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Kateřina Licholetova: Orientace v morální dimenzi dětských skupinových her – vliv 

zkušenosti s cirkusovou pedagogikou. Bakalářská práce. – posudek vedoucího 

 

 Úvodem mohu zopakovat formulace cíle práce a výzkumných otázek z jejího Zadání: 

 
 Cílem práce je vypracovat další příspěvek k Piagetově teorii vývoje morálního usuzování dětí ve 

školním věku. Studentka naváže na DP E. Kuruczové „Vliv sociální organizace her na orientaci v jejich morální 

dimenzi“. Hlavní výzkumná otázka navazuje na její zjištění, že u jí sledovaných 180 dětí z jedné školy (ve věku 

1. – 9. třídy) vývoj orientace v morální dimenzi hry Král lovců jelenů (organizované jako soutěž) výrazně 

předbíhal vývoj orientace v morální dimenzi hry Horký brambor (organizované jako spolupráce). Spekulovala 

pak, že by toto zjištění mohlo vyplývat z toho, jak běžná základní škola klade velký důraz na pochopení principu 

soutěže jak v rámci výuky a klasifikace všech předmětů, tak i v rámci tělesné výchovy, že by 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 z tělesné výchovy vedené v duchu tzv. 

cirkusové pedagogiky či nového cirkusu. Otázkou je, zda lze zjistit rozdíly v orientaci v morální dimenzi her 

organizovaných jako soutěž a organizovaných jako spolupráce u dětí, které mají pouze zkušenost s tělesnou 

výchovou v běžné základní škole, a u dětí, které mají též zkušenost s tělesnou výchovou vedenou v duchu 

cirkusové pedagogiky.  

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

nespravedlivých herních situací, které zorganizovala „paní učitelka v družině“. Ani ty nejmladší a neorientované 

neargumentovaly hodnocení situace jako spravedlivé autoritou paní učitelky – což by se dalo předpokládat dle 

Piagetovy teorie klíčové role kritéria poslušnosti autoritě při heteronomním chápání kritérií morálního 

hodnocení. Nabízí se prozkoumat, jak by děti řešící nespravedlivé herní situace reagovaly na Piagetovy původní 

příběhy s nespravedlivě úkolující autoritou. A doplňme, zda se alternativní zkušenost dětí projeví i vůči této 

výzvě pro morální usuzování. 

 

 A mohu konstatovat, že autorka hlavní i doplňující otázku zodpověděla metodologicky 

adekvátním způsobem a cíle dosáhla. Dále zmíním několik konkrétních momentů, které lze na 

práci zvláště ocenit. 

 

 Stručnou spekulaci Kuruczové rozvinula do prezentace věrohodného teoretického 

východiska zakotveného v rozboru relevantní odborné literatury – včetně disertační práce 

Reginalda Ernesta Boltona, ve které ve svých 59 letech shrnul své zkušenosti snad 

nejvýznamnějšího zakladatele, aktéra a myslitele Nového cirkusu (viz např. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Reg_Bolton_(clown) ). 

 

 Projevila mimořádnou iniciativu a schopnost jednání s lidmi, když se jí v situaci 

omezeného fungování škol a úplné uzávěry cirkusových zájmových kroužků podařilo získat 

ke klinickým rozhovorům takové množství spolupracujících dětí ve věku 5–7 a 13–15 let, 

které nakonec umožnilo i kvantitativní rozbor dat a smysluplná zjištění. 

 

 Byť to není zásluha autorky, nýbrž jejích dat, lze ocenit, že spekulace o vlivu 

zkušenosti s cirkusovou pedagogikou se potvrdila za situace obecně replikující zjištění 

Kuruczové – v problematické situaci ve hře organizované jako soutěž se orientovalo více dětí 

(bez zkušenosti s cirkusovou pedagogikou: 5–7 let 16%, 13–15 let 40%; se zkušeností 

s cirkusovou pedagogikou: 5–7 let 18%, 13–15 let 73%), než v problematické situaci ve hře 

organizované jako spolupráce (bez zkušenosti s cirkusovou pedagogikou: 5–7 let 4%, 13–15 

let 20%; se zkušeností s cirkusovou pedagogikou: 5–7 let 9%, 13–15 let 60%). 

 

 Zásluhou autorky ovšem je, že prozkoumala též orientaci dětí v příbězích o 

nespravedlivě úkolujících dospělých v situacích, které se netýkají dětských skupinových her 

obratnosti (dodejme, v příbězích klíčových pro Piagetovu teorii vývoje morálního usuzování 

v dětském věku). Z toho, že dětí neorientovaných v těchto příbězích bylo značně méně ve 

skupině se zkušeností s cirkusovou pedagogikou (příběh o unavené mamince: bez zkušenosti 
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s cirkusovou pedagogikou: 5–7 let 60%, 13–15 let 0%; se zkušeností s cirkusovou 

pedagogikou: 5–7 let 36%, 13–15 let 0%; příběh o tatínkovi oportunistovi: bez zkušenosti 

s cirkusovou pedagogikou: 5–7 let 24%, 13–15 let 0%; se zkušeností s cirkusovou 

pedagogikou: 5–7 let 9%, 13–15 let 0%), lze usuzovat na to, že morální orientace v sociálních 

situacích v rámci tělesné výchovy je v živém spojení s morální orientací v sociálních situacích 

v rámci dalších oblastí životní zkušenosti. 

 

 Zvláště na poslední zjištění autorka navazuje v úvahách o limitech svého výzkumu. 

V případě zkušenosti s cirkusovou pedagogikou v rámci zájmových kroužků (které rodiče 

museli vyhledat, platit a ty mladší do nich i pravidelně dopravovat) nelze situaci interpretovat 

tak, jakoby zkušenost s cirkusovou pedagogikou měla jednoznačně korektivní funkci vůči 

výchově v rodině či ve školách, které daní rodiče vybrali pro své děti. Jinými slovy, situace 

dětí autorky je odlišná od situací, ve kterých se cirkusová pedagogika uplatňuje jako sociální 

cirkus – aby poskytla korektivní zkušenost k neadekvátní rodinné, školní a komunitní 

výchově dětí v sociálně vyloučených lokalitách. Autorka tak nakonec uvažuje nikoli jen o 

„zkušenosti s cirkusovou pedagogikou“, ale přesněji o „zkušenosti s rodinnou výchovou 

používající i zkušenost s cirkusovou pedagogikou“. 

 

 Inspirativní jsou pak úvahy autorky o možnostech dalšího výzkumu. 

 

 Jednak je to otázka, jak by vypadaly výsledky zkušenosti s cirkusovou pedagogikou 

zařazenou do běžné tělesné výchovy na běžných školách, a tudíž poskytovaná i dětem, jejichž 

rodiče samy nevyhledávají zájmové aktivity a školy orientované na ideologii spolupráce. 

 Jednak je to otázka, jak by při využití daných metod zjišťování morální orientace dětí 

vypadalo porovnání mezi běžnými školami a školami využívajícími vzdělávací program či 

program nespecifické prevence orientovaný na ideologii spolupráce. Symetricky se pak nabízí 

otázka možností využití daných metod zjišťování morální orientace dětí jako nástrojů 

diagnostiky a intervence v rámci preventivní práce. 

 Konečně je to i poměrně specifická otázka validity daných metod zjišťování morální 

orientace dětí. Ta je zajímavá jednak akademicky, z hlediska rozvíjení Piagetovy teorie. 

Autorka se v rámci množství odvedené práce již celkem pochopitelně nedostala 

k prozkoumání korelací mezi ne/zvládáním jednotlivých úkolů – obdobně jako tak neučinil 

Piaget. Další oblastí volající po uspořádání poznatků jsou, řekněme rozdíly v „pracnosti“. Již 

Kuruczová zjistila, že existuje též rozdíl v „pracnosti“ orientace ve hře organizované jako 

závod jednotlivců a jako zápas týmů. Autorka zas zjistila, že existuje rozdíl v „pracnosti“ 

orientace v situaci nespravedlivě úkolující unavené maminky a tatínka oportunisty. Navíc pak 

v jeho případě se ani jednou nesetkala s uplatněním principu spravedlnosti slušnosti/soucitu. 

Konečně, v situaci nespravedlivě úkolujících dospělých se ve věku 13–15 let orientovaly 

všechny děti. Ale v problematické situaci skupinových her obratnosti se orientovala jen 

menšina 13–15 letých z běžné základní školy (organizovaných jako soutěž 40%; 

organizovaných jako spolupráce 20%). 

 Otázka je však zajímavá i z hlediska praxe. Vezmeme-li poslední dvě výše zmíněná 

zjištění: Jak naléhavá je to výzva pro prevenci, resp. morální výchovu na běžných základních 

školách? 

 

 V souhrnu soudím, že autorka splnila nároky kladené na bakalářské práce a že její 

práci mohu doporučit k obhajobě. 

 

 

V Praze 12. května 2021      PhDr. Miroslav Klusák, CSc. 


