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Kateřina Licholetová: Orientace v morální dimenzi dětských skupinových her – vliv zkušenosti s 
cirkusovou pedagogikou. Bakalářská práce. Oponentský posudek. 

 
Studentka Kateřina Licholetová  navazuje na diplomovou práci Elišky Kuruczové, kterou jsem též loni 

oponovala.  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. Kurutzová poté diskutovala, že by tomu mohlo být jinak u dětí se zkušeností s cirkusovou 

pedagogikou, která staví na ideologii spolupráce. A zde navazuje Kateřina Licholetová. 

 Cílem práce Kateřiny Licholetové 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. Velmi se mi líbí její rozhodnutí: navázat či polemizovat s nedávno obhájenou prací. 

Vybrala velmi kvalitní, originální a aktuální téma. Její metoda zpracování i vzorek respondentů je 

dobře zvolen.  

Na začátku bych ráda poznamenala jako oponentka komentář k abstraktu. Abstrakt této práce nám 

představuje průběh šetření, ale jen minimálně nám zprostředkovává výstupy. Je to častý „nešvar“ 

prací, které v abstraktu říkají, co student dělal, ale ne, co zjistil. Velmi dobře by posloužila například 

část textu uvedená v závěru. Pro budoucí diplomovou práci doporučuji brát na tuto výtku zřetel. 

Teoretické pozadí tvoří hlavní poznatky Piagetovy teorie morálního usuzování dětí a výstupy 

kolegyně Kuruzové, a následně se autorka zaměřuje na ideologii cirkusové pedagogiky a 

sociálního cirkusu, včetně poznatků o jejich pozitivním vlivu na vývoj dětí (Bolton, 2004, 

Sugerman, 2001, Schorn & Yaroshenko, 2020, Spiegel & Parent, 2018, Neuman, 2006).  

Teorie je relevantní, data jsou aktuální a pomáhají porozumění, zároveň autorka nezavaluje 

zbytečnostmi.  

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.  

Základní výzkumnou otázkou je: Může cirkusová pedagogika podpořit děti v rozvoji morálního 

usuzování? Z přehledně a uvěřitelně prezentovaných dat vyplývá, že může. Zdá se, že děti s 

„cirkusovou zkušeností“ se rychleji a více řadí mezi morálně orientované. Výsledky jsou průkazné 

zejména po absolvované školní zkušenosti, tedy ve starším školním věku. 

Po těchto závěrech jsem se velmi těšila na diskusi. Má očekávání se však naplnila jen částečně. 

Diskuse téma spíše rekapituluje, než prohlubuje. Autorka diskutuje zejména s Kurutzovou a poté s 

Piagetem. Velmi se mi líbilo, jak si je autorka vědoma limitů výzkumů a vlivu rodiny (i na výběr 

kroužku, i na spolupráci na výzkumu, i na výchovu) i vlivu školy (která též může spolupráci různými 

způsoby podněcovat). 
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Závěr: Práce je formálně zcela v pořádku. Práce je napsána srozumitelně, civilně a zároveň 

fundovaně. Cíl práce byl naplněn a považuji za kvalitní a vyspělou. Práci vřele doporučuji 

k obhajobě. 

Možné otázky pro obhajobu: 

Dala by se Vaše diskuse obohatit o dialog s konceptem některých alternativních škol, které cílí na 

spolupráci? S jakými? Jak?  

Je nějaký další autor (kromě Kurutzové a Piageta), s nímž by bylo možno diskutovat? 

  

    Děkuji. 

V Praze 3.5.2021    PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. 


