
Jiří Kukal: Argumentace v mravním usuzování dětí školního věku. Bakalářská práce. – 
posudek vedoucího

Piaget prezentoval zprávu ze svých výzkumů vývoje mravního usuzování dětí v jediné 
publikaci: The moral judgment of the child (původně 1932). Svou teorii zkoumaného jevu 
formuloval na základě 10 relativně samostatných dílčích vývojových výzev, s nimiž se setkal 
prostřednictvím chování dětí, většinou ve věku 6–12 let, a to celkem v 54 výzkumných 
situacích. Autor bakalářské práce se rozhodl zreplikovat a rozvinout tu část Piagetova 
výzkumu, která se týkala vývoje pojmu trestuhodných činů jako případů porušení pouta 
spolupráce (interakce sobě rovných, vzájemně se respektujících jedinců).

S vývojovou výzvou přechodu od morálního realismu, který při hodnocení 
trestuhodných činů absolutizuje objektivní odpovědnost, k zohledňování odpovědnosti 
subjektivní, se Piaget setkal v chování dětí ve 12 výzkumných situacích. Týkaly se třech 
druhů trestuhodných činů: krádeže, nemotornosti, lži. Konkrétněji, šlo jednak o situace, v 
nichž měly děti odpovědět na otázku: (1) Co je to lež?; (2) Proč nesmíme lhát?; a (3) Je lhát 
dospělým to samé jako lhát jiným dětem? A jednak o situace vyžadující volbu toho více 
trestuhodného ze dvou aktů: (4) když jedno dítě lhalo, že vidělo psa velkého jako kráva, a 
druhé dítě lhalo o dobrých známkách ve škole a dostalo od matky odměnu; (5) když jedno 
dítě lhalo, že je nějaký pán vzal autem na projížďku, a druhé dítě lhalo, že je bolí nohy, aby 
nemuselo vyřídit matce pochůzku; (6) když jedno dítě, které neumělo kreslit, jednou lhalo, že 
nakreslilo půvabnou kresbu, kterou udělalo jiné dítě, a druhé dítě lhalo matce, když ztratilo 
její nůžky; (7) když jedno dítě z neznalosti poslalo pána špatným směrem a ten pak hledanou 
ulici skutečně nenašel a druhé dítě poslalo pána špatným směrem, aby si z něj ztropilo legraci, 
ten však hledanou ulici nakonec našel; (8) když jedno dítě, které nevidělo patnáct hrníčků na 
židli za dveřmi, je rozbilo, když do místnosti vešlo v reakci na volání k večeři, a druhé dítě 
rozbilo jeden hrneček, když si samo chtělo vzít džem z kredence; (9) když jedno dítě udělalo 
velkou kaňku, když chtělo otci doplnit kalamář, a druhé dítě udělalo malou kaňku, když si 
hrálo s otcovým kalamářem; (10) když si jedno dítě udělalo nůžkami velkou díru do šatů, 
když chystalo matce překvapení, a druhé dítě si do šatů udělalo malou díru, když si s nůžkami 
hrálo; (11) když jedno dítě ukradlo rohlík pro hladového kamaráda z chudé rodiny a druhé 
dítě ukradlo stuhu na šaty; (12) když jedno dítě ukradlo ptáčka v kleci, aby jej pustilo na 
svobodu, a druhé dítě ukradlo bonbóny, aby je snědlo.

Specificky omezené chápání trestuhodného porušení pouta spolupráce se dle Piageta 
nejflagrantněji projevuje v případě absolutizace objektivní odpovědnosti při hodnocení lží a 
„lží“, ke kterým jsou děti vedeny samotnou strukturou jejich spontánního myšlení v mnohem 
větším rozsahu a hloubce (nejen v podobě omylů z neznalosti, ale už v podobě symbolické 
hry, dětského bájení a pseudolží) než k dalším druhům prohřešků (např. destruktivní 
experimentace). Morální realismus, při kterém dítěti splývá fyzikální a morální svět, vykazuje 
paradoxní charakteristiku. Dítě, na jedné straně od prvních „proč“ zaměřené na svého druhu 
univerzální intecionalismus světa, ve kterém nic neexistuje bez motivu, se na druhé straně 
více zajímá o výsledky než o motivaci činů. To však je pochopitelné, pokud je dítě v zajetí 
bludného kruhu působení dětského spontánního egocentrismus a byť i nevyhnutné 
donucovací edukace – proč a proto nejsou prožívána zevnitř jako impuls náklonnosti či 
soucitu; subjektivní intence jsou z hlediska heteronomní morálky nakonec sekundární. 
Závazek nelhat (ale i nekrást atd.) v rámci heteronomní morálky, která jen zhruba předchází 
morálku autonomní, nevytváří pevně ohraničené stádium, může dítě cítit velmi hluboce, 
nikoli však jako odkazující na pouto spolupráce, ale na pouto čisté povinnosti (dobro vs. 
správně). Když dítě začne objevovat, že pravdomluvnost je nezbytná pro vztahy náklonnosti a 
vzájemného respektu, lze hovořit o morálce autonomní.
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Za zdůraznění pak stojí zvláště to, že dle Piageta ani při zvládání této dílčí vývojové 
výzvy heteronomie a autonomie v morálním usuzování dítěte nevytváří pevně stanovená 
stádia. Piaget dokonce hovoří o tom, že v dítěti jakoby existují dvě oddělené morálky. A že 
tyto dvě morálky odkazují k formativním procesům, které následují jeden druhý jen zhruba. A 
dokonce, že důsledky a analogie k užívání dvou odlišných morálek lze rozeznat i v morálce 
dospělých. Empiricky těmto tezím odpovídá to, že tato dvě hlediska může jedno dítě zastávat 
i alternativně k různým příběhům. Piaget tudíž za jednotku ke statistickému zpracování 
používal nikoli jednotlivé dítě, nýbrž hledisko vyjádřené v hodnocení jednotlivých párů 
příběhů, a zjišťoval průměrný věk jejich autorů. V souvislosti s Piagetem uváděnými 
výzkumnými zjištěními však vyvstávají minimálně dvě otázky.

Za prvé, v případě svých příběhů o „nemotornosti“ tvrdí také to, že se nesetkal s 
jediným jednoznačným případem odpovědi typu „zohledňování jen objektivní odpovědnosti“ 
u dětí starších 10 let; v případě svých příběhů o „krádeži“ u dětí starších 7 let. Jeho tezi o 
možném přežívání synkretického používání dvou různých hledisek případ od případu 
eventuálně až do dospělosti tak odpovídá jen jeho tvrzení o tom, že v případě svých příběhů o 
„lži“ se příklady obou postojů setkal u dětí jakéhokoliv věku mezi 6–12 lety. Jak je to tedy s 
tím přežíváním synkretického používání dvou různých hledisek?

Za druhé, Piaget třídí postoje dětí jen do dvou kategorií: zohledňující jen objektivní 
odpovědnost vs. zohledňující jen subjektivní odpovědnost. A pak tvrdí, že se lze v dalším 
vývoji po překonání orientace na ten první postoj setkat buď se synkretickým používáním 
obou, nebo jen s orientací na ten druhý. Je tedy morální usuzování o trestuhodných činech 
zohledňující jen subjektivní odpovědnost vývojovým mezníkem, po jehož dosažení už děti 
nečeká žádná další vývojová výzva?

Na cestu hledání odpovědí na tyto otázky se vydal autor bakalářské práce designem 
svého empirického výzkumu, když krom těch piagetovských příběhů zadával dětem i příběhy, 
ve kterých se dobrá intence křížila s extrémně vyhrocenou materiální škodou. A svými 
výzkumnými otázkami. Tu první citujme: „Zapříčiní vyhrocení materiální škody jiné 
rozložení odpovědí subjektivní/objektivní odpovědnosti vzhledem k věku?“ (s. 12) Ty další 
dvě parafrázujme: Nepovede vyhrocení materiální škody způsobené hrdinou s dobrými 
úmysly k tomu, že by starší děti začaly hlediska subjektivní a objektivní odpovědnosti taky 
kombinovat a koordinovat v reakci na daný pár příběhů, a nikoli jen synkreticky případ od 
případu střídat?

K realizaci svého výzkumu tedy autor použil 3 párové příběhy piagetovské a 3 vlastní, 
s onou vyhrocenou materiální škodou způsobenou hrdinou s dobrými úmysly (popis autorova 
postupu viz s. 16–20). S těmito příběhy oslovil 53 dětí ve věku 8–13 let; všech 312 rozhovorů 
o příbězích, které se mu podařilo získat (v 6 případech z těch 53 x 6 = 318 se rozhovory z 
blíže nepopsaných důvodů nezdařily), nahrál, přepsal a prezentuje v Příloze (s. 51–121).

Pro statistický rozbor svého materiálu si autor vytvořil poměrně komplikovaný systém 
kategorií. Vedle usuzování, které zohledňuje jen objektivní odpovědnost, nebo jen subjektivní 
odpovědnost, rozlišuje též usuzování, které zohledňuje jen tzv. výběr prostředků.
(Např. když dívka na příběhy z 3. dvojice (s. 18) o Adamovi, který si přes zákaz od maminky 
hrál se sirkami a propálil malou dírku do koberce, a o Lukášovi, který chtěl mamince udělat 
radost ohřátou polévkou, nevšiml si však utěrky na sporáku, která vzplála, a vypálil celý dům 
– reagovala následovně: Kdo udělal horší věc? Ten Lukáš. Proč? Protože, kdyby neohříval tu 
polívku, kdyby ji ohříval, ale dal tu utěrku pryč, tak by se to nestalo. Toho bys potrestala víc? 
Jo. – s. 52.)

Následně pak rozlišuje též usuzování, které nezohledňuje „jen“ jedno hledisko, nýbrž 
ve kterých je zohledňováno hledisek více. Logicky vychází 4 kombinace: OO+SO; OO+VP; 
SO+VP; OO+SO+VP. Konečně u těch kombinací se zohledněním subjektivní odpovědnosti 
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rozlišuje, zda děti nakonec chtěly potrestat hrdinu s dobrými úmysly méně, stejně nebo více 
než toho druhého. O své pojmové práci při rozlišování těchto kvalit informuje na 5 stranách 
kapitoly Popis a rozbor dat (s. 21–25). Výsledky třídění jednotlivých 312 rozhovorů 
zaznamenává u jejich přepisů v Příloze. V textu se pak na 17 stranách věnuje prezentaci 
statistických rozborů reakcí dětí na jednotlivé párové příběhy (s. 26–42); na 2 stranách 
Celkovým výsledkům těchto statistik (s. 43–44); a na 3 stranách Diskuzi svých zjištění s 
Piagetem (s. 45–48).

Z těch výsledků zmiňme jen vybrané. To, že těch případů zohledňujících jen 
objektivní odpovědnost ubylo z 9% na necelá 2%; a to, že případů zohledňujících jen 
subjektivní odpovědnost přibylo z 36% na 48% – lze považovat za potvrzení Piagetových 
zjištění. (Tedy, když odhlédneme od kolísání hodnot a vezmeme v úvahu ty pro děti osmileté 
a třináctileté.) To, že ten podíl případů usuzování zohledňujících subjektivní odpovědnost v 
kombinaci se zohledňováním odpovědnosti objektivní, se zohledňováním výběru prostředků 
či s oběma těmito hledisky se pohyboval v rozsahu 25%–37% a že podíl případů usuzování 
zohledňujících jen výběr prostředků se pohyboval v rozsahu 6%–16% – lze považovat za 
autorova originální zjištění.

Věcí diskuse je pak výklad významu zohlednění výběru prostředků. V kombinaci se 
zohledněním subjektivní odpovědnosti by se dalo uvažovat o tom, že jde o hledisko 
využívané usuzováním, které se vymanilo z té morálky morálního realismu, egocentrického a 
heteronomního nepochopení podstaty trestuhodného porušení pouta spolupráce. (V souladu 
by byl i rostoucí podíl těchto kombinací z 25% v osmi letech ke 37% ve třinácti letech.) Z 
toho, že děti hledisko výběru prostředků byly schopné používat také jen samostatně (v osmi 
letech v 16% a ve třinácti letech v 9%) a že jej prakticky nepoužívaly v kombinaci se 
zohledňováním objektivní odpovědnosti (Jakoby to bylo už nadbytečné? Viz výše uvedený 
příklad osmileté dívky. A viz také to, že u těchto kategorií autor ani neuvažuje o tom, že by 
rozlišoval, zda děti nakonec chtěly potrestat hrdinu s dobrými úmysly méně, stejně nebo více 
než toho druhého.) – by se dalo uvažovat o tom, že jde o hledisko využívané také 
usuzováním, které se z této morálky dosud nevymanilo. Tedy z piagetovského hlediska. Věcí 
diskuse je pak i otázka toho, jak chápat kombinace hlediska subjektivní odpovědnosti a 
většího trestu pro hrdinu s dobrým úmyslem. (Ne zcela jasné je to, proč autor nepodrobil 
souhrnnému srovnání statistiky za ty piagetovské párové příběhy a za ty své s extrémně 
vyhrocenou materiální škodou – v reakci na tu svou první výzkumnou otázku: „Zapříčiní 
vyhrocení materiální škody jiné rozložení odpovědí subjektivní/objektivní odpovědnosti 
vzhledem k věku?“)

V souhrnu tedy soudím, že na té cestě hledání odpovědí na ty zmíněné otázky, které se 
nabízejí v souvislosti s Piagetovým výzkumem vývoje pojmu trestuhodných činů, potažmo 
mravního usuzování dětí školního věku, autor udělal kus smysluplné práce. V souhrnu tudíž 
soudím, že jeho bakalářskou práci mohu doporučit k obhajobě.

V Praze 1. 9. 2013 PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
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