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ABSTRAKT 

Kuruczová v návaznosti na Piagetovy výzkumy morálního usuzování dětí zjistila, že u dětí ve 

školním věku vývoj orientace v morální dimenzi hry organizované jako soutěž výrazně 

předbíhal vývoj orientace v morální dimenzi hry organizované jako spolupráce. Podle 

Kuruczové značné rozdíly v míře orientovanosti mezi oběma typy her mohou souviset s tím, 

jak běžné školní instituce staví na soutěžní ideologii, čímž podporují cit pro sociální vztahy v 

herním soutěžení na úkor citlivosti v herní spolupráci. Diskutovala poté, že by tomu mohlo být 

jinak u dětí se zkušeností s cirkusovou pedagogikou, která staví na ideologii spolupráce. Cílem 

této práce bylo přispět k Piagetově teorii vývoje morálního usuzování dětí a prověřit, zda se 

alternativní zkušenost dětí projeví na jejich morální orientaci v rámci dětských skupinových 

her a v rámci přechodu od heteronomie k autonomii v chápání imperativu poslušnosti vůči 

autoritě. 

Teoretická východiska zahrnují hlavní poznatky Piagetovy teorie morálního usuzování dětí. 

Následně se zaměřují na ideologii cirkusové pedagogiky a sociálního cirkusu, včetně poznatků 

o jejich pozitivním vlivu na vývoj dětí a mládeže. Metodou výzkumu byly klinické rozhovory 

o morálně problematických příbězích. Výzkumný vzorek tvořilo 79 respondentů se skladbou 

jednotlivých skupin dětí, které mají a nemají zkušenost s cirkusovou pedagogikou. Výzkum 

kladl důraz na zjištění pozitivního vlivu na morální orientaci dětí v případě, že mají alternativní 

zkušenost, čemuž výsledky analýzy dat nasvědčují.  
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ABSTRACT 

Following Piaget's research on children's moral judgment, Kuruczova found that in school aged 

children, the development of orientation in the moral dimension of games organized as a 

competition significantly preceded the development of orientation in the moral dimension of 

games organized as cooperation. According to Kuruczova, considerable differences in the 

degree of orientation between the two types of games may be related to how ordinary school 

institutions build on competitive ideology, thereby promoting a sense of social relations in the 

game competition at the expense of sensitivity in game cooperation. Thereafter she discussed 

that it could be different for children with experience with circus pedagogy, which builds on 

the ideology of cooperation. The objective of this thesis was to contribute to Piaget's theory of 

the development of children's moral judgment and to examine whether children's alternative 

experiences affect their moral orientation in the children's group games and the transition from 

heteronomy to autonomy in understanding the imperative of obedience to authority. 

Theoretical introduction includes the main findings of Piaget's theory of moral judgment of 

children. Than it focusses on the ideology of circus pedagogy and social circus, including 

knowledge about their positive impact on the development of children and youth. The method 

of research used was clinical interviews about morally problematic stories. Experiment sample 

consisted of 79 respondents with a composition of individual groups of children, who have and 

do not have experience with circus pedagogy. The research emphasized the finding of a positive 

effect on the moral orientation of children if they have alternative experience, as the results of 

data analysis suggest. 
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Úvod 

Morální usuzování je významným tématem psychologie, se kterým je spojována osobnost 

vývojového psychologa 20. století – Jeana Piageta, který se zasloužil o významný 

příspěvek nejen v oblasti kognitivního vývoje dětí, ale i vývoje jejich morálního 

usuzování.  

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem morálního usuzování v rámci dětských 

skupinových her a přechodem heteronomie k autonomii v chápání imperativu poslušnosti 

vůči autoritě. Specifikum této práce spočívá v tom, že kromě výzkumu morálního 

usuzování dětí z běžných vzdělávacích institucí, se zaměřuje na specifickou skupinu dětí, 

které mají zkušenost s cirkusovou pedagogikou. 

Cirkusová pedagogika představuje aktuální téma ve sféře výchovy dětí. Jedná se o nový 

alternativní směr zaměřující se na podporu nejen fyzického rozvoje dětí, ale i vývoje 

emocionálního a sociálního. V současné době se trend cirkusové pedagogiky objevuje i 

v České republice a je podpořen ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. 

Cirkusová pedagogika si klade za cíl začleňovat svou ideologii do hodin tělesné výchovy 

pro podporu dětí a mladistvých v rámci budování pozitivního vztahu k fyzickým 

aktivitám, neboť je orientována na samotný prožitek z procesu fyzické aktivity v duchu 

spolupráce, spíše než na výkonnost a soutěživost, která často v tělesné výchově panuje. 

Motivací ke zpracování této práce bylo jednak přispět k Piagetově teorii morálního 

vývoje dětí a jednak reagovat na výzkumná zjištění diplomantky Kuruczové. Součástí 

Piagetovy teorie je pojetí her s pravidly jako významné "školy" chápání morálního 

imperativu spravedlnosti. Svými empirickými zjištěními však nastolil otázku relativní 

náročnosti orientace v morální dimenzi her v souvislosti s typem sociální organizace, s 

nímž si děti ve hrách obratnosti zahrávají. Tuto otázku sám dále nezkoumal. Zkoumala ji 

Kuruczová, která zjistila, že orientace v morální dimenzi hry organizované jako 

spolupráce dětem vzdoruje výrazně více než v případě hry organizované jako soutěž. 

Své hlavní výzkumné zjištění Kuruczová vysvětlovala pomocí zkušenosti, kterou mají děti 

v kultuře běžné školy, která je možná skutečně orientovaná na kultivaci soutěžení, spíše než 

na kultivaci prosté spolupráce, a to nejen v hodinách tělesné výchovy. Dále pak spekulovala, 

že děti s alternativní zkušeností a odlišnými poměry ve vývoji orientace v morální dimenzi 
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skupinových her bychom mohli hledat nejen v tzv. alternativních školách, ale třeba i mezi 

dětmi, které se věnují zájmové tělesné aktivitě v duchu tzv. Nového cirkusu. 

Cílem práce je jednak zjistit, zda by spekulace Kuruczové šlo podpořit odbornou 

literaturou, zvláště pak poznatky z výzkumu vlivu cirkusové pedagogiky na morální 

vývoj dětí a mládeže. Cílem práce je předpoklad Kuruczové, prověřit na základě vlastních 

empirických dat. Vlastní výzkum se tedy snaží zjistit, zda se při řešení morálně 

problematických příběhů projevují rozdíly v uvažování dětí z běžného školního prostředí 

a dětí se zkušeností s cirkusovou pedagogikou a jakou roli v morálním vývoji dětí může 

hrát typ instituce vedené v duchu cirkusové pedagogiky.  
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1  Teoretická východiska 

1.1  Piagetův příspěvek k teorii vývoje morálního usuzování dětí v 

oblasti sociálních her 

Téma bakalářské práce vychází z teorie vývoje morálního usuzování Jeana Piageta. 

Obsah této kapitoly odkazuje na Piagetův výzkum, zabývající se tím, jak se morální 

uvažování dětí vyvíjí v dimenzi sociálních skupinových her a v rámci přechodu od 

heteronomie k autonomii v chápání imperativu poslušnosti vůči autoritě. 

Jedním z ukazatelů morálního usuzování dítěte představuje situace sociálních her, a to z 

toho důvodu, že v dětské hře působí minimálně vlivy a normy autorit. Hra tak tvoří pro 

dítě prostor, kde si může vytvářet své vlastní normy a pravidla, na základě kterých 

usuzuje, co je správné a co ne.  

Jean Piaget analyzoval hry organizované jako soutěž s problematikou morálního faktoru 

cti a spravedlnosti versus potěšení z vítězství nad poraženým (Klusák, 2014). Zvláštní 

zájem jevil o pravidla ve hře a jakým způsobem je děti ve hře uplatňují a vnímají. „Celá 

morálka spočívá v systému pravidel a podstatu této veškeré morálky nalezneme v respektu 

jedince vůči těmto pravidlům“ (Piaget, s. 13, 1997). Piaget zjišťoval, co pro dítě v určitém 

vývojovém stádiu předsavuje respekt z pravidel, ze kterého se následně odvíjí citlivost 

pro spravedlnost či spolupráci ve hře, s cílem zachovat si potešení ze hry.  

V jeho publikaci The Moral Judgment of the Child (1932) zkoumá pravidla hry především 

ze dvou hledisek – způsob, jakým děti různého věku uplatňují pravidla v praxi a jakým 

způsobem děti pravidla vnímají (anomie, heteronomie nebo autonomie), jeho cílem je 

srovnání těchto dvou skupin a následné definování psychologické povahy morálních 

realit. To, jakým způsobem si děti pravidla ve hře utvářejí je tedy v souladu s jejich 

morálním úsudkem.  

Ke zkoumání tématu spravedlnosti použil Piaget kromě hry také morálně problematické 

situace týkající se konfliktu autority a distribuce spravedlnosti (Klusák, 2014). Děti 

předškolního věku a na přechodu, zachází s pojmem spravedlnost tak, jako by jim splýval 

či byl podřízen imperativu poslušnosti autoritě (dospělých) a jen postupně se 

dopracovávají k pochopení toho, že jde o princip spolupráce při řešení konfliktu zájmů a 
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že jako součást imperativu spolupráce je nadřazený imperativu poslušnosti. Hlavním 

empirickým zakotvením této teorie jsou reakce dětí na příběhy o nespravedlivě 

úkolujícím dospělém.  

Na základě svého bádání Piaget formuloval, že je vývoj morálního usuzování dokončen 

okolo 11–12 let. Obdobně tomu tak bylo u jeho teorie kognitivního vývoje, je zde tedy 

jistá vývojová analogie morálního úsudku a inteligence.  

Pro tuto práci je stěžejní finální stádium již plně rozvinuté decentrované autonomní 

morálky, které nastává mezi 11. a 12. rokem. Děti v tomto období mají již vyvinutý cit 

pro spravedlnost a nepřejímají pravidla pouze od autorit, jak tomu bylo ve stádiu 

heteronomie. Ačkoliv smysl pro spravedlnost děti získávají již kolem 7.– 8. roku, v 

pozdějších letech se tato hodnota stává stále dominantnější a převyšuje důležitost faktoru 

poslušnosti (Piaget & Inhelder, 2014). V morálce autonomie, kromě upřednostňování 

rovnosti a spravedlnosti nad poslušností, jsou již vlastní ideály dobra interiorizované, 

přičemž výsledkem je přechod od jednostranného respektu k vzájemnému respektu sobě 

rovných jedinců.  

Vývoj respektu, koresponduje s vývojem svědomí opouštějící egocentrickou mysl, kdy v 

konečné podobě působí jako decentrované autonomní svědomí (Klusák, 2014). Hra 

představuje ideální prostor, v němž lze tuto úroveň morálního usuzování zkoumat, 

protože se ve hře vyskytují pohnutky jako jsou reciprocita, vzájemný respekt nebo 

spolupráce. Během fáze autonomie se pravidla hry stávají předmětem společného 

souhlasu skupiny. Tato pravidla děti musí respektovat, pokud k sobě chtějí být solidární 

a tato solidarita mezi spoluhráči potom odráží jejich autonomní svědomí vycházející ze 

vzájemného respektu. Hlavním zájmem dítěte v této fázi je sociální zájem, nejde jen o to 

porazit spoluhráče, ale o regulaci hry prostřednictvím systematických pravidel tak, aby 

hra naplnila svůj smysl a stala se hrou společenskou (Piaget, 1997).  

Pro Piagetovu teorii je klíčové, že morální imperativ spravedlnosti chápal jako princip 

spolupráce při řešení konfliktu zájmů. Ideu spravedlnosti, kterou se Piaget zabýval 

rozlišuje podle tří podob principů: spravedlnost rovnosti, spravedlnost zásluhovosti a 

spravedlnost slušnosti. Zásluhovost legitimizuje nerovnost v distribuci statků a škod, 

spravedlnost slušnosti napravuje nezaslouženou nerovnost. 
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Piaget uvažoval o hrách obratnosti, když jsou rozehrávané jako soutěž (zkoumal 

především hru Kuličky). Ve hrách obratnosti, mohou děti spolupracovat na rozehrávání 

obratnosti prostřednictvím spolupráce (např. Horký brambor – v podstatě si „přihrávají“) 

nebo řevnivosti (např. soutěž Král lovců jelenů). Při soutěžích si účastníci musí užívat 

potěšení ze zahrávání si s řevnivostí (vedle potěšení ze zahrávání si se samotnou 

obratností) podle imperativu fair play. Otázkou, kterou Piaget otevřel, ale sám už 

nezkoumal – zda nejsou různé druhy her odlišně náročné na orientaci v jejich morální 

dimenzi. 

Když Piaget vedl s dětmi klinické rozhovory o problematice principiálně různé výchozí 

obratnosti dětí – s využitím příběhu „Dva chlapci běhali o závod (nebo hráli kuličky 

apod.). Jeden byl velký, druhý malý. Měli oba startovat ze stejného místa, nebo měl ten 

menší startovat z místa blíže k cíli?“ (Klusák, 2014, s. 139) zjistil, že mladší děti častěji 

vyžadovaly rovnost, zatímco starší děti častěji nadržovaly mladšímu. Avšak jen pro 

případ hry v kuličky; v případě závodů v běhu se mladší rovněž dožadovaly zohlednění 

handicapu mladšího. 

Kuruczová ve výzkumu pro svou diplomovou práci, s názvem Vliv sociální organizace 

her na orientaci v jejich morální dimenzi, zjistila, že orientace v morální dimenzi hry 

organizované jako spolupráce dětem vzdoruje výrazně více než v případě hry 

organizované jako soutěž. V případě hry Král lovců jelenů organizované jako soutěž se 

z žáků 1. a 2. třídy v morální dimenzi orientovalo vždy 15% z žáků 8. a 9. třídy 80% a 

60% (Kuruczová, 2019, s. 19). V případě hry Horký brambor organizované jako 

spolupráce se z žáků 1. a 2. třídy v morální dimenzi orientovalo 10% a 5%; z žáků 8. a 9. 

třídy 20% a 35% (Kuruczová, 2019, s. 55). Jinými slovy, v případech rozhovorů o situaci, 

ve které při hře Horký brambor druhákům opakovaně vypadával míč z ruky, většina dětí 

staršího školního věku měla potíže pochopit: (1) že dotazem, zda situace byla spravedlivá, 

se zjišťuje, zda to byla dobrá spolupráce; (2) že k nápravě situace je třeba žádat od žáků 

pátých tříd, aby se cítili zodpovědní za svou přihrávku, tedy neházeli menším dětem míč 

tak zprudka, nepřesně a překvapivě. 

Toto zjištění následně Kuruczová vysvětluje tím, že hry organizované jako typ 

spolupráce, jsou kognitivně náročnější pro zpracování procedurální části hry, což může 

zamezit odhalení principu spolupráce, založené na vzájemné solidaritě členů s cílem, 



  

 11 
 

regulovat hru tak, aby všichni dosáhli společným úsilím úspěchu ve hře. Z jejího 

příspěvku k teorii Piageta vyplývá, že vývoj orientace v morální dimenzi hry 

organizované jako soutěž výrazně předbíhal vývoj orientace v morální dimenzi hry 

organizované jako spolupráce.  

Dále spekulovala, že by tomu mohlo být tím, jak běžná základní škola klade důraz na 

pochopení principu soutěže, jednak v rámci výuky a klasifikace všech předmětů a jednak 

i v rámci tělesné výchovy, čímž tato zkušenost mohla podporovat cit pro sociální vztahy 

v herním soutěžení na úkor citu pro jejich fungování v rámci herní spolupráce. A dále, že 

by tomu mohlo být jinak u dětí se zkušeností s cirkusovou pedagogikou.  

Tímto vzniká hlavní cíl této práce – ověřit, zda lze i v teorii cirkusové pedagogiky nalézt, 

že se orientuje nejen na tělesnou výchovu, ale též na výchovu morální, případně, jaké 

prezentuje výzkumné poznatky o této výchově. Dalším cílem je prozkoumat, zda může 

cirkusová pedagogika pozitivně ovlivnit morální uvažování dětí. 

1.2  Teorie vývojově psychologické funkce cirkusové pedagogiky dle 

Reginalda Boltona  

Tato kapitola odráží zvláštní zájmem o vliv cirkusové pedagogiky na psychický vývoj 

dítěte, a to i z hlediska morálního usuzování. Vychází a odkazuje na Reginalda Boltona, 

který v roce 2004 publikoval disertační práci Why circus works: How the values and 

structures of circus make it a significant developmental experience for young people. 

Jedná se o teoretický rozbor toho, čím a co v duševní oblasti může cirkus a jeho filozofie 

u dětí rozvíjet.  

Bolton se ve své práci zabývá cirkusem, a především, jeho vztahem k dětství. Zaměřuje 

se na efektivitu cirkusu při vzdělávání dětí a poukazuje na to, že se cirkus stále častěji 

používá jako vývojová a nápravná aktivita pro děti. Zkoumá některé aspekty cirkusu z 

pohledu psychologie, přičemž za hlavní pokládá, že v cirkusovém umění existují hodnoty 

a struktury, které stojí zato považovat za vývojový nástroj pro děti a dospívající. 

Uvádí šest prvků dětství, které považuje za klíčové, z hlediska toho, že naplňují vývojové 

potřeby dítěte a jsou ukazatelem adekvátně prožitého dětství. Jejich nepřítomnost v 

dětství, může vést ke kompenzaci vývojových deficitů nevhodnými způsoby chování v 

dospělosti, což například může vést k některým formám rizikového chování. Cirkusové 
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aktivity umožňují mladým lidem deficity z dětství kompenzovat a absorbovat hodnoty, 

které dítě k psychickému rozvoji potřebuje. 

Autor pracuje s těmito šesti prvky dětství: seberealizace a individualizace, zábava a hra, 

riziko a dobrodružství, sny a aspirace, důvěra a dotek, tvrdá práce a vytrvalost. Entita 

dětství a cirkusu, jsou spolu úzce provázány a korespondují spolu. Ve své podstatě je 

cirkus složen ze stejných prvků, které charakterizují naplněné dětství. 

K optimálnímu vývoji si musí každý jedinec projít určitými fázemi, vynechání některých 

z fází může vést k abnormálnímu chování nebo k určitým odchylkám chování, které jsou 

spojeny s vývojovými stádii, která byla zmeškána, nedokončena, potlačena či spojena s 

traumatem (Bolton, 2004). Toto deklarovali již ti nejvýznamnější představitelé vývojové 

psychologie, jako je Sigmund Freud, Erik Erikson nebo Jean Piaget. Dítě prostřednictvím 

vystavení se cirkusovým aktivitám má možnost naplnit některé deficity vývojových 

potřeb tím, že dostane příležitost prožít šest zmiňovaných atributů dětství (Bolton, 2004). 

Bolton často upozorňuje na negativní vliv současné západní společnosti, která má 

tendence děti před těmito prvky chránit a potlačovat je. Pro současné děti se tak může 

vytvářet nedostatečný prostor pro naplněné dětství s absencí dobrodružství, čiré zábavy 

a dalších typických atributů dětského věku, které tvoří pestré životní zkušenosti dítěte. 

Naopak cirkusové aktivity podporují sebevědomí dítěte a jejich sociální dovednosti 

(Bolton, 2004). Cirkus tvoří týmový sport, který není koncipován jako soutěž, čímž 

poskytuje dětem sebevědomí a pomáhá jim rozvíjet sociální vztahy (Sugerman, 2001). 

Níže budou analyzovány některé Boltonovy prvky dětství, které cirkus rozvíjí. 

Jednou z hodnot je individualizace, která zahrnuje seberealizaci a sebeprezentaci. 

Moment, kdy si jedinec uvědomuje své já a zároveň to, jak se prezentuje světu rezonuje 

s podstatou cirkusu. Sebeprezentaci Bolton uvádí na příkladu karnevalových slavností, 

kdy mají všichni zúčastnění možnost transgrese – porušení konvenčních pravidel a 

společenské hierarchie, kde se vytváří prostor pro nové a čisté vztahy. Stejný prostor 

poskytuje cirkusové umění, které stojí na principech kolektivity, rovnocennosti a 

autenticity (Bolton, 2004). Sny a aspirace v dětském věku souvisejí zejména s dětskou 

představivostí a kreativitou. Cirkusové aktivity dávají dětem prostor pro osvobození své 

individuality a fantazie, aby tak mohly projevit svůj potenciál. (Bolton, 2004).  
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Další hodnotou je zábava a hra. Výzkum Boltona, který prováděl s deseti studenty na 

Corpus Christi College ukazuje, že zábava byla s cirkusem spojována nejvíce. Bolton 

odkazuje na Freudovu tezi, že potřebu potěšení pociťujeme až ve chvíli, kdy trpíme její 

absencí. Potěšení pro dětský věk představuje zábava formou hry, a proto je důležité, aby 

děti měly prostor formu čisté zábavy v podobě hry zažívat. S rozvojem dnešního 

digitalizovaného světa, však děti často opomíjí, jak si vlastní zábavu, tedy hru utvořit a 

podléhají do spárů digitalizovaných přístrojů, které mohou v této oblasti způsobit jistý 

deficit onoho potěšení z pravého dětství. „J. Huizinga cítil hru jako svébytnou, autonomní 

životní činnost, kde bytí má smysl v sobě samém a není podřízeno jiným účelům“ (Klusák 

& Kučera, 2010, s. 10). „Caillois je méně zdrženlivý než Huizinga, nebo Freud a vychází 

z kategorizace čtyř typů her, Argon (soutěž), Alea (náhoda), Mimicry (předstírání) a 

Vertigo (fyzické vzrušení)“ (Bolton, 2004, s. 26). Cirkusové aktivity zahrnují tyto stěžejní 

prvky hry, jako je náhoda, předstírání i fyzické vzrušení, a z toho důvodu představují 

komplexně naplněnou hru, kterou děti mohou zažívat. 

Dětská hra se objevuje ve všech školních institucích, avšak většinou ztělesňuje spíše 

ducha soutěže než ducha spolupráce. Školní hra je v podstatě autokratický proces, kdy je 

studentům řečeno, co mají dělat a jak na to. Rozdíl v cirkusové produkci spočívá v tom, 

že děti mohou sami učiteli navrhnout, jaké aktivity by chtěly dělat, jelikož disponují 

dovednostmi a sebevědomím, které cirkus podporuje. Jedinci se naučí důvěřovat nejen 

sobě, ale i ostatním. Vrstevníci se navzájem podporují, což je motivuje ke spolupráci než 

ke konkurenci. Jedná se tedy o prostředí, které vytváří vzájemnou podporu a důvěru všech 

zúčastněných. 

Riziko a dobrodružství představuje další Boltonův prvek dětství. Riziko můžeme 

přirovnat k určitému krizovému období ve vývoji, které vede k překonání a posunutí se v 

před. Cirkusové aktivity umožňují dětem v jejich rozvoji zažít momenty transformace, 

například formou akrobacie. „Kaplan (1984) ve své knize o dětství a dospívání evokuje 

akrobatickou metaforu k popisu významného objevu nezávislého sebevědomí dítěte – svět 

je jeho a on je mocným dobyvatelem, mocný akrobat sebevědomě provádí svůj trik 

kroucení v kruzích, chůzi po špičkách, skákání, šplhání, zírání, pojmenování. Je radostný, 

plný své vznešenosti a podivuhodné všemohoucnosti“ (Bolton, 2004, s. 23). 
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Strach a riziko jsou podstatnou součástí dětství, a pokud se jim vyhneme, v pozdějších 

letech k nim může docházet nevhodným způsobem. „Peter Birnie, zakladatel CircoArts, 

Cirkusové školy na Polytechnice v Christchurchu na Novém Zélandu, používá termín 

„závratný moment“ (Bolton, 2004, s. 31). Bolton dále uvádí, že pokud je dětem 

dostatečně poskytováno těchto „závratných momentů“, mohou zažít dospívání bez 

skutečného nebezpečí v podobě rizikového chování. Cirkus je ve své podstatě procesem 

řízení rizik. Děti, které provádějí nový úkol, jsou zpětně vybízeny, aby vyhodnotily 

riziko, přijaly příslušná opatření, vyjednaly nebezpečí a bezpečně se vynořily (Bolton, 

2004). Tyto aktivity mohou poskytnout riziko a dobrodružství, nezbytné pro dětství 

způsobem, který není asociální ani smrtící.  

Nejen absence zábavy a hry v dětství, tak i absence dobrodružství a rizika, může často 

vést k pozdnímu rozvoji takového chování, avšak v nevhodné formě, které s morálními 

hodnotami nekoresponduje. Na cirkus lze pohlížet jako na alternativu, která umožňuje 

prožít riziko v dětství bezpečně. 

Prvek důvěry a doteku představuje nejen důvěru v sebe sama, ale i důvěru ve své okolí. 

„Psychoanalytik Michael Ballinta, rozdělil své pacienty do dvou skupin, které nazýval 

filobatickými a onkofilními. Navrhuje se, že dítě, které si užívalo uspokojivý vztah 

primárního objektu, tj. dítě, které bylo uspokojivě takticky stimulováno, nebude muset lpět 

a bude se těšit z vysokých míst, vzrušení a pohybu. (filobatické). Naproti tomu dítě, které 

selhalo ve svých přilnavých potřebách, zejména během vývojového období reflexu, bude 

reagovat na tuto traumatizující zkušenost s nadměrnou nutností držet se, lpět, se strachem 

z nejistoty a podpory selhat. (onkofilní)“ (Bolton, 2004, s. 38). 

Práce Boltona poskytuje příklady onkofilních dětí, které v cirkusových aktivitách nalezly, 

jak opětovné zajištění neohrožujících dotyků, tak příležitost postupně překonat strach z 

nejistoty. Takovéto aktivity mohou pro mládež představovat kontext pro nenásilný, 

konsenzuální kontakt, který může napravit taktilní deficit z dětství. Cirkusová aktivita 

poskytuje dostatek příležitostí pro funkční a vhodné dotyky v kontextu kolektivu. Je 

vhodné, aby děti trávily čas společně, spoléhaly se na sebe při hraní a nevynechávaly 

těsnou blízkost, která vyplývá z přirozené sociální interakce dětských skupin. Zdá se, že 

láskyplný dotek podporuje nejen zdraví jedince, ale také sociální harmonii, což přispívá 

k posílení morálního uvažování v rámci kolektivu. 
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Cirkusová činnost je uznávána jako zábava, která by měla představovat vývojové, 

intelektuální i fyzické výzvy a měla by podporovat sociální chování dětí, protože je spíše 

kreativní a kooperativní než konkurenceschopná (Bolton, 2004).  

Podle této teorie, cirkusová pedagogika, která vychází z cirkusového umění, podporuje 

typické prvky dětství a na základě její ideologie by se děti měly být schopny orientovat 

citlivěji v sociálních interakcích s vrstevníky, zejména, když jde v interakci o nějaký druh 

spolupráce. Děti vystavovány těmto aktivitám by tedy měly vykazovat vyšší citlivostí pro 

morální orientaci v dimenzi hry typu spolupráce, což bude následně empiricky ověřeno. 

1.3  Morální výchova v rámci sociálního cirkusu 

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se začal popularizovat nový směr tzv. 

Cirque Noveau neboli Nový cirkus, který se zaměřoval na kreativní cirkusové aktivity 

nového uměleckého přístupu. V devadesátých letech cirkusová společnost Cirque du 

Soleil začala spolupracovat s nevládní organizací Jeunesse du Monde a zahájila iniciativu 

sociálního cirkusu s názvem Cirque du Monde, která podporuje programy sociálního 

cirkusu po celém světě (Spiegel & Parent, 2018). Vývoj tohoto směru ovlivnil vznik 

sociálních cirkusů, které jsou nyní rozšířené zejména v západních zemích světa. 

Ideologie tohoto směru je založena na kolektivní kooperaci, budování důvěry a 

sebevědomí jedinců. Záměrem sociálního cirkusu je, prostřednictvím cirkusového umění 

pozitivně ovlivnit psychickou i sociální stránku osobnosti jedince. Jeho intervence 

zasahují do způsobu bytí na individuální i kolektivní úrovni a působí i v rámci mravní 

výchovy, protože formují morální hodnoty jedinců.  

Aktivity v rámci sociálního cirkusu, které zprostředkovávají transformační rozvoj, 

umožňují sociální začlenění osob z rizikového prostředí, jako jsou děti a dospívající z 

znevýhodněných rodin, ženy, které zažívaly násilí, lidé opouštějící výkon trestu nebo 

osoby se zdravotním znevýhodněním.  

Dále je cílem, aby se děti a mladí lidé z neznevýhodněného prostředí neubírali 

nevhodným směrem, zahrnující rizikové chování a aby tak předešli sociálnímu vyloučení. 

Sociální cirkus tedy představuje způsob, jak tyto sociálně rizikové skupiny přivést k 

adekvátnímu morálnímu uvažování odpovídajícímu společenským konvencím a dalo by 

se tak organizaci označit za preventivní i intervenční program. 
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Astrid Schorn a Světlana Yaroshenko ve své studii The Social Circus in Post-socialist 

Russia: A Case Study of New Solidarity, reflektují relativně nový směr sociálního cirkusu 

v Rusku, který pracuje s dětmi pocházejících z rizikového prostředí. 

Období dětství je pro proces socializace obzvláště důležitý z hlediska plnohodnotného 

zrání a formování osobnosti a děti z rizikového prostředí mívají časté potíže s integrací 

do společnosti. Sociální cirkus představuje efektivní způsob, jak začlenit děti z 

nevhodného prostředí do většinového společenského života. Vytváří vhodné příležitosti 

pro děti a mladistvé ohrožené sociálním vyloučením a nežádoucími sociálními jevy, 

neboť klade důraz na individuální a sociální rozvoj účastníků, zlepšuje jejich sebeúctu, 

podporuje získávání nových dovedností a umožňuje individuální vyjádření identity v 

umělecké formě. Díky všem těmto aspektům dovoluje účastníkům realizovat svůj 

potenciál a ředit negativní vibrace fyzickou aktivitou (Schorn & Yaroshenko, 2020). Tyto 

aspekty rozvíjejí interakční dovednosti mezi vrstevníky a ruší stávající nevhodné role 

dětí, lze tedy organizaci považovat jako metodiku působící pozitivně na mravní výchovu 

dětí. 

Schorn a Yaroshenko se ve své případové studii zabývaly analýzou toho, jak 

prostřednictvím koordinace cirkusových aktivit, ve kterých jsou realizovány individuální 

schopnosti jedince, vzniká transformační potenciál v rámci společné akce. Zkoumaly 

následující údaje: dovednosti získané dětmi (fyzické a sociální); péči, kterou děti 

dostávaly od zaměstnanců a spoluúčastníků, a vliv aktivit na jejich další aspekty života. 

Data získávaly prostřednictvím hloubkových rozhovorů se sociálními pedagogy a s dětmi 

(9–18 let), které se organizace účastnily déle než dva roky. Výsledky výzkumu ukazují, 

že pokud jde o sociální pedagogy, provádějí psychologickou práci s dětmi ve formě 

rozhovorů, které jsou založeny na principu dětské zpětné vazby, což učí účastníky 

porozumět vlastním emocím a vycházet s vrstevníky (Schorn & Yaroshenko, 2020). 

Dále výsledky ukazují, že sociální cirkus vytváří zvláštní novou realitu, kde se účastníci 

k sobě navzájem chovají jako rovnocenní členové a že toto prostředí na děti působí jako 

alternativní místo, kde je možné existovat na základě humanistických hodnot, kde je 

možné naplnit své touhy a sny. 
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Je zajímavé, že skupiny dětí nejsou členěny podle věku, tím pádem se děti mohou 

navzájem učit různým věcem. Mladší se mohou učit od starších a starší přirozeně cítí 

odpovědnost za mladší účastníky, což rozvíjí jejich sociální dovednosti. 

Takovéto podpůrné prostředí vytváří zvláštní realitu, kdy se k sobě děti přibližují více 

než jako spoluhráči ve sportovním týmu, ale spíše jako rovnocenní spoluúčastníci dané 

komunity. Děti spojuje nejen společný cíl představení, ale také nácvik vzájemné pomoci 

a určitého spřízněného vztahu k sobě navzájem (Schorn & Yaroshenko, 2020). Děti 

sdílejí své myšlenky, úspěchy, sympatie, učí se navzájem naslouchat a porozumět svým 

emocím, což přispívá k rozvoji jejich osobnosti a autoregulačních schopností (Schorn & 

Yaroshenko, 2020). 

Závěry výzkumu prokazují, že sociální cirkus skutečně naplňuje cíle sociálního začlenění 

– mění životní scénář dětí, prostřednictvím zapojení dětí do nového týmu a nového 

sociálního kruhu, stojící na principu kolektivity a solidarity. Bylo prokázáno, že tyto děti 

v rámci spolupráce při cirkusovém tréninku prokazovaly vysokou míru solidarity mezi 

sebou což podporuje jejich mravní výchovu. 

Studie Re-approaching community development through the arts: a ‘critical mixed 

methods’ study of social circus in Quebec, potvrzuje obdobné účinky sociálního cirkusu 

na marginalizovanou mládež. Osobní růst podporovaný sociálním cirkusem ovlivňuje 

sociální začlenění účastníků, podporuje jejich duševní zdraví a rezonuje s rozvojem 

komunity, prostřednictvím umění spolupracovat. Sociální začlenění i sociální 

angažovanost, transformují smysluplné sociální role pro volnočasové i produktivní 

činnosti (Spiegel & Parent, 2018). 

Výsledky zmíněných studií, jsou v souladu s teoretickým rozborem R. Boltona, který 

uvádí pozitivní vliv cirkusových aktivit na psychický vývoj, včetně morálního faktoru. 

Počínaje osobním růstem přes posilování sebevědomí a schopností spolupracovat ve 

skupině. Důsledkem cirkusových aktivit a programů z nich vycházejících, je změna, která 

pozitivně transformuje jedince v oblasti nejen fyzických dovedností, ale i v oblasti 

emocionální a behaviorální. Významnou roli hraje také dynamika skupin a vznikající 

vztahy na bázi spolupráce a solidarity. 
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1.4  Morální výchova v rámci zavádění cirkusové pedagogiky do tělesné 

výchovy 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, teorie a výzkumy potvrzují pozitivní vliv 

cirkusových aktivit na vývoj dítěte, včetně morálního hlediska a mravní výchovy.  

S rozvojem hnutí Nový cirkus, který má kořeny ve francouzském Cirque Nouveau (70. 

léta 20. století), se cirkusové aktivity promítající se do umělecké tvorby a pohybových 

aktivit, začaly využívat i jako podpůrná vývojová alternativní metodika pro děti ve 

vzdělávacích a výchovných institucích. Tento poměrně nový trend – zařazování 

cirkusové pedagogiky do klasického vzdělávacího proudu v rámci tělesné výchovy se 

začíná popularizovat i v České republice.  

Například různé alternativní školy jako jsou waldorfské nebo montessoriovské zařazují 

cirkusovou pedagogiku do svých vzdělávacích programů (Neuman, 2006). Podobně 

některé klasické školy v České republice plánují začlenit metodiku cirkusové pedagogiky 

do osnov tělesné výchovy, prostřednictvím akreditovaných kurzů cirkusové pedagogiky, 

které poskytuje organizace Cirqueon ve spolupráci s MŠMT (“Cirqueon“). 

Cirkusová pedagogika pramení mimo jiné ze zážitkové pedagogiky, kde je zážitek 

používán jako efektivní prostředek k výchově. „Cirkusová pedagogika přebírá prvky 

dalších oborů či oblastí, jako je pohybová pedagogika, sportovní pedagogika, 

pedagogika hry a zážitková pedagogika“ (Neuman, 2006, s. 69). 

Tento alternativní směr, umožňuje dětem zažívat nová dobrodružství a radosti ze hry, 

prostřednictvím pohybových aktivit, které podporují nejen zdokonalování motorických 

dovedností, ale působí i na celkový rozvoj osobnosti. Dalším přínosem tohoto směru je, 

že se jeví pro děti atraktivnější než běžná tělesná výchova, neboť se jedná o formu 

skupinového vyučování, které není postaveno na klasickém normativním přístupu 

přímého vyučování, ale pedagogická hodnota vychází ze samotné činnosti a zároveň 

může vést k většímu nadšení z pohybu a ze hry. Cirkusová pedagogika tak představuje 

nový inovativní směr, který může efektivně měnit postoje žáků k pohybu a zvýšit jejich 

motivaci k vykonávání fyzických aktivit.  

Vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá morální dimenzí sociálních her, je nezbytné 

zmínit, že cirkusová pedagogika, a tedy i její formy skupinových her rozvíjejí skupinu a 
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sociální kompetence jednotlivých členů v podobě vzájemného respektu. Rozvíjí se zde 

pochopení principu spolupráce a vzájemné komunikace, díky které tak cirkusová 

pedagogika přispívá k vhodným způsobům řešení konfliktů (Neuman, 2006). 

Vytvoření heterogenní skupiny, která funguje na bázi spolupráce, kde se účastnící učí od 

sebe navzájem a podporují se při společném úsilí k dosažení společného cíle, vede nejen 

k efektivnějšímu učení se novým dovednostem, ale zároveň posiluje ducha kolektivity. 

Cirkusová pedagogika vytváří volnou atmosféru pro hru, která podporuje nejen tvořivost 

a motorické dovednosti, ale podstatným cílem této metody je přinést dětem a 

dospívajícím radost a pocit smysluplnosti z pohybu v podobě zážitku.  

Cirkusová pedagogika by tedy měla, podle své ideologie, která je výše uvedená, 

podporovat morální vývoj v dimenzi her organizovaných jako spolupráce, na což bude 

zaměřena pozornost výzkumu této práce.  
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2 Metodologie výzkumu 

2.1  Formulace výzkumných otázek 

Výzkum bakalářské práce vychází přímo z empirických zjištění diplomantky Kuruczové, 

která zjistila prostřednictvím klinických rozhovorů s celkem 180 dětmi ve věku 6 15 let, 

že vývojová gradace orientace v morální dimenzi hry organizované jako soutěž (Král 

lovců jelenů) odpovídá Piagetově teorii. Obdobně tomu bylo u hry organizované jako 

spolupráce (Horký brambor). Kupodivu se však většina dětí na druhém stupni v morální 

dimenzi hry organizované jako spolupráce (Horký brambor) neorientovala. Morální 

orientace dětí u her typu spolupráce tak byla výrazně pozadu od jejich morální orientace 

u her organizovaných jako soutěž. 

Výzkum této práce si klade za cíl prozkoumat, zda by děti, které mají zkušenost 

s cirkusovou pedagogikou, vykazovaly obdobné výsledky, nebo zda by se u nich projevil 

pozitivní vliv zkušenosti s cirkusovou pedagogikou na orientaci v morální dimenzi 

sociálních her, a to zejména u těch, které jsou organizovány jako spolupráce.  

Nejpřínosnější prameny reflektující zájem bakalářské práce, které jsou shrnuty 

v jednotlivých subkapitolách teoretických východisek, informují o výzkumech 

pozitivního vlivu cirkusové pedagogiky či sociálního cirkusu nejen na morálku jako 

takovou, ale i na celkový osobnostní rozvoj dětí a mladistvých. Z čehož plyne 

odpovídající výzkumná otázka práce – Může cirkusová pedagogika podpořit děti v 

rozvoji morálního usuzování? Se zamřením na to, jestli může podpořit citlivost pro 

orientaci v morální dimenzi skupinových her, zvláště u těch, které jsou organizovány jako 

spolupráce.  

Doplňující výzkumná otázka navazuje na další zjištění Kuruczové. Děti přemýšlely o 

příbězích nespravedlivých herních situací, které zorganizovala nespravedlivě úkolující 

autorita (družinářka), avšak ani nejmladší děti, které měly potíže s orientací v morální 

dimenzi daných her a hodnotily situaci jako spravedlivou, tak neargumentovaly 

poslušností vůči autoritě družinářky. Na základě těchto zjištění by bylo žádoucí jednak 

oslovit děti předškolního věku, odpovídající heteronomní morálce a zda by se u nich 

argumentace poslušnosti vůči autoritě družinářky neobjevila. Dále zjistit, zda budou 

dnešní děti v předškolním věku reagovat jako ty Piagetovy na jeho příběhy o 



  

 21 
 

nespravedlivě úkolujícím dospělém. A pokud ano, zda se dají vypozorovat rozdíly v této 

oblasti morálního usuzování i u dětí s alternativní zkušeností. 

2.2  Metoda  

Zvolenou metodou výzkumu jsou polostrukturované klinické rozhovory vedené nad 

čtyřmi morálně spornými příběhy, které odráží úroveň morální orientace dětí. Dvojice 

her vychází z publikace Klusáka a Kučery „Dětské hry“. Dvojice příběhů o nespravedlivě 

úkolující autoritě jsou dostupné v publikaci Klusáka – „Morální vývoj školáků a 

předškoláků: paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta“. Znění těchto příběhů je uvedeno 

v Příloze 3. Jednotlivé rozhovory byly nahrávány a následně přepisovány pro účely 

analýzy dat.  

Všechny čtyři příběhy jsou postavené tak, aby ze situace vyplynula potřeba uplatnění 

principu spravedlnosti rovnosti a principu spravedlnosti slušnosti, na základě čehož se dá 

zanalyzovat úroveň morální orientace dítěte. Úroveň morálního usuzování je analyzována 

jednak v rámci dimenze skupinových her organizovaných jako soutěž a spolupráce, 

jednak v oblasti nespravedlivé distribuce úkolů autoritou. Obě dvojice příběhů jsou 

zadávány dvěma věkovým kategoriím dětí, pro sledování přechodu od hetoronomního 

morálního usuzování k  autonomnímu. Tento přechod znázorňuje, zdali se u zkoumaného 

dítěte projeví heteronomie jeho uvažování, která odráží implicitní iluzi jednoty 

s autoritou, kdy princip poslušnosti převyšuje princip rovnosti. Nebo zda se u dítěte 

projeví automie odrážející svobodu usuzování dítěte, které dokáže samostaně zhodnotit 

situaci, bez vnějšího vlivu autorit. 

První dvojice příběhů vypráví o nespravedlivě herních situacích, které odráží dva 

komplementární typy sociálních herních organizací – soutěž a spolupráce. Vybrané 

příběhy reflektující morální dimenzi v rámci skupinových her se jevily jako vhodné 

z toho důvodu, že děti uvažovaly nad totožným druhem obratnosti – vrh objektu 

s dotykem na tělo, a protože „v rámci této obratnosti lze nalézt požadované́ druhy 

sociálních organizací, aniž̌ by se měnila samotná́ povaha obratnosti, se kterou si děti 

zahrávají.“ (Kuruczová, 2019, s. 14).  

U těchto příběhů spočívalo nastolení morálního problému (zda považují děti situaci za 

spravedlivou/nespravedlivou anebo za dobrou/ špatnou spolupráci) především v tom, že 
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danou hru spolu hráli hráči, kteří se díky značnému věkovému rozdílu lišili v míře 

obratnosti. Odlišnost v míře obratnosti při soutěži způsobila významnou nerovnost 

v šanci na výhru pro méně obratné hráče v případě hry Král lovců jelenů, kdy je třeba pro 

vyrovnání nerovnosti ve hře navrhnout formálně funkční řešení v podobě handicapu. Při 

spolupráci v případě hry Horký brambor způsobila odlišnost v míře obratnosti potřebu 

uplatnění principu slušnosti a odhalení toho na čem mají všichni hráči společný zájem 

(aby všichni hráči v kruhu chytili míč). 

Kontext morálně problematických příběhů tedy nabádá řešitele k tomu, aby došlo 

v nespravedlivých herních situacích ke spravedlnosti rovnosti, čehož se dá dosáhnout 

modifikací formálně funkčních pravedel daných her. Ná základě toho jakým způsobem 

dítě usuzuje o modifikaci herních pravidel či podmínek hry, lze pak sledovat úroveň jeho 

morální orientace. 

Děti staršího školního věku ve věkovém rozpětí 13-15 let by se měly podle Piageta 

nacházet ve třetím stadiu vývoje vědomí pravidel, při kterém již iniciativně připouští 

změnu pravidel, pokud jsou legitimně přizpůsobována vůči záměrům a podmínkám 

hráčské skupiny (Klusák, 2014). Z tohoto důvodu by měla být morální orientace v herní 

dimezi u dětí staršího školního věku v popředí oproti dětem předškolního věku, které 

odpovídají heteronomní morálce. 

Při přechodu od heteronomní morálky k autonomní, jsou již děti schopny užívat 

racionální pravidla, které podléhají reciprocitě. Za tohoto předpokladu by pak měly starší 

děti při uvažování nad příběhy o nespravedlivých herních situacích autonomně volit a 

modifikovat pravidla tak, aby přitom zároveň zachovávávala podstatu dané hry,  ať už se 

jedná o soutež či spolupráci. Na základě tohoto Piagetova poznatku se dá vyvozovat, že 

by děti staršího školního věku měly navrhovat pro řešení nespravedlivé herní situace 

formálně adekvátní pravidla.  

Druhá dvojice příběhů se týkala nespravedlivě úkolující autority. Jedná se o původní 

příběhy, které použil Jean Piaget při jeho vlastním výzkumu vývoje morálního usuzování 

dětí. Těmito příběhy Piaget sledoval přechod heteronomie k autonomii, kdy by děti měly 

upřednostňovat spravedlnost rovnosti nad poslušností vůči autoritě. 
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Děti předškolního věku odpovídající heronomnímu uvažování  stále zaměňují svá vlastní 

přesvědčení s příkazy dospělých, tedy autorit. Jejich splývavá morálka je podřízená 

autoritě a dítě není schopno oddělit své ego od vnějšího světa a v důsledku toho 

upřednosňuje poslušnost vůči autoritě nad rovností, protože jeho usuzování ještě 

nevykazuje autonomii od rozhodnutí druhých (Klusák, 2014).  

2.3  Proces sběru dat 

Sběr dat probíhal formou klinických rozhovorů s dětmi, které mají zkušenost 

s cirkusovou pedagogikou a s dětmi, které tuto alternativní zkušenost nemají.  

Technika vedení rozhovorů nad čtyřmi příběhy byla založena na těchto otázkách, které 

zazněly u každého příběhu: „Připadá ti to spravedlivé?“, „Z jakého důvodu ti to připadá 

ne/spravedlivé?“, případně „Co by se dalo udělat pro to, aby to bylo spravedlivější?“. 

Při kladení otázek bylo snahou poskytnout dítěti dostatečnou podporu pro to, abych si 

byla opravdu jistá, že se dítě v příběhu orientuje a rozumí tomu, v čem spočívá 

problematika dané situace. Zmíněné otázky jsou tedy pouze orientační, vždy jsem se 

dítěte v závislosti na jeho reakci individuálně doptávala tak, aby bylo možné co nejlépe 

zjistit morální orientaci dítěte. U předškolních dětí bylo v některých případech potřeba 

příbehy přečíst i několikrát, případně názorně dovysvětlit. Děti staršího školního věku 

neměly s porozuměním příběhů žádné problémy.  

Rozhovory probíhaly vždy odbdobným způsobem. Nejprve  jsem se každému dítěti 

krátce představila, vysvětlila jsem mu co budeme následujících několik minut dělat a 

vždy jsem předem zdůraznila, že nezáleží na volbě jeho/její odpovědi, neboť odpovědi 

nebudou hodnoceny jako  “správné“, nebo “špatné“. Stručně jsem tedy dětem naznačila, 

že vše co řeknou je akceptovatelné a zajímá mě pouze jejich subjektivní názor na situaci 

v příběhu. 

Dále se mi děti také představily a poté mi sdělily svůj věk. Po vzájemném představení se 

a úvodních instrukcích nastala samotná rozprava nad příběhy a dotazování. Pořadí 

příběhů bylo pevně dané v následujícím pořadí – 1. Král lovce jelenů; 2. Horký brambor; 

3. Nespravedlivě úkolující unavená maminka; 4. Nespravedlivě úkolující tatínek. 

Pro získání dostatečného počtu respondentů se jako nejefektivnější jevilo prostředí 

základní školy a mateřských škol z hlediska jednoty místa, děje a času. Obdobný záměr 
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byl i při zkoumání dětí s alternativní zkušeností, avšak dále bude uvedeno, proč k tomu 

nemohlo dojít.  

Nejprve jsem pro sběr dat zvolila všeobecnou základní školu na okraji Prahy, kde jsem 

prováděla rozhovory s dětmi z osmé a deváté třídy, ve věkové kategorii 13-15 let 

reprezentující výzkumný vzorek dětí, které nemají zkušenost s cirkusovými aktivitami.  

Spojila jsem se se zástupkyní a po telefonické konzultaci mi bylo umožněno realizovat 

rozhovory formou on-line. Ačkoliv bylo původním záměrem provést veškeré rozhovory 

prezenční formou, pandemická situace a s ní spojené okolnosti, prezenční formu 

neumožňovaly. Po konzultaci a domluvě se zástupkyní mi bylo umožněno uvolnit 

jednotlivé žáky během hodin občanské výchovy a dějepisu do samostatné místnosti 

v Microsoft Teams na zhruba 15 minut, což byl dostačující čas, vzhledem k tomu, že 

jeden rozhovor trval v průměru 12 minut.  Sběr dat v podobě rozhovorů na této základní 

škole probíhal něco málo přes tři týdny. Během jedné vyučovací hodiny jsem v průměru 

provedla rozhovory se čtyřmi dětmi. Rozhovory probíhaly podle rozvrhů dětí, a to pouze 

při dvou zmíněných předmětech, které vyučovala samotná zástupkyně, abych nijak 

výrazně nenarušovala on-line výuku žáků.  

Dále jsem prováděla rozhovory prezenční formou v běžné mateřské škole na okraji Prahy 

a v soukromé mateřské škole v centru Prahy. V obou mateřských školách mi bylo 

umožněno, abych mohla být s každým dítětem o samotě v jiné místnosti, aby tak 

pozornost dítěte nebyla ničím rozptylována. Rozhovory prezenční formou se jevily 

výhodnější z hlediska času, neboť jsem v jedné mateřské škole sesbírala veškeré 

rozhovory během jednoho dne. Z hlediska etiky výzkumu, jsem prostřednictvím vedení 

školních institucí rozeslala rodičům informované souhlasy o tom, že rozhovory budou 

nahrávány, budou zcela anonymní a budou sloužit pouze k mým studijním účelům.  

Jako poslední jsem pořizovala rozhovory s dětmi, které mají zkušenost s cirkusovou 

pedagogikou. Poměrně dlouhou dobu jsem vyčkávala, zda se změní pandemické 

podmínky, aby rozhovory mohly být provedeny prezenčně v organizaci Cirqueon, která 

organizuje cirkusové kroužky pro děti a mládež, a také realizuje projekt „Cirkusová 

pedagogika pro učitele tělesné výchovy na druhém stupni ZŠ a SŠ“. Původním záměrem 

tedy bylo, návštěvou organizace Cirqueon realizovat veškeré rozhovory prezenční formu, 
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avšak vzhledem k pandemické situaci to nebylo možné, tudíž bylo nutné realizovat 

veškeré rozhovory formou on-line. 

Bylo tedy třeba prostřednictvím kontaktní osoby dané organizace rozeslat e-maily 

rodičům, kteří by byli ochotni, aby se jejich děti on-line rozhovorů zúčastnily. Tato forma 

získávání respondentů se však nejevila jako příliš efektivní z hlediska získávání počtu 

respondentů pro výzkum, protože se přihlásilo jen málo rodičů. Zpočátku se jich ozvalo 

pouze 10.  

Na základě tohoto zjištění, jsem se spojila s obdobnými dvěma organizacemi v Brně (Le 

Grando) a v Ostravě (Cirkus trochu jinak), které rovněž realizují kroužky v duchu 

cirkusové pedagogiky pro děti a mládež, aby se tak zvýšila pravděpodobnost toho, že 

získám, pokud možno co nejvíce respondentů.  

Nakonec se opravdu podařilo získat větší počet respondentů a tímto způsobem bylo 

získáno dalších 11 dětí. Pro co nejrelevantnější data však bylo třeba získat ještě o něco 

více respondentů. Aby byla část výzkumného vzorku dětí se zkušeností s cirkusovou 

pedagogikou, pokud možno co nejreprezentativnější, reagovala jsem tím, že jsem 

všechny zmíněné organizace zkontaktovala ještě jednou s prosbou, aby rodičům, kteří se 

neozvali, rozeslali e-maily podruhé. Na tuto odezvu se již ozvalo pouze 5| rodičů, a tak 

byl sběr dat u konce. 

Rozhovory s dětmi ze základní školy probíhaly formou on-line, prostřednictvím 

platformy Microsoft Teams. Rozhovory s  dětmi z cirkusových kroužků probíhaly také 

formou on-line prstřednictvím platforem – Zoom, Google Meet nebo Skype a to 

v závislosti na tom, kterou on-line platformu daní respodnetni preferovali.  

I přesto, že rozhovory probíhaly prezenční formou pouze v mateřských školách, nebyl 

v konečném důsledku nijak zvlášť znatelný rozdíl týkající se kvality rozhovorů mezi 

vedením rozhovorů formou on-line a vedením rozhovorů prezenční formou. V obou 

případech jsem měla s jednotlivým dítětem vyhraněný samostatný prosotr, při kterém 

byly zajištěny podpůrné klidové podmínky a v případě on-line rozhvorů byla vždy 

zapnutá webkamera, pro kvalitnější a komplexnější komunikaci. 

Nevýhody vedení rozhovorů on-line se projevily zejména v časové náročnosti. Další 

velkou nevýhodou, v oblasti efektivity při sběru on-line rozhovorů bylo, že u dětí 
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z cirkusových kroužků nebyla situace podpořena jednotou místa, času a děje, kterou 

zprostředkovali jednotliví pedagogové ve školních institucích. U dětí z cirkusových 

kroužků byla vedena komunikace prostřednictvím e-mailů, což bylo chvílemi zdlouhavé 

a také bylo poměrně obtížné získat rozsáhlejší vzorek respondentů, protože e-mailová 

komunikace závisela na ochotě rodičů dětí a jejich časových možnosetch. 

Pořadí dětí bylo ve všech případech voleno náhodně. Na základní škole probíhalo podle 

abecedy nebo podle toho, kdo měl v danou chvíli hotovou zadanou práci a byl tak 

k dispozici. V mateřské škole pořadí záviselo na pedagožce, která se dětí zeptala, kdo by 

chtěl jít na řadu. U dětí z cirkusových kroužků probíhaly rozhovory v pořadí, které 

záviselo na individuální domluvě s rodiči dětí a jejich časových možnostech. 

Veškeré nahrávky rozhovorů byly následně přepsány do elektronické písemné podoby a 

rozřazeny do příslušných kategorií. Samotný přepis rozhovorů a jejich kategorizace jsou 

uvedeny v přílohách: Příloha č. 1 – Rozbor rozhovorů s dětmi, které mají zkušenost 

s cirkusovou pedagogikou a Příloha č. 2 – Rozbor rozhovorů s dětmi, které nemají 

zkušenost s cirkusovou pedagogikou. 

2.4  Popis výzkumného vzorku  

Výzkumný vzorek tvoří celkem 76 dětských respondentů se srovnatelným zastoupením 

chlapců a děvčat, přičemž jsou respondenti rozděleny do dvou základních výzkumných 

skupin – děti, které mají zkušenost s cirkusovou pedagogikou a děti, které tuto zkušenost 

nemají. Dále jsou děti v jednotlivých základních skupinách rozděleny podle věku na dvě 

podskupiny – děti předškolního věku ve věkovém rozpětí 5-7 let a děti staršího školního 

věku ve věkovém rozpětí 13-15 let. Tyto věkové kategorie hrají roli pro sledování 

přechodu z heteronomního morálního usuzování k autonomnímu. 

První výzkumnou skupinu tvoří děti, které nemají zkušenost s cirkusovou pedagogikou a 

mají zkušenost pouze s běžným školským systémem. Tuto skupinu tvoří podskupina 25 

dětí staršího školního věku, které byly vybrány z osmé a deváté třídy základní školy. 

Druhou podskupinu tvoří 25 dětí předškolního věku, vybraných ze dvou mateřských škol. 

Druhou výzkumnou skupinu tvoří děti, které mají zkušenost s cirkusovou pedagogikou a 

výzkumným požadavkem bylo, aby děti měly alternativní zkušenost alespoň dva roky, 

z hlediska formativního vlivu. To se později ukázalo jako problematické u dětí 
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předškolního věku, protože v určitých případech se takto dlouhodobá zkušenost nemohla 

projevit, jelikož většina pětiletých i šestiletých dětí mívaly zkušenost s cirkusovými 

programy po dobu maximálně 1 roku a minimální zkušenost trvala 4 měsíce. 

První podskupinu tvoří celkem 15 dětí ze tří organizací, realizující cirkusové kroužky a 

programy pro děti a mládež (Cirqueon, Le Grando, Cirkus trochu jinak), ve věkovém 

rozpětí 13-15 let. Druhou podskupinu tvoří 11 dětí předškolního věku opět ze tří 

zmíněných organizací, ve věkovém rozpětí 5-7 let.  

V následujích tabulkách (Tbaulka1 a Tabulka 2) je uvedeno složení respondentů dle věku 

a pohlaví: 

Věkový interval Dívky Chlapci Celkem 

5-7 let 13 12 25 

13-15 let 6 19 25 

Celkem 19 31 50 
Tabulka 1 – Počet dětí, které nemají zkušenost s cirkusovými aktivitami dle věku  

Věkový interval Dívky Chlapci Celkem 

5-7 let 6 5 11 

13-15 let 7 8 15 

Celkem 13 13 26 
Tabulka 2 – Počet dětí, které mají zkušenost s cirkusovými aktivitami dle věku  

2.5  Kvalitativní analýza příběhů a kategorizace dat 

V následující subkapitole je uvedeno, jakým způsobem probíhalo třídění dat do 

příslušných kategorií a jaká byla hlavní kritéria jednotlivých příběhů pro určení morální 

orientovanosti odpovědí dětí. 

Jak bylo uvedeno výše, metodou výzkumu bylo vedení klinických rozhovorů s dětmi nad 

čtyřmi morálně problematickými příběhy. Tato kapitola se zaměřuje na kvalitativní 

analýzu jednotlivých příběhů a kategorizaci příslušných výpovědí dětí, podle míry jejich 

úrovně morální orientace, pro následnou analýzu a interpretaci dat. Kódování dat 

probíhalo prostřednictvím vyčlenění kategorií, podle příslušných odpovědí zkoumaných 

dětí. Jednotlivé kategorie znázorňují, zda se od sebe odpovědi kvalitativně odlišují 

v rámci stupně morální orientace.  
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Hlavním kritériem pro roztřídění dat do jednotlivých kategorií bylo, zda se děti morálně 

orientují v příbězích obsahujících principiální nerovnost. Morální orientaci projevily 

prostřednictvím svých odpovědí, pokud uváděly, že nespravedlnost odhalily a zároveň 

navrhly adekvátní řešení nespravedlivé situace. Pokud děti ve svých výpovědích 

naplňovaly níže uvedená kritéria pro jednotlivé příběhy, řadila se jejich odpověď do 

kategorie morálně orientovaných odpovědí. 

U příběhu číslo 1 „Král lovců jelenů“ bylo stěžejním kritériem to, zda děti odhalily 

principiální nerovnost ve hře, která vyplývá z odlišné míry obratnosti mezi dětmi, kdy je 

u mladších a zároveň i méně obratných dětí snížena rovná šance na výhru. Pokud tuto 

hlavní problematiku odhalily, pak bylo dalším kritériem, zda děti dokázaly navrhnout 

odpovídající řešení pomocí formálně funkčních pravidel, která by zachovávala ducha 

soutěže. V soutěžní hře si hráči užívají potěšení z rizika z prohry, když si se soutěží 

zahrávají, dochází tak k zachování principu řevnivosti i principu rovnosti ve hře. 

U příběhu číslo 2 „Horký brambor“ bylo stěžejním kritériem, zda děti považovaly herní 

situaci za špatnou nebo dobrou spolupráci i přes terminologii dotazování. Je důležité 

podotknout, že dotaz se zaměřoval na to, zda děti považují situaci za spravedlivou, přímý 

dotaz na hodnocení spolupráce nezazněl, protože předpokladem bylo, že by děti měly 

samostatně z příběhu rozpoznat, že se jedná o hru typu spolupráce. Pokud děti hodnotily 

herní situaci za nespravedlivou (respektive za špatnou spolupráci), bylo poté druhým 

kritériem, zda navrhly funkční řešení herní situace. Funkční návrh musel zachovávat 

princip hry organizované jako spolupráce, který spočíval v tom, že by všichni hráči měli 

mí společný zájem o to, aby i méně obratní jedinci chytili míč, což zprostředkovává dobrá 

přihrávka od spoluhráče. V této hře jde tedy o pochopení principu spolupráce, který závisí 

na zodpovědnosti všech účastníků hry.  

U příběhu číslo 3 „Nespravedlivě úkolující maminka“ bylo hlavním kritériem, zda děti 

považovaly rozdělení úkolů autoritou za spravedlivé nebo nespravedlivé, případně jak by 

situace měla vypadat, aby spravedlivá byla. Pokud děti odpovídaly, že je situace 

nespravedlivá, pak bylo dalším kritériem, zda by i přes nespravedlnost práci za 

neposlušného sourozence udělaly. Podstatné je, zda by jejich motivace spočívala v 

uplatnění principu spravedlnosti slušnosti a přátelskosti vůči unavené mamince. 
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U příběhu číslo 4 „Nespravedlivě úkolující tatínek“ bylo také stěžejním kritériem, zda 

děti považovaly rozdělení úkolů autoritou za spravedlivé nebo nespravedlivé. V reakci na 

výpovědi dětí vyšlo najevo, že děti o principu slušnosti a přátelskosti vůči tatínkovi 

neuvažovaly. Tudíž se v tomto příběhu kritérium uplatnění principu spravedlnosti 

slušnosti a přátelskosti neobjevuje. 

Kategorie pro dvojici příběhů o nespravedlivých herních situacích byly vyčleněny celkem 

tři základní a to: (1) Morálně se orientují, (2) Částečně se orientují, (3) Neorientují se. 

Dále byly k základním třem kategoriím přiřazeny jednotlivé podskupiny dle specifikací 

odpovědí dětí.  

Kategorie pro dvojici příběhů o nespravedlivě úkolující autoritě vychází z původní 

kategorizace odpovědí sledovaných dětí Piagetem, které uvažovaly o příbězích výše 

uvedených. Pro tuto dvojici příběhů byly vyčleněny dvě základní kategorie: „Obhajující 

rovnost“ a „Obhajující poslušnost“. Dále byly k základním dvěma kategoriím přiřazeny 

jednotlivé podskupiny dle specifikace jednotlivých odpovědí. Ke kategorii „Obhajující 

rovnost“ se také přiřadila podskupina odpovědí, které zahrnovaly kromě upřednostnění 

principu rovnosti nad poslušností, uplatnění principu slušnosti. Kategorie „Obhajující 

poslušnost“ znázorňuje heteronomní nepochopení principu spravedlnosti, kdy je 

poslušnost nadřazena rovnosti.  

Na základě výše uvedených kritérií byly odpovědi dětí roztříděny do příslušných 

kategorií a podskupin na základě toho, do jaké míry dosahovaly daných kvalit. Jednotlivé 

kategorie jsou v názvu systematicky očíslovány, kdy první číslo označuje daný příběh, 

druhé číslo označuje kategorii úrovně morální orientovanosti a třetí číslo označuje 

podskupinu příslušné kategorie. 

Dalším krokem bylo, přiřadit k sobě jednotlivé odpovědi, které vykazovaly podobně 

specifické znaky a odpovídaly stejné úrovni morální orientovanosti.  Na závěr byla každá 

kategorie a její podskupina odpovědí v Příloze 1 a v Příloze 2 komplexně shrnuta tak, 

aby vyjadřovala specifika daných odpovědí odpovídajících určité morální úrovni.  
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3  Výsledky  

V následujícím textu jsou postupně interpretovány roztříděné odpovědi k jednotlivým 

příběhům v rámci dané kategorizace morální orientovanosti. Odpovědi jsou analyzovány 

a interpretovány na základě jejich kvalitativních specifik a toho, co z odpovědí pro určení 

morální orientovanosti vyplývá. Ke každému příběhu jsou uvedeny tabulky s 

procentuálními podíly (v závorce je uvedena absolutní četnost) dětí pro příslušnou 

kategorii. Na závěr jsou srovnané výsledky výpovědí dětí s cirkusovou zkušeností a bez 

cirkusové zkušenosti, pro zodpovězení výzkumných otázek práce.  

3.1  Výsledky rozhovorů s dětmi, které nemají zkušenost s cirkusovou 

pedagogikou 

(1) Soutěž: Král lovců jelenů 

V prvním příběhu „Král lovců jelenů“ se do morálně orientovaných odpovědí řadily děti, 

které dokázaly odhalit princip nespravedlnosti ve hře spočívající v nerovnosti 

v obratnosti, kdy pro mladší a zároveň tak i méně obratné hráče nespravedlnost spočívala 

v nerovné šanci na výhru. Dalším ukazatelem morální orientovanosti bylo, že kromě 

citlivosti pro odlišnou míru obratnosti, děti dokázaly uplatnit i princip spravedlnosti 

slušnosti v podobě náskoku pro méně obratné hráče, který by nespravedlnost v herní 

situaci vyrovnal. 

Věkový rozptyl → / 

Kategorie ↓ 
5-7 let 13-15 let celkem 

1.1 16% (4) 40%   (10) 28% (14) 

1.2 24% (6) 20%     (5) 22% (11) 

1.3.1 32% (8) 32%     (8) 32% (16) 

1.3.2 28% (7) 8%       (2) 18%  (9) 

Celkem dětí 100% (25) 100% (25) 100% (50) 

Tabulka 3 – Král lovců jelenů: Rozdělení odpovědí dětí dle věku a kategorie 

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

herní situace (užití adekvátních pravidel pro zachování řevnivosti i rovnosti ve hře) 
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Děti z této kategorie 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 podstatou soutěživosti. Mezi tyto 

adekvátní návrhy ve formě handicapu pro méně obratné, se řadí přiblížení stanoviště nebo 

více pokusů na hod pro méně obratné druháky.  

Děti z mateřských škol nejčastěji argumentovaly, že je situace nespravedlivá, protože 

mladší děti stále prohrávaly, nebo, že se druháci nedokázali trefit z důvodu velkého 

věkového rozdílu. 

Argumenty dětí ze základní školy nejčastěji spočívaly v tom, že je nespravedlivé, že spolu 

hrály starší a mladší děti, protože mladší děti nejsou tak obratné a z toho důvodu se jim 

nedařilo vyhrát. Starší děti tedy více inklinovaly k pochopení nespravedlnosti, která 

spočívala v nerovné obratnosti hráčů, kdežto děti předškolního věku spíše zdůrazňovaly 

důsledek nerovnosti (že se mladším dětem nedařilo vyhrát), který sám o sobě zazněl 

v příběhu, ale i přes to, byly schopni navrhnout funkční řešení. Lze tedy předpokládat, že 

nerovnost v obratnosti nakonec rovněž odhalily. 

Argumentační rozdíly předškolních a starších školních dětí by se daly vysvětlit tím, že 

starší děti ve fázi autonomie mají již rozvinutější kognitivní proces uvažování, který je 

decentrovaný a mohou tak komplexněji uvažovat o možných příčinách nerovnosti ve hře. 

Kdežto děti předškolního věku mají tendence se více upínat na informace, které v příběhu 

explicitně zazněly, což vypovídá o více egocentrickém uvažování předškolních dětí. 

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

nefunkční řešení herní situace (užití neadekvátních pravidel pro vyrovnání nerovnosti ve 

hře) 

Děti zařazené do této kategorie považují situaci za nespravedlivou, splňují tedy kritérium 

morální orientace v herní situaci, které se vyznačuje pochopením principiální nerovnosti 

v obratnosti. Návrhy na funkční řešení herní situace zde již technicky nenaplňují soutěžní 
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princip hry – 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.  

Děti z mateřských škol uváděly, že by se k druhákům měli připojit páťáci, aby jim 

pomáhali (Honza 1, Adam), čímž uplatňují princip spravedlnosti slušnosti, ovšem toto 

řešení nerovnost ve hře nevyrovnává, protože v této hře hrají hráči individuálně sami za 

sebe. Dále se obdobně v jejich výpovědích objevovalo, aby méně obratné děti figurovaly 

pouze v roli lovců (Monika, Honza 2), čímž by páťákům byla odepřena možnost hodu na 

jelena a zamezena možnost rovné šance na výhru. Anička navrhovala, aby páťáci neházeli 

tak silně, čímž sice uplatňovala princip slušnosti, ale návrh byl vzhledem k podstatě hry 

nelogický. 

Děti ze základní školy nejčastěji uváděly, že by páťáci mohli nechat druháky záměrně 

vyhrát, čímž sice uplatňovali princip spravedlnosti zásluhovosti, ale zároveň byl tento 

návrh necitlivý vůči zachování řevnivosti ve hře, takže se jevil jako nefunkční. Marek 

uvažoval o modifikací týmů tak, aby se zdvojnásobil počet druháků, čímž se také 

nespravedlnost ve hře formálně nevyrovnává.  

U obou věkových kategorií dětí je tendence uplatnění principu spravedlnosti slušnosti a 

principu zásluhovostí, avšak principiálně nefunkční formou, která neřeší nespravedlnost 

herní situace. Předškolní děti inklinují zejména k vyrovnání nerovnosti prostřednictvím 

pomoci od starších dětí. Návrhy dětí staršího školního věku také nejčastěji uplatňovaly 

princip slušnosti, který však stál na pomezí principu zásluhovosti. Nechat záměrně méně 

obratné děti v soutěži vyhrát, nerovnost ve hře nevyrovnává a obchází uvažování o 

modifikaci pravidel hry, která by zachovávala duch soutěžní hry. Uplatnění takového 

návrhu by se dalo vysvětlit tím, že se toto řešení jeví procedurálně nejjednodušším, i když 

je v konečném důsledku nefunkčním. V obou případech se jedná o projevení necitlivosti 

k rovné příležitosti na výhru všech hráčů. 

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) 



  

 33 
 

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

v herní situaci, které se vyznačuje pochopením principiální nerovnosti v obratnosti. 

Návrhy na funkční řešení herní situace však nejsou zvoleny vhodným způsobem. Děti 

navrhují separaci dětí podle míry jejich obratnosti. Uplatňují princip zásluhovosti, podle 

kterého by spolu měli 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 hráče. Návrh separace brání tomu, aby děti vstoupily do oboru úvah, který 

příběh navozuje a z toho důvodu jsou zařazeny do kategorie morálně neorientovaní.  

Většina dětí z mateřských škol vypovídala, že by situace byla spravedlivější, kdyby došlo 

k separaci druháků a páťáků. Natálka a Honza 2 navrhovali trénink pro méně obratné 

děti, což je ale necitlivé vůči starším dětem, kterým tím byla upírána možnost na 

rovnocennou šanci na úspěch ve hře, zároveň trénink nekoresponduje s krátkodobým 

časovým horizontem vyplývající ze situace příběhu.  

Děti ze základní školy také nejčastěji navrhovaly separaci druháků a páťáků, což 

například Daniel zdůvodňoval tím, že se jedná o nejjednodušší možné řešení situace. 

Tereza navrhovala úplnou změnu aktivity, která by byla spravedlivá pro všechny, 

konkrétní příklad takové aktivity však neuvedla. Petr a Patrik žádné věcné řešení 

nenavrhli, apelovali však na to, že družinářka udělala chybu při nerovném seskupení 

hráčů.  

Děti předškolního věku se ve svých odpovědích téměř shodovaly, ale u starších dětí je 

znát větší variabilita odpovědí. Starší děti projevovaly nesouhlas s nespravedlivým 

rozdělením hráčů autoritou, což odpovídá autonomii morálního uvažování. Všechny 

odpovědi stojí na stejném principu – principu zásluhovosti.  

1.3.2  Morálně neorientované odpovědi: dezorientace v herní situaci – formálně 

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

Děti v této kategorii označují situaci jako spravedlivou, nebo není možné z jejich 

odpovědi rozpoznat, zda se v herní situaci morálně orientují, protože neuvádějí 

dostatečnou argumentaci pro své odpovědi. 

Adéla a Alaj z mateřských škol považovaly situaci za spravedlivou, ale nedokázaly svou 

odpověď zdůvodnit. Nelze tedy z jejich výpovědí rozpoznat, zda vůbec porozuměli herní 
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situaci. Z tohoto důvodu se jeví jako dezorientovaní, protože neodhalili nerovnost ve hře 

méně obratných druháků, u který je snížen potenciál na dosažení výhry. Majda z počátku 

považovala situaci za spravedlivou a její argumentace spočívala v principu rovnosti – 

nastolení stejných podmínek pro všechny hráče, což zdůrazňuje pouze jeden princip hry. 

Po opětovném dotazu situaci sice přehodnotila jako nespravedlivou, z čehož se dá 

předpokládat, že vykazovala jistou 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 nerovné obratnosti, a ne pouze v prohře méně obratných druháků nebylo 

odhaleno. Adekvátní návrh na nápravu herní situace také neuvedla, z čehož lze usuzovat, 

že nedošlo k porozumění technického pojetí konceptu hry. Odpovědi Natálky, Lucie a 

Marušky vycházely také z upřenosti na konečný důsledek herní situace (že méně obratní 

druháci prohrávali), formálně funkční návrh zde také zcela chyběl.  

Děti ze základní školy odpovídaly, že považují situaci za spravedlivou. Mikuláš 

považoval 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. Martin argumentoval tím, že se jedná pouze o hru a je lhostejné, 

že se nedařilo méně obratným hráčům vyhrát.  

Pro předškolní děti z odpovědí vyplývá, že buďto hodnotí situaci jako spravedlivou, nebo 

si nejsou z počátku jistí a následně argumentují věcným důsledkem herní situace, který 

v příběhu přímo zazněl. Děti předškolního věku se zaměřují pouze na informace, které v 

příběhu explicitně zazněly, proces jejich uvažování je spíše jednosměrný, což odpovídá 

egocentrickému myšlení. Pro děti staršího školního věku je příznačné, že hodnotily 

situaci jako spravedlivou, přičemž uvažovaly pouze o jednom principu hry – principu 

rovnosti v rámci rovných nastolení podmínek pro všechny hráče.  

(2) Spolupráce: Horký brambor 

I když se v herní organizaci typu spolupráce přímo princip spravedlnosti nenarušuje, 

protože zde nedochází ke střetu zájmů, lze vypozorovat morální orientaci prostřednictvím 

toho, jestli děti označily hru za dobrou nebo špatnou spolupráci (respektive za 

spravedlivou nebo nespravedlivou). Odhalení špatné spolupráce spočívá v tom, že se u 
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této hry jedná o zodpovědnost všech hráčů – starších i mladších. Příběh tedy nastoluje 

úvahy, které by měly dítě dovést k úvahám o tom, jak může obratnější páťák pomoci 

méně obratnému druhákovi, aby balón lépe chytil a naplnil tak společný zájem všech 

hráčů (aby všichni chytili míč).  

Věkový rozptyl → / 

Kategorie ↓ 
5-7 let 13-15 let celkem 

2.1 4% (1) 20% (5) 12% (6) 

2.2.1 12% (3) 8% (2) 10% (5) 

2.2.2 40% (10) 32% (8) 36% (18) 

2.3.1 16% (4) 4% (1) 10% (5) 

2.3.2 24% (6) 8% (2) 16% (8) 

2.3.3 4% (1) 28% (7) 16% (8) 

Celkem dětí 100% (25) 100% (25) 100% (50) 
Tabulka 4 – Horký brambor: Rozdělení odpovědí dětí dle věku a kategorie 

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

herní situace (pochopení závislosti zdařené přihrávky) 

Do této kategorie se řadily děti, které kromě odhalení špatné spolupráce navrhovaly 

formálně funkční řešení v podobě zdařilé přihrávky od obratnějších páťáků, kteří by měli 

míč nadhazovat přesněji nebo by neměli házet tak silně, aby se i druhákům podařilo míč 

chytit. 

Ze skupiny dětí z mateřských škol se do této kategorie řadí pouze Patrik, který považoval 

situaci za nespravedlivou (za špatnou spolupráci), čímž prokazoval morální orientovanost 

v herní spolupráci. Zároveň navrhoval funkční řešení herní situace, čímž vykazoval 

porozumění technického konceptu hry, který závisí na vydařené přihrávce od 

obratnějšího páťáka. 

Děti ze základní školy také považovaly situaci za špatnou spolupráci a rovněž navrhovaly 

adekvátně funkční řešení, prostřednictvím uplatnění principu slušnosti, který spočívá 

v závislosti vydařené přihrávky od obratnějších páťáků.  
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2.2.1  Částečně morálně orientované odpovědi: orientace v herní situaci – nefunkční 

řešení herní situace (návrh pro řešení herní situace chybí, nebo náprava neřeší 

jednoznačně nerovnost v obratnosti) 

Děti v této kategorii považovaly za hlavní problém to, že druháci špatně házeli míč, ale 

z příběhu plyne, že hlavním problémem v herní situaci bylo, že druhákům se nedařilo míč 

chytit, což tyto děti ve svých úvahách neuváděly. 

Děti z mateřských skol hodnotily situaci jako špatnou spolupráci, lze tedy vyhodnotit, že 

se principiálně orientovaly v technickém parametru zdařilé přihrávky závislé na 

obratnějších páťácích. Navzdory tomuto porozumění již neuváděly formálně funkční 

nápravu herní situace. Adam s Přemek navrhovali, aby děti stály blíže u sebe, což 

spolupráci ve hře nevyrovnává. U Adély návrh zcela chyběl.  

Daniel zastupující starší děti ze základní školy, si nebyl zcela jistý tím, jestli byla situace 

jednoznačně nespravedlivá. Tvrdil, že hod balónkem od druháků by mohl být pro páťáky 

z technických důvodů také špatný na chycení, proto navrhoval separaci, což koncept 

spolupráce a společný zájem na vydařené přihrávce zcela obchází. Benův návrh byl 

rovněž nefunkční, neboť navrhoval, aby byl balónek naplněný vodou, což by dle jeho 

úsudku mělo zpestřit zábavu při hře i pro méně obratné druháky.  

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) 

Tyto děti také považovaly situaci za nespravedlivou – respektive za špatnou spolupráci, 

ale ve hře organizované jako spolupráce se morálně orientovaly pouze zběžně, protože 

neobratnost druháků ve hře přikládaly pouze jejich odpovědnosti. Nevykazovaly tak 

citlivost vůči porozumění technického konceptu hry, který závisí na vydařené přihrávce 

od obratnějšího páťáka. Formálně funkční návrhy se jevily jako nelogické, protože 

neodkazovaly na to, na čem měly děti při spolupráci společný zájem (aby to i ti méně 

obratní chytili), nebo přijatelné návrhy zcela chyběly.  

Nejčastějším návrhem dětí z mateřských škol bylo, aby méně obratné děti podstoupily 

trénink od obratnějších páťáků. Dominik navrhoval, že by je to mohli naučit i rodiče a 

nakonec dodal, že by hra byla spravedlivější, kdyby druháci vyrostli. Obdobně uvažovala 
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Maruška, „Že až budou velký, tak taky budou umět chytat.“. Návrhy zmiňující trénink, 

dobrou spolupráci nevyrovnávaly a z dlouhodobého časového horizontu, který trénink 

vyžaduje se jevily pro řešení situace nelogické. Argument, aby děti hrály hru až vyrostou 

je rovněž k řešení situace nefunkční. Tyto úvahy vypovídají o názorném a jednostranném 

uvažování dítěte, které ještě není schopno komplexně uvažovat nad příčinností jevů. Dále 

u těchto dětí zazněl návrh separace, nebo návrhy zcela chybí.  

U dětí ze základní školy se také často objevoval návrh, aby druháci nejdříve absolvovaly 

trénink chytání, odpovědi však byly více rozdílné. Další častou odpovědí byla separace. 

Bety vykonstruování návrhu obešla tím, že by vymyslela jinou aktivitu,  o jakou aktivitu 

by se jednalo už neuvedla. Karel by byl vůči neobratnosti druháků tolerantní a směřoval 

k principu spravedlnosti slušnosti, což ale spolupráci ve hře nijak nevylepšovalo.  

V této kategorii se obecně nejčastěji objevoval návrh tréninku pro méně obratné druháky, 

což není překvapujícím zjištěním, když se do této kategorie řadily děti, které považovaly 

neobratnost druháků při hře pouze za jejich odpovědnost. U předškolních děti se místy 

vyskytovaly návrhy, které byly založeny na názornosti a logicky neodpovídaly příčinnosti 

vztahů.  

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

Tyto dětí považovaly situaci za nespravedlivou (špatnou spolupráci), ale zcela chybělo 

opodstatněné zdůvodnění odpovědí. Nebylo možné z odpovědí určit, že došlo 

k principiálnímu pochopení principu spolupráce a technického konceptu hry, který 

závisel na vydařené přihrávce od obratnějšího páťáka. 

Děti z mateřských škol označily situaci za špatnou spolupráci, ale nedokázaly svou 

odpověď obhájit. Z tohoto důvodu se jejich morální úroveň neřadí do kategorie 

orientovaní. Dalo by se uvažovat nad tím, že spíše implicitně považovaly situaci za 

nespravedlivou než, že by odhalily podstatu problémové situace.  

Odpovědi dětí staršího školního věku se v této kategorii neobjevují. 

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

jedná o soutěž) – nefunkční řešení situace 



  

 38 
 

Děti v této subkategorii považovaly situaci za nespravedlivou (špatnou spolupráci), ale 

vzhledem k tomu, že zde docházelo k principiálnímu nepochopení herní spolupráce, 

jevily se odpovědi za morálně neorientované. Hra organizovaná jako spolupráce byla 

zaměňována za soutěž, proto docházelo k herní dezorientací v herní situaci. V momentě, 

kdy bylo dítěti objasněno, že se nejedná o soutěž, tak funkční návrh zcela chyběl nebo 

následoval neadekvátní návrh funkčního řešení. Tímto děti vykazovaly neporozumění 

technického konceptu herní spolupráce, který závisel na vydařené přihrávce od 

obratnějšího páťáka. 

Děti z mateřských škol ve svých odpovědích zmiňovaly, že se jedná o špatnou spolupráci, 

protože druháci stále prohrávaly, chápaly tedy hru jako soutěž, a i přes upozornění, že se 

o soutěž nejednalo, nenavrhly formálně funkční řešení, nebo návrh zcela chyběl. Monika 

ve své výpovědi mimo jiné uvedla, že brambora děti pálila, došlo zde tedy k doslovnému 

přenesení metafory, což mohlo být důsledkem prelogického usuzování, které bylo 

ovlivněno fantazií a ulpívání na názvu hry.  

Z výpovědi dětí ze základních škol také plynulo, že chápaly hru jako soutěž a po 

upozornění, že se ve hře nesoutěžilo, navrhovaly 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 

V těchto odpovědích děti považovaly herní situace za spravedlivou (za dobrou 

spolupráci). Docházelo tedy k herní dezorientaci. K 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) nedošlo, proto 

se řadí do kategorie morálně neorientovaní. 

Alaj z mateřské školy vykazoval při rozhovoru značnou dezorientovanost v příbězích, 

protože se u příběhu horký brambor stále domníval, že hovoříme o předchozí hře. 

Bohužel ani opětovné převyprávění příběhu nevedlo k lepšímu porozumění, protože Alaj 

vypověděl, že byla situace spravedlivá, ale vzápětí navrhoval separaci starších a mladších 

dětí, která však zcela obchází princip spolupráce.  
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Děti ze základní školy nejčastěji hodnotily situaci za spravedlivou, protože považovaly 

za lhostejné, že druhákům vypadával míč z ruky, když se ve této hře nesoutěžilo. Tyto 

domněnky však zcela popíraly princip spolupráce. Lukáš s Alexem naznačovali, že by 

měli druháci podstoupit trénink a že díky této hře druháci získávali možnost se v chytání 

míče zdokonalit, což bylo ku jejich prospěchu. V těchto návrzích se obdobně jako u 

předchozích odpovědí projevovala lhostejnost vůči principu spolupráce. Marek 

předpokládal, že ve hře, dochází k rovnosti šancí všech hráčů, neboť obratnost vrhu 

objektu na tělo by měly zvládat i mladší druháci. Jakub přisuzoval neobratnost druháků 

pouze jejich individuální odpovědnosti. 

(3) Nespravedlivě úkolující autorita: příběh s domácími pracemi 

V tomto příběhu byla nespravedlivě úkolující autoritou maminka, která byla unavená, a 

tak požádala své dvě děti, aby jí pomohli s domácími pracemi. Důležitým faktorem 

příběhu je, že maminka byla unavená, z tohoto důvodu se do morálně orientovaných 

odpovědí řadí děti, které kromě odhalení principu nerovnosti upřednostňovaly princip 

rovnosti nad poslušností a zároveň i uplatnily princip spravedlnosti slušnosti a 

přátelskosti vůči mamince, která byla unavená.  

Věkový rozptyl → / 

Kategorie ↓ 
5-7 let 13-15 let celkem 

3.1.1 16% (4) 48% (12) 32% (16) 

3.1.2 24% (6) 52% (13) 38% (19) 

3.2.1 32% (8) 0% (0) 16% (8) 

 3.2.2 28% (7) 0% (0) 0% (7) 

Celkem dětí 100% (25) 100% (25) 100% (50) 

Tabulka 5 – Úkolující maminka: Rozdělení odpovědí dětí dle věku a kategorie 

3.1.1  Obhajující rovnost: pochopení principu spravedlnosti – rovnost nadřazena 

poslušnosti – uplatnění principu slušnosti  

Odpovědi spadající do této kategorie obsahují obě kritéria morální orientovanosti. 

Rovnost je nadřazena příkazu autority a zároveň dochází k uplatnění principu slušnosti a 

přátelskosti vůči unavené mamince.  
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Děti z mateřských škol odpovídaly, že by dítě v příběhu práci za sourozence udělalo 

navzdory nespravedlnosti situace. Motivací jejich odpovědí spočívala ve snaze pomoci 

unavené mamince – došlo k uplatnění principu slušnosti. Když byly tázáni, jak by situace 

měla ideálně probíhat, aby byla spravedlivá, uváděly, že by měli sourozenci rovnoměrně 

pomáhat, nebo se později vystřídat rovným dílem domácích prací, čímž projevily 

porozumění principu spravedlnosti rovnosti. 

Obdobným způsobem odpovídaly děti ze základní školy. Tereza, Ondra a Martin 

navrhovali, aby maminka potrestala dítě, které nechtělo plnit domácí práce. Mikuláš 

uvažoval o uplatnění principu slušnosti obousměrně, jak ze strany dítěte, na kterého práce 

zbyla, tak i ze strany maminky, která by dle jeho slov měla poslušnému dítěti pomoci. 

3.1.2  Obhajující rovnost: pochopení principu spravedlnosti – rovnost nadřazena 

poslušnosti  – chybí uplatnění principu slušnosti 

Odpovědi zařazené do této kategorie obhajují princip rovnosti nad principem poslušnosti 

vůči autoritě, avšak k uplatnění principu slušnosti a přátelskosti zde nedochází. Chybí zde 

přizpůsobení se situačnímu kontextu vůči mamince, která je unavená. 

Výpovědi dětí z mateřských škol obhajovaly princip rovnosti nad principem poslušnosti, 

avšak děti tvrdily, že by dítě práci za sourozence neudělalo z důvodu nespravedlnosti. 

Princip rovnosti v tomto případě převyšoval princip slušnosti vůči unavené mamince. 

Většina dětí navrhovalo, že by sourozenci měli dělat rovný díl práce. Monika navrhovala 

trest pro neposlušného sourozence v podobě omezení jeho volného pohybu. Kuba uváděl, 

že by práci za druhé dítě neudělal, protože by nestihl udělat všechny zadané práce, tudíž 

spíše argumentoval pragmatickými důvody, než že by princip rovnosti převyšoval princip 

slušnosti, nicméně únavu maminky v úvahách nezohledňoval.  

Děti ze základní školy obdobně argumentovaly, že by práci za sourozence neudělaly 

z důvodu nerovnosti a že by sourozenci měli pomáhat rovným dílem. Patrik uvedl, že by 

neudělal ani svou práci, čímž by nastala rovnost, což přímo zavrhovalo uplatnění principu 

slušnosti. Alex, Veronika, Adam a Marek zdůrazňovali, že by maminka měla úkoly 

spravedlivě rozdělovat a zároveň kontrolovat, aby neposlušnému sourozenci byla 

zamezena možnost jít ven. Veronika, Bety a David navrhovali trest pro neposlušného 

sourozence. 
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Děti z mateřských škol rovněž jako děti ze základní školy nejčastěji argumentovaly 

nespravedlností při distribuci úkolů. U dětí staršího školního věku se však častěji 

objevovaly návrhy v podobě trestů vůči neposlušnému sourozenci a také často 

zdůrazňovaly nespravedlivě úkolující maminku, která by dle jejich úvah měla 

kontrolovat, aby k rovnosti dělby úkolů došlo. Zajímavé je, že žádné z předškolních dětí 

nepřikládalo vinu nespravedlivě úkolující mamince, což by odpovídalo ještě 

nevyvinutému přechodu z heteronomie k autonomii. 

3.2.1  Obhajující poslušnost: pochopení principu spravedlnosti – poslušnost nadřazená 

rovnosti 

Odpovědi v této kategorii obhajují princip poslušnosti vůči autoritě nad principem 

rovnosti, a to navzdory tomu, že děti považovaly situaci za nespravedlivou. Takovéto 

uvažování odpovídá morálce ve stádiu heteronomie.  

Děti z mateřské školy označovaly situaci za nespravedlivou a tvrdily, že by práci za 

sourozence vykonaly. Motivem však nebylo uplatnění principu slušnosti vůči unavené 

mamince, ale upřednostnění poslušnosti vůči mamince nad rovností. Často 

v argumentacích zaznělo, že i přes to, že by činnost vzhledem k principiální nerovnosti 

dělat nechtěly, tak kvůli příkazu maminky by musely.  

Děti ze základní školy se v této kategorii neobjevují, což by odpovídalo jejich vyvinutější 

kognitivní úrovni a autonomní morální úrovni. 

3.2.2  Obhajující poslušnost: heteronomní nepochopení principu spravedlnosti – 

poslušnost nadřazená rovnosti 

Odpovědi v této kategorii jsou heteronomně orientované, přičemž ani nedochází 

k odhalení nespravedlnosti v distribuci úkolů autoritou. Spravedlnost zde tak splývá 

s poslušností a poslušnost vůči autoritě představuje pro děti nejvyšší normu. 

Významným poznatkem je, že se v této kategorii objevují pouze odpovědi dětí 

z mateřských škol. Děti explicitně vypovídaly, že by činnost udělaly, protože to maminka 

přikázala a zároveň považovaly situaci za spravedlivou. Na otázku, proč považují situaci 

za spravedlivou často volily nelogické argumenty, které se spíše opíraly o informace, 

které v příběhu přímo zazněly. Alaj se v příběhu neorientoval vůbec, protože svou 

odpověď pro spravedlnost situace nijak nezdůvodnil.  
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V odpovědích se objevují dva signifikantní prvky – maminka představující autoritu a 

princip poslušnosti, který v úvahách dětí převládá. 

(4) Nespravedlivě úkolující autorita: příběh s pochůzkami 

Po procesu kódování a třídění dat vyšlo najevo, že u příběhu s nespravedlivě úkolujícím 

tatínkem postačily pouze dvě základní kategorie. Za prvé – autonomní pochopení 

principu spravedlnosti, pro kterou je příznačné, že je rovnost nadřazená poslušnosti a za 

druhé – heteronomní nepochopení principu spravedlnosti, kdy je poslušnost vůči autoritě 

nadřazena rovnosti. Z kontextu situace neplyne potřeba uplatnění principu slušnosti.  

Věkový rozptyl → / 

Kategorie ↓ 
5-7 let 13-15 let celkem 

4.1 76% (19) 100% (25) 88% (44) 

4.2 24% (6) 0% (0) 12% (6) 

Celkem dětí 100% (25) 100% (25) 100% (50) 
Tabulka 6 – Úkolující tatínek: Rozdělení odpovědí dětí dle věku a kategorie 

4.1  Obhajující rovnost: pochopení principu spravedlnosti – rovnost nadřazena 

poslušnosti  

Výpovědi dětí z mateřských škol jsou morálně orientované a dle jejich odpovědí 

převyšuje princip rovnosti princip poslušnosti.  

Argumentace spočívala v nerovnosti plnění úkolů. Děti nejčastěji uváděly, že by měl 

druhý sourozenec také chodit na pochůzky. Patrik s Dominikem explicitně uváděli, že 

nerovnost v distribuci úkolů pochází od tatínka. Spravedlnost slušnosti zde není dobré 

uplatňovat, neboť z příběhu neplyne, že by tatínek vykazoval potřebu uplatnění tohoto 

principu. Otec syny posílá na pochůzky pouze na základě příkazu. Monika uvažovala o 

uplatnění principu slušnosti ze strany tatínka tím, že by chodil na pochůzky se syny, čímž 

by je motivoval k tomu, aby chodili oba. 

Argumentace dětí ze základní školy je obdobná jako u předškolních dětí, ale častěji, než 

u dětí z mateřských škol se objevovala tvrzení, o tom že by měl tatínek práci spravedlivě 

distribuovat i přesto, že jeden ze synů odmlouval.  Sára s Matějem navrhovali trest pro 

dítě, které nechodilo na pochůzky a Alex s Adamem navrhovali trest v podobě 
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kompenzace za jinou práci. Ben navrhoval uplatnění odměny pro chlapce, který chodil na 

pochůzky jako zdroj motivace pro chlapce, který na pochůzky nechodí. Pavel s Bety 

navrhovali, že by měl na pochůzky chodit i tatínek, čímž zdůrazňovali nerovnost situace 

ze strany nespravedlivě úkolujícího otce. 

4.2 Obhajující poslušnost: heteronomní nepochopení principu spravedlnosti – poslušnost 

nadřazená rovnosti  

Odpovědi spadající do této kategorie jsou heteronomně orientované, přičemž nedochází 

k odhalení nespravedlnosti v distribuci úkolů autoritou. Spravedlnost zde splývá 

s poslušností vůči autoritě, která představuje pro dítě tu nejvyšší normu. 

Z odpovědí dětí z mateřských škol plyne, že rovnosti byla nadřazena poslušnost vůči 

autoritě. Odpovědi jsou případem heteronomního nepochopení spravedlnosti. Na dotaz, 

proč považovaly situaci za spravedlivou, děti odpovídaly ve směs nelogicky nebo jejich 

odpovědi nekorespondovaly s informacemi příběhu. Kuba a Martinka pro své 

zhodnocení situace neargumentovaly vůbec. Honza na první pohled uplatňoval 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 nevyplývaly.  

Odpovědi dětí ze základní školy v této kategorii nejsou zastoupeny, což odpovídá jejich 

autonomnímu a decentrovanému uvažování. 

3.2  Výsledky rozhovorů s dětmi, které mají zkušenost s cirkusovou 

pedagogikou 

(1) Soutěž: Král lovců jelenů 

Věkový rozptyl → / 

Kategorie ↓ 
5-7 let 13-15 let celkem 

1.1 18,18% (2) 73,33% (11) 50% (13) 

1.2 45,45% (5) 20% (3) 30,77% (8) 

1.3.1 27,27% (3) 0% (0) 11,54% (3) 

1.3.2 9,09% (1) 6,67% (1) 7,69% (2) 
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Celkem dětí 100% (11) 100% (15) 100% (26) 

Tabulka 7 – Král lovců jelenů: Rozdělení odpovědí dětí dle věku a kategorie 

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

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

Děti z této kategorie považovaly situaci za nespravedlivou, splňují tedy kritérium morální 

orientace v herní situaci, které se vyznačuje pochopením principiální nerovnosti 

v obratnosti. Návrhy na funkční řešení herní situace byly zvoleny vhodným způsobem ve 

formě náskoku v podobě přiblížení stanoviště nebo navrhnutí více pokusů na hod pro 

méně obratné druháky.  

Děti předškolního věku v argumentaci zdůrazňovaly především důsledek nespravedlivé 

hry, což v samotném příběhu zaznělo. Pavel projevil citlivost vůči horší obratnosti 

mladších dětí přímo při prvním dotazu „Protože ty mladší tam nedosáhli dohodit.“. 

Děti staršího věku, stejně tak, jako děti ze základní školy uváděly, že je hra nespravedlivá 

z důvodu lepší obratnosti starších dětí oproti těm mladším. Matyáš a Eliška vedli 

spekulace nad tím, jestli byla herní situace opravdu nespravedlivá, protože zprvu 

uvažovali o principu rovnosti ve hře v podobě stejně nastolených podmínek pro všechny 

hráče. Obdobné pochybnosti se projevily i u děti ze základní školy (Lukáš, Jakub, Bety), 

což by opět mohlo korespondovat s vyspělejším kognitivním vývojem starších dětí a 

jejich komplexnějším procesem uvažování, které odpovídá decentraci. 

Podobně tomu bylo u předchozí výzkumné skupiny dětí (bez alternativní zkušenosti), děti 

předškolního věku se měly tendence upínat na konečný důsledek nespravedlivé hry, 

kdežto starší děti více zdůrazňovaly příčiny nerovnosti. Proces uvažování předškolních 

dětí byl spíše jednosměrný, ale svou morální orientovanost nakonec projevily, když 

vhodný návrh pro řešení situace bez obtíží navrhly. 

1.2  Částečně morálně orientované odpovědi: orientace v herní situaci - formálně 

nefunkční řešení herní situace (užití neadekvátních pravidel pro vyrovnání nerovnosti ve 

hře) 

U předškolních dětí byly odpovědi více variabilní. Berta obdobně jako děti z mateřské 

školy navrhovala, aby páťáci pomohli druhákům. Michal navrhoval, aby se páťáci 

záměrně míň vyhýbali. Z těchto dvou odpovědí plyne směřování k uplatnění principu 
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slušnosti, kdy Michal stojí na pomezí principu zásluhovosti. Janička obdobně navrhovala, 

aby v roli lovců byli pouze druháci a Jonáš uvažoval o modifikaci týmu přidáním většího 

počtu druháků, čímž se také nespravedlnost ve hře formálně nevyrovnává. Z návrhu 

Jiřího „S tím lukem by jim šlo líp mířit.“ vyplývá, že došlo k doslovnému přenesení 

metafory, což mohlo být důsledkem prelogického usuzování. 

Starší děti se na rozdíl od předškolních dětí v odpovědích téměř shodovaly a navrhovaly 

modifikaci týmů přidáním většího počtu druháků, což ale nerovnost ve hře nijak 

nevyrovnává.   

Nefunkční návrhy v této kategorii nejčastěji stály na principu spravedlnosti slušnosti, 

zejména u předškolních dětí jak z mateřské školy, tak i u dětí s alternativní zkušeností.  

Starší děti se zkušeností s cirkusovou pedagogikou nejčastěji navrhovaly modifikaci 

týmů, co do počtu dětí, což mohlo na první pohled působit jako uplatnění principu 

spravedlnosti rovnosti, avšak z formálně funkčního hlediska bylo řešení nevhodné. 

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)  

Většina předškolních dětí s alternativní zkušeností obdobně jako děti z mateřské školy 

zvolily návrh separace. Dorotka navrhovala trénink pro méně obratné druháky a aby starší 

děti hrály hru poprvé takříkajíc “naostro“, což bylo necitlivé vůči páťákům, kterým je tím 

upírána možnost na rovnocennou šanci na úspěch ve hře.  

Významným poznatkem z analýzy této kategorie bylo, že žádné z dotazovaných dětí 

staršího školního věku s alternativní zkušeností nefunkční návrhy v podobě separace, 

nebo tréninku pro méně obratné hráče nenavrhlo, tudíž se v této kategorii nenachází žádné 

zastoupení dětí z této věkové skupiny. 

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

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

Maruška, která zastupovala výzkumnou skupinu předškolních dětí s alternativní 

zkušeností z počátku považovala situaci jako spravedlivou a argumentovala tím, že pro 

všechny byla nastolená stejná pravidla a podmínky („Protože se všichni vystřídali.“), což 
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zdůrazňovalo pouze jeden princip hry. Po opětovném tázání situaci sice přehodnotila na 

nespravedlivou, ale z odpovědi vyplývala upřenost na konečný důsledek herní situace. 

Převládala zde domněnka, že nerovnost spočívala pouze v prohře méně obratných 

druháků. Formálně funkční návrh na nápravu herní situace také neuvedla, z čehož lze 

usuzovat, že nedošlo k porozumění technického pojetí konceptu hry.  

Daniel zastupující skupinu starších školních dětí z počátku také hodnotil situaci jako 

spravedlivou. Obdobně argumentoval tím, že pro všechny hráče byla nastolená stejná 

pravidla. Takové uvažování však bere v potaz pouze princip rovnosti podmínek hry a 

opomíjí princip nerovnosti v rovnocennou šanci na výhru. Citlivost se vůči pochopením 

principiální nerovnosti v obratnosti neprojevila a v důsledku toho chyběl i adekvátní 

návrh na nápravu herní situace. 

Předškolní děti hodnotily situaci jako spravedlivou nebo si nebyly z počátku odpovědí 

jistí, také argumentovaly věcným důsledkem herní situace. Zaměřovaly se tedy pouze na 

informace, které v příběhu přímo zazněly, což značí jednostrannost jejich procesu 

uvažování, která je příznačná pro egocentrickou mysl předškolních dětí. 

Pro obě výzkumné skupiny dětí staršího školního věku je příznačné, že děti hodnotily 

situaci jako spravedlivou, přičemž uvažovaly pouze o principu rovnosti podmínek pro 

všechny hráče.  

(2) Spolupráce: Horký brambor  

Věkový rozptyl → / 

Kategorie ↓ 
5-7 let 13-15 let celkem 

2.1 9,09% (1) 60% (9) 38,46% (10) 

2.2.1 45,45% (5) 20% (3) 30,77% (8) 

2.2.2 27,27% (3) 6,67% (1) 15,38% (4) 

2.3.1 9,09% (1) 0% (0) 3,85% (1) 

2.3.2 9,09% (1) 0% (0) 3,85% (1) 

2.3.3 0% (0) 13,33% (2) 7,69% (2) 

Celkem dětí 100% (11) 100% (15) 100% (26) 
Tabulka 8 – Horký brambor: Rozdělení odpovědí dětí dle věku a kategorie 
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2.1  Morálně orientované odpovědi: orientace v herní situaci – formálně funkční řešení 

herní situace (pochopení závislosti zdařené přihrávky) 

Do této kategorie se řadily děti, které kromě odhalení špatné spolupráce navrhovaly 

formálně funkční řešení v podobě zdařilé přihrávky od obratnějších páťáků, kteří by měli 

míč nadhazovat přesněji nebo by neměli házet tak silně, aby se i druhákům podařilo míč 

chytit. 

Jiří zastupující skupinu předškolních dětí obdobně hodnotil herní situaci jako špatnou 

spolupráci, přičemž použil funkční návrh pro nápravu herní situace v podobě uplatnění 

principu spravedlnosti.  

Starší školní děti také hodnotily situaci jako špatnou spolupráci a rovněž uplatňovaly 

funkční návrh pro nápravu situace. Katka zpočátku polemizovala nad tím, jestli by se 

nedala nerovnost ve hře vyrovnat tím, že by se druhákům nepočítalo spadnutí balónu, 

tento návrh však vynechával zapojení představy o závislosti dobré spolupráce na zdařilé 

přihrávce. Nakonec však sama dodala, že by nejvhodnějším způsobem bylo, kdyby páťáci 

nadhazovali druhákům balónek lépe. Sebastian, Martin a Matěj vykazovali váhavý postoj 

k tomu, jestli byla herní situace nespravedlivá, lze tedy předpokládat, že měli zvýšenou 

citlivost pro to, že se zde tak přímo neposuzovala spravedlnost, když ve hře nešlo o střet 

zájmů, ale i přes danou terminologii se v herní situaci orientovali a navrhli vhodné řešení. 

Všechny děti v této kategorii vykazují porozumění technického konceptu hry, který závisí 

na vydařené přihrávce od obratnějšího páťáka, při čemž tak vzniká spolupráce 

v obratnosti.  

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) 

Děti předškolního věku nejčastěji navrhovaly separaci druháků a páťáků, což opět 

vynechávalo zachování principu spolupráce. Dorotka navrhovala trénink pro druháky a 

Michal navrhoval, aby stály děti blíž u sebe. Oba návrhy jsou pro zachování principu 

spolupráce nefunkční. U Pavla návrh zcela chyběl. U dětí mladšího školního věku takové 

uvažování odpovídá jisté kognitivní náročnosti, která zamezuje představám o modifikaci 

pravidel. 
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Matyáš s Adamem spadající do věkové kategorie 13-15 let navrhovali tolerovat 

neobratnost druháků při chytání balónku, čímž zcela opomíjel vykonstruování návrhu, 

který by navodil v herní situaci dobrou spolupráci. Hanka navrhovala separaci, která má 

stejnou podstatu jako odpověď Matyáše a Adama.  

Odpovědi dětí se zkušeností a bez zkušenosti s cirkusovou pedagogikou jsou 

z kvalitativního hlediska obdobné. U dětí z mateřských škol převažoval návrh, aby děti 

v kruhu stály blíže u sebe, což v jednom případě zaznělo i u dětí s alternativní zkušeností, 

u kterých byly odpovědi celkově více variabilní a také častěji navrhovaly jako řešení 

separaci, což se objevilo i u starších dětí z obou výzkumných skupin. Starší děti 

s alternativní zkušeností nejčastěji navrhovaly toleranci vůči méně obratným druhákům, 

což bylo specifickým návrhem pro tuto skupinu dětí, neboť se u skupiny dětí ze základní 

školy objevil pouze v jednom případě. 

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) 

U předškolních dětí s alternativní zkušenosti byly odpovědi variabilnější. Opět zazněl 

návrh tréninku pro druháky. Také se objevil návrh separace a Janička navrhovala, aby 

byl míč menší, což navazovalo na její předchozí výrok, že se dětem nedařilo chytat, 

protože měli menší ruce. Toto řešení je nelogické, neboť velikost míče za prvé spolupráci 

ve hře neovlivňuje a rovněž nesouvisí s velikostí rukou druháků při chytání. 

Daniela ze skupiny starších dětí s alternativní zkušeností žádný návrh nenapadl.  

V této kategorii se obecně nejčastěji objevoval návrh tréninku pro méně obratné druháky 

a podobně tomu bylo i u dětí bez alternativní zkušenosti, což není překvapující, když se 

do této kategorie řadily děti, které považovaly neobratnost druháků při hře pouze za jejich 

odpovědnost. Tento návrh prosazovaly zejména děti bez cirkusové zkušenosti. 

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

Šestiletá Maruška s alternativní zkušeností obdobně jako děti z mateřských škol 

implicitně uváděla, že se jednalo o špatnou spolupráci, ale důvody již dále neuvedla.  
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Zajímavé je, že ani jedno dítě staršího školního věku se v této kategorii nevyskytuje, což 

by mohlo vypovídat o vyspělosti jejich autonomního morálního uvažování. Zároveň se u 

předškolních dětí z obou skupin jednalo o implicitní odpovědi. 

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

jedná o soutěž) – nefunkční řešení situace 

Šestiletá Terezka, která má zkušenost s cirkusovou pedagogikou se domnívala, že se 

jednalo o špatnou spolupráci, protože druháci měli málo bodů. Zmínka o bodování 

v tomto příběhu nepadla a dalo by se usuzovat, že je nejspíše ovlivněná informacemi 

z předchozího příběhu (Král lovců jelenů), kde děti body získávaly. Po upozornění, že se 

ve hře nesoutěží Terezku žádné řešení nenapadlo, a proto se její odpověď řadí do této 

kategorie. 

Děti staršího školního věku s alternativní zkušenosti se v této subkategorii vůbec 

neobjevují, což odpovídá autonomní úrovni jejich usuzování. 

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

jedná o dobrou spolupráci) – nefunkční řešení situace 

Z předškolních dětí se do této subkategorie neřadí žádný respondent.  

Starší děti s cirkusovou zkušeností uváděly, že více než na obratnosti a aby hra naplňovala 

svůj smysl spočívající ve spolupráci, záleží na pozitivním prožitku z možnosti si hru 

zahrát. Marek uvedl, že byla situace spravedlivá, protože obratnost vrhu objektu na tělo 

by měly zvládat i mladší děti, což zaznělo i u výpovědi dětí ze základních škol.  

(3) Nespravedlivě úkolující autorita: příběh s domácími pracemi 

 

Tabulka 9 – Úkolující maminka: Rozdělení odpovědí dětí dle věku a kategorie 

Věkový rozptyl → / 

Kategorie ↓ 
5-7 let 13-15 let celkem 

3.1.1 27,27% (3) 66,67% (10) 50% (13) 

3.1.2 36,36% (4) 33,33% (5) 34,63% (9) 

3.2.1 36,36% (4) 0% (0) 15,38% (4) 

 3.2.2 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

Celkem dětí 100% (11) 100% (15) 100% (26) 
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3.1.1  Obhajující rovnost: pochopení principu spravedlnosti – rovnost nadřazena 

poslušnosti – uplatnění principu slušnosti  

Předškolní děti rovněž obhajovaly princip rovnosti nad poslušností a princip slušnosti 

převyšoval i princip rovnosti. Děti vykazovaly citlivost vůči situačnímu kontextu 

z příběhu vůči unavené mamince. Panovala zde jistá shoda v návrzích, když děti uváděly, 

že by měl každý ze sourozenců udělat rovný díl práce.  

Děti ve starší školním věku nejčastěji uváděly, že by měli sourozenci pomáhat rovným 

dílem. Zajímavé je, že ani jedno z dětí staršího školního věku s alternativní zkušeností 

nenavrhují trest pro neposlušného sourozence, jak tomu bylo u dětí ze základní školy. 

Dalo by se spekulovat o tom, že jejich úvahy se zakládají spíše na demokratickém 

přístupu než na restriktivním.  

3.1.2  Obhajující rovnost: pochopení principu spravedlnosti – rovnost nadřazena 

poslušnosti  – chybí uplatnění principu slušnosti 

Předškolní děti s alternativní zkušeností také považují situaci za nespravedlivou. Jejich 

argumenty týkající se toho, proč by práci neudělaly i za druhého sourozence, čímž by 

prostřednictvím uplatnění principu slušnosti pomohli unavené mamince, spočívají spíše 

v pragmatických důvodech nežli pouze v zohlednění principu nerovnosti. Jonáš uvádí, že 

by jeden sourozence neměl na takové kvantum prací dostatek sil a Terezka rovněž uvádí, 

že by se sourozence při vykonání všech prací příliš unavil.  

Starší děti s alternativní zkušeností nejčastěji uvádějí, že by autorita měla zajistit rovnost 

při distribuci domácích prací. Pouze ve dvou případech argumentují důsledkem 

nespravedlivé situace. 

Starší dětí více apelují na autoritu, aby za prvé spravedlivě distribuovala domácí práce a 

za druhé, aby byla důslednější při kontrole plnění úkolů, tento trend se projevuje nejvíce 

u starších dětí, které mají zkušenost s cirkusovou pedagogikou. Děti předškolního věku 

se spíše zaměřují na důsledek nervnosti, který z příběhu přímo vyplývá a příliš 

nezohledňují příčnost jevů, která spočívá v tom, že úkoly byly nespravedlivě 

distribuovány autoritou, což by odpovídalo tomu, že přechod z heteronomie k autonomii 

ještě není dovršen. 
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3.2.1  Obhajující poslušnost: pochopení principu spravedlnosti – poslušnost nadřazená 

rovnosti 

Tyto předškolní děti by rovněž práci za sourozence udělaly, z jejich výpovědí neplyne, 

že by motivem bylo uplatnění principu spravedlnosti vůči unavené mamince, ale 

poslušnost vůči autoritě, což je stěžejním ukazatelem heteronomního morálního 

usuzování. 

Starší školní děti se zkušeností s cirkusovou pedagogikou se rovněž v této kategorii 

neobjevují.  

3.2.2 Obhajující poslušnost: heteronomní nepochopení principu spravedlnosti – 

poslušnost nadřazená rovnosti 

Děti v předškolním ani starším školním věku se zkušeností s cirkusovou pedagogikou se 

v této kategorii neobjevují. Významným poznatkem je, že se v této kategorii objevují 

pouze odpovědi dětí z mateřských škol. 

(4) Nespravedlivě úkolující autorita: příběh s pochůzkami 

Věkový rozptyl → / 

Kategorie ↓ 
5-7 let 13-15 let celkem 

4.1 90,91% (10) 100% (15) 96,15% (25)  

4.2 0,09% (1) 0% (0) 3,85% (1) 

Celkem dětí 100% (11) 100% (15) 100% (26) 

Tabulka 10 – Úkolující tatínek: Rozdělení odpovědí dětí dle věku a kategorie 

4.1  Obhajující rovnost: pochopení principu spravedlnosti – rovnost nadřazena 

poslušnosti  

Předškolní děti argumentovaly obdobně jako děti z mateřských škol. Převažovaly názory, 

že by měl tatínek práci spravedlivě rozdělovat i přesto, že jeden ze synů odmlouval. 

Zajímavé je, že Michal uvažoval o uplatnění principu slušnosti a přátelskosti ze strany 

otce vůči poslušnějšímu synu. 

Starší děti také argumentovaly tím, že docházelo k nerovnosti v distribuci úkolů a že by 

měl tatínek práci spravedlivě distribuovat. Dále navrhovaly, aby dělal odmlouvající syn 
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jinou práci pro vyrovnání nerovnosti. Adéla uvažovala o uplatnění principu slušnosti a 

přátelskosti ze strany otce vůči poslušnějšímu synu, obdobně jako Michal. 

Výpovědí těchto dětí jsou ve směs podobné. Je zajímavé, že pouze u dětí ze základní 

školy nezaznělo uplatnění principu slušnosti ze strany tatínka vůči pracovitějšímu synu, 

což by mohlo poukazovat na  komplexnější a rozvinutější morální usuzování dětí se 

zkušeností s cirkusovou pedagogikou. 

 4.2 Obhajující poslušnost: heteronomní nepochopení principu spravedlnosti – 

poslušnost nadřazená rovnosti  

Předškolní děti se zkušeností s cirkusovou pedagogikou argumentovaly obdobně jako 

děti z mateřských škol. Tereza považovala situaci za spravedlivou a na dotaz, jestli to 

poslušnému synu nevadilo argumentovala tím, že – „když tam chodil hodně krát, 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.  

Děti staršího školního věku v této kategorii nejsou zastoupeny, což koresponduje s jejich 

rozvinutějším kognitivním vývojem, který souvisí s dokončeným autonomním morálním 

vývojem.  

3.3  Srovnání výsledků dětí bez cirkusové zkušenosti versus s cirkusovou 

zkušeností  

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky třídění dat do jednotlivých kategorií 

v rámci příslušných příběhů. Výsledky uvádějí procentuální podíly dětí, které odpovídají 

daným kategoriím u jednotlivého příběhu. Pro výzkumný záměr práce je nejprve 

srovnána a interpretován rozdíl výsledků herních příběhů u dětí, které mají zkušenost 

s cirkusovou pedagogikou s dětmi, které tuto zkušenost nemají. Dále jsou pak pro 

sledování vývoje přechodu z heteronomního uvažování k autonomnímu srovnány 

obdobně výsledky příběhů s nespravedlivě úkolující autoritou.  

Pro zodpovězení výzkumných otázek je potřeba srovnat procentuální podíly dětí 

v jednotlivých kategorií a srovnat zejména podíly dětí se zkušeností s cirkusovou 

pedagogikou, a to napříč všemi věkovými intervaly. 
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3.3.1  Soutěž versus spolupráce  

Tabulka 11 – Král lovců jelenů: vyhodnocení orientace dětí se zkušeností s cirkusovou pedagogikou a bez  

Příběh 

Věkový 

rozptyl →                            

Morální 

orientovanost 

↓ 

Bez cirk. zkušenosti S cirk. zkušeností 

5-7 let 13-15 let celkem 5-7 let 13-15 let celkem 

Soutěž: 

Král lovců 

jelenů 

Morálně 

orientovaní 

16%      

(4) 

40%   

(10) 

28%  

(14)  

18,18% 

(2) 

73,33% 

(11) 

50%    

(13) 

Částečně 

morálně 

orientovaní 

24%      

(6) 

20%     

(5) 

22%  

(11) 

45,45% 

(5) 

20%    

(3) 

30,77% 

(8) 

Morálně 

neorientovaní 

60%    

(15) 

40%   

(10) 

50%  

(25) 

36,36% 

(4) 

6,67% 

(1) 

19,23% 

(5) 

Relativní četnost 

(Absolutní četnost) 

100%  

(25) 

100% 

(25) 

100% 

(50) 

100% 

(11) 

100%   

(15) 

100% 

(26) 

Příběh 

Věkový 

rozptyl →                            

Morální 

orientovanost 

↓ 

Bez cirk. zkušenosti S cirk. zkušeností 

5-7 let 13-15 let celkem 5-7 let 13-15 let celkem 

Spolupráce: 

Horký 

brambor 

Morálně 

orientovaní 

4%     

(1) 

20%    

(5) 

12%    

(6) 

9,09% 

(1)  

60%    

(9) 

38,46% 

(10) 

Částečně 

morálně 

orientovaní 

52% 

(13) 

40% 

(10%) 

46%  

(23) 

72,73% 

(8) 

26,67% 

(4) 

46,15% 

(12) 

 
Morálně 

neorientovaní 

44% 

(11) 

40% 

(10%) 

42%  

(21) 

18,18% 

(2) 

13,33% 

(2) 

15,38% 

(4) 
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Tabulka 12 – Horký brambor: vyhodnocení orientace dětí se zkušeností s cirkusovou pedagogikou a bez  

K datům je přistupováno z perspektivy položených výzkumných otázek práce. Pro 

porovnání základní morální orientace v soutěži a ve spolupráci byly sloučeny jednotlivé 

subkategorie do tří hlavních kategorií vyjadřující úroveň morální orientovanosti, které 

jsou uvedeny v tabulce 11 a v tabulce 12. 

Výsledky ukazují, že v obou herních příbězích se do kategorie morálně orientovaní řadil 

větší podíl dětí se zkušeností s cirkusovou pedagogikou. Napříč všemi věkovými 

kategoriemi se vliv cirkusové pedagogiky na morální usuzování dětí projevil pozitivně. 

Zajímavým zjištěním je, že zastoupení předškolních dětí se zkušeností s cirkusovou 

pedagogikou se ve všech kategoriích, co do procentuálního podílu příliš neliší od podílů 

dětí bez alternativní zkušenosti. Ať už pro příběh o herní soutěži, tak pro příběh o herní 

spolupráci, prokazují předškolní děti s alternativní zkušeností jen minimální náskok 

oproti předškolním dětem bez cirkusové zkušenosti. Tyto výsledky poukazují na převahu 

heteronomního usuzování předškolních dětí (ať už mají alternativní zkušenost, nebo 

nemají), které je pro předškolní věk typické. 

Rozdíl v procentuálním zastoupení dětí staršího školního věku pro kategorie morálně se 

orientují a morálně se neorientují je daleko výraznější, a to zejména u hry organizované 

jako spolupráce. V rámci herních příběhů bylo hlavním zájmem sledovat, zdali se projeví 

vliv cirkusové pedagogiky na morálním uvažování zejména v herní organizaci typu 

spolupráce, který se podle výsledků především u tohoto typu hry projevil. Výsledky jsou 

tedy v souladu s teoretickými východisky referujících o ideologii cirkusové pedagogiky, 

která se na podporu ideologie spolupráce zaměřuje.  

Pro dvojici příběhů o nespravedlivých herních situacích z výsledků plyne, že děti 

s alternativní zkušeností vykazovaly při odpovídání větší morální orientovanost a dalo by 

se usuzovat, že jsou vývojově v rámci morálního usuzování napřed oproti dětem bez 

zkušenosti s cirkusovou pedagogikou. Pozitivní vliv cirkusové pedagogiky se projevil 

zejména u dětí staršího školního věku oproti dětem předškolního věku, což můžeme 

přisuzovat kromě kognitivnímu zrání, také formativnímu vlivu, jelikož předškolní děti 

Relativní četnost 

(Absolutní četnost) 

100%  

(25) 

100%  

(25) 

100% 

(50) 

100% 

(11) 

100% 

(25) 

100% 

(26) 
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nemohly nabýt tak dlouholeté zkušenosti s cirkusovou pedagogikou, jako děti staršího 

školního věku. 

3.3.2  Přechod od heteronomie k autonomii  

Tabulka 13 – Úkolující maminka: vyhodnocení orientace dětí se zkušeností s cirkusovou pedagogikou a bez  

Příběh 

Věkový 

rozptyl →                            

Morální 

orientovanost 

↓ 

Bez cirk. zkušenosti S cirk. zkušeností 

5-7 let 13-15 let celkem 5-7 let 13-15 let celkem 

Unavená 

maminka 

Obhajující 

rovnost a 

slušnost 

16%   

(4) 

48%  

(12) 

32%  

(16) 

27%     

(3) 

66,67% 

(10) 

50% 

(13) 

Obhajující 

pouze 

rovnost 

24%   

(6) 

52%  

(13) 

38%  

(19) 

36,36% 

(4) 

33,33% 

(5) 

34,62% 

(9) 

Obhajující 

poslušnost 

60% 

(15) 

0%       

(0) 

30%  

(15) 

36,36% 

(4) 

0%      

(0) 

15,38% 

(4) 

Relativní četnost 

(Absolutní četnost) 

100%  

(25) 

100%  

(25) 

100% 

(50) 

100% 

(11) 

100% 

(15) 

100% 

(26) 

Příběh 

Věkový 

rozptyl →                            

Morální 

orientovanost 

↓ 

Bez cirk. zkušenosti S cirk. zkušeností 

5-7 let 13-15 let celkem 5-7 let 13-15 let celkem 

Úkolující 

tatínek 

Obhajující 

rovnost 

76% 

(19) 

100% 

(25) 

88%  

(44)  

90,91% 

(10) 

100% 

(15) 

96,15% 

(25) 

Obhajující 

poslušnost 

24%   

(6) 

0%      

(0) 

12%    

(6) 

9,09     

(1) 

0%      

(0) 

3,85% 

(1) 
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Tabulka 14 – Úkolující tatínek: vyhodnocení orientace dětí se zkušeností s cirkusovou pedagogikou a bez  

Pro příběhy zkoumající přechod od heteronomního morálního usuzování k autonomnímu 

v chápání imperativu poslušnosti vůči autoritě, při kterém je hlavním ukazatelem 

upřednostňování principu rovnosti nad principem poslušnosti, vyšly výsledky opět 

procentuálně lépe ve prospěch dětí s alternativní zkušeností. Z tohoto zjištění lze 

usuzovat, že i v této sféře morálního uvažování se vliv cirkusové pedagogiky projevil 

pozitivně. 

Dalším zajímavým zjištěním je, že u příběhu s „úkolující maminkou“ se objevil princip 

slušnosti, který vycházel ze situačního kontextu příběhu („miminka byla unavená“), 

zatímco u „úkolujícího tatínka“ k uplatnění principu slušnosti nedošlo v žádné z 

výpovědí, a tak nebyla kategorie pro tento příběh v rámci uplatnění principu slušnosti 

vytvořena.  

Dalším významným poznatkem vyplývající z výsledků je, že v příbězích o nespravedlivě 

úkolujících autoritách se u dětí ve věku 5-7 let (ať už mají alternativní zkušenost, nebo 

nemají), objevují případy heteronomie, kdežto u dětí ve věku 13-15 let nikoli. Děti 

staršího školního věku pro kategorii obhajující poslušnost vykazují totožné výsledky – 

0% zastoupení (ať už mají alternativní zkušenost, nebo ne.) Tyto výsledky korespondují 

s výzkumnými zjištěními Jeana Piageta, který ve svých výzkumech morálního usuzování 

dospěl k obdobným výsledkům, poukazujících na autonomii morálního usuzování u dětí 

starších 12 let. 

Na druhou stranu se podle výsledků objevuje přechod k autonomii i u předškolních dětí 

(ať už mají alternativní zkušenost, nebo nemají), čímž došlo k zajímavému zjištění, že i 

děti mladších 7 let jsou schopny vývojově dosáhnout přechodu k autonomii.  

Dále se v obou příbězích v kategorii obhajující rovnost objevují zejména výpovědi 

starších školních dětí, které explicitně přisuzovaly nespravedlnost autoritě, kdežto u dětí 

z mateřských škol tento argument v žádné z výpovědí nezazněl, ale u některých 

předškolních dětí s alternativní zkušeností ano. U předškolních dětí bez zkušenosti 

Relativní četnost 

(Absolutní četnost) 

100% 

(25) 

100% 

(25) 

100% 

(50) 

100% 

(11) 

100% 

(15) 

100% 

(26) 
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s cirkusovou pedagogikou se tak egocentrické uvažování projevilo nejvýrazněji ze všech 

výzkumných skupin. 

Dalo by se tedy z výsledků usuzovat, že navzdory tomu, že děti z mateřských škol 

projevovaly ve svých výpovědích jistou citlivost vůči morálnímu principu rovnosti a 

principu slušnosti, tak jejich přechod k autonomii ještě stále není vývojově dokonalý a že 

se v rámci této dvojice příběhů se opět pozitivně projevil vliv zkušenosti s cirkusovou 

pedagogikou u předškolních dětí, které se podle výsledků zdají být morálně vyvinutější 

než děti z mateřských škol.  
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4  Diskuse  

Výzkum této práce se zabýval tím, zda může zkušenost dětí s cirkusovou pedagogikou 

podpořit vývoj jejich morálního usuzování. Doplňující výzkumnou otázkou bylo, zda by 

u dětí předškolního věku měla alternativní zkušenost vliv i na přechod od heteronomního 

k autonomnímu chápání imperativu poslušnosti vůči autoritě. V obou případech byla 

zjištění pozitivní. 

Daná zjištění lze diskutovat nejprve z hlediska metodologických omezení výzkumu. 

Nejprve je důležité uvést meze práce týkající se výzkumného vzorku, které byly do jisté 

míry dány nepříznivými pandemickými podmínkami, což přispělo k tomu, že se 

nepodařilo získat rozsáhlejší vzorek dětí s alternativní zkušeností, kvantitativně 

srovnatelným se vzorkem dětí z běžných mateřských a základních škol. V důsledku 

komplikací působících při výzkumu bylo u dětí s cirkusovou zkušeností také obtížné 

získat zcela přirozenou skupinu.  

Jednak byly osloveny osoby ze tří různých organizací, jednak byly získány ke spolupráci 

děti jen některých rodičů. Děti se zkušeností s cirkusovou pedagogikou tvoří svým 

způsobem nepřirozenou skupinu již tím, že je do cirkusových programů přihlásily 

individuálně na základě vlastní iniciativy rodiče. Nepřirozenost této výzkumné skupiny 

se zvětšila tím, že šlo o děti těch rodičů, kteří byli ochotní navázat poměrně 

komplikovanou spolupráci v rámci individuálních kontaktů po internetu. K diskusi je, 

nakolik mohou být pozitivní výsledky ve prospěch cirkusové pedagogiky, ovlivněny 

dvojí nepřirozeností zkoumaného vzorku.  

Vzhledem k tomu, že cirkusová pedagogika nepředstavuje běžný sportovní kroužek, kde 

by byly děti připravovány na soutěže v rámci určité fyzické obratnosti, ale jedná se o 

kroužek, který realizuje aktivity na bázi spolupráce a děti nejsou zapojovány do 

soutěžních aktivit, dalo by se usuzovat, že jde o děti z rodin, pro něž je tento alternativní 

program ideově přitažlivý. Lze tedy předpokládat, že rodiče, které děti do těchto kroužků 

přihlásili a zároveň byli ochotni navázat spolupráci, jsou na tuto ideologii a hodnoty 

spolupráce zaměřeny. Je možné, že kdyby se ve výzkumném vzorku objevily všechny 

děti z cirkusových organizací a nikoli pouze jen děti těch rodičů, již byli ochotni 

spolupracovat, výsledky by mohly být jiné.  
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Další omezení práce spočívá v procesu sběru dat, kdy použitou metodou byly klinické 

rozhovory, což vyžadovalo odpovídající vedení z hlediska kladení vhodných dotazů 

navádějících děti k co nejjistější orientaci v příbězích. Avšak ne ve všech případech byly 

vyčerpány všechny možnosti vedení respondentů k tomu, aby dostatečnou orientaci 

v příbězích získali, protože citlivost při vedení rozhovorů se vyvíjela postupně. Z tohoto 

důvodu by nemusely být všechny rozhovory zcela srovnatelné, pokud jde o jistotu 

interpretace. S tím souvisí platnost kategorizace získaných dat, která může být 

v některých případech ovlivněna počáteční sníženou citlivostí vedení rozhovorů. 

Dále se vyskytly komplikace při prvotním výběru mateřské školy. U první nabízené 

mateřské školy bylo později zjištěno, že vzdělává děti v programu Začít spolu, který také 

podporuje ideologii spolupráce mezi dětmi, a tudíž by děti z této mateřské školy mohly 

ideově spadat do stejné výzkumné skupiny jako děti se zkušeností s cirkusovou 

pedagogikou. Z tohoto důvodu nebyla zmíněná mateřská škola do výzkumného vzorku 

zařazena.  

Je důležité zmínit se o dalších výchovných a vzdělávacích programech, které podobně 

jako cirkusová pedagogika podporují koncept spolupráce. Kromě zmíněného programu 

Začít spolu, by jistě stály za zmínku waldorfské a montessoriovské vzdělávací systémy, 

které navíc program cirkusové pedagogiky do svých osnov začleňují (Neuman, 2006). 

Spolupráci mezi dětmi také zastává, například, i koncept Lesní školky podporující vztah 

dětí k přírodě.  

Nabízí se také zmínit programy obdobné ideologii sociálního cirkusu. Jedná se například 

o programy nespecifické prevence Zipyho a Jablíkovi kamarádi, které podporují sociální 

dovednosti dětí v rámci inkluze ve školním prostředí a podobně jako sociální cirkus 

působí preventivně na výskyt rizikového chování (“Zipyho kamarádi“). 

Souhrnným zjištěním výzkumu je, že se vliv cirkusové pedagogiky na morální usuzování 

ve všech dvojicích příběhů v rámci všech věkových kategorií dětí projevil pozitivně, 

avšak s významnou procentuální diferenciací v rámci věkových skupin.  

U předškolních dětí zkušenost s cirkusovou pedagogikou neměla podle výsledků tak 

významný vliv v porovnání s dětmi z běžných mateřských škol. U dětí staršího školního 

věku byl však pozitivní vliv cirkusové pedagogiky poměrně významný.  
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Děti ze základní školy prokazovaly podle výsledků podstatně nižší morální orientovanost 

než děti s alternativní zkušeností. Toto by se dalo přisuzovat formativnímu faktoru, kdy 

byly starší děti díky dlouhodobější zkušenosti vystaveny podstatně větší míře 

formativního vlivu než děti předškolního věku. Z tohoto důvodu se dá usuzovat, že na ně 

cirkusová pedagogika díky dlouhodobému působení zanechala významně pozitivnější 

vliv.  

Další aspekt, o kterém je třeba se zmínit, je otázka zralosti dítěte. Ke kognitivnímu 

zatížení, které uvažování nad příběhy vyžaduje, je třeba určitý stupeň zralosti. I 

předškolní děti, které mají zkušenost s cirkusovou pedagogikou, volily v několika 

případech odpovědi, které nebyly morálně orientované. Je třeba brát v úvahu individualitu 

vývoje každého dítěte, i to, že některé děti potřebují určitý čas na to, aby proběhly 

konstrukce asimilačních schémat, které nelze zprostředkovaně urychlit ani vlivem 

alternativní zkušenosti. 

Výsledky týkající se starších dětí lze označit za hlavní zjištění. Věková skupina v rozpětí 

13–15 let byla momentem překvapení v práci Kuruczové, z čehož vyplynuly otázky, 

zabývající se tím, čím by mohlo být způsobeno, že většina dětí staršího školního věku se 

není schopná orientovat v rámci sociální hry typu spolupráce a navrhnout odpovídající 

návrh pro řešení nespravedlivé herní situace.  

Jak bylo uvedeno výše, Kuruczové žáci osmých a devátých tříd se v morální dimenzi hry 

Horký brambor orientovali ve 20 % a 35 %. U dětí z osmých a devátých tříd základní 

školy byl v tomto výzkumu podíl srovnatelný – 20%. Podíl orientujících se dětí ve věku 

13-15 let se zkušeností s cirkusovou pedagogikou byl 60%. A jak bylo naznačeno výše, 

nejde jen o alternativní kulturní orientaci, při které by se jedni orientovali lépe v soutěži, 

druzí ve spolupráci. V případě hry Král lovců jelenů byl podíl orientujících se starších 

děti se zkušeností s cirkusovou pedagogikou 73%, u dětí ze základní školy 40%. 

Teoreticky by to mohlo odpovídat jednomu ze zjištění Kuruczové: „pokud se děti 

dokážou zorientovat v situaci soutěže, nezvyšuje to pravděpodobnost, že se zorientují v 

situaci spolupráce, na druhou stranu, pokud se zorientují v situaci spolupráce, s věkem 

se zvyšuje pravděpodobnost, že se zorientují také v situaci soutěže“ (Kuruczová, 2019, s. 

75).  
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Výsledky výzkumu jsou v této práci vysvětlovány pozitivním vlivem cirkusové 

pedagogiky, ale už při diskusi vzorku se otevřela otázka faktoru vlivu výchovného stylu 

rodičů. Vzhledem k tomu, že rodiče těchto dětí záměrně vyhledaly pro své děti kroužky 

vedené v duchu cirkusové pedagogiky, dalo by se předpokládat, že jim je ideologie toho 

alternativního směru blízká a může být součástí jejich výchovy. Dalo by se uvažovat i 

tom, zda děti z běžných mateřských a základních škol, které se také morálně orientovaly, 

nejsou z rodin, které jsou výchovným stylem podobné těm rodinám, které posílají děti do 

cirkusových kroužků. Je tedy možné, že na morální orientaci dětí s alternativní zkušeností 

působí více faktorů než jen cirkusová pedagogika, přičemž výchovný faktor nebyl 

operacionalizován např. nějakým dotazníkem a kontrolován. 

Lze však dále uvažovat, že cirkusová pedagogika v situaci daných dětí není samostatným 

alternativním faktorem jako v situaci sociálního cirkusu, který působí na jedince 

ze sociálně vyloučeného prostředí a pracuje s dětmi, které jsou výchovně zanedbávané. 

Tato situace je odlišná tím, že se nejedná o alternativní faktor k rodinné výchově, protože 

rodina cirkusovou pedagogiku záměrně vyhledává a využívá ji jako součást svého 

výchovného stylu. To, co chybí, je spíše dotaz orientovaný rodinám z mateřských škol a 

základní školy, který by zkoumal, zda některým šetřeným dětem rodiče náhodou 

neumožňují rovněž zkušenost s cirkusovou pedagogikou či nějakou její obdobou (např. 

skauting apod.). V situaci vyvolané pandemií však nebylo možné ve spolupráci s dětmi 

dále pokračovat. A nakonec věcně by tato informace byla opravdu důležitá, kdyby se 

pozitivní vliv rodinné výchovy používající zkušenost s cirkusovou pedagogikou“ 

neprojevil v tak výrazném podílu. 

Naopak věcně by bylo zajímavé provést výzkum s dětmi z běžných základních škol, kde 

by byla cirkusová pedagogika zařazena do klasického vzdělávacího programu v rámci 

tělesné výchovy a vyučovala by se tak i dětem, jejichž rodiče přímo nevedou své děti 

tímto směrem. Nabízí se otázka, zda by i v této přirozenější skupině, děti dosahovaly 

obdobných výsledků, nebo zda by cirkusová pedagogika v rámci školní zkušenosti na děti 

nepůsobila tak pozitivně. 

Dále je možné diskutovat o platnosti závěrů s Pieagetovou teorií. Na jedné straně se 

potvrdilo Piagetovo zjištění, že se lze setkat s dětmi, pro které je přechod od 

heteronomního k autonomnímu chápání imperativu poslušnosti vůči autoritě vývojovou 
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výzvou mladšího školního věku. Na druhé straně nezanedbatelný podíl dětí 

v předškolním věku, nadřazoval imperativ spravedlnosti nad imperativem poslušnosti, 

což vypovídá o tom, že jsou tyto děti vývojově vyspělejší. Ze získaných dat byl přechod 

k autonomii zaznamenán již u pětiletých dětí, a nejen u sedmiletých. Z perspektivy 

vývojové psychologie se tedy jedná o zjištění, které vypovídá o tom, že k přechodu od 

heteronomního usuzování k autonomnímu může docházet i před sedmým rokem života a 

je třeba vzít v úvahu individualitu vývoje jednotlivých dětí. Nabízí se však i otázka, zda 

lze dojít k věkové hranici, ve které by se heteronomní chápání imperativu poslušnosti 

vůči autoritě v Piagetových příbězích týkalo 100% oslovených dětí. 

Zajímavé rovněž je, že právě v případě příběhu s líným tatínkem je podíl morálně 

uvědomělých předškolních dětí nejvyšší. Tedy pokud odhlédneme od toho, že vůči 

tatínkovi děti neuplatňovaly princip spravedlnosti slušnosti, soucitu. U příběhu s 

unavenou maminkou je možné, že u dětí, které v odpovědích nadřazují imperativ 

poslušnosti imperativu spravedlnosti nemusí jít o neschopnost chápání jejich morálně 

žádoucího poměru, nýbrž že intenzivní vztah připoutání k matce, jako součást respektu 

vůči autoritě dospělého, způsobuje vytěsnění nespravedlivého chování matky. 

Dalším možným vysvětlením by mohlo být, že z výpovědí dětí byla znát vsugerovaná 

představa o lenosti otce, který jednak na pochůzky nechodil a jednak důsledně 

neprosazoval, aby na pochůzky chodili spravedlivě oba synové. Tato úvaha směřuje 

k tomu, že pohlaví autority je v příběhu irelevantní, že relevantní je chování dospělého. 

Je možné, že by výsledky byly stejné, kdyby se žena v příběhu chovala jako otec, což by 

se dalo ověřit tím, kdybychom do příběhu dosadili ženu místo muže. 

V rámci Piagetovy teorie je zde ještě další oblast k diskusi. V případě starších dětí se 

neobjevil nikdo, kdo by se neorientoval v příbězích o nespravedlivě úkolujících 

autoritách, zatímco v herních situacích jsou významné podíly těch, kteří se morálně 

neorientují. Toto lze přisuzovat tomu, že je obecně kognitivně náročnější zpracovávat 

procedurální část herní situace, kde je technická složka realizace principu spravedlnosti 

podstatně komplikovanější než u příběhů o nespravedlivě úkolujících autoritách. 

Nespravedlivě úkolující rodiče se tak jeví jako efektivnější „škola“ pro vývoj chápání 

imperativu spravedlnosti, než hry – avšak jen co se týče jeho základů. 
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Závěr 

Práce se zabývala vývojem morálního usuzování dětí v rámci dětských skupinových her 

organizovaných jako soutěž a organizovaných jako spolupráce. Dále sledovala přechod 

dětí od heteronomie k autonomii v chápání imperativu poslušnosti vůči autoritě.  

Stěžejním záměrem pro tuto problematiku bylo rozšířit Piagetův příspěvek o nová 

výzkumná zjištění, protože oblasti sociálních her, které se věnoval, propracoval nejméně. 

Piagetův příspěvek ke zkoumání morálního usuzování dětí v oblasti her rozšířila 

Kuruczová o myšlenku, že v rámci alternativních vzdělávacích institucí a zájmových 

kroužků vedených v duchu cirkusové pedagogiky, by mohla mít cirkusová pedagogika 

příznivý vliv na morální vývoj dětí. 

Teoretická východiska zahrnují hlavní poznatky Piagetovy teorie vývoje morálního 

usuzování dětí. Poté se soustřeďují na zdůraznění hlavních myšlenek cirkusové 

pedagogiky, a i sociálního cirkusu z psychologické perspektivy. Na základě vybrané 

literatury byla nalezena podpora pro to, že tento alternativní směr přispívá k pozitivnímu 

vývoji dětí a mladistvých, ať už v oblasti fyzické, nebo psychické a s ní spojenou 

morálkou, která tvoří těžiště tématu této bakalářské práce. 

Pozornost výzkumu se zaměřovala na to, zda se alternativní zkušenost dětí pozitivně 

projeví na jejich morální orientaci, zejména u hry organizované jako spolupráce, čemuž 

výsledky výzkumu nasvědčují. Výsledky ve prospěch cirkusové pedagogiky jsou 

podpořeny teoretickými východisky práce, která popisovala nesoutěžní ideologii 

cirkusové pedagogiky, pro niž je protikladná ideologie soutěžních sportovních oddílů 

působících na klasických školách v případě vyučovacích hodin tělesné výchovy. 

Dalším zásadním zjištěním, které je v souladu s teorií Pieageta, je vývojová gradace 

morálního usuzování a že u dětí ve věku 13–15 let se v rámci chápání imperativu 

poslušnosti vůči autoritě neobjevili žádní respondenti, kteří by byli morálně 

neorientovaní. Na druhou stranu bylo zjištěno, že k přechodu k autonomii docházelo i u 

dětí mladších 7 let.  

Z uvedené práce plyne, že cirkusová pedagogika prokázala určitý pozitivní vliv na 

morální usuzování dětí, kdy se jejich výrazně lepší orientovanost projevila zejména u hry 

organizované jako spolupráce, což bylo i stěžejním zájmem bádání této práce.  
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