
1

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Pedagogická fakulta

Katedra psychologie

Bakalářská práce

MRAVNÍ USUZOVÁNÍ DĚTÍ STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

Autorka práce: Denisa Oborná

Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

Praha 2012



2

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny 

uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Univerzitě 

Karlově v Praze v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním 

účelům. 

V Praze dne 21. 6. 2012    ….………………………

Denisa Oborná



3

Poděkování

Děkuji vedoucímu práce PhDr. Miroslavu Klusákovi, CSc. za pomoc v odborném 

vedení práce a za podporu. 

Děkuji také za podporu své rodině a partnerovi.



4

Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá zkoumáním mravního usuzování dětí staršího školního 

věku, tj. dětí ze skautského oddílu ve věku dvanácti až patnácti let. Data pro práci 

jsem získala díky pravidelnému docházení do skautského oddílu, kde jsem skrze

pozorování, rozhovory s dětmi a především rozhovory s vedoucími získala ucelenou 

představu o mravně dilematických situacích, se kterými se děti v oddílovém životě 

setkávají. V důsledku toho jsem si vymezila oblast mého zkoumání. Společně 

s vedoucími jsme následovně vymysleli aktivitu, v rámci níž jsme prostřednictvím 

skautského zákona diskutovali s dětmi, se snahou poznat povahu jejich mravního 

usuzování.

Teoretickou citlivost a náhled na obecnou problematiku jsem získala především z 

prací Jeana Piageta a Lawrence Kohlberga.
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Abstract

The thesis deals with researching the ethical judgement in middle-school children, 

i.e. boy/girl scouts at the ages of eleven to fifteen years. I have gathered the 

underlying data by regularly attending the meetings of a boy/girl scout squad, 

observing and interviewing the children and, most importantly, consulting their 

scoutmasters, thereby gaining a comprehensive idea of the ethically ambiguous 

situations the children face during their time in the squad. I have defined my research 

area as a result of this. Together with the scoutmasters, we have then devised an 

activity that allowed us to have discussions with the children within the scope of the 

scout law, with the aim to gain an understanding of their ethical judgement.

I have gained my theoretical sensitivity and overview of the general subject primarily 

from the works of Jean Piaget and Lawrence Kohlberg.
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1. Úvod

Je morální usuzování spojeno s psychickým vývojem člověka? Proč jsou někteří lidé 

morálnější než jiní? Tyto otázky si kladou mnozí z nás. Otázka „dobra“ a „zla“ nebo 

co je špatné a co správné, je vlastně klíčovým problémem celé společnosti. Morálním 

se člověk stává už od raného dětství. 

Téma morálky mě vždy zajímalo. Vybrala jsem si proto práci s tímto 

zaměřením. Pro výzkum je potřeba se specializovat na určitou jasně vymezenou 

problematiku a pro mě se tím stalo mravní usuzování dětí staršího školního věku. 

Rozhodla jsem se pro zkoumání mravního usuzování u dětí ve skautském oddílu. 

Dětem ve skautském oddíle bylo od dvanácti do patnácti let a já jsem si dala za cíl 

zjistit, jak tyto děti přemýšlí a do jakých problematických situací se v oblasti mravní 

usuzování dostávají. Sama jsem skautský oddíl nikdy nenavštěvovala, a možná i 

proto mě zajímal náhled dětí z této skupiny na morální zásady a také jakým 

způsobem děti v oddíle pracují a uvažují v daném věku v rovině morálky. Skautské 

hnutí je podvědomě známé jako jakýsi pravzor onoho „morálního“. Výběr této 

skupiny tedy ani v tomto směru není úplnou náhodou. V práci se budu zajímat také o 

tuto oblast.  

2. Teoretická východiska

Na začátek vymezuji pojem morálky a morálního usuzování, protože v duchu těchto 

konceptů a teorií, s nimi souvisejícími, vedu celou mou práci. Považuji za důležité 

alespoň okrajově představit významy, kterými je popsali jak myslitelé z oblasti 

filosofie, kde zajisté začaly první vědecké úvahy o tom, co je či není morální. Dále 

představuji psychologická východiska a jejich autory, s jejichž teoriemi budu později 

srovnávat svá zjištění. Neuvádím zde všechny aspekty teorií ani přehled všech teorií 

a témat, které k oblasti morálního usuzování byly publikovány. Vyzdvihuji ty teorie 

a myšlenkové úvahy, které se dotýkají oblasti mého výzkumu.

2. 1 Vymezení pojmu morálka

Z pohledu etiky, která je praktickou filosofickou disciplínou, jejímž předmětem je 

teorie morálky, tato věda zkoumá především zdůvodnění morálky. Friedo Ricken 
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uvádí, že pojem „morální“ označuje pravidla, soudy, jednání a instituce, které určují 

lidské chování, přičemž označení „mravní“ je synonymem pro „morální“. 

Nepopisuje to však hodnotu „mravně dobrého“, nýbrž náležejícího nebo nenáležícího 

do morálky. Navzdory tomuto zobjektivizování pojmů právě etika řeší, co je správné 

a co ne, přičemž nezkoumá, co si o tom myslí lidé, ale jaká je objektivní pravda.

[Ricken, 1995]

Filosof Emanuel Rádl se domnívá, že vědomí toho, co je morální a nemorální, 

neboli v tomto případě správné a špatné, nelze důsledně poznat objektivními 

metodami, protože morálka tu je pro nás a ne v nás. Podle něj na světě existuje 

morální řád, který všichni v podstatě znají. Přichází s názorem, že všichni lidé 

ve skutečnosti dokáží rozlišit dobro a zlo. [Rádl, 2000]

Oproti postoji etiky, se psychologie zaměřuje na zkoumání morálnosti 

z pohledu člověka. Psychologie zkoumá jedincovo mravní usuzování, jednání a 

cítění a snaží se také pochopit zákonitosti morálního vývoje. 

Pro ještě bližší přiblížení pojmu morálka a vymezení toho, co je možné 

chápat jako morálně vyspělé, jednoduše řečeno „správné“, „dobré“ uvádím výsledky 

výzkumu napříč kulturami popsané Aaronem Hassem v jeho knize Morální 

inteligence. Výsledkem jsou totiž představena některá obecně platná kritéria. Je to na 

prvním místě spravedlnost, dále smysl pro povinnost nebo odpovědnost vůči 

ostatním, důstojnost a sebeovládání a úcta k životu. [Vacek, 2006]

V rámci vícero psychologických „škol“, které zastávají rozdílné postoje 

k tématu, krátce představuji ty hlavní, ačkoliv se v diskuzi budu opírat především o 

kognitivní přístup, reprezentovaný zejména teoriemi Jeana Piageta a Lawrence 

Kohlberga. V psychoanalýze je morální vědomí produktem tzv. superega, které je u 

člověka vytvořeno v závislosti na tlaku a očekávání společnosti. Když dojde 

k zvnitřnění norem, vyvine se superego a funguje jako hlas svědomí, „nadjá“. 

Behavioristické přístupy a teorie sociálního učení chápou chování jako 

důsledek výchovy, učení, nápodoby, posilování a modelování. Morálka z tohoto 

pohledu vyjadřuje soubor naučených vzorců chování. 
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Oproti sociálně, kulturně a historicky chápaném původu morálky se staví 

kognitivní psychologie, která morálku považuje za produkt vlastního logického 

myšlení daného jedince v návaznosti na úroveň vývoje jeho myšlení. [Dvořáková, 

2008]

2. 2 Jean Piaget

Piaget morálku zkoumal především skrze poznání důvodů dětí k respektování 

pravidel. Jeho východiska v této oblasti souvisí s jeho rozsáhlou teorií kognitivního 

vývoje. Pro mou práci jsou podnětné dvě poslední stadia konkrétních a formálních 

operací, jež odpovídají věkové skupině dvanácti až patnáctiletých dětí, s kterými 

jsem pracovala v rámci mého výzkumu. 

U stádia formálních operací se jedná o schopnost myslet abstraktně. Toto myšlení je 

zásadní pro schopnost rozvinutého morálního usuzování. Jde o schopnost přemýšlet 

v nekonkrétních pojmech, s čímž souvisí uvažování z pohledu širších perspektiv. 

K této úrovni dospějí jen někteří jedinci. Ostatní setrvají na předchozí úrovni, neboli

ve stadiu konkrétních operací. V této fázi se člověku, který dříve vycházel 

z egocentrického vnímání, již mírně rozšiřují perspektivy jeho pohledu. Člověk na 

této úrovni nicméně ještě nedokáže dostatečně kvalitně abstraktně uvažovat a tak je 

jeho myšlení omezeno na konkrétně názorné. [Heidbrink, 1997]

V oblasti mravního usuzování je zásadní Piagetovo rozlišení dvou typů 

morálky. V závislosti na svém zkoumání charakterizoval heteronomní morálku, 

danou z vnějšku, charakterizovanou poslušností vůči autoritám, ve které je zásadní 

respekt dítěte, které pociťuje tlak povinností související s vytvořením svědomí. 

Druhým typem je autonomní morálka, která je výsledkem pokroku jedince 

v sociálních interakcích. Nazývá se jako nezávislá, samostatná morálka, která je 

založená na vzájemné úctě a vzájemném respektu, reciprocitě. Zásadní význam 

potom má spravedlnost, která převáží nad poslušností. Aby jedinec dospěl 

k autonomní morálce, je důležitý jeho kognitivní vývoj a také alespoň částečné 

odpoutání se od autorit. V tomto směru se Piaget domnívá, že přílišná autoritativnost 

dětem brání v dalším rozvoji. V přechodu od jednoho ke druhému typu, je 

charakteristické striktní dodržování pravidel toho „co by se mělo“. Je však potřeba 
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říci, že stadium heteronomie a autonomie se vzájemně nevylučují. Jsou stále zčásti 

propojené. Bez alespoň částečného respektování autorit by to měl člověk v našem 

společenském systému velmi těžké. 

Podle Piageta jsou pro mravní vývoj naprosto zásadní sociální interakce. 

Skrze tyto interakce se děti učí spolupracovat, osvojují si pravidla a vyvíjí se u nich 

sociální cítění. Především ve hrách si děti osvojují principy spravedlnosti. Piaget 

vymezil různé typy spravedlnosti. Je to spravedlnost rovnosti, retribuce a 

spravedlnost slušnosti, které odpovídají úrovni mravního vývoje. [Piaget, 1948]

Důležitý aspekt sociálních interakcí pro morální vývoj v Piagetově pojetí 

zakládá na předpokladu, že v interakcích kde jsou děti ve více méně rovnocenném 

vztahu se svými vrstevníky, jsou schopny mravní normy pochopit lépe než 

v asymetrické interakci. Mezi vrstevníky dochází ke spolupráci, která ale není 

dokonalá a v interakcích se proto objevují přirozené mravní konflikty. Piaget se 

domnívá, že k osvojování principů spravedlnosti u dětí dochází především v rámci 

her, protože jejich prostřednictvím děti pochopí, že nejvyšším imperativem je ideální 

spolupráce. Díky dodržování pravidel, vzájemném respektu a spolupráci se může hra 

rozvíjet. V opačném případě dojde k jejímu ukončení, což děti přirozeně nechtějí. 

Děti se takto nenásilnou formou učí morálním principům a hodnotám. [Turiel, ]

Piaget s Inhelderovou popsali, jak ke schopnosti a rozvoji mentálních operací 

dítěte dochází současně s jeho decentrací, díky níž je dítě schopno představit si samo 

sebe a svou činnost z pohledu objektu. Postupně se tato představivost rozvine

z pouhé schopnosti představ předmětů do širších perspektiv sociálního světa, do 

mezilidských interakcí. Operace v sobě vždy zahrnují aspekt spolupráce – možnost 

výměny, možnost interindividuální a individuální koordinace. Kognitivní struktury a 

schopnost decentrace úzce souvisí s citovými a sociálními konstrukty. K těm dochází 

v součinnosti se socializací, díky níž se rozvíjí také morální dimenze. Úroveň 

socializace se vyvíjí se schopností strukturovanosti vztahů. Kognitivní a citový vývoj 

jedince je rovnoměrně provázán. [Piaget, Inhelder, 2001]
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2. 3 Lawrence Kohlberg

Kohlberg je nejznámější svým stadiálním modelem morálního vývoje, který vytvořil 

po rozsáhlých výzkumech s chlapci ve věku deseti až šestnácti let, pomocí zkoumání 

jejich morálního usuzování při řešení mravních dilemat. Kohlberg vycházel 

z předpokladu, že pokud děti budou uváděny do nerovnováhy skrze diskuze, bude se 

tak jejich myšlení kultivovat a budou si lépe osvojovat, jak funguje mravní systém 

hodnot a jaká je mezi nimi hodnotami hierarchie.

Z výzkumu Kohlberga a jeho kolegů se potvrdilo, že studenti, kteří se 

pravidelně zúčastňovali diskuzí a řešili morální dilemata, se ve svém morálním 

uvažování díky těmto diskuzím začali rozvíjet. Je zde tedy předpoklad, že morální 

vývoj může být pozitivně stimulován a rozvíjen, k čemuž nabádá například také 

Vacek ve své knize o psychologii morálky. [Vacek, 2006]

Připomínám zde Kohlbergův model morálního vývoje pro jeho velkou 

výpovědní hodnotu a také jako jakýsi přehled možných morálních reakcí, ačkoliv 

s tímto modelem nebudu přímo pracovat ve smyslu přiřazování dětí do jednotlivých 

stadií.

Prekonvenční úroveň 

Stadium 1: Orientace na poslušnost a vyhýbání se trestu

Charakteristická je poslušnost vůči autoritě a egocentrické hledisko.

Stadium 2: Individualismus, účelovost, reciprocita, usilování o odměnu a ocenění

Nejdůležitější je uspokojení vlastních zájmů a potřeb a nebránění druhým dělat totéž. 

Uplatňuje se pravidlo „Ty uděláš něco pro mě a já na oplátku zase něco pro tebe.“ 

Konvenční úroveň

Stadium 3: Orientace na vzájemné vztahy, sociální shodu a dohodu, 

interpersonální konformita

Pravidlem je žít tak, aby to odpovídalo očekávání blízkých osob. Individuální 

perspektiva je zde propojena s perspektivou druhých. Charakteristická je orientace na 

normy jedné nebo více zájmových skupin.

Stadium 4: Orientace na zákon a řád, respektování společenského systému
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Zásadní je řádné plnění povinností. Směřování k podpoře zachování společenského 

řádu. Nejdůležitější je autorita zaštítěná normami - zákony, předpisy.

Postkonvenční úroveň (principální)

Stadium 5: Orientace na legální společenskou smlouvu a individuální práva

Objevuje se široké spektrum různých hodnot a postojů. Smysl pro závaznost norem 

vzniklých na základě společenské smlouvy.

Stadium 6: Orientace na obecné (univerzální) etické principy

Toto stadium charakterizují svobodně zvolené morální principy. Kritériem 

rozhodování je vlastní svědomí. Patří sem principy spravedlnosti, vzájemnosti a 

rovnosti lidských práv a respektování důstojnosti lidských bytostí jako individuálních 

osobností. [Atkinsonová, 2003; Vacek, 2006]

2. 4 Carol Gilligan

Uvádím zde také rozšíření Kohlbergovi teorie morálky Carol Gilliganovou, která 

rozlišila dva typy morálky. Kromě morálky na základě spravedlnosti popsanou 

Kohlbergem, vymezila morálku na základě péče. „Morálka péče“ odpovídá jednomu

z typů spravedlnosti u Piageta, který tuto spravedlnost slušnosti, šlechetnosti a 

milosrdenství vnímá jako závislou na vývoji a rozvíjenou v rámci vztahů. Bude tedy 

podnětné v rámci diskuze mých zjištění, které vyplynuly na základě diskuze mezi 

vrstevníky zohlednit tuto dimenzi vymezení morálky. 

Gilligan ke Kohlbergovu modelu vyvozuje alternativní model morálního vývoje:

Prekonvenční stadium = Orientace na individuální přežití

1. První přechodná fáze = Od egoismu k odpovědnosti

Konvenční stadium = Dobro je altruismus

2. Druhá přechodná fáze = Od dobroty k pravdě

Postkonvenční stadium = Morálka nenásilí
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Hlavní rozdíl těchto dvou morálek Carol Gilliganová vidí v sociálnosti. Prokazuje se 

podle ní trend závislosti typů morálek na příslušnosti k pohlaví, tj. že je „morálka 

péče“ bližší ženám. Připouští však, že to tak nemusí platit vždy. Považuje za důležité 

tyto dvě morálky vnímat jako navzájem rovnocenné a hodnotné. [Gilligan, 2001; 

Jorgensen, 2006]

2. 5 Robert L. Selman

Selman navázal na Piageta a Kohlberga a vypracoval, analogicky k Piagetovým 

stupňům logického myšlení, hierarchicky uspořádané stupně přejímání sociálních 

perspektiv. Vysvětluje „rozšiřující“ se úhly pohledu, kdy člověk ze začátku vnímá 

svět jen ze svého pohledu a na nejvyšším stupni je schopen brát v úvahu 

společenskou perspektivu. 

Předkládám jeho model: 

0: egoistické nediferencované perspektivy, jinak také nerozvinutá emoční 

inteligence

1: subjektivní perspektiva

2: sebereflektující perspektiva

3: vzájemnosti obou perspektiv, perspektiva „třetí osoby“

4: společenská perspektiva, síť nejrůznějších úrovní interakce a komunikace

Pokud člověk dozraje do vyšších úrovní, je samozřejmě schopen souběžně 

v závislosti na situaci využívat i perspektivy z nižších úrovní. [Vacek, 2006]

3. Výzkum

3. 1 Představení skautského oddílu

Výzkum jsem prováděla ve skautském oddílu s dětmi ve věku mezi dvanácti až 

patnácti lety a za pomoci jejich vedoucích. Na začátek představím tento oddíl, jeho 

členy a specifické pojmy, které se s oblastí skautů pojí. Názvy a pojmenování, které 

nejsou obecně platné pro skautské hnutí a týkají se přímo „výzkumného“ skautského 

oddílu, jsem pozměnila tak, aby byla dodržena anonymita sdružení a jeho členů. 
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Skautský oddíl Rowen, kde jsem prováděla výzkum, sídlí v Praze a letos,

v roce 2012, slaví již 22. výročí svého vzniku. Oddíl je rozdělen do několika 

pododdílů podle věku. Nejmladší členové jsou holky a kluci od sedmi do jedenácti 

let. Dívčí oddíl těchto nejmladších dětí se nazývá Světlušky, chlapecký Vlčata. Děti 

postupují dále a stávají se z nich Skauti. V oddílu Skautů se nachází holky a kluci 

současně ve věku dvanáct až patnáct let. Po věku patnácti let potom pozvolna 

přecházejí do skupiny Roverů, kde už oddíl nemá organizovaný program a není řízen 

vedoucím. Roveři si akce a setkání pořádají sami. Někteří z nich navíc pomáhají 

vedoucím mladších oddílů. Společnými akcemi všech oddílů jsou RowenCup, Vlčí 

vytí, letní tábor, Nováčkovská zkouška a Medvědí cesta. Všechny oddíly využívají

společnou klubovnu, kde se jednotlivé oddíly schází na pravidelných schůzkách. 

Náplň schůzek a další aktivity si určuje každý oddíl zvlášť a každý má svá specifika. 

Blíže představím oddíl Skautů, kam jsem docházela a kde jsem prováděla 

výzkum. Skauti jsou klíčovou skupinou. Oproti Světluškám a Vlčatům, jejichž 

programem jsou převážně hry, psychicky a fyzicky méně náročné činnosti a kde je 

charakteristické výrazné vedení vedoucími, jsou Skauti vedeni k větší samostatnosti 

a jejich program je psychicky i fyzicky náročnější. Velkou měrou se účastní na 

výběru a přípravě oddílového programu. Při přestupu do nového oddílu se do tří 

měsíců plní Nováčkovská zkouška, která je oproti předchozí o poznání těžší. Děti 

mají nově za úkol, se v průběhu roku, případně i déle, věnovat úkolům 

formulovaným v takzvané Stezce a touto Stezkou se všemi jejími náležitostmi projít. 

Členové jsou v oddíle rozděleni do menších skupinek, tzv. družin. V nich se učí 

efektivně spolupracovat, plní úkoly, tvoří, hrají si, překonávají překážky, posouvají 

své hranice a v neposlední řadě budují kamarádství a učí se fungovat v mezilidských 

vztazích. Další významnou složkou a zároveň charakteristickým pilířem skautské 

výchovné metody je skládání skautského slibu a znalost skautského zákona.

Hlavním vedoucím oddílu je Havran, kterému příležitostně vypomáhá 

především pomocná vedoucí Sedmikráska. Jsou to mladí vedoucí, kteří stejně jako 

nynější Roveři prošli celou etapou skautského života. Svou funkci vykonávají 

dobrovolně a dobročinně.

V době, kdy jsem do skautského oddílu docházela, se v tomto oddílu 

vystřídalo několik dětí. Zprvu oddíl tvořili Šmolík, Roháč, Tlapka, Zelinka, Fialka a 
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Oheň. Během roku se ze Šmolíka stal pomocný vedoucí a Zelinka odjela studovat do 

zahraničí. Ostatní děti ve skautu pokračují a navíc byli přijati noví členové -

Větvička, Elka, Jeník, Cácorka, Mourek a Šáša. 

Skautský oddíl Rowen si klade za cíl rozvíjet v dětech samostatnost, 

praktičnost, tvořivost, zdravou sebedůvěru, vztah k hodnotám, spolupráci i vůdčí 

schopnosti, rozvíjení těla i ducha. Podnikají každých čtrnáct dní výpravy do přírody 

a za kulturou, každý týden se setkávají na schůzkách, hrají různé hry a vymýšlejí 

zábavné aktivity. Každý rok jezdí na tábor. Starší děti navíc jezdí na vodácké 

výpravy, natáčí filmy a občas se podívají také do zahraničí. 

Pro lepší orientaci v textu a přílohách uvádím pojmy související se skautským 

oddílem:

Rowen - Název skautského oddílu.

Světlušky - Oddíl dívek ve věku 7 - 11 let.

Vlčata - Oddíl chlapců ve věku 7 - 11 let.

Skauti - Oddíl kluků a holek ve věku 12 - 15 let.

Roveři - Oddíl kluků a holek nad 15 let.

Družiny - Členové jsou v rámci každého z oddílů rozděleni do družin, kde se jeden 

z nich stává tzv. rádcem, vedoucím této skupiny.

Rádce - Vedoucí družiny, starší člen oddílu kolem patnácti let.

Havran - Vedoucí oddílu.

Sedmikráska - Pomocná vedoucí oddílu.

Vlčí vytí - Veřejné vystoupení a soutěž oddílů.

RowenCup - Skautský florbalový turnaj.

Medvědí cesta - Samostatná výprava družiny - vyvrcholení tábora.

Nováčkovská zkouška

Zkouška, kterou skládá každý člen při vstupu do oddílu. Je povinná, ale jednoduchá. 

Je v ní jasně dané bodové ohodnocení, které je pro všechny stejné. Je to jakési 

„skautské minimum“. Splnění bodů v nováčkovské zkoušce potvrzuje vedoucí nebo 

rádce.
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Stezka

Dobrovolná zkouška, která slouží jako motivace k osobnímu rozvoji skautů. Má čtyři 

stupně. Každý stupeň má 27 bodů. Většinu bodů lze splnit více způsoby – je 

navrženo několik aktivit, z nichž si lze vybrat, případně spolu s vedoucím vymyslet 

nějakou vlastní činnost. U splnění bodů Stezky je důležité, že nejprve splnění 

potvrzuje sám ten, kdo bod plní. Dále k tomu potřebuje dva další lidi - v podstatě 

kohokoliv, kdo má k tématu nějaký vztah. Ve Stezce jsou rozlišeny kategorie 

podpisujících: kamarád, rádce, vedoucí, člen rodiny a odborník s tím, že ti dva

podpisující by měli být z různých kategorií (někdy je též upraveno, které kategorie 

jsou pro daný bod přípustné). Podpisující by měl hlavně poskytnout skautovi zpětnou 

vazbu, ne jen zkontrolovat splnění zadání, ale i přemýšlet o smyslu úkolu. Ve Stezce

je na rozdíl od nováčkovské řada úkolů, které nejsou nijak objektivně měřitelné či

kontrolovatelné - důležitou součástí je pak sebehodnocení dítěte, se kterým mu mají 

pomoci právě ti podpisující. Jak daleko jedinec pokročil a kde se na dané stezce 

právě nachází, může kontrolovat na mapě, která je vyvěšena a aktualizována 

v klubovně.

Skautský slib

Zásady, které se jedinec, pokud slib složí, zavazuje dodržovat. Slib se skládá buď 

v úzkém okruhu lidí, kde je přítomen skaut skládající slib a dva z vedoucích. 

Druhým způsobem je veřejné skládání slibu, kdy se slibuje před všemi členy oddílu. 

Skautský slib zní: „Slibuji na svou čest, sloužit nejvyšší pravdě a lásce, plnit 

povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven pomáhat 

vlasti i bližním.“

Skautský zákon

Jedná se o skautský výchovný nástroj. Oproti skautskému slibu se vyskytuje ve více 

variacích a je možné ho mírně měnit a upravovat podle aktuální doby a jiných 

okolností. Je to desatero tvrzení, které by mělo být každému skautovi známé a podle 

kterého by se měl řídit.
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V Rowenu uplatňují znění podle české skautské organizace Junák:

1. Skaut je pravdomluvný.

2. Skaut je věrný a oddaný.

3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.

4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.

5. Skaut je zdvořilý.

6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.

7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.

8. Skaut je veselé mysli.

9. Skaut je hospodárný.

10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

3. 2 Historie a metody výzkumu

Výzkum, který mi bylo umožněno uskutečnit ve skautském oddílu, jsem započala 

začátkem března roku 2011. Po telefonické domluvě s vedoucím Havranem, jsem se 

přišla podívat na jednu z jejich pravidelných schůzek. S vedoucími jsme se setkali 

ještě před začátkem, abychom se seznámili a domluvili se na spolupráci. Domluvili 

jsme se, že se budu pár měsíců účastnit jejich pravidelných úterních schůzek v 

klubovně a pozorovat, případně se i částečně zapojovat do jejich programu, a po 

nějaké době následně provedu rozhovory s vedoucími, za účelem zjistit s jakými 

aktivitami, zaměřenými či přímo nezaměřenými na mravní dilemata, se děti 

v oddílovém životě setkávají. Domluvit se s Havranem bylo snadné, protože 

vypověděl, že má tyto aktivity rád a čas od času jich využívá. Nabídnul mi, že při 

některé ze schůzek jednu z těchto aktivit provedeme. Nastínila jsem také můj záměr 

později provést rozhovory s dětmi.

Seznámila jsem se s Havranem i s dětmi. Byla jsem představena jako 

„studentka, která je bude rozebírat“, protože jak bylo už od začátku jasné, Havran byl 

velký vtipálek. Seděla jsem spíš stranou a snažila se zachytit charakter jejich 

komunikace, zapisovala jsem si do deníku zvláštnosti a charakteristiky, které mne

zaujaly se zřetelem na to, zda by se daly použít do mé práce. Další schůzka i ty 

následující probíhaly podobně, ale často jsem se již zapojovala do jejich programu. 
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Chtěla jsem jejich činnost poznat a pochopit podstatu skautského oddílu a seznámit 

se s dětmi i vedoucími, aby následné rozhovory nebyly příliš rozpačité a vytržené 

z kontextu. Takto jsem se schůzek účastnila až do poloviny června, než se děti začaly 

připravovat na tábor a běžné schůzky tím skončily. Poslední březnový den jsem na 

schůzce byla přítomná aktivitě „Kudy povede dálnice“. V polovině dubna jsem 

poznala akci zvanou „Vlčí vytí“ a na příští schůzce proběhla další zajímavá aktivita, 

kde skauti řešili, komu darují život, ve hře „Transplantace srdce“ (viz příloha č. 3)

Rozhovor jsem uskutečnila třikrát s Havranem a jednou se Sedmikráskou. 

Tyto vedoucí jsem si vybrala, protože se skauty tráví nejvíce času, ačkoliv v oddíle 

tu a tam pomáhají i jiní dospělí. Nejvíce měl k tématu co říci Havran, který je 

hlavním vedoucím oddílu. Abychom vše obsáhli a já se vešla do jeho časového 

harmonogramu, vedli jsme spolu tři rozhovory. První rozhovor proběhnul na začátku 

května. Další rozhovor byl se Sedmikráskou. Zbylé dva rozhovory s Havranem se 

konaly v polovině a ke konci měsíce. Rozhovory jsem prováděla pokaždé před 

schůzkou, s pomocí diktafonu. Vždy jsem si nahrála celý rozhovor a následně jej 

přepsala, abych později mohla pracovat s textem. Druhy aktivit, které jsem těmito 

rozhovory získala, jsem stručně a přehledně zpracovala (viz příloha č. 3). Díky těmto 

rozhovorům jsem si později vymezila oblast a podobu výzkumu, výzkumné otázky a 

cíle. Zvolila jsem metodu rozhovorů s dětmi za pomoci skautského zákona, abych 

zjistila, jakým způsobem uvažují o mravních otázkách a jakým způsobem vstupují do 

vzájemných interakcí.

Hlavní část výzkumu jsem prováděla v listopadu stejného roku po tom, co 

jsem zpracovala dosavadní materiály a nastudovala tématicky související literaturu. 

Moje představa o tom, jak uskutečnit tuto část výzkumu byla taková, že děti 

dostanou arch papíru se zněním skautského zákona, nad nímž se budou zamýšlet a 

napíší, jaké body se jim líbí a jaké naopak ne. Dále, co by změnily a jak by případně 

zákon celkově přetvořily. Následně by se nad těmito nápady vedla diskuze. Tímto 

způsobem jsem chtěla dojít mému cíli, poznání mravního usuzování dětí. Nicméně, 

bylo potřeba ještě vše do detailů promyslet a přizpůsobit dětem a podmínkám. 

Domluvili jsme se s Havranem, že se pár hodin před schůzkou sejdeme 

v klubovně a probereme všechny varianty. Debatovali jsme, jak program nastavit, 

aby byl pro děti zábavný, a aby z něj zároveň pro mě i pro Havrana vyplynul 

užitečný výstup. Jako nejlepší variantu jsme nakonec zvolili uvedení celé schůzky 
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v duchu „13. mezinárodní vědecké konference o skautingu“ s tématem „Skautský 

zákon na prahu budoucnosti“. Před zahájením schůzky ještě přišla Sedmikráska, 

se kterou jsme vše zkonzultovali a domluvili se na detailech. 

Na úvod jsme připravili pohybovou aktivitu, při které děti běhaly venku. 

Potom jsme se přesunuli do klubovny a až se všichni usadili na lavičky, které jsou 

v klubovně podél místnosti, mohli jsme začít. Havran všem vysvětlil, v čem bude 

spočívat následující bod konference, u kterého je třeba prodiskutovat aktuálnost 

skautského zákona, a že „badatelé“ v závěru přednesou své názory na tuto 

problematiku. Všichni dostali papíry se skautským zákonem, které jsem přinesla a 

jejich úkolem bylo, nejprve sami a potom ve dvojicích vybrat dva nejvíce důležité a 

dva nejméně důležité body. Dva body také mohli libovolně změnit a potom je 

případně postavit na stupeň důležitosti či nedůležitosti. Dále měli k bodům stručně 

napsat, proč je vybrali. S tímto úkolem měli problém, protože pro ně bylo těžké 

vybrat jen dva nejdůležitější, ale hlavně dva nejméně důležité body. Zdálo se jim, že 

žádný bod nemůže být vyřazen. Jedné z dvojic se dva nedůležité body nakonec 

opravdu nepodařilo určit. Já jsem mezi tím vzdáleně procházela kolem, poslouchala a 

částečně nahrávala debatu na diktafon. S vedoucími jsme jim radili, když v něčem 

neměli jasno. 

Po této činnosti je Havran rozdělil do dvou skupinek podle družin a dal jim za 

úkol se v rámci nich domluvit na třech nejdůležitějších bodech ze všech. To pro ně 

už bylo snadnější, ale na druhou stranu zase nespolupracovali všichni rovnocenně.

Méně průbojní nechávali rozhodování spíše na druhých. Když se „vědci“ dohodli na 

východiscích, uspořádali jsme „tiskovou konferenci“. Každý ze skupiny přednesl 

jeden ze závěrů, ke kterému společně dospěli, nebo uvedl nějakou rozšiřující 

poznámku k tématu. Současně také vysvětlili, proč se rozhodli právě tak, jak se 

rozhodli. Tuto část jsem si také nahrála na diktafon a později zpracovala. 

Poslední aktivitou a taky závěrem schůzky bylo, že šla jedna družina 

s Havranem do vedlejší místnosti a tam výtvarně zpracovávala vybrané nejdůležitější 

body. Druhá skupina zůstala v místnosti se mnou a Sedmikráskou. Sedli jsme si na 

zem do kola a společně reflektovali jejich rozhodnutí. Pokládali jsme jim doplňující 

otázky a diskutovali s dětmi také na obecnější rovině, se snahou zjistit povahu jejich 

mravního usuzování a jejich vzájemné interakce. Skupinky se potom vyměnily a to 

samé probíhalo znovu, ale naopak. Vše jsem si opět nahrála na diktafon a později 



20

zformulovala do textů pro další použití. Zpracoval jsem dva rozbory. První lze nalézt 

v příloze č. 4 a druhý v příloze č. 1. Tento materiál se stal podkladem pro zpracování 

výzkumu a pro mou bakalářskou práci.

3. 3 Východiska a cíle 

Z rozhovorů s vedoucími (viz příloha č. 2) a z účasti a pozorování na schůzkách jsem 

se dozvěděla, že se s morální oblastí ve skautském oddílu přímo i nepřímo pracuje. 

Vedoucí se skrze různé aktivity morální stránky u dětí dotýkají a jak je již 

z teoretických východisek zřejmé, děti se morálně rozvíjí i jen pouhými interakcemi 

mezi sebou a s vedoucími. Na spolupráci mezi nimi je dáván velký akcent. V oddílu 

se vedoucí neustále dotýkají otázek zasahujících do širšího kontextu života, nutí děti 

přemýšlet, zvažovat své činy, předkládají jim zásady mravního chování a za důležité 

také pokládají kreativní a aktivní užívání života. Jako důležité také hodnotím, že je u 

dětí výrazně rozvíjena samostatnost. V oddílu mají jasně vymezená pravidla a na děti 

jsou kladeny nároky jak fyzické, psychické, sociální, tak také nároky na rozvíjení 

jejich kreativity, samostatnosti a zodpovědnosti. Samy děti pozitivně vyzdvihly 

skutečnost, že je to ve skautu náročnější než v běžném životě.

Havran se domnívá, že děti nad morálními otázkami nejsou zvyklé uvažovat a 

uvedl, že při různých aktivitách, které popisuji v příloze č. 3, nabyl pocitu, že 

takovým způsobem možná nikdy nepřemýšlely. Podle něj to je důležité a právě proto 

se s nimi takto snaží pracovat. Snaží se děti směřovat do autonomního postoje vůči 

mravnosti a mravním imperativům, pravidlům. Například s nimi diskutuje nad 

skautským zákonem, nebo děti nechává samostatně tvořit pravidla. Zjistil takto, že 

taková pravidla následně fungují lépe. Zkouší s nimi provádět i aktivity přímo 

zaměřené na řešení morálních dilemat, například aktivita „Transplantace srdce“ a 

následně s nimi vede zpětnou reflexi. Snaží se s nimi takto diskutovat a probouzet 

v nich mravní uvažování, a to i přesto, že jak uvedl, to děti často příliš nebaví a 

nedaří se jim to. 

Důležitým prvkem, takzvaným skautským výchovným nástrojem je skautský 

zákon. Zjistila jsem, že existence skautského zákona splňuje důležitou úlohu. 
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Funguje jako opora a náhled na morální zásady. Děti ze skautského oddílu se skrze 

jejich výpovědi ukázaly být v mravním ohledu vyspělejší než jedinci z ostatních 

společenských skupin. Mimo skautský oddíl se děti často setkávají s porušováním 

mravních zásad a všechny poukázaly na skutečnost, že je chování podle pravidel 

v jejich vrstevnických skupinách neoblíbené. Tato strukturovaná „sbírka zásad“ 

slouží dětem jako opora a náhled na to, co je dobré a co špatné. 

Aktivita se skautským zákonem, již jsme s Havranem vymysleli a kterou 

rozebírám v následující kapitole, je exemplárním příkladem pro to, čeho se Havran 

v oblasti mravnosti s dětmi snaží dosáhnout. Je apelem na autonomii dětí v diskuzi s 

„ústavou“ skautského života. Skautský zákon obsahuje heteronomně dané normy a 

děti se tedy musí postavit do autonomního postoje a uvažovat o tomto souboru norem 

z kritického pohledu, třeba i zpochybnit daný zákon a určit, co by ony považovaly za 

to konstitutivní.

Mým zájmem v závislosti na výše uvedeném je zjistit, jakým způsobem děti 

v tomto skautském oddílu v daném věku uvažují a jak jsou schopny diskutovat 

s ostatními. Mým cílem je zkoumat, jaká je povaha jejich duševní práce, jakým 

způsobem vstupují do interakcí s druhými, jaká je jejich schopnost autonomie. Cílem 

je zjistit, v čem je výchovné působení v oddílu na rovině duševní práce 

problematické.

3. 4 Analýza dat

ROHÁČ

Roháč v samostatné práci ze skautského zákona vybral jako dva nejdůležitější body 

„Skaut je pravdomluvný“ s odůvodněním „Bylo by to jak v politice“ a „Skaut je 

zdvořilý“ s vysvětlením „Bylo by to samý *****, censored, atd“. Při „tiskové 

konferenci“, kdy měl každý zvlášť představit jeden bod, na kterém se děti ve družině 

společně shodly, Roháč prezentoval výběr bodu „Skaut je pravdomluvný“, ale 

poněkud zmateně. Srovnal pravdomluvnost s mluvením, které není sprosté. Výběr 

doplnil prohlášením „Jak by to tady jinak vypadalo, kdyby se to nedodržovalo“. 

S přihlédnutím k jeho samostatné práci lze vyvodit, že zaměnil pravdomluvnost za 
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zdvořilost. V průběhu následující debaty se pro něj ukázala být zdvořilost 

nejdůležitější zásadou. Vícekrát ji přímo i nepřímo vyzdvihnul :

Sedmikráska: „Jaký byl ten bod, na kterém jste se neshodli?“

Roháč: „Neshodli jsme se na bodu, že skaut je zdvořilý.“ 

Sedmikráska: „Vy jste ho považovali za důležitý a holky ho neměly?“

Větvička: „No, my ho vyhodily.“ (smích)

Roháč: „Přitom by to mělo bejt naopak.“

Sedmikráska: „Tak proč zdvořilý, jo. Zkuste se opravdu teď Jeníku, Rozruchu 

zamyslet, co tam padlo. Vyšlo vám to, že jste si řekli, tak třeba tohle?“

Roháč: „Jo.“ 

Sedmikráska: „Takovým způsobem jste k tomu došli? Tak potom to asi nebylo 

jednoduchý…“

Roháč: „My jsme tomu spíš jako dávali priority, jako co je nejdůležitější.

…

Roháč: „A co je důležitější než tamto…“

Sedmikráska: „Já tomu rozumím, že to třeba dostalo víc bodů, ale proč?“

Roháč: „Jako než nějaká ochrana přírody?“

Já: „Přijde vám, že jsou lidé kolem vás, v okolí nezdvořilí?“

Roháč: „Když vezmu školu…“

Větvička: „Škola je ale trochu odlišné prostředí od ostatních.“

Roháč: „Když vezmu hospodu.“

Já: „A přijde vám, já nevím, protože jsem nikdy nechodila do skauta, že je to tady 

jiné?“

Roháč: „Než v normálním životě? Nesmíš mluvit sprostě.“

Sedmikráska: …ze svého života, ze svého prostředí, kdy to pravidlo uplatňuje a jak 

to třeba ovlivňuje ostatní. Jo, teď zkusme přijít na to, co se děje pozitivního, když se 

to opravdu dodržuje. Tak má už někdo vymyšleno?“
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Jeník: „Ta prospěšnost, nebo co to tam bylo. Že pustím sednout nějakého starého 

člověka sednout v tramvaji. To dělám dost běžně.“

Roháč: „Myslíš zdvořilost?“

Já: „Takže si myslíte, že vaši spolužáci jsou na tom hůř, protože nejsou skauti?“

Roháč: „Spíš nás uráží, že jsme skauti.“

  

Roháč uvažoval v souladu s konkrétními situacemi, se kterými se v životě 

setkává. Svůj závěr formuloval pomocí figury „Důležité je to, co se dotýká mě 

osobně v každodenním životě. Jak by to jinak vypadalo.“ Vypověděl, že pravidlo 

zdvořilosti není v jeho okolí dodržováno a myslí si, že by mělo být. Vše co se 

vymykalo figuře jeho uvažování, hodnotil jako nedůležité a zbytečné.

Já: „Bylo tam něco, s čím jsi nesouhlasil?“

Roháč: „Ne.“

Větvička: „Byli to věci, které ničí svět. To nám stačí.“   

Roháč: „Pokud to nebude mytí nádobí tak s tím souhlasím.“

Sedmikráska: „Já tomu rozumím, že to třeba dostalo víc bodů, ale proč?“

Roháč: „Jako než nějaká ochrana přírody?“

Já: „Ne, holky říkaly, ale kluci nevysvětlili, proč by radši zvolili, že skaut je 

zdvořilý.“  

Větvička: „No protože když je skaut přítelem všech lidí dobré vůle, tak je zároveň 

zdvořilej. Já přece nebudu svýmu kamarádovi nadávat nevím do čeho.“ 

Roháč: „To je zbytečný, proč by byli lidi dobrý vůle.

Roháč si nebyl schopen uvědomit podstatu svého uvažování a to ani přes 

opakované výzvy k zamýšlení se nad důvodem výběru daného bodu. Body zvolil 

podle stupně jejich potřebnosti. Vybíral je podle toho, zda jsou podle něj důležitější 

než ostatní. Určoval priority. Nedokázal však vyjádřit, v čem jeho priority spočívají, 

čím jsou dány. 
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Sedmikráska: „Já se ještě zeptám na druhou stranu kluků, jaký vy jste měli 

argument pro to, že jste mezi ty důležitý potom chtěli dát, že skaut je zdvořilý.“ 

Roháč: „Prostě nám to tak vyšlo.“

Sedmikráska: „Jakým způsobem jste to teda vybírali ty nejdůležitější body? Vyšlo 

nám to znamená co?“

Roháč: „Zkonzultovali jsme to.“

Sedmikráska: „Tak proč zdvořilý, jo. Zkuste se opravdu teď Jeníku, Rozruchu 

zamyslet, co tam padlo. Vyšlo vám to, že jste si řekli, tak třeba tohle?“

Roháč: „Jo.“ 

Sedmikráska: „Takovým způsobem jste k tomu došli? Tak potom to asi nebylo 

jednoduchý…“

Roháč: „My jsme tomu spíš jako dávali priority, jako co je nejdůležitější.

…

Roháč: „A co je důležitější než tamto…“

Sedmikráska: „Já tomu rozumím, že to třeba dostalo víc bodů, ale proč?“

Roháč: „Jako než nějaká ochrana přírody?“

Sedmikráska: „Jo, že jste to srovnávali s těmi ostatními…“

Roháč: „Hm“

Sedmikráska: „Ale nic konkrétního nepadlo, v tý vaší dlouhý diskuzi?“

Roháč: „Ne.“

Dozvěděla jsem se, že o skautském zákonu a situacích spojených s jeho 

pravidly přemýšlí s ohledem na všechny oblasti života. Zásady skautského zákonu 

nevnímá jako oddělené od reality. 

Sedmikráska: „Tak mě ještě tak napadá, když jste přemýšleli o tom skautském 

zákoně, vztahovali jste to třeba na situace ve skautském oddíle, na výpravách, na 

schůzkách, nebo jste uvažovali a vzpomínali nějaké situace, kdy jste uplatnili ty 

body, pravidla i mimo… já nevím třeba v rodině, ve škole...“

Roháč: „Já myslím, že všechno.“
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Z jeho výpovědí se ukázalo, že otázka zdvořilosti protíná řadu situací v jeho 

životě. Z tohoto důvodu si pravděpodobně uvědomuje její potřebu. V okolí se 

s nezdvořilostí běžně setkává. Později jsme se bavili, v čem je to ve skautském životě 

odlišné od běžného. Roháč vyzdvihnul skutečnost, že se ve skautu nesmí mluvit 

sprostě. Když Jeník uváděl konkrétní příklad uplatňování bodu „Skaut je prospěšný a 

pomáhá druhým“ tím, že v tramvaji pustí sednout starého člověka, Roháčovi se toto 

chování zdálo být spíše zdvořilostí. Na příklad nezdvořilosti také nepřímo narazil, 

když předestřel, jak je spolužáci někdy uráží kvůli skautství.   

Při prezentaci bodu „Skaut je pravdomluvný“ si tento bod spletl s bodem 

„Skaut je zdvořilý“. Možná si nezapamatoval odůvodnění k prvnímu bodu, nebo se

s potřebou zdvořilosti natolik ztotožnil, že svou myšlenku navzdory jejímu 

neprosazení u ostatních nevědomě vyřknul, aniž by si to uvědomil.

Holky reagovaly na Roháčovu neprůbojnost a odevzdanost. Všimly si, že 

rozhodnutí nechal na nich a dobíraly si ho za to. Roháč tvrdil, že se na tom shodli 

všichni společně a nebylo tam nic, s čím by nesouhlasil. 

Na jednu stranu se projevoval lhostejně slovy „Pokud to nebude mytí nádobí 

tak s tím souhlasím“ a utvrzoval Sedmikrásku, že na bodu o zdvořilosti se neshodli 

společně. Chtěl pravděpodobně právě v duchu zdvořilosti zastávat gentlemanský 

postoj vůči holkám a dát jim přednost. Posléze se však vymezil a začal si prosazovat 

svou. Ukřivděně poznamenal, že by zdvořilost stejně měla mít vyšší hodnotu. 

Později se divil, že má odpovídat na otázku, proč by měla mít zdvořilost více bodů

„než nějaká ochrana přírody“. Nedokázal však pro svou volbu uvést důvod a 

nepřesvědčil tak ostatní, aby se přiklonili na jeho stranu. Jeník se příliš nevyjadřoval. 

Nepodpořil ho, ale ani naopak. Roháč se dostával do střetu hlavně s holkami, 

především s Větvičkou, která si stála za svým a uváděla stále nové argumenty. 

Větvička: „No, protože když je skaut přítelem všech lidí dobré vůle, tak je zároveň 

zdvořilej. Já přece nebudu svýmu kamarádovi nadávat nevím do čeho.“ 

Roháč: „To je zbytečný, proč by byli lidi dobrý vůle.“  

Větvička: „No, protože pak jsou i zdvořilí, ne asi??“

Roháč nevnímal propojení mezi zdvořilostí a přátelstvím stejně jako 

Větvička. Domnívám se, že zdvořilost chápe jako obecně a z vnějšku ustanovenou a 
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vyžadovanou záležitost. Jako ustanovení, které je třeba dodržovat pro pořádek a chod 

věcí, protože jak říká: „Jak by to tady jinak vypadalo“. Byla znát jeho neochota 

zamýšlet se nad názory druhých i svými. Nevyužíval rozvinutých myšlenkových 

operací a nepřemýšlel z pohledu širších perspektiv, s uvědoměním si vícero různých 

aspektů. Jeho uvažování se řídilo konkrétními situacemi a zkušenostmi z jeho života. 

O takových tématech se dokázal bavit a věnoval jim pozornost. V těchto případech 

se zapojil do debaty, v jiných nikoliv. 

V závěru kriticky přiznal, že má problém s dodržováním pravidla „Skaut je 

hospodárný“. Ví to už delší dobu a snaží se v této zásadě zlepšit. Elka s Větvičkou 

s ním souhlasily.

Byla vidět Roháčova snaha o spolupráci, pro niž se byl dokonce ochoten na 

povrch vzdát svého přesvědčení. 

Sedmikráska: „Padl  tady nějaký ústupek? Musel někdo ustoupit?“

Elka: „Ne, Roháč s tím prostě souhlasil.“

Větvička: „Jo, on řekl uděláme to takhle nó a takhle prostě dobrý, nó prostě, jo...“

Elka: „Tečka.“

Roháč: „Shodli jsme se na tom.“

Já: „Bylo tam něco, s čím jsi nesouhlasil?“

Roháč: „Ne.“

…

Roháč: „Pokud to nebude mytí nádobí tak s tím souhlasím.“

Já: „Byly to stejné body, které jste vymysleli vy dva s Jeníkem?“

Roháč: „No na jednom bodu jsme se neshodli všichni, takže to vyšlo akorát.“

Sedmikráska: „Jaký byl ten bod, na kterém jste se neshodli?“

Roháč: „Neshodli jsme se na bodu, že skaut je zdvořilý.“

Nechtěl vstupovat do konfliktu a konfrontace. Když jsme ho k vyjádření jeho 

náhledu na věc přiměli, zjistili jsme, že názor má a poměrně vyhraněný. Řídil se jím 

potom až do konce. 

Sedmikráska: „Jaký byl ten bod, na kterém jste se neshodli?“
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Roháč: „Neshodli jsme se na bodu, že skaut je zdvořilý.“ 

Sedmikráska: „Vy jste ho považovali za důležitý a holky ho neměly?“

Větvička: „No, my ho vyhodily.“ (smích)

Roháč: „Přitom by to mělo bejt naopak.“

Argumenty holek i Jeníka pro něj byly cizí a příliš se k nim nevyjadřoval. Za celou 

dobu u něj nedošlo ke změně pohledu či k připuštění hodnotnosti jiných názorů. 

Snaha o spolupráci na úrovni dobrých vztahů s ostatními se znovu ukazovala 

v průběhu debaty. Snažil se bavit ostatní, za což se mu dostávalo jejich uznání. 

Roháč: „Šetřím vodu a nemažu tabuli ve třídě.“

Jeník: „Dobřee.“

Větvička: „To je určitě pozitivní.“ (smích)

VĚTVIČKA

Větvička jako zásadní chápe pravidlo, že člověk nesmí zničit svět, ačkoliv to 

takto přímo neuvedla a neprosadila jako nový bod zákona. Pravděpodobně si to 

uvědomila až později v průběhu debaty. Jako nejdůležitější body s Elkou zvolily a 

prosazovaly „Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských“ a „Skaut je 

přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta“, ale nadhodnotou ve všech 

jejich výrocích bylo právě ono pravidlo nezničení světa, celosvětový dopad.

Pro formulaci zdůvodnění výběru bodu využila systém úvah založený na 

figuře „Je to důležité pro to, jak závažné by to mohlo mít celosvětové následky“ a 

„Jak by to jinak vypadalo, kdyby se to nedodržovalo“. Kritériem je obava z následků 

nedodržování. Hrozba zničení světa. Ze začátku byla stejně vyhraněná jako Roháč. 

Vše co tomuto systému kritérií nevyhovovalo, kritizovala a pokládala za nedůležité a 

nepodstatné. 

Větvička: „Byli to věci, které ničí svět. To nám stačí.“   

Větvička: „My jsme měly tu přírodu a lidi dobré vůle. Protože to prostě může zničit 

svět. Že jseš nezdvořilej, tak svět nezničíš.“
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Záhy však způsob svého uvažování rozvinula. V důsledku Roháčových 

výpovědí dokázala uznat také důležitost jiných pravidel. Figura v jejím myšlení 

nýbrž vytvořila nadhodnotu pro ostatní. 

Větvička: „A když jseš něčí přítel, tak jseš na něj logicky zdvořilej, ne?? Tak jako 

přece to dává smysl.“

Logika jejího uvažování je rozpoznatelná ve více případech. Vysvětluje tak 

první i druhý zvolený bod. 

Větvička: „Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta. No 

protože kdyby třeba někdo přišel a zastřelil najednou sto padesát skautů, tak ti skauti 

se hned naštvou a začnou proti němu válčit a lidi by zničili svět atomovejma 

bombama.“

Větvička: „My jsme měly tu přírodu a lidi dobré vůle. Protože to prostě může zničit 

svět. Že jseš nezdvořilej, tak svět nezničíš.“

Z pozice této figury Větvička kritizovala zvolení bodů kluky. Nedodržením 

jimi zvolených bodů by se svět nezničil a tak je v porovnání s těmito hodnotila jako

nedůležité. Na rozdíl od Roháče se posléze zamyslela nad opačnými názory kluků. 

Později uznala, že je zdvořilost taky důležitá.

Sedmikráska: „Zkuste po něčem konkrétnějším.“

Větvička: „Když třeba přijde skaut do nějakýho jinýho skautskýho oddílu, tak ty lidi 

jakoby očekávají, vědí, že se bude snažit chovat aspoň, já nevím, když už ne nějak 

extrémně příjemně, tak se aspoň bude snažit chovat jakoby zdvořile a jakoby má bejt 

k nim slušnej, když je jakoby jejich v podstatě bratr. Tak aspoň se k nim musí chovat 

aspoň trochu slušně, když ne nějak přímo…“

Napadlo ji ovšem, že se to ve skutečnosti nevylučuje s dalším pravidlem 

„Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta“, protože je 

v tomto pravidlu zdvořilost vlastně také obsažena. Zdvořilost posoudila jako bod na 
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nižší rovině, který je obsažen ve vyšší. Usoudila, že když je člověk přítelem všech 

lidí dobré vůle, je zároveň také zdvořilý. Větvička si navíc uvědomila, že pravidla 

nemusí stát odděleně. Mohou se propojovat.  

Já: „Holky řekly, ale kluci nevysvětlili, proč by radši zvolili, že skaut je zdvořilý.“

Větvička: „No, protože když je skaut přítelem všech lidí dobré vůle, tak je zároveň 

zdvořilej. Já přece nebudu svýmu kamarádovi nadávat nevím do čeho.“

Roháč: „To je zbytečný, proč by byli lidi dobrý vůle.“

Větvička: „No, protože pak jsou i zdvořilí, ne asi??“

Větvička vypověděla, že cítí důležitost správného chování. Nemohla však 

přijít na to, odkud toto vědomí má. Nakonec usoudila: „Já nevím. Já jsem to někde 

sebrala. Ono se to tam nějak samo vkouřilo.“

Tyto reakce mohou svědčit o skutečnosti alespoň částečné interiorizace zásad. 

Větvička tyto pravidla podle všeho vnímá jako přirozenou součást jí samé. Napadá ji, 

že to neví od narození, ale zažívá to tak, jako by to bylo její vlastní. Navíc vnímá, že 

každý člověk je individualitou a neplatí to takto u všech. Později dokládá, že tyto 

zásady chápe jako všeobecně danou platnost, kterou pravděpodobně vymysleli už 

lidé v pravěku. Chování podle těchto pravidel považuje za inteligentní a normální. Je 

to podle ní potřeba, aby nebyl chaos. Uvědomuje si potřebu existence řádu, jasně 

daných pravidel a nutnost dodržování zásad, aby spolu lidé mohli dobře vycházet a 

společně žít. Vysvětluje, že ostatní lidé pravidla tolik nedodržují proto, že je nemají 

ustanoveny v zákonu jako skauti.

Do zákonu automaticky zařadila také pravidlo, že má být člověk čistotný, 

přestože o tomto v zákonu není ani zmínka. S touto zásadou je pravděpodobně tak 

ztotožněná, že ji brala jako nedílnou součást a ve skutečnosti jí bylo jedno, jestli je 

v zákonu přímo vymezená nebo ne.

Ukázalo se, že jedná se snahou předcházet nepříjemným situacím. Připustila 

možnost neporušit pravidlo, ale za každou cenu se ho nesnažit naplňovat ve všech 

směrech. Například pravdomluvnost nevnímá jako nutnost říkat vše co si myslím a 

co je v danou chvíli skutečností. Dodržování je u ní ovlivňováno situací, ve které se 

právě nachází. Při porušení pravidel by podle ní byl největší problém ze strany 



30

rodičů. Nevnímá to ale jako závažné porušení, protože by za to člověk nešel do 

vězení.

Větvička nemá problém s manipulací se zákonem. Ukázala schopnost 

uvažování na úrovni autonomní morálky, i když si uvědomuje autoritu rodičů a 

zákonů. Pravidla se snaží dodržovat, ale ne slepě. Přizpůsobuje je okolním situacím. 

Stejně jako Roháč si uvědomuje, že má problém s dodržováním hospodárnosti.

Větvička se chopila role „mluvčí“. Často vyjadřovala názory za jejich 

skupinu holek. Elka jí to umožnila. Jen ze začátku se jakoby vymezila proti jejímu 

neustálému opakování důvodu, ale jinak ji nechávala mluvit, nebo ji přímo 

podpořila. Větvička důrazně argumentovala a pídila se po pochopení svých úsudků 

ostatními. Ti jí ale nebyli přílišnými oponenty a tak je svými argumenty lehce 

převálcovala a debata se neměla možnost dále rozvíjet. Diskutovat se s ní pokoušel 

Roháč, ale nebylo to konstruktivní, protože si stál pouze za svou myšlenkou a 

nezamýšlel se nad jejími výroky. Větvička se neustále snažila vyjadřovat své 

pohnutky, ale kluci je nechápali. Jeník na to reagoval různými zvoláními jako 

„Apokalypsaaa“. Větvička se naopak snažila skloubit všechny postoje dohromady. 

„Roháčovu“ zdvořilost uznala jako součást bodu „Skaut je přítelem všech lidí dobré 

vůle a bratrem každého skauta“ a později ještě sama vyzdvihla jako pozitivní fakt, že 

se u skautů dá všeobecně očekávat slušné, zdvořilé chování.

ELKA

Elka se zasazovala především o bod „Skaut je ochráncem přírody a cenných 

výtvorů lidských“, ve kterém zdůrazňovala první část o přírodě. Měla stejný náhled 

na důležitost světového dopadu jako Větvička. 

Elka: „My jsme uvažovaly o celosvětovém dopadu!“

Stejně tak vyjádřila obavu o zničení světa, ale ne expresivně. Vyplynulo to z jejího 

výroku: „Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských, protože kdyby 

nebyl, tak by se kazily stromy a všechno ve velkým a ani by se nevysazovaly nějaký 
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další, takže bysme tady za chvilku neměli vzduch.“  Elka tím navíc zdůraznila 

potřebu aktivního přístupu člověka.

Způsob Elčina uvažování se zakládal na podobném principu jako u Větvičky. 

Oproti Větvičce nebyla její kritéria vymezena výhradně obavou z negativních 

důsledků neplnění bodu. Důležitým kritériem pro ni byl pravděpodobně také fakt, že 

je jí toto téma vnitřně blízké. 

Já: „A co jste měly vy?“

Větvička: „My jsme měly tu přírodu a lidi dobré vůle. Protože to prostě může zničit 

svět. Že jseš nezdvořilej, tak svět nezničíš.“

Elka: „A proč furt ničíš svět???“

Při dotazu Havrana na pozitivní důvod výběru daných bodů uvedla: „Protože 

prostě přírodu máme rádi“. V debatě, ve které jsme zjišťovaly, v jakém kontextu se 

děti zamýšlely nad skautským zákonem, obě dvě jednoznačně uvedly, že uvažovaly 

v souvislostech celosvětového dopadu. Elka opravdu očividně přemýšlela s ohledem 

na celosvětový kontext, ovšem ne pouze na ten. Důvodem pro zvolení tohoto bodu jí 

byl také pozitivní rozměr. Uvědomuje si, že je příroda důležitá ne jen kvůli 

celosvětovým dopadům, ale také pro ni osobně. Povaha jejího uvažování se zakládala 

na figuře „Důležité je to, co je mi blízké a co je současně podstatné pro celosvětové 

fungování“ a  „Jak by to jinak vypadalo, kdyby se to nedodržovalo“.

Elka je pravděpodobně spíše introvertně založená. Neměla potřebu se příliš 

projevovat. Celou dobu však dokazovala svou pozornost a když přispěla do debaty, 

reagovala věcně a k tématu. Pamatovala si body, které ve družině zvolili. Dva z nich 

zajímavým způsobem spojila do jednoho.

„Skaut je ochráncem přírody a výtvorů lidských a lidí dobré vůle“. 

Druhý bod přitom zní „Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem 

každého skauta“. Elka na přesné znění zapomněla a vytvořila svou podobu pravidla. 

Tato nová formulace dobře zapadá do její figury uvažování. 
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Navázala na Jeníkovo tvrzení o původu pravidel: 

Jeník: „Někdo si prostě usmyslel, že to takhle nemůže bejt.“

Elka: „Byl to skaut a pak to předal jako zákon skautů.“

Větvička: „Že by v tom byl moc chaos, tak si řek, že přece ty skautíci se musí chovat 

nějak inteligentnějc než ostatní prostý lidi, tak to vymyslel, aby se chovali trochu 

normálnějc a pak zjistil, že to moc nefunguje, ale umřel a už to nestih předělat.“

Nezamyslela se nad ovlivněním vzniku těchto pravidel. Chápe je tak, že je 

vytvořili skauti, respektive jeden z nich. Pravděpodobně v nich nevnímá všeobecný, 

morální aspekt. Jakoby tyto zásady neplatily pro všechny, ale jen pro skauty, kteří je 

mají vymezené zákonem. Potvrzuje se to v následných výpovědích. 

Sedmikráska: „Kdo se to vzalo, kde najednou vzniklo nějakých takových deset 

bodů?“ 

Jeník: „Někdo si prostě usmyslel, že to takhle nemůže bejt.“

Elka: „Byl to skaut a pak to předal jako zákon skautů.“

…

Já: „Myslíte, že ti ostatní když nejsou skauti, tak tyhle zásady nedodržují?“ 

Větvička: „Oni to nemaj přímo v zákoně.“

Elka: „Třeba hodně věcí jo, ale něco fakt jako porušujou, že je to třeba člověku  i 

nepříjemný.“  

Problémem je vnímáno, že ostatní nemají skautský nebo zákon jemu 

podobný, kde by měli pravidla upraveny. Elka si uvědomila, že ostatní přesto hodně 

ze zásad také dodržují, ale přijde jí, že hodně z toho porušují.         

V otázce dodržování či nedodržování zásad se vyjadřovala podobně jako

Větvička. Připustila možnost situace, kdy člověk neporuší pravidlo, ale zároveň se ho 

nesnaží naplnit ve všech směrech, pokud to situace nevyžaduje. Pravdomluvnost také 

vnímá jako možnost neříct celou pravdu. Při porušení si myslí, že by měli největší 

problém rodiče, ale zároveň by z toho sama měla špatné svědomí. Stejně jako Roháč 

a Větvička si uvědomuje největší problém s dodržováním hospodárnosti.
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V debatě Elka vyjádřila svou hypotézu: „Tím, že něco děláš, tak ukazuješ, že 

je to důležitý.“ To je zajímavý logický úsudek. Je pravděpodobné, že chování jedince 

ukazuje na to, že je pro daného člověka důležité. To by bylo přesnější tvrzení. Z jeho 

chování lze těžko usoudit na obecnou důležitost tohoto jednání i pro druhé. Může to 

být třeba i naprosto nemorální jednání. Elka však na takovou možnost ani 

nepomyslela. Zdá se, že je pro ni přirozené chovat se správně. 

Elka byla tak trochu ve stínu Větvičky, která byla daleko výřečnější a 

prezentovala názory za obě dvě. Těžko říci, jestli všechna společná stanoviska, která 

Větvička vyjadřovala Elka sdílela a zda je vymyslely společně. Sama mluvila 

poměrně málo. V souvislosti na to nedocházelo ani k rozvinutým diskuzím mezi ní a 

ostatními a nikdo příliš nereagoval na její výpovědi a to ani v pozitivním ani 

negativním smyslu.

JENÍK

Při rozboru u Jeníka využiji mimo jiné i jeho poznámky ze samostatné práce. Jsou 

kvalitní a ucelené, a jelikož se příliš nezapojoval do debaty, jsou cenným materiálem 

k použití. 

Je těžké určit, který bod byl pro něho tím nejdůležitějším. V samostatné práci 

vybral body „Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských“ a „Skaut je 

poslušný rodičů, představených a vůdců“. Druhý bod neobhájil ve dvojici s Roháčem 

a už ho dále neprezentoval ani ve družině. První bod ve dvojici také neprosadil, ale 

ve družině byl vybrán mezi tři nejdůležitější. K debatě, ve které holky ochranu 

přírody vyzdvihovaly, se nepřidal, a kdyby pravidlo neměl uvedeno v samostatné 

práci, nikoho by jeho sympatie k němu pravděpodobně nenapadly. Žádným 

způsobem nedal najevo, že by s touto zásadou byť jen souhlasil. Jediné o co se 

zasadil a na čem ukázal povahu svého myšlení, byl bod „Skaut je prospěšný“. Stalo 

se tak nejspíš proto, že si tento bod Sedmikráska spletla s jiným pravidlem, o němž si 

myslela, že ho děti ve družině vybraly mezi tři nejdůležitější. Tedy paradoxně, 

ačkoliv se o něm do té doby v této družině vůbec nemluvilo, ho nakonec nejvíce 
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prosazoval. Dokázal na něm totiž dobře doložit reálnou aplikaci tohoto principu 

ve svém životě.

Jeho povaha uvažování o pravidlech se zakládala na principu „Jak by to jinak 

vypadalo“. Na podstatě automatičnosti pravidel. Je to dobře rozpoznatelné z jeho 

výpovědí. Při výběru jeho nejdůležitějších bodů uvedl vysvětlení: „Jak by jinak 

příroda vypadala“, „Jinak by si každý mohl dělat to, co chce“. K vysvětlení 

prospěšnosti, kterou uplatňuje tím, že pouští staré lidi sednout v autobuse: „No, já už 

to dělám takřka denně. Tak automaticky. Proč ne.“ Modelovým příkladem je také 

tvrzení, kterým Jeník odpověděl na otázku, kde se najednou vzalo takových deset 

bodů: „Někdo si prostě usmyslel, že to takhle nemůže bejt.“ To co pro něj není 

automatické a není to navenek znatelné, naopak kategorizoval jako nedůležité. Je to 

vidět v odůvodnění jeho nedůležitého bodu „Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i 

skutcích“ - „Je to moc těžké“.    

Jeník jako jediný plně dodržel a splnil požadavky, které byly zadány před 

začátkem činnosti. Sepsal jak dva nejdůležitější, tak dva nejméně důležité body a 

připsal k nim odůvodnění jeho výběru. Dokázal správně pochopit zadání a dodržel ho 

podle pravidel. Odpovídá to jeho přesvědčení potřeby poslušnosti vůči autoritám. 

Myslí si, že by člověk neměl dělat to, co chce, ale to co se od něj očekává a co se po 

něm žádá, co je jeho povinnost. Později potřebu poslušnosti potvrdil, když si se 

smíchem vzpomněl, jak ve skautu všichni musí dělat kliky, pokud náhodou řeknou 

nějaké sprosté slovo.

Na „tiskové konferenci“ prezentoval změnu bodu, na které se domluvili ve 

družině. Děti pravděpodobně chtěly využít možnost manipulovat s vnějším 

ustanovením a určit si svá pravidla, ale nakonec změnu provedly pouze na nejnižší 

úrovni- změnou názvu se stejným obsahem. Učinily tak podle Jeníkových slov kvůli 

větší srozumitelnosti.

Podobně jako Roháč si nedokázal uvědomit a popsat povahu svého

uvažování. Jeník prostě „věděl, co je dobře a co špatně“.

Sám o sobě prohlásil, že je nezávislý. Byl opravdu velmi nestranný, ale také 

bez zájmu. Body, které ve družině zvolili, si nepamatoval. Dokonce i po tom, co je 

Elka zopakovala, si přesto vybral „prospěšnost“, která mezi nimi nebyla. Napadnul 
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ho totiž konkrétní příklad jejího uplatňování. Zdálo se, že je mu ve skutečnosti jedno, 

kdo má nebo nemá pravdu a jaké body jsou či nejsou důležité, jestli bude prosazen 

jeho bod atd. Buď nechápal, nebo neposlouchal argumenty druhých. Pokud reagoval, 

tak různými zlehčujícími zvoláními a poznámkami nebo vtípky. Když reagoval na 

otázku, popisoval sebe v konkrétních situacích, které zažil. 

Nad body přemýšlel stejně jako ostatní bez ohledu na situační podmíněnost 

skautského oddílu. 

Jeník nepřemítal nad tím, co ostatní říkali. Nesnažil se je pochopit a ani 

nezvažoval své názory. Víceméně nereagoval na aktuální debatu. Projevoval své 

aktuální pohnutky a nápady, které se shodovaly s jeho reálnou zkušeností. Ostatní ho 

v tom nepodpořili. Nedocházelo mezi ním a ostatními ke spolupráci ani ke 

konfrontaci. 

CÁCORKA

Nejvíce prosazovala pravidlo „Skaut je prospěšný a pomáhá jiným“. Tento 

bod v debatě připomínala v několika případech. Domnívám se, že stejně tak důležitý 

byl pro ni bod „Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta“, i 

když to ona sama takto přímo neformulovala. Obecně řečeno je pro ni zásadní 

společenské hledisko. V průběhu to několikrát ukázala. Již při prezentaci bodu 

„Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle…“ první družiny se do debaty vložila 

s nápadem pozitivního aspektu uplatňování pravidla. Uvedla, že potom budou mít 

více přátel.  

Kritériem pro výběr bodu pro ni byla skutečnost, která by nastala při jeho 

neplnění. To, že si lidé pomáhají, považuje za nejdůležitější podmínku dobrých 

vztahů. Domnívá se, že pokud by mezi sebou lidé neměli uspokojivé vztahy, 

navzájem by se pozabíjeli. Jako nejdůležitější hodnotu tedy stanovila život člověka, 

lidí. Je to hezky vidět na její výpovědi z konference: 

„No, tak kdybysme si nepomáhali, tak bysme se všichni vraždili a nikdo by tu prostě 

nebyl ani ze skautů.“
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Její způsob uvažování lze shrnout do figury: „Je to důležité pro to, jak závažné by to 

mohlo mít důsledky pro člověka“ a „Jak by to jinak vypadalo.“ Jako nedůležité na 

druhou stranu chápe to, co nikomu neublíží.

Sociálně kladné chování považuje za inteligentní, doslova „na úrovni“. Myslí 

si, že je hodnotnější než jiné. Expresivně tam zařadila pomoc a zájem o druhé a 

pravdomluvnost, kterou vymezila jako „nelživost“. Tyto pravidla jsou uplatňovány 

v jejím třídním kolektivu ve škole. Spolužáci od sebe nechávají opisovat. Chápe to 

jako důkaz ochoty pomoci. Pravděpodobně si tímto způsobem ve třídě budují 

kolektiv. Podle jejích kritérií uvažování je pochopitelné, že opisování nevnímá jako 

špatné. Nikomu to neublíží. Naopak si to vykládá jako zájem o druhé a pomoc 

druhým. 

Cácorka: „Já ti to řeknu takhle. U nás třeba přestávky vypadaj tak, že jeden člověk, 

kterej má otevřenej sešit na koleni sedí a kolem něho jsou další, který to opisujou.“

Podle jejího vysvětlení důležitosti pomoci by se dalo vyvodit, že se domnívá, 

že pokud by si opisovat nedávali, neměli by mezi sebou dobré vztahy a neměli by se 

rádi. Její vyjádření obavy ze zabíjení se lidí navzájem by se v tomto případě dalo 

převést do mírnějšího a reálnějšího důsledku, jež by v tomto případě mohl 

následovat.

Vyhraněný názor má Cácorka vůči pravidlu pravdomluvnosti. Přemýšlí nad 

touto zásadou z širšího hlediska a relativizuje ji. 

Cácorka: „Ale pravdomluvnost není tak důležitá. Tím nikoho nezabiješ, že budeš 

lhát.“ 

Dá se říci, že pro ní pravidlo „Skaut je prospěšný a pomáhá jiným“ 

představuje vyšší hodnotu. 

Cácorka: „Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. No tak kdybysme si nepomáhali, tak 

bysme se všichni vraždili a nikdo by tu prostě nebyl ani ze skautů.“
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V případě dilematu, zda mluvit pravdu či ne, volí podle potřeby druhou 

variantu, aby dodržela pravidlo s důležitějším významem. Vnímá ho na rovině

„Ublížím, nebo neublížím druhému“. 

Cácorka: „No, když ti někdo řekne nějakou lež, i když si myslí, že to tomu druhýmu 

pomůže, místo tomu, aby mu ublížil. Vždycky někdo řekne lež. Není člověk, kterej by 

nezalhal ani jednou.“

Upravuje si ho také podle situace. Pokud druhému pravdou neublíží, mluví 

pravdu. Pokud druhému lží neublíží, neříká pravdu. Pokud druhému ublíží pravdou, 

raději lže. Uvědomuje si, že třeba u policie se pravda říkat musí. Je to pro ni autorita, 

kterou nelze obelhávat. Ví, že je to zde jasně vymezené – pravda je vyžadována, lež 

zakázána a v případě porušení následuje trest. V běžných situacích každodenního 

života pravděpodobně zjistila, že nikdo nezkoumá, jestli je to co říká pravdou nebo 

lží. Cácorčiny rodiče také možná pravdomluvnosti nepřikládají takovou důležitost, 

jako třeba tatínek Šášy.

Z jejího vyjádření k Šáše vyplývá, že Cácorka přemýšlí v souladu 

s konkrétními situacemi v jejím životě: „Vidíš a to jsi nechtěla zaškrtnout, že skaut je 

veselé mysli a přitom se tady teď směješ takové věci“. Považuje za důležité interakce 

s druhými a snaží se chovat tak, jak si myslí, že je dobré. Předpokládá to tak i u 

ostatních.

Cácorka byla pozorná a také zaujatá tématem. Pamatovala si, jaké body ve 

družině zvolili a o čem se debatovalo. Bavilo ji prezentovat své názory, ve kterých 

měla jasno a nad nimiž dokázala přemýšlet. Své postoje však nezměnila. 

V Cácorčiných názorech ohledně pravdomluvnosti ji ostatní nepodpořili. Měli 

odlišný pohled. 

Cácorka: „Třeba když tě vyslýchají na policii. Ale když se tě máma zeptá, třeba když 

se mě ptá, jestli jsem se naučila tu matiku, no tak já se matiku  učit nemusím, protože 
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mám vždycky jedničky, tak se na to neučím. A já vždycky řeknu: ¨Jó mami, já to 

umím¨. Ale já jí v podstatě ani nelžu.“

Cácorka se je snažila přesvědčit o své pravdě, ale nepodařilo se jí to. 

U ostatních jejích názorů a osobních zkušeností mezi ní a vrstevníky nedocházelo 

k rozkolu. Její aktivní přístup vedl k rozvinutým diskuzím. 

OHEŇ

Oheň se v diskuzi ve dvojicích a v družině vehementně vyjadřoval, ale v závěrečné 

debatě mluvil velice málo. Je možné, že to bylo způsobeno přítomností dospělých 

nebo protože jsme rozebírali pravidla, které ho neoslovovaly. Oheň si totiž důrazně 

prosazoval a nakonec opravdu prosadil bod „Skaut je veselé mysli.“ Zvolil ho jako 

jednoznačně nejdůležitější pravidlo. 

Jeho klíčovým kritériem pro volbu nejvýznamnější zásady bylo přesvědčení, 

že je nezbytné, aby v životě byla sranda. Reagoval na pochyby ostatních:

„Tu „osmičku“ ti okecám klidně. Kdyby skaut nebyl veselé mysli, tak by nebyla 

sranda, a když nebude sranda, tak v životě bude jenom mrtvo a nuda!“

Opět se projevil způsob uvažování založený na principu „Jak by to jinak vypadalo“ a 

„Důležité je to, co je mi blízké“.    

Oheň ve vyřčeném argumentu pro výběr bodu „Skaut je veselé mysli“ ukázal, 

že je specificky hodnotově orientovaný. Neuvedl žádné další rozšiřující důsledky, 

které by tomuto pravidlu dávaly širší rozměr. Nevykreslil kritické důsledky jako smrt 

a podobně, ale i přesto si stál za tím, že je pravidlo důležité. Vnímá hodnotu 

pozitivna a zábavy jako zásadní životní kvalitu. 

Další bod, který Oheň samostatně zvolil, byl „Skaut je ochráncem přírody a 

cenných výtvorů lidských“. Prezentoval jej i na „tiskové konferenci“. Jako předchozí 

redukoval výběr bodu na část o ochraně přírody a zdůvodnil jej: 
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To je jako, že kdybysme nechránili přírodu, tak by tady všude byly továrny, že jo, 

tamhle na Šumavě a takový a nebyly by tady žádný lesy, žádný přírodní parky a nic 

takovýho. Proto jsme vybrali tady to.“

V této výpovědi se potvrzuje jeho způsob myšlení, který je řízený osobní 

důležitostí a představou nepěkných vyhlídek při nedodržení pravidla. 

Bylo znát, že pro Ohně téma prospěšnosti a pomoci druhým není příliš 

aktuální. Téměř se k němu nevyjádřil, až po naléhání Sedmikrásky. Z jeho reakcí se 

domnívám, že pro něj téma nebylo zajímavé, protože ho chápe jako samozřejmost. 

Uvedl, že má s vrstevníky dobré vztahy a žádné problémy, které popisovali ostatní, 

nezažívá. Nepouštěl se tedy v návaznosti na to ani do debaty. Sám ovšem reagoval 

na Cácorčiny názory ohledně pravdomluvnosti a zpochybnil její teze. Osobně se 

domnívá, že by měl člověk říkat pravdu ve většině případů. 

Bod „Skaut je veselé mysli“ kromě něj nikdo nevybral. Od začátku na tomto 

názoru důrazně trval, a i když si ostatní zprvu mysleli, že to nemyslí vážně a nemůže 

ho obhájit, nakonec se mu to podařilo. S Mourkem měli společný bod „Skaut je 

ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských“ a když se měli rozhodnout pro dva 

nejdůležitější z nich, Ohni se Mourka podařilo přesvědčit, aby zvolili jeho bod. Díky 

tomu, že s holkami měli jedno společné pravidlo, bylo jednoduché určit zbývající 

dva. Mimo to se mu také Cácorku podařilo ubezpečit o jeho důležitosti. Šáša s tím ze 

začátku vůbec nesouhlasila, ale nakonec se nechala přemluvit. Mezi ním a ostatními 

docházelo ke spolupráci.  

ŠÁŠA

Vybrala body „Skaut je prospěšný a pomáhá jiným“ a „Skaut je ochráncem přírody a 

cenných výtvorů lidských“, přičemž nejvíce obhajovala první bod, který se jí jevil 

být nejdůležitější. Stejně jako u Jeníka jsem použila Šášiny zápisky ze samostatné 

práce jako rozšiřující materiál. 

Šáša svou volbu nejdůležitějšího bodu založila na předpokladu pozitivních 

důsledků při uplatňování tohoto pravidla: „Někdy někomu můžeme zachránit život“. 

Pravidlo chápe převážně jako pomoc a prospěšnost starším, nemohoucím, obecně 

řečeno slabším jedincům. Její uvažování se zakládá na figuře „Důležitá je užitečnost 
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člověka.“ Jako zásadní chápe osobní potřebnost a věří v pozitivní důsledky jednání 

člověka. 

„Tak asi, že skaut je prospěšný a pomáhá jiným, že by vlastně ostatní nemuseli nic 

jinýho dělat. Že prostě by se tam nudili, někde by se váleli a ty co by někam šli, ty 

staří by padali na schodech.“

Šáša na „tiskové konferenci“ prezentovala úvahu, k jíž dospěly ve družině. 

Viditelně se k ní hlásila Cácorka. Ostatní se k tomu navenek nijak nevyjádřili. Děti 

chtěly zákon pozměnit, ale nakonec od toho ustoupily. V průběhu diskuze dospěly 

k zajímavému úsudku, že jejich vymyšlené pravidlo „Skaut nepoškozuje veřejné 

nebo soukromé prostranství“, kterým chtěly pozměnit zákon je stejné, odpovídá bodu 

„Skaut je poslušný rodičů představených a vůdců“. Tento předpis, který zakazuje 

poškozování majetku pro ně pravděpodobně nenese hlubší význam. Vnímali ho jen 

jako přikázání. Ví, že je trestáno, ale vlastně neví proč. Samy se s tímto pravidlem 

neztotožňují. Není pro ně osobně důležité a tak ho dodržují jen z respektu 

k autoritám. V tomto případě se nepochybně ukázalo, jak je jejich uvažování stále 

ovlivněno heteronomní morálkou.

Šáša pociťuje důležité životní poslání v užitečnosti, aktivitě a v zúčastněnosti 

na veřejném životě. Z jejích tvrzení jsem také usoudila, že takové jednání chápe jako 

určitou povinnost. Při uvažování uplatňovala především společenské a sociální 

hledisko. Přírodu popisovala podobně jako hodnotu, která je lidem k užitku. 

Vyjádřila svůj názor, že v podstatě nic jiného nemáme. V závorce ještě uvedla, že 

drahé věci. Přírody si váží opět s ohledem na člověka. Chápe ji jako nejvzácnější 

majetek lidí. Za nejdůležitější hodnotu považuje život člověka a jeho záchranu. Myslí 

si proto, že by se lidem mělo pomáhat. 

Šáša byla pozorná, reagovala věcně na otázky a měla potřebu diskutovat. 

Vyjadřovala se k názorům se kterými nesouhlasila, i když se jí ve většině případů 

nepodařilo přesvědčit ostatní o své pravdě. V jejich družině byla jediná, jež se 

vymezila proti bodu „Skaut je veselé mysli“. Tento bod v samostatné práci uvedla 

jako nedůležitý, proto pro ní bylo obtížné připustit, aby ho jejich družina zastupovala 

jako jeden z nejpodstatnějších. Nakonec se nechala přemluvit většinou. 
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Téměř plně slnila požadavky, které byly vymezeny na začátku. Napsala dva 

nejdůležitější i dva nejméně důležité body. Připsala však navíc jedno pravidlo, což 

nebylo povoleno. Bylo to pravidlo „Skaut je čistotný“. Vzpomněla si na něj stejně 

jako Větvička. 

Ukázalo se, že její uvažování nad nejdůležitějšími body nebylo víceméně 

odvozené od reálného naplňování pravidla v jejím životě. Reprezentovala podle 

všeho jakýsi ideál. Její vrstevníci ve škole tuto zásadu téměř neuplatňují. Šáša to bere 

jako fakt. Na otázku zda je dobré pravidlu dostát, i když ho ostatní nedodržují, začala 

pochybovat a zhodnotila, že to má potom nepříjemné důsledky. Ostatní je pak prý 

považují za „šprty“ nebo „vzorňačky“. Vzápětí směrem k Cácorce poznamenala: „Vy 

jste hrozný vzorňáčci. To naše třída, to je masakr.“ Protiřečila si tedy. Na jednu 

stranu zásadu prosazovala, ale potom úsměšně reagovala na to, že ji někdo dodržuje. 

Domnívám se, že to od ní byla reakce na nechtěnou skutečnost, že ve třídě nemají tak 

dobré vztahy jak to je například právě ve třídě u Cácorky. Tyto reakce má mimo jiné 

pravděpodobně naučené z jejího třídního kolektivu. Stejně jako Cácorka i Šáša se 

v naplňování pravidla vyskytuje ještě problém obavy z cizích osob. Vyskytuje se u 

nich potom dilema, zda člověku pomoci nebo neriskovat bezpečí. Děti volí píše 

druhou možnost.

Bylo znát, že Šáša nemohla s klidem přejít fakt, že Cácorka maminku 

obelhává, aby jí nemusela říkat pravdu. 

Sedmikráska: „Jo. A nebylo by třeba možná jednodušší říct…“

Cácorka: „Ale já jí nelžu v podstatě. Řeknu, že to umím.“

Šáša: „Jenže ona si myslí, že ses učila. Že ses to prostě učila!“

Šáše je jedno, že to nikomu neublíží a že se to nikdo nedozví. Neakceptuje 

způsob uvažování Cácorky. Jde jí o pravdu a o skutečnost, že fakticky lže. 

Naplněním pravdomluvnosti rozumí pouze případ, kdy je pravdomluvnost dodržena 

ve všech směrech a ve všech aspektech chápání. Jakoukoliv úpravu považovala za 

porušení pravidla. 

MOUREK
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Mourek měl také srozumitelně vypracovanou samostatnou práci a proto ji 

využiji k rozboru. Zvolil v této části stejné body jako Šáša - „Skaut je prospěšný a 

pomáhá jiným“ a „Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských“. Pro 

Mourka aktuální a tedy patrně subjektivně nejvýznamnější bylo pravidlo 

prospěšnosti a pomoci jiným. 

Nejvýznamnějším kritériem pro zvolení bodů se u něj ukázala být obava o 

život člověka podle pravidla: „Důležité je to, co udrží člověka naživu a čím mohu 

pomoci“. U pravidla pomoci a prospěšnosti zdůvodnil výběr velmi podobnou 

myšlenkou jako Šáša. Aktivním přičiněním lze pomoci člověku. Lze být prospěšný 

v pomoci lidem. Stejně tak vyzdvihoval hodnotu života člověka a jeho záchrany. 

Považoval za důležité pomoci hlavně starým a postiženým lidem. Projevoval sociální 

cítění. Další bod týkající se přírody vysvětlil podobně. Ukázalo se jeho uvědomění 

potřeby aktivního přičinění, pomoci. „Příroda v zemích mizí. Je důležité ji chránit.“

Požadavky, které byly na začátku uvedeny, Mourek nedodržel. Napsal dva 

nejdůležitější body s odůvodněním, ale místo zvolení dvou nedůležitých bodů, dva 

změnil. 

Podle svého systému úvah zdůvodnil i další bod, který prezentoval při 

„tiskové konferenci“. 

„Tak skaut je veselé mysli, protože aby lidi prostě nemysleli na to, že třeba 

někoho zabijou, protože to by se pak tady nedalo žít, že jo.“ 

Je zajímavé, jak bod který původně nezvolil, nakonec přijal za své tím 

způsobem, že ho integroval do svých myšlenkových struktur. Podstatu pravidla si 

utvořil naprosto odlišným způsobem.  

Vypověděl, že ve škole pravidlo prospěšnosti a pomoci neplatí, protože to 

tam nikdo nedodržuje. Ve skautském oddílu se tento bod naopak všeobecně 

uplatňuje. Pravidlo tedy naplňuje podle situace. Uvědomil si, že skutečnost je jiná, 

než by si přál. Na otázku, proč to tak je, se vyjádřil: „Že je každej pořád na 

počítači“. Poukázal na významnost interakcí mezi vrstevníky a usoudil, že možná 

v závislosti na absenci těchto interakcí a na soustředění přednostního zájmu dětí na 
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počítač je důvodem, že se k sobě navzájem nechovají vstřícně. Podobně jako u Šáši, 

je pro něj celoplošné uplatňování pravidla ideálem. Navíc ani Mourek bod 

neuplatňuje tak, jak by chtěl, kvůli již zmíněnému strachu z cizích osob. 

Mourek byl neprůbojný. Nechal se Ohněm přesvědčit, aby za nejdůležitější zvolili 

bod „Skaut je veselé mysli“ místo „Skaut je prospěšný a pomáhá jiným“. Nedokázal 

si před Ohněm svůj výběr dostatečně obhájit a prosadit, přitom se později ukázalo, že 

pro něj toto pravidlo bylo nejzásadnější. Ve společné debatě diskutoval vlastně jen o 

něm. Ostatní na Mourkovy výpovědi reagovali a rozváděli je podle svých zkušeností, 

ale on vlastně jen odpovídal na otázky.

3. 5 Shrnutí

3. 5. 1 Problematika celkové figury

Zjistila jsem, že se děti v průběhu aktivity a pozorovatelně zejména v průběhu 

debaty, opíraly o jakousi specifickou strukturu jejich uvažování, která se navenek 

odrážela v jejich argumentaci, názorech, způsobu jejich projevů, zaměřenou 

pozorností a iniciativou. Tyto myšlenkové struktury, v rámci nichž se děti vztahovaly 

k morálně dilematickým tématům, jsem zformulovala do takzvaných figur. Figury 

jsem pojmenovala a popsala v závislosti na tom, jak se projevily u jednotlivých dětí. 

Jak jsem měla možnost poznat, každý jedinec vycházel z více či méně odlišného 

rámce svého myšlení, ačkoliv se děti v některých aspektech shodovaly. 

Společná figura 

U všech dětí bez výjimky se projevila figura „Jak by to jinak vypadalo, kdyby se to 

nedodržovalo“. U někoho nastolila hlavní princip, jemuž se vše podřizovalo, u 

někoho byla pouze případnou možností. Největší důležitost představovala pro Jeníka, 

u něhož byla tím hlavním principem. Jeník uvažoval se zřetelem na automatičnost 

pravidel a na viditelnost a prokazatelnost jejich dodržování. Ukázalo se pro něj být 

zásadní samo dodržování pravidel. Tato společná figura měla naopak nejnižší 

hodnotu pro Šášu a Mourka, kteří ji zmínili jen jednou a okrajově. Pro ně byl hlavní 

pozitivní aspekt uplatňování zásad. U ostatních tato figura tvořila základ struktury 
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jejich uvažování. Jejich figury s odlišnými hodnotovými dimenzemi byly utvořeny 

na základě tohoto principu.  

Na vybraných příkladech u každého z dětí ukazuji projevení této tzv. společné

figury.

Roháč

Důležitý bod č. 1 = Skaut je pravdomluvný.

Důvod = „Bylo by to jak v politice.“

Důležitý bod č. 2 = Skaut je zdvořilý.

Důvod = „Bylo by to samý *****, censored, atd.“

Větvička

„Že by to zničilo svět, kdyby se to nedodržovalo.“

„Že by v tom byl moc chaos, tak si řek, že přece ty skautíci se musí chovat nějak 

inteligentnějc než ostatní prostý lidi, tak to vymyslel, aby se chovali trochu 

normálnějc a pak zjistil, že to moc nefunguje, ale umřel a už to nestih předělat.“

Elka

„Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských, protože kdyby nebyl, tak 

by se kazily stromy a všechno ve velkým a ani by se nevysazovaly nějaký další, takže 

bysme tady za chvilku neměli vzduch.“  

Jeník

Důležitý bod č. 1 = Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. 

Důvod = „Jak by jinak vypadala příroda.“

Důležitý bod č. 2 = Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců. 

Důvod = „Jinak by si každý mohl dělat to, co chce.“

Cácorka

„Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. No tak kdybysme si nepomáhali, tak bysme se 

všichni vraždili a nikdo by tu prostě nebyl ani ze skautů.“
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Oheň

„To je jako, že kdybysme nechránili přírodu, tak by tady všude byly továrny, že jo, 

tamhle na Šumavě a takový a nebyly by tady žádný lesy, žádný přírodní parky a nic 

takovýho. Proto jsme vybrali tady to.“

Šáša

„Tak asi, že skaut je prospěšný a pomáhá jiným, že by vlastně ostatní nemuseli nic 

jinýho dělat. Že prostě by se tam nudili, někde by se váleli a ty co by někam šli, ty 

staří by padali na schodech.“

Mourek

„Tak skaut je veselé mysli, protože aby lidi prostě nemysleli na to, že třeba někoho 

zabijou, protože to by se pak tady nedalo žít, že jo.“

Společně uplatňovaný princip uvažování se také ukázal při vymezení se vůči 

opačnému, nebo jinému pravidlu, než pokrývá daná formule. Ukázala se ten prvotní 

tendence dětí, hodnotit vše, co se vymykalo jejich figuře myšlení jako nedůležité a 

zbytečné. V průběhu debaty se v tomto aspektu mezi dětmi vytvořily viditelné 

rozdíly. Někteří z nich strukturu svého myšlení dokázali pozměnit, akomodovat 

v důsledku nových informací a v interakci s druhými, což se projevovalo v zamýšlení 

se nad názory druhých, nebo přímo jejich přijetím odlišných názorů. Jiní naopak ze 

svého rámce uvažování za celou dobu nevybočili a ani se o to nesnažili. 

Specifická figura

Každé z dětí se řídilo více či méně odlišnou figurou myšlení. V této části podávám 

ucelený přehled rámcové struktury usuzování jednotlivých dětí s vysvětlením dílčích 

dimenzí.

Roháč

Figura: „Důležité je to, co se dotýká mě osobně v každodenním životě“



46

Usuzování na základě konkrétních a běžných situací, očekávání, osobní zkušenosti. 

Zásadní je blízkost. Chybí abstrakce. 

Větvička

Figura: „Je to důležité pro to, jak závažné by to mohlo mít celosvětové následky“

Nejdůležitější hodnotou je globální hledisko. Základem je obava z následků 

nedodržování zásad spadajících pod tuto oblast. Abstraktní myšlení i v širokých 

perspektivách. 

Elka

Figura: „Důležité je to, co je mi blízké a co je současně podstatné pro celosvětové 

fungování“

Otázky života na Zemi, všeobecný prospěch. Abstraktní myšlení i v širokých 

perspektivách. Základem jsou pozitivní následky.

Jeník

Figura: „Jak by to jinak vypadalo“. 

Poslušnost vůči autoritě, dodržování pravidel pro ně samé. Založeno na principu 

automatičnosti pravidel.

Cácorka

Figura: „Je to důležité tak, jak závažné by to mohlo mít důsledky pro člověka“

Nejdůležitější hodnotou je život člověka. Sociální hledisko.

Oheň

Figura: „Důležité je to, co je mi blízké“  

Zásadní jsou radosti života. Hédonické hledisko. Základem jsou pozitivní následky.

Mourek

Figura: „Důležité je to, co udrží člověka naživu a čím mohu pomoci“

Sociální hledisko, pomoc druhým, podřizování svých potřeb potřebám ostatních.

Šáša     
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Figura: „Důležitá je užitečnost člověka“

Sociální hledisko, pomoc druhým, prospěšnost. Podstatou jsou pozitivní důsledky. 

3. 5. 2 Problematika myšlenkové práce

Prostřednictvím analýzy debaty jsem získala představu okruhů myšlenkové 

pracnosti, se kterými se děti při uvažování potýkají. Tyto hlediska pracnosti zde 

představuji. V případech, kdy se u různých dětí objevily protikladné dimenze

pracnosti, popisuji podrobněji jednu z těchto dimenzí. U ostatních dětí vyplývá druhá 

oblast právě z tohoto specifikování. V každém okruhu zmiňuji ty, u kterých se tato 

pracnost výrazně specificky projevila.

Držení linie × Přeskakování

U některých dětí se ukázalo být problémem udržet v mysli určitý objekt a 

nepřeskočit na jiný. V debatě bylo potřeba sledovat téma hovoru a odpovídat na dané 

otázky. Některé děti toho nebyly dostatečně schopny. Tato problematika myšlenkové 

práce se ukázala u Roháče a Jeníka. 

Reflexe vlastního uvažování × Neschopnost reflexe vlastního uvažování 

U Roháče a Jeníka se projevila obtíž v reflexi jejich vlastních myšlenkových procesů. 

Nedokázali vyjádřit své pohnutky a způsoby, jakými dospěli ke svým závěrům.

Strukturace × Neschopnost strukturace

U Větvičky a Cácorky se projevila schopnost strukturovat své myšlenky. Dokázaly 

jednu oblast uvažování podřadit jiné oblasti. Tato schopnost by se dala nazvat 

schopností kategorizace. Naopak velmi dobrou schopnost v této oblasti vykázaly 

Větvička a Cácorka.

Schopnost změny uvažování × Neschopnost změny uvažování

Schopnost zvážit názory druhých, přemýšlet o nich a na základě toho případně 

změnit svá východiska. Tuto pracnost výrazně prokázala Větvička.

Obecná diskuze × Zaujatá diskuze
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Některé děti jako například Cácorka, Šáša a Větvička dokázaly debatovat o různých 

tématech a reagovat na výpovědi ostatních dětí. Naopak typicky Jeník a Roháč se 

upnuli jen na jednu oblast a nebyli schopen z ní vystoupit. 

Široká perspektiva × Úzká perspektiva

Tato oblast byla znát na zdůvodnění výběru nejdůležitějších bodů ze zákona.

Bezmezné dodržování pravidel × Úprava pravidel dle situace

Šáša cítí jako důležité dodržovat pravidla ve všech jejich aspektech. Cácorka nebo 

Elka se domnívají, že pravidlo dodrží i v případě, že ho nenaplní ve všech bodech. 

S tímto přesně koresponduje situace z „vědecké konference“, kdy Větvička, Elka, 

Cácorka a Oheň nesplnili požadavky v zadání a ostatní naopak ano.

Pomoc × Strach

Šáša, Mourek a Cácorka narazili na problém touhy pomoci ostatním lidem a zároveň 

obavy a strachu z cizích osob.

3. 5. 3 Problematika sociální interakce 

U dětí se projevilo také několik problematických oblastí na rovině sociální interakce.

Tendence ke shodě názorů, k podřízení se většině.

Snaha o spolupráci a vyhnutí se konfliktům.

Vnímání nerovnováhy ve vztazích a touha zažívat kladné vztahy.

Rozdílné pozice ve skupině, vliv, umění přesvědčování.

Způsob exprese.
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4. Diskuze 

Specifické figury myšlení jednotlivých dětí, jejich myšlenková práce a aspekt 

sociálních interakcí mezi nimi, k nimž jsem díky svému výzkumu ve skautském 

oddílu nahlédla, se propojují s teoretickými východisky popsanými na začátku mé 

práce. 

Skautský zákon, který byl hlavním prostředkem k výzkumu, představuje jakousi 

formu vnějšího řízení, souboru pravidel. Je to norma, zaštítěná autoritou. Rozebírání 

a kritizování zákona mělo děti donutit projevit schopnost uvažování na úrovni 

autonomní morálky, tedy samostatného, neboli na autoritách nezávislého myšlení, 

jak ho popisuje Piaget.

Distancovat se od vnější normy a zpochybnit její obsah a platnost tohoto 

obsahu, vyžaduje přiznání její možné nedostatečnosti a připouští možnost posouzení 

její nedokonalosti. 

Bylo zjevné, že poměrně dlouhou dobu bylo pro děti obtížné tento fakt 

překonat. Nechtěly něco „vyškrtnout“, označit to za nedůležité a stejně tak jim přišlo 

nemístné vybrat některé body jako nejdůležitější. Zdůvodňovaly to tím, že je přece 

všechno důležité a nejde říci co méně a co více. Postupem času tento krok udělaly. 

Každý odlišným způsobem prokázal, jakým způsobem je schopen autonomně 

uvažovat a diskutovat. U všech bylo zřetelné současné používání obou typů morálky. 

Psychologické teorie morálního vývoje, z nichž vycházím, se soustřeďují na 

problematiku sociální interakce mezi vrstevníky. Tuto situaci se mi v mém výzkumu 

podařilo nastolit

Důležitým prvkem výzkumu se pro mě stala forma diskuze, skrze niž jsem 

poznávala aspekty dětského myšlení a interakcí. Stejně jak popisuje Piaget, jsem 

nabyla dojmu, že forma interakce ve vrstevnickém vztahu je ideálním prostředím. 

Zpozorovala jsem, že v rámci symetrické interakce mezi dětmi docházelo k daleko 

plodnějším diskuzím samotných dětí, než tomu bylo v případech, kdy jsme se na 

otázky ptali my „vedoucí“ z pozice určité nadřazenosti, nesymetrického vztahu. Tuto 

skutečnost si také zpětně uvědomuji, když si vzpomenu na své dřívější zúčastněné 

pozorování na schůzkách skautského oddílu. Toto zjištění souvisí také 

s Kohlbergovým předpokladem opodstatněnosti diskuzí mezi vrstevníky, díky nimž 
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by se jejich myšlení v mravních otázkách mělo zdokonalovat. Domnívám se, že je to 

jediná možná cesta a zároveň ta nejlepší. Zdá se, že děti otázky mravnosti v diskuzi 

mezi sebou zajímají, zatímco při rozpravách s autoritami tyto témata vnímají často 

jako ohrožující nebo naopak nudné.

Musím ovšem reflektovat skutečnost, že u žádného z dětí v průběhu této 

diskuze nedošlo k výraznému posunu v myšlení. K tomu by pravděpodobně byla 

potřeba cílenější práce ze strany dospělých a také z ohledu četnosti podobných 

diskuzí. Z mé a Sedmikrásky strany k dětem v tomto ohledu nepřišla téměř žádná 

podpora. Snažily jsme se jen cíleně zjistit povahu uvažování každého z nich v ohledu 

jednotlivých bodů skautského zákonu, navíc v poměrně krátkém časovém úseku a 

nenabízely jsme jim vhodné otázky. Neuváděly jsme například zajímavé dodatky, 

které by je přiměly se rozpovídat. Debata se často stočila jen k jednomu jedinci. Pro 

funkci rozvoje jejich uvažování skrze diskuze by musely být zajisté vytvořeny 

vhodnější podmínky a podněty, tak jak je například ve své knize popisuje Vacek.

[Vacek, 2006]

5. Závěr

Provedla jsem rozsáhlou dokumentaci skautského života, díky čemuž jsem získala 

představu o tolik proklamovaném skautském výchovném působení. V textu 

zprostředkovávám vyrozumění z této zkušenosti, a ačkoliv byl můj výzkum do 

prostředí skautského oddílu koncipován zprvu zcela náhodně, jsem za tuto zkušenost 

velmi ráda. Domnívám se, že lidé se zájmem o výchovu nebo rodiče či lidé, pro které 

je důležitý morální aspekt jednání, by se s prostředím skautského života měli

seznámit. Myslím, že samo toto prostředí a interakce osob v něm jsou léčebným 

procesem a nejlepším výchovným nástrojem, přičemž zcela nedirektivním a 

přirozeným.

Zdokumentovala jsem aktivity zaměřené i přímo nezaměřené na řešení 

morálních dilemat, se kterými se děti v oddílovém životě setkávají. Popsala jsem je 

se snahou vyprofilovat oblast mravního usuzování dětí a jejich přístupu k mravním 

otázkám. Skrze zúčastněné pozorování jsem pochopila způsob skautského života a 

práci s dětmi, která jak jsem zjistila, ve velké míře akcentuje otázku mravního 

chování. Důležitý aspekt, který se vztahuje k morální otázce, hraje ve skautském 
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oddílu snaha o rozvíjení samostatnosti v každém jedinci, budování vztahu k 

hodnotám a důraz na interakci mezi dětmi a stavění jich do situací, kdy je nutná 

jejich spolupráce.

Nejzásadnějším výstupem se stala aktivita "Mezinárodní konference", v rámci které 

jsem s dětmi diskutovala o pravidlech skautského zákona, a z níž jsem vzápětí 

vypracovala dva detailní rozbory těchto rozhovorů. V důsledku těchto analýz jsem u 

dětí vymezila jejich figury myšlení, povahu jejich myšlenkové práce a způsob jejich 

ovlivňování sociálními interakcemi. Zpracovala jsem je dále na podkladě výchozích

teorií. Uvedla jsem problematická hlediska, která se při jejich uvažování dostávají do 

popředí a vyvodila závěry v oblasti práce s dětmi pro rozvoj jejich morálního 

usuzování.
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