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Studentka Petra Kovářová se ve své práci rozhodla prozkoumat oblast pojetí odměn a trestů u 
dětí předškolního věku. Využívala při tom metody rozhovoru a analýzy dětské kresby. Vlastní text je 
tvořen teoretickou a empirickou částí. Literatura uvedená v teoretické i praktické části je relevantní. 
Jedná se o české i zahraniční zdroje, které všechny souvisejí s řešeným tématem. Rozsah práce odpovídá 
požadavkům na bakalářskou práci.  
 
V teoretické části autorka výstižně a poutavě představuje různá pojetí výchovy a některé výchovné 
styly. Stručně se zabývá tématem morálky a morálního vývoje u dětí, zmiňuje myšlenky J.Piageta či L. 
Kohlberga. Nejrozsáhlejší část teoretické části je zaměřena na specifika odměn a trestů, což je v souladu 
se zvoleným tématem práce. Přináší přehled druhů odměn a trestů a zabývá se jejich vlivem na chování 
a prožívání jedince. Subkapitola historie trestání působí v rámci tohoto celku poněkud nadbytečně, 
tematicky je však na místě. S ohledem na zvolené téma bych v teoretické části práce uvítala alespoň 
stručnou charakteristiku vývojového období předškolního věku (např. kognitivní a řečový vývoj). Stejně 
tak by bylo přínosné zařadit do této části některou z teorií učení (např. operantní podmiňování). 
Jednotlivé oddíly teoretické části na sebe plynule navazují a jejich zařazení je logicky zdůvodněno. 
 
Autorka smysluplně pojednává o výzkumném problému, jehož probádání si zvolila za cíl své práce. 
V části empirické specifikuje výzkumné otázky, jimiž jsou: jak dítě vnímá odměnu/trest a s jakými 
pocity jsou odměna/trest spojené. Autorka dále popisuje výzkumný vzorek, metody a průběh sběru dat. 
První administrovanou metodou byla kresba obrázku, která je pro účely této práce poměrně výstižně 
popsána. Je reflektováno, že kresebná metoda sloužila také jako adaptační strategie před 
polostrukturovaným rozhovorem. Pro tento účel autorka dopředu připravila pracovní list, jehož 
obrázkové provedení jí usnadňovalo komunikaci s respondenty. Kostra polostrukturovaného rozhovoru 
bohužel v práci uvedena není. 
 
Všechny výsledky jsou prezentovány logicky, srozumitelně a přiléhavě vzhledem k výzkumnému 
záměru a položeným výzkumným otázkám. Oceňuji zařazení přehledných tabulek. V prezentaci 
výsledků nechybí obrázky a ukázky rozhovorů, které dodávají na autenticitě. Zahrnuta jsou také stručná 
shrnutí nejvýznamnějších dílčích zjištění. Autorka odpovídá na všechny výzkumné otázky, které si 
stanovila. V části diskuse autorka zdařile shrnuje výsledky svého výzkumu a uvádí jej do kontextu 
teoretických poznatků. Přemýšlí také o možnostech budoucího rozšíření výzkumu.  
 
Formálně je bakalářská práce v pořádku, je ucelená, rozsah zpracovaného materiálu je úměrný, literatura 
je dostačující a poctivě citována.  
 
Práci doporučuji k obhajobě.  

Možné otázky pro obhajobu: 
• Dokážete dát výsledky svého výzkumu do souvislosti s Piagetovým a Kohlbergovým vývojem 

morálního usuzování? 
• Kde spatřujete limity provedeného výzkumu? 
• V teoretické části zmiňujete, že trest či odměna má následovat co nejdříve v návaznosti na 

hodnocenou činnost. Jakou teorií učení by šlo takové tvrzení podložit? 
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