
Denisa Oborná: Mravní usuzování dětí staršího školního věku. Bakalářská práce. 
– posudek vedoucího

To tisíc–a–jedno přání, které by se mi chtělo vznést vůči textu z hlediska jeho 
zkvalitnění ve sférách kontrolovatelnosti badatelského postupu, vlastní pojmové práce 
autorky a její diskuse s odbornou literaturou, jsem měl jako vedoucí prosadit při jeho 
zpracování. Teď, když píši posudek na hotový text, se tudíž soustředím jen na to, co si na 
textu cením.

Stručně shrnuto si cením to, že problematizuje chápání encyklopedické poučky z 
piagetovské a kohlbergovské tradice výzkumu psychického vývoje v dětském věku, dle které 
děti objevují pravidla logiky a morálky spíše při spolupráci na diskusích s vrstevníky, než při 
plnění příkazů jednostranně respektovaných starších a silnějších (rodičů, učitelů a dalších 
autorit).

Autorka se rozhodla zkoumat mravní usuzování dětí ve skautském oddílu (pro děti ve 
věku 12-15 let). Zjednala si přístup do terénu jednoho oddílu a po devíti měsících získala 
přehled o metodách (aktivity), které vedoucí používají k mravní výchově svých svěřenců (s. 
103-112). Uvědomila si, že exemplární metodou jsou diskuse dětí nad skautským zákonem a 
jejich spolupráce při tvorbě konkrétních pravidel chování na oddílových akcích. Vedoucí se 
snaží vést děti k autonomnímu pochopení morálních pravidel i přesto, že se to dětem často 
nedaří. A získala vedoucí ke spolupráci na realizaci jedné takové diskuse, kterou by mohla 
sledovat a zdokumentovat. (Viz s. 17-20.) To, co se autorce podařilo zdokumentovat, 
prezentuje v příloze – Vědecká konference (s. 52-71). Co se týče rozboru získaných dat, nabízí 
autorka dvě podoby pokusů o teoretickou orientaci v empirickém materiálu – řekněme 
implicitního otevřeného kódu. V příloze své úvahy strukturuje dle toho, že děti při akci 
rozdělila na dvě družiny (s. 112-132). V textu, kapitola 3.4 Analýza dat (s. 20-41), úvahy 
strukturuje do portrétů: charakteristik myšlení a sociální interakce jednotlivých osmi dětí. V 
následujících kapitolách 3.5 Shrnutí (s. 42-47) a 4. Diskuze (s. 48-49) je výklad selektivního 
kódu autorky a závěrů z něho téměř telegraficky stručný. Přesto jsou hlavní nabízené závěry, 
ať už více či méně explicitní, kredibilní a ocenitelné ve výše naznačeném smyslu.

Když autorka píše, že u žádného z dětí v průběhu této diskuze nedošlo k výraznému 
posunu v myšlení (s. 49), nemá tento závěr platnost jen vůči nějakému kvalitativnímu 
vývojovému zvratu, nýbrž vůči předchozím závěrům o dílčích aspektech spolupráce při 
diskusi a myšlení o morálních pravidlech, které dětem vzdorují. Ty pak jsou zas konkretizací 
toho, o čem mluvili v rozhovorech vedoucí. A co tedy pozorovaným dětem vzdoruje?

Nejobecněji řečeno a v platnosti formulace synonymní k té autorčině, pracnost 
spolupráce na neformálním konsensu, který by byl prohloubením chápání předmětu střetu 
názorů alespoň jednoho z účastníků, když ne obou. Nějaký ten výraznější zážitek vhledu do 
diskutované problematiky struktury skautského zákona se autorce zaznamenat nepodařilo. 
Naopak se jí podařilo zaznamenat několik případů, kdy se jednotlivci v jednu chvíli vzdali 
svého názoru ve prospěch formální shody s názorem druhých, aby vzápětí zase začali zastávat 
a prosazovat svůj názor původní. (Autorka pak nabízí konkretizaci faktorů, které by mohly 
být zodpovědné za volbu formální shody v oboru úvah o sociální interakci – viz s. 47.)

Převedeno do oboru úvah o pracnosti samotného myšlení by za nejobecnější aspekt asi 
šlo označit "reflexi myšlenkových postupů", ať už vlastních či druhých. Je pak otázkou, zda 
bez schopnosti pojmenovat to, jakým způsobem jedinec postupuje při hodnocení relativní 
důležitosti pravidel a při argumentaci svých závěrů, lze změnit uvažování vlastní či nabídnout 
změnu druhému. Konkrétněji, je otázkou, zda bez schopnosti pojmenovat myšlenkové 
postupy jsou děti schopné nějak v diskusi pokročit v "pojmové strukturaci" zvažovaného 
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předmětu. V té pak jde o dva okruhy: věcný a jazykový. Pokud bychom připustili, že 
důležitost pravidel ve skautském zákoně lze strukturovat dle míry jejich obecnosti a z ní 
vyplývající konstitutivní funkce vůči ostatním, pak v některých případech autorka 
zaznamenala, jak některé děti byly schopné tento vztah mezi dvěma pravidly použít. Otázkou 
je, nakolik jeho použití mohlo být přesvědčivé, když nebyl použit na celý soubor pravidel co 
nejvíce vyčerpávajícím způsobem, tj. uvědoměle a systematicky. Strukturace pravidel dle 
hierarchie obecnosti a konstitutivní funkce pak vtahuje do hry jazykovou problematiku vztahu 
označujícího termínu a označovaného pojmu: resp. polysémie a synonymie. Otázkou je, 
nakolik pozorovaná implicitní a epizodicky uplatněná schopnost argumentace např. 
synonymií "zdvořilosti" a "prospěšnosti a pomáhání", nebo polysémií "mrtva" jako stavu po 
apokalyptickém vyústění gradace zlovolného chování lidstva a "mrtva" z všeobecné absence 
veselí – nevede spíše k posilování bariér neformálního konsensu, které vznikají z nedostatků v 
pojmové strukturaci a individuálních idiosynkrazií vůči těm či oněm konotacím zvažovaných 
pravidel, než k jejich překonávání.

A jak jsem naznačil v úvodu, dalo by se dále pokračovat asociacemi k dalším 
aspektům, jichž si autorka všimla (např. otázka koordinace morálního-altruistického a 
pragmatického-egoistického hlediska, otázka možného střetu pravidly žádaných orientací 
jedince v konkrétních situacích atd.). To uvedené však myslím stačí k výkladu té v úvodu 
formulované stručné charakteristiky toho, čeho si na textu cením.

V souhrnu soudím, že by autorka mohla svou bakalářskou práci obhájit.

V Praze 3. 9. 2012 PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
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