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 V předložené bakalářské práci se autor zabývá analýzou argumentace 8 – 13 letých 

dětí  v jejich mravním usuzování. Východiskem práce se staly teorie významných autorů, 

kteří se mravním usuzováním zabývali (J. Piaget, L. Kohlberg aj.). Bakalářská práce je 

členěna na teoretickou a empirickou část, obsahuje celkem 49 stran textu, 7 titulů v seznamu 

použité literatury a 70 stran příloh (přepisů rozhovorů). 

 Teoretická část je úvodem k empirické části. Stručně, ale výstižně autor předkládá 

základní pojmy, myšlenky a nálezy, které vyplynuly z výzkumů Piagetových a jeho 

následovníků v oblasti vývoje  mravního usuzování dětí. Klíčové jsou pro autora pojmy 

morálka heteronomie, morální realismus, decentrovaná morálka a morálka autonomie. Zajímá 

ho zejména přechod mezi stupni v morálním usuzování ve vztahu k otázce, zda jiná struktura 

zadávaných příběhů nebo jejich úprava, ve které je zvýrazněna míra škody, ale současně aktér 

jedná s dobrým úmyslem, nepovede ke změnám v morálním soudu dítěte. Oceňuji přímý 

vztah této části k části empirické. 

Vlastního empirického šetření, které je těžištěm celé bakalářské práce, se zúčastnilo 53 

dětí. Autor zadával dětem vždy dvojice příběhů, některé původní  vytvořené Piagetem a 

některé vytvořil sám. Celkem to bylo 6 dvojic příběhů. Autor polemizuje s tvrzením Piageta, 

že dítě v hodnocení příběhu používá buď jen kritérium objektivní odpovědnosti (bere v úvahu 

při hodnocení způsobenou škodu) nebo jen kritérium subjektivní odpovědnosti (rozhodujícím 

hlediskem pro hodnocení je úmysl).  Proto autorem vytvořené příběhy obsahovaly jak dobrou 

intenci, záměr aktéra a současně výraznou materiální škodu a naopak. Piaget se totiž vztahem 

mezi velikostí škody a odpověďmi dětí nezabýval. Příběhy původní i vytvořené autorem se 

týkaly témat lež, krádež a nešikovnost. Bylo záměrem autora, aby 3 jím vytvořené příběhy (b) 

byly významně delší než příběh (a) v příslušné dvojici? Podařilo se při rozhovorech  v 

odpovědích dětí dostatečně eliminovat vliv paměťi u mladších dětí? Autor si klade  3 

výzkumné otázky (str. 12): 

 1) Zapřičiní vyhrocení materiální škody jiné rozložení odpovědí subjektivní/objektivní 

odpovědnosti vzhledem k věku? 

 2) Povede vyhrocení materiální škody v příbězích s pozitivní intencí k tomu, aby děti při 

svém soudu kombinovaly kritéria objektivní/subjektivní odpovědnosti?  



3) Pokud ano, objeví se kombinace hledisek u dětí ve věku paralelního výskytu hledisek, tj. 

do 10 let, nebo později jako možný další stupeň vývoje? 

Hlavní metodou sběru dat byly rozhovory s dětmi nad předkládanými příběhy.  

Oceňuji, že se autor zamýšlí nad překlady Piagetových původních příběhů a bere v úvahu 

možné problémy v porozumění textu.   

Prostřednictvím analýzy odpovědí dětí na dvojice příběhů s morální zápletkou získává 

data, diskutuje je a konfrontuje s Piagetovými výsledky i s výsledky diplomové práce 

Šerákové, která se mravním usuzováním dětí rovněž zabývala. V uváděných tabulkách je pak 

prezentováno rozložení odpovědí. Zjistil, že děti v rozhovorech nad příběhy uplatňovaly další 

kritérium pro hodnocení, nikoliv pouze kritéria objektivní nebo subjektivní odpovědnosti. 

Nové kritérium nazval jako výběr prostředků (odpovědnost v širším kontextu), které 

ovlivňovalo soud dětí o činu v příbězích, ve kterých pro ně rozhodující při hodnocení byl 

způsob provedení činu. Tato 3 kritéria se vyskytují při hodnocení v kombinacích dvou i 

všechny tři. Porovnáním výše trestů, které děti „přidělovaly“ aktérům za čin s dobrým a 

„špatným“ úmyslem, autor rozlišoval další subkategorie jako menší, stejně, větší. Dospěl tak 

ke svému systému kategorií.  Na základě analyzování odpovědí dospěl k závěru, že je vhodné 

odlišit v rámci subjektivní odpovědnosti argumentace obsahující hodnotící intence a 

argumentace, ve kterých se hodnotí volba prostředků. V diskusi konstatuje, že v převzatých 

příbězích se výsledky odpovědí dětí shodují  s výsledky Piageta. Upozorňuje dále na nové 

fenomény, které se v jeho šetření objevily. Za podstatné považuji zjištění, že v nových 

příbězích zaznamenal zvýšený počet odpovědí u starších dětí s argumentací objektivní 

odpovědnosti. Trestaly aktéry s dobrými úmysly především na základě výše škody. Děti se 

pravděpodobně vrací k argumentům objektivní odpovědnosti, ale současně vidí chybný 

způsob řešení situace. Autor se ale domnívá, že tato kombinace není znakem morálního 

realismu. Současně podle jeho přesvědčení argumenty výběru prostředků se začínají 

v odpovědích objevovat tehdy, když se v odpovědích objeví argumenty subjektivní 

odpovědnosti. To podporuje i jeho rozlišení subjektivní odpovědnosti na dvě části (intence + 

volba prostředků). Mohl by se autor podrobněji vyjádřit k tomuto zajímavému zjištění? Byly 

tzv. atypické odpovědi jen produktem problémů s vedením rozhovoru? ( z 312 rozhovorů jich 

bylo 41 vyhodnoceno jako  atypických). 

Závěr: 

Práci považuji za kvalitní a dobře zpracovanou. Autor prokázal schopnost analyzovat 

získaná data a uvažovat o nich v souvislostech. Oceňuji postup zpracovávání práce, který 

odpovídá jasně formulovanému problému. Práce je originální, její přínos spatřuji v rozšíření 

pohledu na vývoj morálního usuzování dětí. Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji jako 

výbornou. 
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