi mají společné to, že děti uvažovaly o herní situaci jako by se 
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jednalo o soutěž rozdělenou do jednotlivých týmů. Nezaregistrovaly tedy fakt, že se jednalo o 

hru pro jednotlivce, kdy hraje každé dítě samostatně za sebe a v důsledku toho, byly zvoleny i 

neadekvátně funkční řešení pro nápravu nespravedlivé herní situace. 

1.3.2 Morálně  neorientované odpovědi:  dezorientace  v herní  situaci  – formálně nefunkční 

řešení herní situace (návrh chybí nebo nekoresponduje s herními principy)

Daniel, 15 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? D: Hm, no, těžko říct, ale jako je to prostě hra takže… K: Takže ti  

to přijde spravedlivé nebo nespravedlivé? D: No přijde mi to aj celkem spravedlivé. K: A 

z jakého důvodu ti to připadá spravedlivé? D: No já právě moc nevím jak se k tomu vyjádřit. 

Jako za mě je to prostě hra a to, že druháci byli třeba horší než páťáci, tak za mě je to jakože  

normální  ve hře,  že je někdo horší.  K: A proč si myslíš,  že to těm druhákům oproti  těm 

páťákům tak nešlo? D: No tak, protože jsou menší. 

Zde je situace z počátku považována za spravedlivou a argumentace spočívá v tom, že jsou 

pro všechny nastolená stejná pravidla a podmínky, což zdůrazňuje pouze jeden princip hry. 

Takové to uvažování však bere v potaz pouze princip rovnosti a opomíjí princip nerovnosti 

v rovnocennou šanci na výhru, kdy chybí pro ty obratnější děti riziko z prohry. Citlivost vůči 

pochopením principiální nerovnosti v obratnosti,  kdy je pro mladší žáky vzhledem k jejich 

horší obratnosti, snížen potenciál na dosažení výhry, zde zcela chybí a v důsledku toho chybí i 

adekvátní návrh na nápravu herní situace a vyrovnání nerovnosti. 

2.  Spolupráce: hra Horký brambor

2.1 Morálně orientované odpovědi: orientace v herní situaci – formálně funkční řešení herní 

situace (pochopení závislosti zdařené přihrávky)

Sebastian, 13

K: Přišlo ti to spravedlivé? S: Tak třeba jakože ty páťáci by se mohli snažit to hodit nějak 

snáz pro ty druháky, aby si to i oni mohli zahrát a mít při tom taky zábavu, a ne furt jenom, né 

mně to spadlo“.  Takže jakoby,  aby ty páťáci  byly jako hodnější,  aby to usnadňovali  těm 

druhákům, aby si mohli taky zahrát. K: A připadá ti ta situace teda spravedlivá? S: No ten 

horkej brambor je asi spravedlivější než ten Jelen, ale není to tak úplně fér.

Katka, 15

K1: Přišlo ti to spravedlivé? K2: Moc ne. K1: A z jakého důvodu? K2: No ty větší děti mají 

větší praxi v tom chytání a házení, takže je u nich jistější, že to chytnou na rozdíl od těch 

malých. K1: A napadá tě teda něco, co by se dalo udělat  v téhle hře pro to,  aby to bylo 
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spravedlivější? K2: No v téhle hře se nedají moc dát nějaké výhody těm mladším, jako u té 

minulé hry. Ale asi kdyby jim to spadlo, tak že by ten tým neprohrál a oni by měli ještě jeden 

pokus to chytit, nebo by bylo asi nejlepší, kdyby jim to prostě ty páťáci házeli tak, aby jim to 

moc nepadalo. K1: A jak by jim to podle tebe měli ty páťáci házet, aby jim to nepadalo? K2: 

No jakože jemněji, aby to líp chytili. K1: A pak už by to bylo spravedlivé? K2: Asi jo. 

Tony, 13

K: Přišlo ti to spravedlivé? T: Jako ne. K: A proč? T: Protože ty páťáci jim to nadhazují moc, 

jsou prostě zvyklí, že ty jejich spolužáci jsou zručnější a ty druháci to potom nechytí. K: A 

napadá tě něco, co by se dalo udělat pro to, aby to v téhle situaci bylo spravedlivější? T: No… 

aby se počítalo, když to ten páťák hodí tomu druhákovi nějak blbě. Ale to je pak hodně o 

sledování, jakože by to tam musel někdo kontrolovat jak to hážou ty páťáci těm druhákům. K: 

A jak by to podle tebe měli v téhle hře házet páťáci těm druhákům? T: No nějak míň, aby to 

zvládli chytit. K: A kdyby jim to takhle házeli, bylo by to už spravedlivější? T: Jo.

Martin, 13

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: Já myslím, že je to víc fér než to předchozí. K: A proč si to  

myslíš? M: Protože jakoby tady v tom případě nejde tolik o výkon toho jednotlivce, jako spíš 

o  výkon toho týmu,  takže  ty  páťáci  mohli  třeba  házet  líp.  K:  A proč  myslíš,  že  to  těm 

druhákům pořád vypadávalo z ruky? M: No asi neuměli tak dobře chytat a ty páťáci jim to 

házeli moc. K: A napadá tě něco, co by se dalo u dělat, aby to ti druháci chytali lépe? M: No, 

kdyby jim to ty páťáci házeli líp, tak aby to chytili. 

Veronika, 13

K: Přišlo ti to spravedlivé? V: Bylo to nefér, protože druháci zase hráli se staršíma. K: A proč 

si myslíš, že to těm druhákům oproti těm páťákům nešlo? V: Protože maj malé ruce. K: A 

napadá tě zase něco, co by se v té hře dalo udělat pro to, aby to bylo spravedlivější? V: Aby 

jim ten balón házeli přesněji na ty ruce.

Matěj, 13 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: Nespravedlivý mi to asi úplně tak nepřijde, protože vlastně i 

kdyby hrál prvňák s deváťákem, tak stačí si ten míč jenom předávat. Takže je to jako férová 

hra a asi byli jenom nešikovní ti druháci nebo jim to páťáci blbě házeli, že jim to padalo a tak. 

K:  A proč  si  myslíš,  že  to  těm druhákům tak  nešlo?  M:  Asi  byli  nešikovný  oproti  těm 

páťákům, ale záleží, jak jim taky házeli ten míč. K: A myslíš si, že by se dalo udělat něco pro 
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to, aby to těm druhákům šlo líp? M: Ty páťáci by jim ten míč měli házet tak, aby ho dokázali  

chytit a pak by jim to nemělo padat. 

Eliška, 14 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? E: A těm páťákům to nepadalo? K: Padal neustále těm druhákům a 

páťákům jen výjimečně. E: Za předpokladu, že páťákům brambor nepadá, by se situace zdála 

nespravedlivá, protože druháci jsou většinou menší a mají menší sílu. K: A napadá tě něco, co 

by se dalo v této herní situaci udělat pro to, aby to bylo spravedlivější? E: Páťáci by mohli 

upozorňovat druháky, když na ne hází míč a házet jim to tak, aby jim to tolik nepadalo. K: 

Mohla by si upřesnit, jak by jim to měli házet? E: Ne tak daleko nebo silně, aby to líp chytli. 

Adéla, 15 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? A: Taky je to nespravedlivý. K: A proč ti to přijde nespravedlivé? 

A: Ty menší děti ještě neumějí tak dobře chytat. K: A napadá tě zase něco, co by se dalo 

udělat pro to, aby to bylo spravedlivější? A: Asi bych postupovala stejnou cestou. Variací her 

s balónkem je mnoho, takže nemusí hrát jen pořád horký brambor a mohly by hrát i něco 

jiného. K: A dalo by se něco vymyslet, aby to bylo spravedlivější i při této hře? A: No to je  

těžký tady, (pauza). Asi by jim to ty páťáci mohli ulehčit v tom, že když ty druháci neuměj 

moc chytat, tak by jim to hodili jakoby pomalu, aby to měli jistější, že to chytí.

Anička, 14 let 

K: Přišlo ti to spravedlivé? A: Ne, ty páťáci by zase měli brát ohledy na to, že s  nimi hrajou 

mladší děti a házet balónek pomaleji, aby jim nepadal tak často. K: A kdyby jim ten balónek 

házeli pomaleji, tak by to bylo spravedlivější? A: Ano.  

Zde je situace považována za nespravedlivou – respektive za špatnou spolupráci. Děti jsou 

tedy morálně orientované v herní situaci organizované jako spolupráce. V návaznosti na to, 

užívají  adekvátní  funkční  řešení  herní  situace,  čímž  vykazují  porozumění  technického 

konceptu hry, který závisí na vydařené přihrávce od více obratnějšího páťáka, při čemž tak 

vzniká spolupráce v obratnosti – Sebastian: „Tak třeba jakože ty páťáci by se mohli snažit to 

hodit  nějak snáz pro ty druháky, aby si to i oni mohli zahrát a mít při tom taky zábavu a ne 

furt jenom, ne mně to spadlo.“,  Eliška: „Páťáci by mohli upozorňovat druháky, když na ne 

hází míč a házet jim to tak, aby jim to tolik nepadalo.“ Katka zpočátku polemizovala nad tím, 

jestli  by  se  nedala  nerovnost  ve  hře  vyrovnat  tím,  že  by  se  nepočítalo  spadnutí  balónku 

druháky –„No v téhle hře se nedají moc dát nějaké výhody těm mladším, jako u té minulé hry. 

Ale asi kdyby jim to spadlo, tak že by ten tým neprohrál a oni by měli ještě jeden pokus to 
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chytit“, tento  návrh  vynechává zapojení  představy,  závislosti  dobré  spolupráce  na  zdařilé 

přihrávce,  avšak  sama  pak  dodává,  že  nejvhodnějším  způsobem  by  bylo,  kdyby  páťáci 

zapojili  svou spolupráci  v obratnosti  –  „nebo by bylo asi  nejlepší,  kdyby  jim to prostě  ty 

páťáci házeli tak, aby jim to moc nepadalo.“.  Zajímavé je, že děti Sebastian, Martin, Matěj 

vykazují váhavý postoj k tomu, jestli je herní situace nespravedlivá, lze tedy předpokládat, že 

mají  zvýšenou  citlivost  pro  to,  že  se  zde  tak  přímo  neposuzuje  spravedlnost,  jako  spíše 

dobrá/špatná spolupráce, ale i přes danou terminologii se v herní situaci orientují a rozumí 

konceptu společného zájmu hráčů, který závisí na vydařené přihrávce, aby to i méně obratní 

druháci chytili.

2.2.1 Částečně morálně orientované odpovědi: orientace v herní situaci – nefunkční řešení 

herní  situace  (návrh  pro  vyřešení  herní  situace  chybí,  nebo  náprava  neřeší  jednoznačně 

nerovnost v obratnosti)

Matyáš, 15 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? T: No tak, zase je to furt hra, takže tam nevidím nějakej problém. 

Akorát si myslím, že to mohlo těm starším vadit, ale pokud jim to nevadilo a chtěli hrát i 

přesto, že těm mladším to padalo, tak asi v pohodě.  K: A přijde ti to teda spravedlivé? T: No 

tahle hra mi přijde víc spravedlivá než ta předtím, protože mi přijde, že tuhle hru si zahrajou 

líp i ty mladší, i když jim bude padat ten míček než tu první, protože ta první je taková víc  

soutěživá. Ale jako úplně stoprocentně spravedlivý to tady taky není. K: A proč myslíš, že to 

těm druhákům tak často padalo? A: Podle mě, jak jich tam bylo málo těch druháků, tak prostě 

ty páťáci byli zvyklý házet tý většině páťáků perdy a pak když to v rychlosti hodili druhákovi 

stejnou silou, tak jim to padalo. K: A napadá tě zase něco u téhle hry, co by se dalo udělat pro 

to, aby to těm druhákům tak nepadalo? T: No tak dalo by se udělat, že těm mladším může ten 

míček jednou, dvakrát spadnout, než aby všichni prohráli, takže to prostě seberou a hrajou 

dál, nebo by házeli jen druháci druhákům. 

Hanka, 14 let

K: Přišlo ti to spravedlivé? H: Není to spravedlivé pro ty druháky, prostě jsou mladší, ještě 

neumí tak chytat, nebo jim to páťáci hází moc vysoko. Možná ani ne schválně, ale neumí to 

odhadnout, protože jsou zvyklí na vyšší a šikovnější kamarády. K: Dá se něco udělat, aby se 

jim lépe hrálo a nebylo to nespravedlivé? H: Oddělit starší a mladší od sebe. Pokud by se 

mladším hrálo špatně, že jich je málo, tak ať hrají něco jiného.

Adam, 13 let 
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K: Přišlo ti to spravedlivé? A: Je to zase hrozně individuální, v téhle situaci byli ty druháci 

slabší, tak to nebylo moc spravedlivý. K: A proč myslíš, že to těm druhákům pořád padalo? 

A: Tak za prvý neumí zas tak dobře chytat oproti páťákům a za druhý ty páťáci asi nejsou 

zvyklý házet takhle malým dětem míč, takže jim to mohli hodit moc vysoko nebo daleko. K: 

A napadá tě zase něco, co by se dalo udělat pro to, aby to bylo spravedlivější? A: Asi bych 

bejt těma páťákama tolik neřešil, kdyby jim ten balónek spadnul.

Tyto děti považují  situaci za nespravedlivou – respektive za špatnou spolupráci. Děti  jsou 

tedy morálně  orientované  v herní  situaci  organizované  jako  spolupráce.  Vykazují  také 

tendenci  k citlivosti  vůči  porozumění  technického  konceptu  hry,  který  závisí  na  vydařené 

přihrávce  od  obratnějšího  páťáka  „Nebo  jim  to  páťáci  hází  moc  vysoko.  Možná  ani  ne 

schválně, ale neumí to odhadnout, protože jsou zvyklí na vyšší a šikovnější kamarády.“, „Ty 

páťáci asi nejsou zvyklý házet takhle malým dětem míč, takže jim to mohli hodit moc vysoko 

nebo daleko.“, avšak návrh pro uplatnění technického konceptu spolupráce závislé na zdařilé 

přihrávce je nefunkční. Hanka navrhuje separaci – „Oddělit starší a mladší od sebe. Pokud by 

se mladším hrálo špatně, že jich je málo, tak ať hrají něco jiného.“, což koncept spolupráce a 

společný zájem na vydařené přihrávce zcela opomíjí. Adam a Matyáš navrhují, toleranci vůči 

méně obratným druhákům –“ „Asi  bych bejt  těma páťákama tolik  neřešil,  kdyby  jim ten 

balónek spadnul.“, „No tak dalo by se udělat, že těm mladším může ten míček jednou, dvakrát 

spadnout, než aby všichni prohráli, takže to prostě seberou a hrajou dál.“, což opět koncept 

spolupráce a společný zájem na vydařené přihrávce zcela opomíjí. Matyáš pak dodává, že „by 

házeli jen druháci druhákům.“, což se opět jeví jako nefunkční řešení. 

2.2.2 Částečně  morálně  orientované  odpovědi:  orientace  v herní  situaci  (pouze  zběžná)  – 

nefunkční řešení herní situace (návrh pro vyřešení herní situace chybí, nebo je neobratnost 

druháků považována pouze za jejich zodpovědnost, separace)

Dana, 13

K: Přišlo ti to spravedlivé? D: Asi mi to připadá stejný jako u tý jedničky. K: Takže ti to 

připadá opět nespravedlivé? D: Asi jo. K: A v čem ti to připadá nespravedlivé? D: No zase, že 

jsou jenom tři děti z druhé třídy a je jich prostě míň. Ty menší neumí tak dobře chytat jako ty 

starší. K: A napadá tě tady v té situaci, jak by se to dalo vyřešit, aby to bylo spravedlivější? D: 

Nenapadá. 

Zde je situace považována také za nespravedlivou – respektive za špatnou spolupráci. Avšak 

morální  orientace  v herní  situaci  organizované  jako  spolupráce  je  pouze  zběžná,  protože 
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neobratnost druháků ve hře se přikládá pouze jejich odpovědnosti  –  „Ty menší neumí tak 

dobře  chytat  jako  ty  starší.“.  Citlivost  vůči  porozumění  technického  konceptu  hry,  který 

závisí  na  vydařené  přihrávce  od  obratnějšího  páťáka  se  neprojevila.  Návrh  pro  uplatnění 

technického konceptu spolupráce závislé na zdařilé přihrávce chybí a nepoukazuje tak na to, 

na čem mají děti při spolupráci společný zájem (aby to i ti méně obratní chytili). 

2.3.3 Morálně neorientované odpovědi: dezorientace v herní situaci (domněnka, že se jedná o 

dobrou spolupráci) – nefunkční řešení situace

Daniel, 15

K: Přišlo ti to spravedlivé? D: Za mě je to docela nespravedlivé, zase druháci jsou jako menší  

a tak, takže vlastně nejsou tak jako hm… nadaní, a proto jim to pořád padalo na rozdíl od těch 

páťáků. K: A připadá ti to spravedlivé? D: Jo, za mě jsou to prostě hry, ale aby to bylo úplně 

nejvíc spravedlivé tak, aby spolu museli hrát úplně stejné věkové skupiny. Ale prostě je to 

hra, je to o zábavě, ne o tom, aby někdo vyhrál.  

Marek, 13

K: Přišlo ti to spravedlivé? M: To mi připadá jako spravedlivý. K: A mohl by si to zdůvodnit, 

proč ti to tady připadá spravedlivé? M: Jakože v házení na jelena, tak tam jde i o ten švih a 

sílu, ale tady při tom chytání nepotřebuješ sílu v chytání, jde jenom o chytání, a to by měly 

zvládat i ty malý děti. K: A proč si myslíš, že to těm mladším dětem padalo? M: No asi jak 

byly menší, tak nebyly tak šikovný na to chytání. 

Děti  hodnotí  situaci  jako  spravedlivou  –  respektive  jako  dobrou  spolupráci.  Daniel 

argumentuje tím, že ačkoliv jsou druháci méně obratní, tak jde o pozitivní prožitek z možnosti 

si zahrát „Ale prostě je to hra, je to o zábavě, ne o tom, aby někdo vyhrál.“ A svou odpověď 

doplňuje tím, že nejlepším řešením by byla separace. Marek argumentuje tím, že všichni mají 

stejné šance a podmínky a chytáni by tedy měli zvládat i méně obratní druháci – „tady při tom 

chytání nepotřebuješ sílu v chytání, jde jenom o chytání, a to by měly zvládat i ty malý děti“, 

poté  dodává,  že  neobratnost  druháků  je  pouze  jejich  odpovědností.  Odhalení  principu 

spolupráce, který závisí na technickém konceptu vydařené přihrávky od obratnějšího páťáka a 

toho na čem by měli mít hráči společný zájem (aby i méně obratní druháci balón chytili) zde 

tak zcela chybí, proto se řadí do kategorie morálně neorientovaní. 

3.  Nespravedlivě úkolující autorita: příběh s domácími pracemi
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3.1.1 Obhajující rovnost: pochopení principu spravedlnosti – rovnost nadřazena poslušnosti – 

uplatnění principu slušnosti 

Daniel, 15 let

K: Co dítě řeklo?  D: Jako kdyby to bylo na mně, tak já bych to za toho sourozence udělal,  

jakože když potřebuje mamka pomoct, ale potom bych to chtěl nějakým způsobem odplatit od 

toho sourozence. K: A připadá ti to spravedlivé nebo ne? D: Ne, tohle určitě spravedlivé není. 

K: A napadá tě něco, co by se dalo udělat pro to, aby to bylo spravedlivější v téhle situaci? D: 

No tak třeba, že by to příště udělal zase celý ten druhý.

Sebastian, 13 let

K: Co dítě řeklo?  S: Jako tipl bych si, že se mu asi spíš moc nechtělo a nějak to zkusilo  

domluvit, aby udělalo tu svojí práci a nebude to asi chtít udělat úplně všechno. Ale tipuju si, 

že se spíš bude snažit domluvit s tou mámou a vyřešit, aby to bylo víc fér. Ale taky záleží na 

věku, přijde mi, že když by byl někdo starší, tak to asi spíš udělá i za toho druhýho, protože 

ví, že jako máma to potřebuje. K: A připadá ti to spravedlivé? S: No nepřipadá. Kdyby se to 

druhý dítě domluvilo s mámou, aby to udělali oba dva stejně, tak jo.

Katka, 15 let

K1: Co podle tebe dítě řeklo?  K2: No, že to není fér, protože tamto děcko se ulilo a ono 

musela pak udělat celou tu práci. K1: A proč myslíš, že to dítě tu práci udělalo i za toho 

sourozence?  K2: Asi mu bylo líto  té  maminky,  když je  oba poprosila  a kdyby nikdo nic 

nedělal,  tak  by  to  nebylo  fér  ani  vůči  ní.  K1:  A  jak  bys  to  tedy  udělala,  aby  to  bylo 

spravedlivé? K2: No, no tak když to jedno dítě muselo dělat obě dvě domácí práce, tak to 

druhé dítě by potom dělalo příště obě dvě ty domácí práce anebo, že by… no to je takové 

blbé, ale že by to dítě udělalo jenom tu svojí práci, a to druhé dítě až by přišlo, tak by doděalo 

tu svoji část práce. 

Martin, 13 let 

K: Co podle tebe dítě řeklo?  M: Já bych byl naštvanej, ale udělal bych to pro tu mámu, přece 

jenom si myslim, že když byla unavená, tak by bylo dobrý, aby jí s tím pomohl, i když se na 

to ten druhej vykašlal. K: A připadá ti to teda spravedlivé? M: No jako v ten moment je to 

nespravedlivý. Ale kdyby třeba potom to dítě, který šlo ven udělalo zase něco za něj, tak by se 

to vyrovnalo. K: Takže pak už by to bylo spravedlivé? M: Jo. 

Veronika, 13 let 
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K: Co podle tebe dítě řeklo?  V: To nevím. K: Myslíš, že to to dítě udělalo: V: Asi nakonec jo, 

když ho poprosila a potřebovala to, ale nebavilo ho to. K: A myslíš, že to bylo spravedlivé? 

V: Ne. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? V: Kdyby si každý udělal svojí práci, tak 

jak má. 

Eliška, 14 let 

K: Co podle tebe dítě řeklo? E: Pokud to dítě vědělo, že si jeho sourozenec hraje venku, asi by 

protestovalo, ale asi by mamince pomohlo, a pak bylo naštvané na sourozence o to, že mu 

nepomohlo. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? E: Kdyby oba dva pomáhali stejně a 

pak až šli všichni ven. 

Adéla, 15 let 

K: Co dítě řeklo?  A: Že to není fér, ale asi to udělalo, aby na všechno nebyla ta máma sama. 

K: A proč to podle tebe není fér? A: Protože, si měl každý udělat svůj díl práce. K: A jak by  

to podle tebe bylo spravedlivé? A: Kdyby nejdřív každá z nich udělala to co má a pak by si 

šly ven. 

Adam, 13 let 

K: Co dítě řeklo? A: To není fér.  K: A proč to není spravedlivé? A: Protože to první to 

odneslo za to druhé a to druhé dítě neudělalo nic. K: A jak by to bylo spravedlivé? A: Kdyby 

to nejdřív taky udělal a až pak by šel ven.  K: A myslíš, že dítě tu práci udělalo, i když to bylo 

nespravedlivé. A: Nejspíš udělalo, jinak by mamě vlastně nikdo s ničím nepomohl. 

Tony, 13 let 

K: Co podle tebe dítě řeklo?  T: Hmm (pauza). K: Myslíš, že to udělalo? T: Asi to udělalo,  

protože je blbý, aby jí nikdo nepomáhala, ale nebylo úplně nadšený, když se na to ten druhej 

vykašlal. K: A připadá ti to spravedlivé? T: Ne. K: A co by se dalo udělat pro to, aby to bylo 

spravedlivější? T: Řekl bych ať maminka zavolá toho, který odběhl ven, ať se vrátí ke své 

práci.

Matyáš, 15 let 

K: Co podle tebe dítě řeklo?  T: No, že to nechce dělat, že to není fér, že to má udělat ten jeho 

sourozenec. K: A udělalo to podle tebe to dítě? T: Já bych to udělal, takže nejspíš jo, ale je to 

nespravedlivý, ale zase ta máma je o to poprosila. Příště by měl mít zas volno ten, co to teď  

celý udělal. 

Výpovědi  těchto  dětí  jsou  morálně  orientované  a  dle  jejich  odpovědí  převyšuje  princip 

rovnosti princip poslušnosti a zároveň je zde i uplatněn princip slušnosti. Navzdory tomu, že 
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děti považují situaci za nespravedlivou, odpovídají, že by dítě práci za druhého sourozence 

udělalo v rámci zachování principu slušnosti a přátelskosti  vůči unavené mamince – „Jako 

kdyby to bylo na mně, tak já bych to za toho sourozence udělal, jakože když potřebuje mamka 

pomoct“, „Asi mu bylo líto té maminky, když je oba poprosila a kdyby nikdo nic nedělal, tak 

by to nebylo fér ani vůči ní.“ ale mohla to i udělat, protože maminka byla unavená“ , „já by 

jsem byl naštvanej, ale udělal bych to pro tu mámu“.

3.1.2 Obhajující rovnost: pochopení principu spravedlnosti – rovnost nadřazena poslušnosti – 

chybí uplatnění principu slušnosti

Dana, 13 let

K: Co dítě řeklo?  D: Že je to nefér. K: A proč by to podle tebe řeklo? D: Protože to jedno 

dítě, než, aby mělo tu práci, tak je někde venku a to druhé dítě má 2 krát tolik práce. K: A jak 

by to bylo podle tebe spravedlivější? D: No, kdyby si každej nejdřív udělal tu svojí práci a 

pak si šel hrát ven. K: A udělalo by to dítě i tak za toho druhého? D: No já nevím, já bych si  

asi udělala tu svoji část a pak bych mu řekla ať to dodělá. 

Marek, 13 let 

K: Co podle tebe dítě řeklo?  M: Jestli to byl ten chlapeček tak něco ve smyslu trhni si nohou 

a jestli to byla ta holčička, tak to možná udělala. Ale spíš bych řekl, že to dítě řeklo, že to za  

něj dělat nebude. K: A připadá ti to spravedlivé? M: Ne nepřipadá. K: A proč? M: Protože ten 

jeden si užívá venku a druhej musí něco dělat. K: A napadá tě, jak by se to dalo udělat tak, 

aby to bylo spravedlivější? M: Buď to, aby oba dva šli ven a udělali to spolu pozdějc anebo 

aby oba dva nějdřív udělali spolu svoji práci. 

Matěj, 13 let 

K: Co podle tebe  dítě  řeklo?   M: Zavolal  bych tomu druhýmu dítěti  ať  se  vrátí  ihned a 

pomůže tomu druhýmu. K: A udělalo by to dítě za něj? M: Ne, udělalo si jen tu svojí práci a 

pak na něj  počkalo.  K: A kdo by měl  zavolat  toho sourozence maminka nebo ten  druhý 

sourozenec? M: Ta maminka, protože jinak by se nic nezměnilo.  K: A pak už by to bylo 

spravedlivější? M: Kdyby přišlo i to druhý dítě pomáhat, tak jo. 

Hanka, 14 let 

K: Co podle tebe dítě řeklo?  H: Že nechce dělat obojí, on by měl udělat taky něco, není to 

spravedlivé. K: A jak by to bylo podle tebe spravedlivé? H: Maminka by měla zavolat toho 

druhého a říct mu, že dokud tu práci neudělá, tak nepůjde ven. K: A co když ten jeden ven 
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opravdu bez  domluvy utekl?  H:  Až se  vrátí  domů,  tak  mu přikázat,  aby tu  práci  udělal. 

Nemůže být venku věčně. 

Anička, 14 let 

K: Co dítě řeklo? A: Že to vůbec není fér, proč bych já měla dělat všechnu práci? Buď budu 

dělat  jednu  věc  anebo  žádnou.  K:  A  jak  by  to  podle  tebe  bylo  spravedlivé?  A:  Kdyby 

maminka řekla tomu dítěti ať jde nejdřív udělá svoje povinnosti a až pak půjde ven. 

Výpovědi  těchto  dětí  jsou  morálně  orientované  a  dle  jejich  odpovědí  převyšuje  princip 

rovnosti  princip  poslušnosti,  ale  chybí  zde  uplatnění  principu  slušnosti.  Argumentaci 

zdůvodňují  tím,  že by měli  oba dva sourozenci  pomáhat rovným dílem  –  „já bych si asi 

udělala tu svoji část a pak bych mu řekla ať to dodělá“, „Ne, udělalo si jen tu svojí práci a 

pak na něj počkalo.“, „Buď budu dělat jednu věc anebo žádnou.“. Děti tedy obhajují princip 

rovnosti,  avšak princip  slušnosti  a  přátelskosti  již  neuplatňují.  Chybí  zde  přizpůsobení  se 

situačnímu kontextu vůči mamince, která je unavená.

4. Nespravedlivě úkolující autorita: příběh s pochůzkami

4.1. Obhajující rovnost: pochopení principu spravedlnosti – rovnost nadřazena poslušnosti  

Daniel, 15 let

K: Bylo to spravedlivé? D: Že ten, který tam nechodí, tak že by místo toho dělal zase něco 

jiného. K: Takže to považuje zase za nespravedlivé? D: Ne, kdyby ten druhý místo toho musel 

dělat něco jiného, tak by to bylo v pohodě.

Dana, 13 let 

K: Bylo to spravedlivé? D: Není to spravedlivý. K: A proč to podle tebe není spravedlivé? D: 

No je to podobný jako předtím. K: A jak by to podle tebe bylo tady spravedlivější? D: Kdyby 

tam chodili oba dva stejně. 

Sebastian, 13 let

K: Bylo to spravedlivé? S: Tak jako přijde mi to zase nespravedlivý. Ale pokud tam jeden 

nechce chodit  z nějakýho důvodu, tak by šlo třeba udělat,  že ten druhej bude zase chodil 

častějc třeba vynášet odpadky nebo nějakou jinou práci. K: A pak by to bylo spravedlivější? 

S: No, kdyby každej dělal stejnej díl prací, tak jo. 

Katka, 15 let 

K1: Bylo to spravedlivé? K2: No nebylo, protože ten druhej se zase ulil. K1: A co by se dalo 

udělat  pro  to,  aby  to  bylo  spravedlivější?  K2:  No  nějak  bych  toho  druhého  sourozence 

donutila, aby tam taky chodil. 
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Tony, 13 let 

K: Bylo to spravedlivé? T: Ne, moc ne. K: A pročpak ti to připadá nespravedlivé? T: No, 

protože by to měli dělat správně oba, akorát, že jeden to vlastně nedělá. K: A jak by to podle 

tebe bylo spravedlivější? T: No. Asi aby prostě tam chodil ten druhej, i když odmlouvá a pak 

by tam chodili oba dva stejně. 

Matyáš, 15 let 

K: Bylo to spravedlivé? T: No to mi nepřijde úplně fér vůči tomu, že ten jeden odmlouvá a 

pak díky tomu tam jako nemusí chodit a ten druhej poslouchá a dělá potom práci za toho 

druhýho.  Tak  z mýho  pohledu  to  není  úplně  fér.  K:  A  jak  by  to  podle  tebe  bylo 

spravedlivější? T: No zase, kdyby tam prostě museli chodit oba dva. 

Marek, 13 let 

K: Bylo to spravedlivé? M: To mi připadá taky docela nespravedlivý. Ale, když ten jeden 

neodmlouval, tak možná mu to zas tak nevadilo jako tomu druhýmu. K: A napadá tě něco, co 

by se dalo udělat pro to, aby to bylo spravedlivější? M: No zase, že by tam chodili oba dva 

stejně nebo, aby ten druhej dělal místo toho nějakou jinou práci. 

Martin, 13 let 

K: Bylo to spravedlivé? M: No tak jako, já si myslím, že tohle se běžně děje a je to nefér. K: 

A jak by to mělo vypadat, aby to bylo spravedlivé? M: No, ten tatínek by měl říct i tomu 

druhýmu ať tam chodí.

Veronika, 13 let 

K: Bylo to spravedlivé? V: To je taky nespravedlivý. K: A co je na tom nespravedlivé? V: No, 

že by tam měli chodit oba. K: A pak už by to bylo spravedlivější? V: Jo.  

Matěj, 13 let

K: Bylo to spravedlivé? M: Zase je to takový nespravedlivý, že vlastně jeden nic nedělá a 

druhej furt pracuje a asi bych s tím tatínkem udělal nějakou dohodu, že tam budu chodit, ale 

dostanu za to nějakou odměnu, aby ten druhej se na to taky naladil a začal taky chodit. K: A 

pak už by to bylo spravedlivý? M: Jo. 

Hanka, 14 let 

K: Bylo to spravedlivé? H: Je to nespravedlivé pro toho neodmlouvajícího. K: A jak by to  

podle tebe bylo spravedlivé? H: Táta je měl posílat oba zároveň, přikázat to.

Eliška, 14 let 
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K: Bylo to spravedlivé? E: Pokud tam chodí, jen protože mu to tatínek přikázal a neodmlouvá, 

tak  je  situace  nespravedlivá.  K:  A  jak  by  to  podle  tebe  bylo  spravedlivé?  K:  Kdyby  se 

pravidelně střídali.

Adéla, 15 let 

K: Bylo to spravedlivé? A: Určitě to není spravedlivé,  když je posílá na ty pochůzky,  tak 

aspoň oba. K: Takže, kdyby tam chodili oba, tak by to už bylo spravedlivé? A: Ano a ten táta 

tam taky mohl chodit a neposílat tam jen toho jednoho syna, aby mu projevil vděčnost.  

Adam, 13 let

K: Bylo to spravedlivé? A: To je nespravedlivý, protože ten jeden tam chodí až moc často, 

měli by se střídat.

Anička, 14 let 

K: Bylo to spravedlivé? A: Nebylo. K: A jak by to podle tebe bylo spravedlivé? A: Toho syna, 

který odmlouval  by měl tatínek naučit  chovat se slušně a neodmlouvat ostatním a měl by 

chodit s druhým chlapcem na pochůzky. 

Výpovědi  těchto  dětí  jsou  morálně  orientované  a  dle  jejich  odpovědí  převyšuje  princip 

rovnosti princip poslušnosti. Argumentaci zdůvodňují tím, že by měl druhý sourozenec také 

chodit na pochůzky – „měli by se střídat“, „kdyby se pravidelně střídali“, „no, že by tam měli 

chodit oba“, „kdyby tam prostě museli chodit oba dva“. Také navrhují, aby dělal breptající 

syn jinou práci pro vyrovnání nerovnosti – „že by tam chodili oba dva stejně nebo, aby ten 

druhej dělal místo toho nějakou jinou práci“, „kdyby ten druhý místo toho musel dělat něco 

jiného, tak by to bylo v pohodě“. Dále se objevují názory, že by tatínek měl práci spravedlivě 

distribuovat navzdory tomu, že jeden ze synů odmlouvá – „Toho syna, který odmlouval by měl 

tatínek naučit chovat se slušně a neodmlouvat ostatním a měl by chodit s druhým chlapcem na 

pochůzky.“, „Táta je měl posílat oba zároveň, přikázat to.“, „No, ten tatínek by měl říct i 

tomu druhýmu ať tam chodí.“.  Spravedlnost slušnosti zde není záhodno uplatňovat, neboť z 

příběhu neplyne, že by tatínek vykazoval potřebu uplatnění tohoto principu. Syny posílá na 

pochůzky  pouze  na  základě  příkazu.  Adéla  uvažovala  o  uplatnění  principu  slušnosti  a 

přátelskosti  ze  strany otce  vůči  poslušnějšímu synu ¬– „ten táta  tam taky  mohl  chodit  a 

neposílat tam jen toho jednoho syna, aby mu projevil vděčnost“.
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Příloha 3 – Morálně problematické příběhy

Soutěž: Král lovců jelenů

1.) V jedné družině hráli hru Král lovců jelenů. Hráči se po jednom střídali v roli Jelena. 

Ostatní se po jednom vždy vystřídali v roli Lovců jelenů. Jelen stál na čáře 5 kroků dlouhé. 10 

kroků od Jelena bylo stanoviště pro Lovce jelenů. Každý měl na každého Jelena jeden hod 

balónkem. Lovci jelenů si počítali úspěšné zásahy. Hra skončila, když se všichni vystřídali v 

roli Jelena. Ten, kdo měl nejvíc zásahů, se stal Králem lovců jelenů. Jednou paní učitelka v 

družině poslala 3 děti z 2. třídy, aby hrály se skupinou dětí z 5. třídy. Žádnému z druháků se 

nepodařilo vyhrát, vždy měli nejméně̌ bodů. 

Spolupráce: Horký brambor

2.) V jedné́ družině hráli hru Horký brambor. Hráči stáli v kruhu a hráli s jedním balónkem. 

Hráči si v kruhu házeli balónek jako by to byl „horký brambor“. To znamená, že jej museli 

hodit dalšímu hráči co nejrychleji poté, co jej chytili. Balónek však nesměl spadnout na zem. 

Jednou paní učitelka v družině poslala 3 děti z 2. třídy, aby hrály se skupinou dětí z 5. třídy. 

Druhákům však každou chvíli při chytání balónek vypadnul z ruky a spadnul na zem. 

Nespravedlivě úkolující maminka

3.) Jednou ve čtvrtek odpoledne matka požádala svou holčičku a chlapečka, aby jí pomohli s 

domácností, protože byla unavená. Dívka měla utřít talíře, chlapec měl donést nějaké dříví. 

Ale chlapeček/holčička si šel/a hrát si na ulici. Takže matka požádala druhé dítě, aby udělalo 

všechnu práci. Co řeklo? 

Nespravedlivě úkolující tatínek

4.) Jeden otec měl dva chlapce. Jeden z nich vždy, když byl poslaný́ na pochůzku, odmlouval. 

Ten druhý to také neměl rád, ale vždy šel, aniž by řekl slova. Takže otec si zvyknul posílat na 

pochůzky chlapce, který neodmlouval, častěji, než toho druhého. Co si o tom myslíš̌?   
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