
Kateřina Kovaříková: Osvojování prostorových vztahů v raném dětství. Bakalářská práce. 
– posudek vedoucího

Dle zadání autorka ve své bakalářské práci neměla podat zprávu o tom, jak sama 
zkoumala daný jev prostřednictvím empirických dat. Zprávu měla podat o tom, jak zkoumala 
výzkum daného jevu. Funkci empirických dat pak měla plnit odborná literatura tento výzkum 
prezentující. Design výzkumu od počátku nebyl orientován na žánr přehledové studie, pojaté 
extenzívně a synchronně, mapující výrazné odlišnosti co největšího počtu relevantních autorů, 
kteří se do diskursu o výzkumu daného jevu zapojili v určitém historickém období. Od 
počátku byl design výzkumu orientován kazuisticky – arbitrární volbou Jeana Piageta jako 
jednoho z autorů, kteří se ve výzkumu dané jevu stali "pojmem". Od počátku tak byl design 
výzkumu orientován na diachronní perspektivu; a pak s platností pro současnost a nikoli vůči 
historii zkoumání daného jevu před Piagetem. Autorka neměla zkoumat diskusi daného autora 
s jeho současníky nebo předchůdci. Piagetovo dílo měla autorka zkoumat jako výchozí, a pak 
měla prozkoumat práce autorů nabízejících pokračování v jeho díle, jeho kritiku či 
alternativy. Od počátku tak kazuistická orientace designu výzkumu nebyla zadaná 
jednoznačně a důsledně jako intenzívní. To provedla autorka až v průběhu řešení daného 
úkolu, když si k zevrubnějšímu prozkoumání zvolila práci jen jedné autorky – a to Renée 
Baillargeon. I tuto volbu lze nakonec kvalifikovat jako arbitrární. Když už se však autorka 
bakalářské práce rozhodla pro důsledně intenzivní kazuistickou orientaci výzkumného 
designu, pak v R. Baillargeon našla autorku: která nabízí současně pokračování Piagetova 
díla, jeho kritiku i alternativu; a která se díky svému dílu rovněž stala "pojmem" ve výzkumu 
daného jevu (což krom v textu uvedených argumentů potvrzuje třeba i šestá edice 
kanonického Handbook of Child Psychology, který vydalo nakladatelství Wiley v roce 2006). 
Autorka bakalářské práce tak osvědčila svou schopnost rešerše odborné literatury a potažmo i 
schopnost orientace v odborném diskursu, ale i metodologickou citlivost pro daný žánr 
výzkumné studie.

Při zkoumání Piagetova díla se autorka neomezila na ty dvě syntetizující publikace, 
které jsou opakovaně vydávané v českém jazyce (Psychologie inteligence a Psychologie  
dítěte). Nýbrž prostudovala Piagetovu monografii, Child's Construction of Reality (původně z 
roku 1937), resp. ty tři z pěti kapitol, ve kterých Piaget referuje o svém výzkumu daného jevu. 
Prezentaci Piagetovy teorie osvojování prostorových vztahů v raném dětství pak autorka 
pojala v žánru synopse, při které -soudím, že citlivě a tedy smysluplně- zkondenzovala (a to 
současně z angličtiny do češtiny) zmíněné tři kapitoly: The Development of Object Concept (v 
poměru 94 s. : 10 s.); The Spatial Field and the Elaboration of Groups of Displacement (122 
s. : 12 s.); a The Elaboration of the Universe (37 s. : 5 s.). Vlastní rozbor a výklad jeho teorie 
pak autorka prezentuje v kapitole 2.4 Shrnutí Piagetova pojetí prostorových vztahů (s. 37-40). 
A to jednak dalším stupněm kondenzace, regesty předchozího textu; rozdělenými jednak na 
Piagetův výklad vývoje osvojování prostorových vztahů v raném dětství, jednak na 
paradigmatické empirické situace, které dle Piageta tento vývoj charakterizují – v gradaci 
uspořádané "úkoly", které se dítěti nejdříve řešit nedaří, ale později se to naučí. Jednak 
konstatováním, že Piaget ve svém textu výzkum daného jevu prezentuje jako by byl již 
uzavřený, jakoby empiricky již nebylo třeba nic prozkoumat a jakoby výklad dosavad 
shromážděné empirie byl zcela uspokojující.

Při práci s dílem R. Baillargeon (kapitola 3. Piaget v perspektivě Renée Baillargeon - 
s. 41-49) autorka nejdříve srozumitelně prezentuje její volbu (v subkapitole 3.1 Piaget v 
kontextu ostatních autorů – s. 41-42). A pak srozumitelně a strukturovaně prezentuje její 
teorii osvojování prostorových vztahů v raném dětství a empirii, na níž se zakládá. Přitom 
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explicitně pracuje celkem s osmi studiemi, které zkoumaná autorka vydala sama či se 
spoluautory; ta první z roku 1985, ta poslední dosud v tisku. Implicitně tedy autorka 
bakalářské práce pracuje s archívem full-textových kopií studií, které zkoumaná autorka 
publikovala za více jak čtvrt století výzkumu daného jevu – který je dostupný na její 
webovské stránce (http://internal.psychology.illinois.edu/infantlab/publications.html - viz 5.  
Seznam použité literatury – s. 53).

Co se týče samotného rozboru a výkladu díla zkoumané autorky, soudím, že autorka 
srozumitelně a přesvědčivě prezentuje to, co stálo na počátku jejího výzkumu daného jevu v 
roce 1985 a co je klíčové pro celou její teorii osvojování prostorových vztahů v raném dětství 
jako pro teorii pokračující v díle Piageta a zároveň podávající jeho kritiku i alternativu. A 
sice, empirické zjištění, jehož výklad zpochybňuje Piagetovu teorii jako zcela uspokojující 
výklad shromážděné empirie.

Stručně řečeno, pokud dítě již v 5 měsících (resp. dle pozdějších zjištění údajně i o 
měsíc a půl dříve – srovnej s. 43) není překvapené tím, že se rotující zástěna zastaví o objekt, 
který se nachází za ní a který tak zakryje, ale je překvapené tím, když se zástěna díky 
iluzionistickému triku o objekt nezastaví a ukončí pohyb v celém rozsahu 180 stupňů – na co 
pak lze usuzovat? Usuzovat lze na to: že pro dítě objekty "nemízí v zástěnách a nevyrůstají ze 
zástěn"; že není pravda, že by dítě nemělo jakékoliv pojetí "před" a "za"; že dítě nepracuje s 
nějakou podobou "reprezentace" trvalosti objektu a grupy jeho přemístění – pokud není 
schopné alespoň vyhledat a uchopit objekt skrytý za zástěnou (např. hračku ukrytou před jeho 
zraky pod pokrývkou). (Srovnej zvláště se subkapitolou podávající výklad Piagetovy teorie 
vývoje pojmu objektu 2.1.2 Počátek permanence rozšířením akomodačních pohybů – III.  
stádium –s. 12-14; a subkapitolu 2.2.3 Přechod ze subjektivních grup k objektivním a objevení  
reverzibilních operací – IV. stádium výkladu Piagetovy teorie vývoje reprezentace grup 
přemístění – s. 25-28.)

Autorka tedy srozumitelně a přesvědčivě prezentuje to, jak se R. Baillargeon podařilo 
rozpracovat alternativu k teorii Piagetově díky tomu, že podrobila kritice logiku jeho výkladu 
a metodologii jeho výzkumu.

Stručně shrnuto, Piaget se v metodologii výzkumu soustředil na senzomotorickou 
aktivitu vyhledávání skrývaných objektů – ať už na jejich uchopení či znovuuchopení ústy, 
rukou, nebo alespoň na jejich "uchopení či znovuuchopení" zrakem či sluchem s 
odpovídajícími pohyby očí, hlavy či celého těla. V logice svého výkladu pak Piaget na to: (a) 
že dítě disponuje od prvních dnů jen "obrázky" (picture/image), jež sice mohou být "znovu 
poznány" (recognized), jež jsou nadané jakousi "afektivní či subjektivní permanencí", avšak 
bez jakékoliv substanciální trvalosti a začlenění ve struktuře prostoru; (b) že zpočátku jakoby 
pro dítě byly veškeré změny "obrázků" objektů jen změnami stavu, které nelze odlišit od 
změn v lokalizaci v prostoru; a (c) že tak dítě nemá "pojem" či "reprezentaci" objektu, jeho 
permanence a grupy jeho přemístění - usuzoval z toho, že dítě není schopné aktivně vyhledat 
objekt. (Viz Child's Construction of Reality – s. 4 a 9-13.) Baillargeon tuto logiku kritizovala 
na základě toho, že v metodologii výzkumu se jí podařilo použít ukoly, které nevyžadovaly 
ani senzomotorickou aktivitu v užším slova smyslu (uchopení či znovuuchopení ústy, rukou), 
ani senzomotorickou aktivitu v širším slova smyslu či, řekněme, "motosenzorickou aktivitu" 
("uchopení či znovuuchopení" zrakem či sluchem s odpovídajícími pohyby očí, hlavy či 
celého těla), nýbrž jen elementární senzorickou aktivitu a elementární projev "překvapení" při 
setkání s iluzionistickými triky, díky němuž bylo možné empricky zjišťovat, zda je dítě již 
citlivé na experimentálně vyčleněné aspekty substanciální trvalosti objektu a jeho začlenění 
ve struktuře prostoru či nikoli. Technika iluzionistických triků umožnila, aby byly dítěti 
prezentované jak situace, ve kterých ve vyčleněných aspektech substanciální trvalosti objektu 
a jeho začlenění ve struktuře prostoru nedochází k porušení přírodních zákonů, tak situace, ve 
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kterých k porušení přírodních zákonů dochází. Pokud děti svým překvapením byly schopné 
situaci s porušením přírodních zákonů odlišit, bylo možné konstatovat, že vůči vyčleněných 
aspektům substanciální trvalosti objektu a jeho začlenění ve struktuře prostoru již citlivé jsou 
– mají jeho reprezentaci.

Rozumím pak tomu, že se autorka v Závěru své bakalářské práce staví kriticky k tomu, 
že R. Baillargeon píše o tom, že reprezentace permanentního/persistentního objektu je vlastně 
vrozenou dispozicí – nenašla v jejích textech odpovídající argumentaci (viz s. 51) – byť je mi 
líto, že sama svou argumentaci nerozpracovala v předchozím textu zevrubněji.

Polemizoval bych však s autorku, když nakonec píše, že do budoucna "by bylo  
zajímavé věnovat se Piagetově dílu z pohledu domain-specific analysis, autorek Newcombe a 
Huttenlocher, vstoupit do rozsáhlejší diskuse s Renée Bailargeon, případně posunout oblast  
zájmu do staršího věku dítěte." (s. 52) Zde se dle mého názoru prohřešuje proti své výše 
zmiňované citlivosti pro zvolený kazuistický a intenzívně pojatý design výzkumu. Rozsáhlejší 
diskuse s R. Baillargeon je to, co by dle daného designu měla zmínit a rozvést v podobě 
argumentovaně otevřených otázek.

Dovolím-li si uvést příklady možných; bez zmíněné argumentace. Nemyslím, že by 
byl vyčerpán rozbor a výklad terminologických sporů Baillargeon s Piagetem, který vede asi 
spíše implicitně (viz 3.2.3 Baillargeon versus Piaget – s. 46-47). Nemyslím, že by byl 
vyčerpán rozbor a výklad toho, jak se Baillargeon vyrovnává s tím, že abstrahuje od 
motorické dimenze aktivity dítěte a úkolových situací, které Piaget vyčlenil jako empiricky 
charakteristické pro vývoj osvojování prostorových vztahů v raném dětství (viz 3.2.4 
Reinterpretace vybraných vzorů chování podle Baillargeon – s. 48-49). Například, nebyly 
mezi dětmi, které se lišily ve schopnosti uspět v jejích čistě senzorických úkolech, rozdíly 
také ve schopnosti uspět v Piagetových úkolech senzomotorických? Nebo, skutečně lze 
chybování dětí v Piagetově úkolu s dvojím, postupným skrytím předmětu pod pokrývkou před 
zraky dítěte vysvětlit jen nedokonalostí v plánování/produkci akce a není třeba uvažovat o 
nedokonalosti reprezentace substanciální trvalosti objektu a jeho začlenění ve struktuře 
prostoru? A nestála by za úvahu otázka, zda se celá teorie vývoje osvojování prostorových 
vztahů v raném dětství, kterou R. Baillargeon nabízí jako alternativu k té Piagetově, od té jeho 
odlišuje v klíčovém aspektu – a sice, že tento proces je případem rozvoje autoregulační 
dimenze duševního života dítěte, který je charakteristický "deduktivní konstrukcí" (při všech 
odkazech R. Baillargeon k nativismu)? A potažmo, nestála by za úvahu obecná otázka: Je to 
tak, že po 25 letech výzkumů R. Baillargeon již na vývoji osvojování prostorových vztahů v 
raném dětství není třeba nic empiricky prozkoumat a že výklad dosavad shromážděné empirie 
je zcela uspokojující?

V souhrnu ovšem soudím, že autorka vytyčený úkol splnila a že tak mohu její 
bakalářskou práci doporučit k úspěšné obhajobě.

V Praze 4. 9. 2011 PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
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