
Posudek vedoucí bakalářské práce 
Název práce: Pojetí odměn a trestů u dětí předškolního věku 

Studentka: Petra Kovářová 

 

Bakalářská práce je klasicky dělená na teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje 24 stránek, 

empirická část o několik stránek více. Téma práce se v historii psychologie řeší poměrně často, kulturně na 

území České republiky je však více než aktuální. 

 

Teoretická část 

 Teoretická část má logickou strukturu, začíná výchovou s výchovnými styly, poodkrývá morálku a 

dosazuje odměny a tresty jako prostředek výchovy. 

 Dobře napsané jsou kapitoly typy odměn a trestů, což jsou kapitoly jdoucí k jádru věci. Oceňuji, že 

jsou popsané jednotlivé typy odměn a trestů, ale že je také pojednáno o důsledcích a to nejen trestů, ale také 

přehnanému odměňování. I kvůli veřejné diskuzi ohledně trestů jsem ráda, že studentka uvedla výzkumné 

poznatky týkající se využívání trestů. 

 Kapitola o používání odměn a trestů v MŠ je vhodná vzhledem k tomu, že výzkum byl uspořádán 

s žáky MŠ. 

 

Praktická část 

 Na začátku empirické části byly stanoveny dvě výzkumné otázky: 1. Jak dítě vnímá odměnu? 2. Jak 

dítě vnímá trest? Obě výzkumné otázky mají dvě podotázky zaměřující se na pocity. 

 Výzkumný vzorek byl vybrán dostupným výběrem, s respondenty se studentka znala osobně. 

 Výzkum je pojat kvalitativně za pomocí obrázků a rozhovorů. Využití obrázků dává v této věkové 

skupině smysl, díky obrázkům byly děti naladěny a lépe se jim o tématu výzkumu mluvilo. Kvantifikace není 

v kvalitativním výzkumu zvykem, nicméně se domnívám, že v tomto případě dává smysl.  

 Proces sběru dat byl dobře promyšlen i do detailu, např. dítě si mohlo vybrat, zda si vybere obličej 

holčičky, nebo chlapečka. 

 V části zabývající se výzkumnou metodou není popsáno, jak probíhaly rozhovory – byly nahrávány, 

zapisovány, jaké byly otázky? 

 Prezentace výsledků má logickou strukturu, je psaná čitelně, zajímavě a v souladu s výzkumným 

cílem. V tabulce u rozpoznatelného obrázku jsou uvedeny 3 děti, kdežto v popisu jsou zmíněny 2 dívky. 

 Diskuze dává smysl, není pouhým shrnutím, ale výsledky jsou porovnávány s literaturou a dalšími 

výzkumy. 

 

Proces psaní práce 

 Jako vedoucí bakalářské práce bych se ráda vyjádřila i k procesu. Studentka se tématu aktivně 

věnovala, na konzultace chodila připravená, samostatně uvažovala a pracovala v mezičase. S daty od 

respondentů zacházela s výzkumnickým porozuměním. 

 

Otázky k obhajobě 

Studentka velmi často používá pojem autorita. V jednom případě na str. 14 mluví o „podřadných“ 

jedincích. Je dle studentky možné používat odměny a tresty i v jiném postavením než autorita a „podřadný“ 

jedinec? Svoji odpověď zdůvodněte. 

Je zajímavé, že respondenti v nižší míře kreslili trest. Jak si toto autorka vysvětluje? 

 

 

Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce, proto ji doporučuji k obhajobě. 
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